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Město Police nad Metují zavádí
Mobilní rozhlas
Vážení občané,

ke zlepšení informovanosti zavádíme
v našem městě další službu – MOBILNÍ
ROZHLAS.
Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění ve městě
pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail, zvolte
skupinu. Následně budete ZDARMA dostávat e-maily,
krizové SMS zprávy, hlasové zprávy o aktualitách –
upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic,
pozvánky na kulturní a sportovní události apod.
Budete-li někdy v budoucnu chtít změnit skupinu
zasílaných informací nebo o zasílání ztratíte zájem,
můžete o změnu požádat na radnici nebo ji sami
provést elektronicky na adrese:
www.policenadmetuji.mobilnirozhlas.cz
Vedení města

Jak se mohu zaregistrovat?
Přes registrační formulář

na adrese policenadmetuji.mobilnirozhlas.cz

Vážení občané, v sobotu
10. května se na náměstí
uskuteční tradiční oslavy
výroční založení obce.
Jste srdečně zváni.
Vaše starostka

Vyplněním registračního ústřižku

a doručením na radnici do kanceláře matriky
(přízemí vlevo) nebo do infocentra v Pellyho domech

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky/.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.
Zvolte skupinu informací,
které chcete dostávat:

Registrace do služby

Krizové informace

Jméno:

Příjmení:

Tel. číslo:

E-mail:

Bydliště:

Elektřina, voda, plyn, odpady
Kulturní a společenské akce
Sportovní akce
Změny v dopravě
Informace z úřadu
Ostatní info z dění ve městě

I N FO R M AC E Z R A D N I C E

Mozaika z radnice…

Otevíráte květnové číslo Polického měsíčníku. Přála bych si, abyste ho přečetli. Jednou
třeba celé. Vrátili se k němu a uvědomili si
snahu předat co nejvíce seriózních informací.
Ale i pestrost, ve které žijeme a mnohdy si ji
ani neuvědomujeme.
Zkuste porovnat psané s realitou.
Pro letošní a příští rok jsme si /i Vám/ naložili na bedra mnoho. Práce, se kterou musí
jít ruku v ruce i vzájemné pochopení, trpělivost a ohleduplnost.
Osobně se zatím setkávám s Vámi, kteří
víte a podporujete. Děkuju.
Toto volební období je ve své druhé půlce. Již nyní nastává čas se připravit na další.
Nečekejte na emocionální předvolební období
plné slibů.
Za rok a půl budu předávat štafetu. Jsem
přesvědčena, že Vás, kteří víte, jakou cestou
se dál vydat, je mnoho.
Žijte se svým městem už nyní. Nechte slyšet své názory, prostřednictvím zvoleného zastupitele se je snažte prosadit, uvést do života.
Přispějte ke spokojenosti nás všech.
S úctou
Ida Jenková

Cvičení HZS TUNEL 2017

Složky integrovaného záchranného
systému
(IZS)
Královéhradeckého
kraje cvičily 26. dubna 2017 v
Petrovickém tunelu vzájemnou
spolupráci a koordinaci při železniční nehodě s vyšším počtem zraněných osob. Do připraveného taktického cvičení se
zapojilo na 90 hasičů, záchranářů, policistů a členů ostatních
složek a organizací.
HZS KHK

Příjem žádostí o dotace z grantového programu
Města Police nad Metují běží!

Město Police nad Metují upozorňuje všechny žadatele o granty z rozpočtu
města, že od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017 probíhá příjem žádostí na 2. pololetí 2017
do programu „Akce, dílčí aktivity. Podmínkou získání dotace je úplné a správné
vyplnění grantové žádosti, kterou naleznete na webových stránkách města www.
meu-police.cz a to v sekci granty a příspěvky spolkům nebo v tištěné podobě
v sekretariátu MěÚ v Polici nad Metují. Své dotazy můžete zasílat na xhambalkova@meu-police.cz.

KANALIZACE ZÁMĚSTÍ – KE STRÁŽNICI A SOUKENICKÁ V POLICI NAD METUJÍ

Dne 4. 4. začaly dále probíhat práce na
stavbě kanalizace v místní části Záměstí.
Stavba bude dokončena do 30. 11. 2017.
Dodavatelem stavby je společnost BSS –
Broumovské stavební sdružení s. r. o; stavbyvedoucí p. Jiří Vaníček).
Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla za město Police nad Metují: investiční technik města – p. Vít Hynek (778 733 323),
místostarosta Mgr. Jiří Škop (606 719 554).
Stavba bude prováděna po několika etapách, přičemž v rámci těchto etap nebudou
nikdy prováděny práce v celé délce tras všech
ulic dané etapy najednou, ale postupně tak,
aby zůstal umožněn alespoň jednostranný příjezd k nemovitostem, resp. Mohl být zajištěn
svoz komunálního odpadu. Plánované uzavírky se pak týkají pouze automobilů – přístup pro pěší k jednotlivým domům bude
v maximální možné míře zachován po celou
dobu stavby!!!
Etapa 1 – Soukenická, Ke Strážnici, Malý
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Rynk – spodní strana (realizace prací bude
probíhat v termínu od 18. 4. 2017 do 31. 7.
2017)
Etapa 2 – V Rokli (realizace prací bude
probíhat v termínu od 29. 5. 2017 – 31.8.2017).
Etapa 3 – křižovatka ulic Soukenická,
Malý Rynk, V Rokli (příjezd do ulice Ke
Strážnici) realizace bude probíhat v termínu
od 4. 9. 2017 do 15. 9. 2017.
Etapa 4 – Na Struze (realizace prací bude
probíhat v termínu od 30. 9. 2017 do 30. 11.
2017).
Termíny uzavření se mohou změnit s ohledem na klimatické podmínky či vzniklé potíže
při provádění stavby (např. v důsledku odhalení neznámého podzemního vedení, apod.).
Z výše uvedených důvodů není možné
v současné době (a do odvolání) procházet ulicí Ke Strážnici ve směru na Žďár nad Metují,
resp. ze Žďáru do centra města.
Trasy pro pěší, resp. pro pěší s kočárky
jsou vyznačeny, prosím dbejte tohoto značení
a řiďte se jím! Před vstupem do
parku probíhají práce na přeložce vodovodu, a místem NENÍ
MOŽNÉ PROJÍT!!!
V současné době probíhají
výkopové práce též v části ulice
Soukenická a vstup do této ulice, resp. i do ulice Ke Strážnici
bude možný pouze přes ulici
V Rokli (od provozovny firmy
Pejskar).
Parkující auta je možné i po
instalování dopravních značek
prozatím nechat zaparkovaná

v ulicích. O případné přeparkování budete vyzváni stavbyvedoucím nebo zástupcem města.
Svoz domovního odpadu zůstává zatím
beze změn. Svozové službě bude umožněn
vjezd na staveniště.
Nově bude k dispozici též parkování
za areálem firmy Pejskar. Dodatková tabulka umožňuje nyní obyvatelům Záměstí
vjezd a podélné parkování podél objektu firmy Pejskar (na pravé straně podél budovy).
Upozorňujeme jen, že po zaparkování podél
budovy musí zůstat průjezd ulicí široký min.
3 metry – proto lze parkovat pouze v místech,
kde je ulice dostatečně široká!!!
J. Škop, místostarosta
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V PĚKOVĚ
Dne 10. 4. byla zahájena generální
oprava komunikace II/303 – tzv. průtah
obcí Pěkov, a to v úseku od křižovatky
pod Ostašem po restauraci U Laudona!
Stavba bude dokončena do 30. 10. 2017.
Investorem stavby je Královéhradecký
kraj, který zastupuje investiční technik Správy
a údržby silnic – Ing. Irena Vaněčková)
Dodavatelem stavby je společnost
COLAS CZ, a.s., se sídlem ul. P. Jilemnického
21/82, 503 01 Hradec Králové IČ: 26177005,
Odpovědný pracovník (hlavní stavbyvedoucí): p. Martin Lazok)
Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla za město Police nad Metují: investiční technik města - Ing. Scholz Pavel
(606 728 382; e-mail: scholz@meu-police.
cz), místostarosta města - Mgr. Jiří Škop
(606 719 554; e-mail: skop@meu-police.cz).
Jak jsme již uváděli, stavba bude prováděna po 5 etapách, z nichž každá z etap bude
mít délku úseku přibližně 600 – 700 m, a doba
realizace tohoto úseku bude 6 týdnů. Postup
prací bude zahájen na křižovatce pod Ostašem
a stavba bude postupovat Pěkovem nahoru
ve směru na Broumov. V ostatních úsecích
budou probíhat souběžně přípravné práce
na opravách propustků (které se budou provádět po polovinách) opěrných zdech a přeložce
vodovodu, které by ale neměly bránit běžnému místnímu provozu.
I. etapa - křižovatka pod Ostašem - vjezd
ke truhlárně „Koran“ (doba realizace zhruba
7 týdnů - od 10.4.2017 do 6.6.2017) - 720 m;
II. etapa - vjezd ke truhlárně „Koran“ - hasičárna SDH Pěkov (doba realizace zhruba
6 týdnů - od 7.6.2017 do 16.7.2017) - 580 m;
III. etapa - hasičárna SDH Pěkov – po křížení
komunikace s potokem (doba realizace zhruba
5 týdnů - od 17.7.2017 do 22.8.2017) - 380 m;
IV. etapa – od křížení komunikace s potokem
k restauraci „U Laudona“ (doba realizace
zhruba 6 týdnů - od 23.8.2017 do 8.10.2017)
- 640 m; V. etapa - restaurace „U Laudona“ –
závěr komunikace po napojení již realizované

stavby „stoupací pruhy (doba
realizace zhruba 3 týdny - od
9.10.2017 do 29.10.2017)
- 240 m.
Po konečném vyjádření
silničního správního úřadu
se změnila situace kolem vydávání povolenek. Konečná
verze dopravního značení nám
nyní neumožňuje vydávat
„povolenky“ pro vjezd. V první etapě stavby bude nicméně oblast Pěkova dostupná
po místní účelové komunikaci, kterou bychom v první fázi
nechali dostupnou pro místní bez dopravního omezení
(během 14 dnů vyhodnotíme
situaci, a budou-li negativní zkušenosti se zajížděním transitu na Broumov, budeme reagovat na tuto skutečnost osazením dopravního
značení, na které bychom již pak navázali
systém povolenek pro vjezd. Zdůrazňujeme,
že oproti dojednaným podmínkám bude délka
stavební směny v realizovaném úseku od 6.30
do 17 hodin. V této době bude průjezd opravovaným úsekem (onou výše zmíněnou „etapou“) možný pouze po domluvě se stavbyvedoucím. Mimo stavební směnu bude průjezd
úsekem omezeně možný, nicméně s ohledem
na rozsah a hloubku zemních prací v některých úsecích velmi obtížný. V tomto směru
upozorňujeme na důležitou okolnost – průjezd
bude vždy na vlastní nebezpečí, přičemž zhotovitel stavby ani její investor nenesou v tomto
směru odpovědnost za vady na vozidlech způsobené při průjezdu opravovaným úsekem.
Transitní doprava na Broumov
a Meziměstí pojede po tradiční objízdné trase přes Lachov, Bohdašín, resp.
Jetřichov BEZ MOŽNOSTI PRŮJEZDU
PŘES PĚKOV V RÁMCI KTERÉKOLIV
Z ETAP!!!!!.
Objížďkový jízdní řád je nastaven tak, že veškerá transitní autobusová

doprava na lince Broumov – Náchod, Náchod
– Broumov je vedena po objízdné trase, přičemž pro nástup a výstup cestujících z Pěkova
bude vytyčena pouze zastávka PĚKOV,
OSTAŠ. Vybrané spoje pak budou zastavovat
na zastávce PĚKOV, KONČINY. Pro dopravu z části Pěkova bude zajišťována doprava
ze zastávky PĚKOV, HONY na Broumov
s tím, že je časově nastavena tak, aby na zastávce JETŘICHOV,ROZC. Byl umožněn
přestup na linku na NÁCHOD. Je to velmi
komplikované, a neodpovídá to požadavkům, které si město kladlo v průběhu přípravy stavby, nicméně je to maximum možného.
Ze strany osadního výboru Pěkov byla ještě
nabídnuta možnost doplňkové dopravy z centra Pěkova, zejména pro děti do škol a seniory. V tuto chvíli je zjišťován zájem a případné
počty cestujících, které by tuto doplňkovou
dopravu využívali pravidelně. O jejím zřízení
budeme dále informovat.
V průběhu realizace stavby (zejména
pro 2. a 3. etapu, kdy bude paralyzován střed
obce) navrhuje místní osadní výbor využít dočasnou odstavnou plochu pro parkování vozidel v sousedství hřiště.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

květen 2017

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

06. 05.

MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov IV 		
07. 05.
MDDr. Petr Houštěk
602 333 466
Poliklinika ZS Machov
08. 05.
MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 452
13. – 14. 05. MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. Met.
20. – 21. 05. MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. Met.
27. – 28. 05. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
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Pokácení „sakurového“ stromořadí naproti hřbitovu

Na konci měsíce března pokácely technické služby, na základě objednávky města, „sakurové“ stromořadí podél chodníku nad parčíkem naproti hřbitovu. Základní impuls k jeho
pokácení vzešel z potřeby rekonstrukce tohoto
chodníku v rámci rekonstrukce ulice Na Babí.
Pokud se město rozhodlo předmětný chodník
zrekonstruovat, pak bylo pokácení přilehlého
„sakurového“ stromořadí, byť vysoce esteticky hodnotného, logickým krokem, a tím spíše,
že většina těchto stromů již byla v závěrečné
fázi života.
Nejstarší stromy předmětného stromořadí byly pravděpodobně staré kolem 70-ti let,
podle dobové pohlednice z roku 1946 od pana
Jenky, na níž je zachyceno již vysazené „sakurové stromořadí“ před klášterem. Jedná se o
druh třešeň pilovitá, kultivar „Kanzan“, původem z Japonska, který byl do Evropy dovezen

roku 1913. Zdejší poválečná výsadba tomu
tedy odpovídá a je jednak ukázkou tehdejšího
přehledu místních polických nebo jejich odborných poradců o tehdejších druhových možnostech a jistě i ukázkou poválečné snahy o
kvetoucí město a zkrášlení této lokality. V dalších letech muselo být ale tato stromořadí
podél chodníku nad parkem dosazováno, protože tu byly některé stromy menších dimenzí,
dokonce oproti sakuře u Hájkových téměř o
polovinu a některé byly bíle kvetoucí.   
Podle rekonstrukce silnice a tamních
rozměrových možností by měl nový chodník
zasahovat až ke kmenům stávajících stromů.
Na základě tohoto lze konstatovat, že realizací nového chodníku by došlo k významnému
zásahu do jejich kořenové zóny (podle zvlnění
stávajícího chodníku bylo možné usuzovat,
že kořeny jsou z důvodu zhutněného nebo
nekvalitního podloží
mělko), a tím i do jejich budoucí stability,
výživy a obrany proti
půdním
dřevokazným houbám. Po takovémto zásahu by i
jejich zbývající vitalita
a perspektiva byly silně sníženy. Vzhledem
k jejich stáří a k tomu,
že se jedná o krátkověký kultivar, by město
i bez realizace nového chodníku čekala v

REKONSTRUKCE ULICE NA BABÍ
Dne 10. 4. byla rovněž zahájena generální oprava komunikace v ulici Na Babí, a to
v úseku od Komenského náměstí po křižovatku ulic Ledhujská a Bělská! Stavba by
měla být, co se týče uzavírky, ukončena do
27. 8. 2017

Investorem stavby je Královéhradecký
kraj, který zastupuje investiční technik Správy
a údržby silnic – Ing. Irena Vaněčková).
Dodavatelem stavby je společnost
STRABAG a.s., se sídlem ul. Kladská 1082,
500 03 Hradec Králové, IČ: 608 38 744;
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Odpovědný pracovník (hlavní stavbyvedoucí): p. Tomáš Hofman.
Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla za město Police nad Metují: investiční technik města - Ing. Scholz Pavel
(606 728 382; e-mail: scholz@meu-police.cz), starostka města - Mgr. Ida Jenková
(607 673 617; e-mail: idajenkova@meu-police.cz).
Pro tranzitní provoz a pro obsluhu území budou vyznačeny objízdné trasy pro sil.
III/30319 a III/30320, které budou uzavřeny
stálými uzávěrami v obci Suchý Důl a Bělý.

brzké budoucnosti jejich výměna. Z těchto
důvodů podalo město žádost o povolení k pokácení a městský úřad vydal obratem rozhodnutí, aby bylo možné stihnout realizaci ještě
na konci doby vegetačního klidu. Rozhodnutí
bylo odůvodněno rekonstrukcí chodníku
s konstatováním faktů, že kmeny předmětných stromů byly poškozeny mrazovými trhlinami, trpěly klejotokem a koruny některých
už začínaly mírně prosychat.   
Pokud by město chtělo „sakurové“ stromořadí ještě na nějaký čas zachovat, pak by
nebylo vhodné chodník rekonstruovat, a i tak
by to nebylo na dlouho. Pokud se ale rozhodlo pro jeho rekonstrukci, bylo jeho pokácení
logickým řešením. Vzhledem k opožděnému
zjištění konkrétního technického řešení předmětné rekonstrukce, nebyla o záměru kácení
informována veřejnost s větším předstihem.
Věřte, že to nebyl záměr, jak můžete nakonec
posoudit z minulosti, kdy o všech důležitých
zásazích do veřejné zeleně město dopředu
informuje.
Co se týká obnovy „sakurových“ stromořadí v ulici Na Babí, tak pokud bude rozhodnuto o založení nového stromořadí podél nového chodníku nad parkem naproti hřbitovu,
bude nejprve potřebné přisypat stávající břeh,
aby tam bylo pro nové stromy dostatek místa a
poté provedena nová výsadba, a až dožijí zbývající stromy před klášterem, tak bude i zde
naplánována realizace nového stromořadí.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

V Polici bude uzávěra postavena v začátku
stavby na Komenského náměstí. Doprava
do Suchého Dolu bude z Police vedena po sil.
II/303 a 30321 přes Bukovici do Hlavňova
a dále do Suchého Dolu po místní komunikaci v majetku obce Suchý Důl. Přístup
do Bělý bude po sil. III/30316 a   II/30317
přes Bezděkov, Nízkou Srbskou do Machova
a dále po místní komunikaci ve vlastnictví obce Machov. Délka objízdné trasy
do Suchého Dolu bude 6 km a do Bělého bude
objížďka dlouhá 10 km.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta
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Soukromá
výsadba dřevin
na městských
pozemcích

Město Police nad Metují upozorňuje občany, že s pozemky města není
možné svévolně nakládat. Stejně tak,
jako není bez souhlasu možná jakákoliv
stavební činnost, tak bez předchozího
projednání a souhlasu není možná jakákoliv výsadba dřevin či jiná zahradnická činnost nebo zásahy. Takováto
aktivita musí být vždy předem schválena statutárním zástupcem nebo jinou
kompetentní osobou města, aby nedošlo
k rozporu s budoucími zájmy města. Řada
takovýchto soukromých aktivit – vysazených dřevin se z minulosti na městských
pozemcích nachází a mnohdy jsou s nimi
problémy při jejich údržbě a dožadování
se jiných oprávněných zájmů a požadavků občanů, kteří se na nich nepodíleli. Při
zjištění každé takovéto nové neschválené výsadby či jiné aktivity, bude požadováno uvedení pozemku do původního stavu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

VELKÁ OMEZENÍ KVŮLI DOPRAVNÍM
STAVBÁM A STAVBĚ KANALIZACE

V první polovině měsíce dubna začaly
práce na několika velkých infrastrukturních
stavbách, které značným způsoben zasáhnou
do života obyvatel města a jeho místních částí, ale též do života návštěvníků města, turistů
či obyvatel sousedních obcí.
Náš běžný život v režimu uzavírek krajských a místních komunikací nebude během
příštích měsíců úplně jednoduchý. Úmyslně
píšu „náš“, neboť sám bydlím, v jedné z lokalit, kde proběhne poměrně dlouhá uzavírka komunikací, a to nejen pro automobilový
provoz, ale i pro běžné denní pěší spojení
s centrem města. Zároveň ale vím, že omezení, jaké postihne mne a mé sousedy, je poněkud méně závažné, než jaké postihne obyvatele Pěkova a Honů.
Nicméně, s ohledem ke všem uzavírkám, objízdným trasám, zpožděním či dočasným zrušením spojů, s ohledem na možné
potíže s vyvážením odpadu, chci požádat o
maximální možnou trpělivost, shovívavost,
a co největší možnou vstřícnost při hledání
řešení problémů, které budou při realizaci
staveb vznikat. Stavby komunikací a stavba
kanalizace bohužel nejde realizovat v jiném
místě, než v jakém se nachází, nebo bude
nacházet. Vzniklá omezení jsou jen dočasná,
a věřím, že do budoucna budou vykoupena

Poděkování polické
základní škole

V pátek 21. dubna 2017 se polická základní škola tradičně
ujala úklidu bezprostředního okolí města, v rámci celosvětové aktivity Den Země. Žáci 6. - 9. tříd se svými učiteli vyšli do
okolí a odpadky a drobné černé skládky, které po sobě zanechali
někteří spoluobčané či jiní návštěvníci města. Žáci dostali plastové pytle, které pro tento účel opět věnovala společnost Marius
Pedersen, a.s. a do nich odpadky soustředili. Naplněné pytle pak
odvezli pracovníci polických technických služeb.
Město Police nad Metují velmi děkuje všem žákům, učitelům a vedení základní školy za provedení tohoto úklidu.
Přispívají tak k udržení čistoty a zlepšení vzhledu města, učí
se základním návykům udržování společného pořádku a dávají dobrý příklad všem, kteří nevědí, jak mají s odpady řádně
nakládat.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Mladí hasiči ve Velké Ledhuji
zase budou!

Sbor dobrovolných hasičů Velká Ledhuje, ve spolupráci
s SDH Bukovice a za podpory města Police a jednotky SDH
Police připravují nábor dětí do kolektivu mladých hasičů.
Odpoledne, v sobotu 3.6.2017 zveme všechny zájemce
z řad dětí , mládeže i širokou veřejnost na dětské (dopravní)
hřiště na sídlišti v Polici n. Met. Na ukázku práce mladých
hasičů, ukázku současné techniky SDH Velká Ledhuje a
JSDH Police n.Met.
Podrobné informace budou zveřejněny formou plakátu.
Na hezký zážitek, nové členy a zájem z řad veřejnosti se
těší SDH Velká Ledhuje.
Aleš Trojtl
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větší bezpečností komunikací, chodníků, přechodů, nebo omezením zápachu z ucpané nefunkční staré kanalizace.
Již nyní děkuji všem, kteří jakkoliv svou
vstřícnost projevili při osobním jednání, či
prostředním mailu nebo telefonu. S pokorou
se pak snažíme přijímat a řešit problémy, které s postupným budováním staveb přicházejí
a přicházet budou. Ovšem ne na každý problém lze najít takové řešení, jaké by si kdo
představoval. V řadě případů musíme přijmou
nějaké konsensuální řešení, a v tomto směru
bych chtěl každého požádat o maximální pochopení. V některých případech pak možná
nastane situace, kdy ani konsensus nebude
možný… ano, i takové chvíle mohou nastat,
a je třeba i s takovým výsledkem počítat. Byť
se budeme vzniklé problémy snažit řešit, tak
nejsme všemocní. I v tomto směru Vás tedy
žádám o pochopení.
V další části článku přinášíme některé
podrobnější informace k jednotlivým stavbám (tyto a další informace jsou k nahlédnutí
na webových stránkách města, prokliknutím
na úvodní stránce přes odkaz v levém menu
„rekonstrukce komunikací a kanalizace“ nebo
přímo na tomto odkazu: www.meu-police.cz/
mesto/opravy-komunikaci-a-kanalizace/
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

„NOC KOSTELŮ A MUZEJNÍ NOC“
2017 v Polici nad Metují

Dne 9. června
2017 se již po deváté
uskuteční mezinárodní akce s názvem Noc
kostelů.

Cílem této akce je
umožnit veřejnosti nezávazné přiblížení se a
setkání s křesťanstvím.
Měla by prezentovat
kostely jako důležitou
součást společenského
života obyvatel obcí a
měst a poukázat také na jejich kulturní hodnoty. V jejím rámci jsou zpřístupněny některé kostely, modlitebny a jiné prostory různých křesťanských
církví a návštěvníci mají možnost poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé
přítomnosti.
Motto Noci kostelů 2017: „Za dne jim byla záštitou, noc prozářila
hvězdami.“ podle Knihy moudrosti 10, 17
Záštitu nad touto akcí v našem kraji opět převzal biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál a královéhradecký hejtman Jiří Štěpán. Více informací naleznete na stránkách www.nockostelu.cz.
Také polická farnost, společně s Regionálním muzeem v Náchodě a
městem Police nad Metují se k této akci připojí společnou „Nocí kostelů a
muzejní nocí“, a to otevřením farního kostela Nanebevzetí P. Marie, hřbitovní kaple (bývalý farní kostel Narození P. Marie) se zvonicí, muzea v bývalém
benediktinském klášteře , dřevěnky a Muzea papírových modelů. Program se
připravuje a bude zveřejněn na internetových stránkách Noci kostelů a města
Police nad Metují, na plakátech a v rámci městského informačního centra.
Římskokatolická farnost Police n. M.,
Regionální muzeum Náchod,
město Police nad Metují
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Loutkové divadlo – sezóna 2016/2017

Cílem loutkového divadla v Pěkově je provozovat malé divadélko
v zasedací místnosti bývalé školy. Soubor navazuje na letitou tradici
v hraní pro děti a dospělé. Jsou to pohádky převzaté a upravené pro
potřeby našeho malého divadla. Soubor čítá sedm členů – tři „vodiče“ a
čtyři čtoucí. V uplynulé sezóně byly odehrány čtyři pohádky:
„Zlatý zámek na skleněném vrchu“ – 3. prosince 2016 (předcházely
čtyři zkoušky). Účast: 24 dětí a 18 dospělých diváků.
„Perníková chaloupka“ – 14. ledna 2017 (opět proběhly čtyři
zkoušky). Účast: 18 dětí a 12 dospělých.
„O slunci“ – 4. března 2017 (čtyři zkoušky). Účast: 20 dětí a 12
dospělých diváků.
„Bílá paní“ – 25. března 2017 (před představením proběhly tři
zkoušky). Účast: 19 dětí a 13 dospělých diváků. Po tomto představení
následovala tombola o ceny.
Znovu se sejdeme v podzimním období u nových poutavých pohádek. Každé představení bylo veřejnosti dáno na vědomí formou plakátů
ve třech školkách v Polici, jedním ve školce v Bukovici a dvěma na
vývěskách v Pěkově a na Honech. Zdali se představení líbila, je nutné
se poptat diváků. Ze získaných finančních prostředků jsme hradili potřeby loutkového divadla – podpořilo město Police nad Metují.
Karel Knittel

Pozvánka do pěkovské knihovny

Rekonstrukce knihovny už je hotová. Voní tu vše novotou, je čistě
vymalováno, položen nový koberec a instalovány nové regály na knihy
a časopisy – dílo firmy Truhlářství Langhamer & Pohl, s.r.o. Ať už jste
čtenáři naší knihovny nebo ne, přijďte se podívat a dát si třeba dobrou
kávu nebo čaj. Rádi Vás uvidíme.

Oprava silnice

10. dubna t.r. začala dlouho očekávaná generální oprava silnice
II/303 přes Pěkov. Určitě tím bude zkomplikován v mnoha směrech
život v Pěkově, ale všichni víme, že to bylo potřeba a určitě k tomu
budeme přistupovat prakticky a rozumně. Připomeňme si rčení: „Když
nejde o život, jde o…“

Babský bál

Letos už druhým rokem pořádaly Pěkovské ženy svůj „Babský bál“
v suchodolském kulturním domě – sobota 18. března. Hrála skupina
Návštěvníci pod vedením p. J. Rottera. Jaká byla tombola, napoví foto
od pí L. Zelené pí M. Ryšavé.

Polický měsíčník - květen 2017

Turnaj pěkovské knihovny ve stolním tenise

Už VII. ročník Turnaje o putovní pohár knihovny ve stolním tenise
(akci podpořilo město Police nad Metují) se konal v neděli 26. března
2017. Přes počáteční obavy o dostatečnou účast nakonec dorazilo 13
hráčů – z toho jedna žena. Určitě nepřekvapíme tím, že se letos opět
stal vítězem pan Milan Knittel z Hradce Králové (pěkovský rodák).
Ve svých 81 letech je úžasným příkladem, že pravidelný trénink má
obrovský vliv na úspěch. Klání se tentokrát protáhlo až do podvečera,
letošní výkony byly dost vyrovnané. Ještě jednou díky všem zúčastněným za to, že neděli strávili sportem a hlavně za příjemnou a vtipnou
atmosféru.
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Noc s Andersenem

Letos jsme už poosmé nocovali s dětmi
v knihovně, a to z pátku 31. března na sobotu
1. dubna. Téma: „Putování za Čtyřlístkem“,
kdy děti plnily na stanovištích různé úkoly,
např.: Najdi rozdíly s Myšpulínem. Cukrárna
u Fifi - malování perníků. Pletení pomlázky s

Bobíkem. Oheň u Pindi - nakrájej a opeč si špekáček. Kdo jsem? (výroba masky). Hrajeme si
se Čtyřlístkem (stolní hry). Záchrana Fifinky
- stezka odvahy (s lucerničkami k lesu). K
půlnoci - polštářová bitva a na dobrou noc čtení knihy „Jak pomohlo kotě Papírové Lhotě“

(autor: Jaroslav Cita). Malé, hodně přetažené,
děti usínaly kolem půl jedné a ty starší hodinu
nato. A ráno společná snídaně - buchty a koláče od maminek a jedné babičky. Tak takhle to
ve zkratce proběhlo v Pěkově.
Šárka Pokorná

Setkání obyvatel, rodáků
a milovníků Pěkova a Honů

V pátek 12. května 2017 od 17 hodin proběhne
v budově bývalé pěkovské školy (čp. 60) setkání
všech, kteří mají k Pěkovu a Honům blízký vztah.
Akci pořádáme v souvislosti s tvorbou rozsáhlé
publikace o těchto obcích. Bude zde možnost setkat se s některými členy autorského kolektivu,
promítneme snímky z obce, vybraní autoři si připravují ukázky ze svých textů do knihy. Především
by se mělo jednat o příjemně strávený podvečer a
příležitost pro autory i místní k setkání a sdílení
informací.
Za autorský kolektiv připravované publikace
Michal Bureš

Vítání jara na pečovatelském domě
V letošním roce vítali obyvatelé pečovatelského domu jaro v retro stylu.
Slovo dalo slovo a už tu byla oslava MDŽ.
Pěkné oblečení, drobné pohoštění a hlavně
„hoši s květinkou“.
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Bylo to milé odpoledne.
Druhá jarní akce již byla na zahradě pečovatelského domu. Pěkné, teplé počasí přálo
prvnímu jarnímu opékání. I toto odpoledne
bylo velmi příjemné.

Pečovatelky moc těší, že se uživatelé PS
těchto aktivit účastní a často se i zapojují do
jejich organizování.
Kejdanová Ilona
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 07 a 08/2017 ze dne 3. 4. a 24. 4. 2017
Rada města Police nad Metují:

I. se seznámila se zprávou o posouzení uchazečů
výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího
Muzea papírových modelů;
II. jmenuje na dobu určitou P. F., nar. xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, 549 54 Police nad Metují vedoucím
Muzea papírových modelů s účinnosti od 20. 4.
2017.
I. projednala návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. EP12-2003216/SOSB VB/1 na akci: Police n. M.,
Komenského přelož. kNN čp. 107 předložený společností ČEZ Distribuce a.s.;
II. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouva o právu provést stavbu č. EP12-2003216/SOSB VB/1 na akci: Police n. M.,
Komenského přelož. kNN čp. 107 s oprávněnou
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035. Rozsah věcného
břemene na dotčených pozemcích p.č. 1064/9, 1205,
1064/2 a st. p. 52/1 v k. ú. Police n. M. spočívá v
právu oprávněné umístit, provozovat, opravovat a
udržovat distribuční soustavu - zemní kabelové vedení nn AYKY 3 x 240 + 120. 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 a
smlouvy o právu provést stavbu podle návrhu.
I. projednala změnu rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu na investiční akci „Výměna oken a
parapetů v kanceláři správce víceúčelového hřiště,
obklad, nátěr fasády“ v Polici nad Metují.
II. schvaluje změnu rozsahu zakázky malého rozsahu „Výměna oken a parapetů v kanceláři správce
víceúčelového hřiště, obklad, nátěr fasády“ v Polici
nad Metují.
I. projednala návrh dohody na spoluužívání sociální ho zařízení v Muzeu papírových modelů;
II. schvaluje dohodu o spoluužívání sociálního
zařízení Muzea papírových modelů návštěvníky
BB Kavárny na adrese Tyršova 341, 549 54 Police
nad Metují uzavíranou s provozovatelkou Blankou
Bartoňovou, IČ 04077563.
I. projednala návrh vzoru obchodní smlouvy s dodavateli vystřihovánek a dalšího turistického zboží
pro Muzeum papírových modelů;
II. schvaluje navržené znění obchodní smlouvy;
III. pověřuje vedoucího OS Muzeum papírových
modelů přípravou a uzavřením jednotlivých smluv
s konkrétními dodavateli.
I. projednala opakovaně žádost paní J. P. na odkup
částí pozemků p.č. 88/1, st. p.č. 432/4 a st. p.č. 432/3
v k.ú. Police nad Metují;
II. revokuje usnesení č. 04/06/2017 ze dne 20. 3.
2017;
III. schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č.
88/1, st. p.č. 432/4 a st. p.č. 432/3 v k.ú. Police nad
Metují o výměře cca 80 m2;
IV. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desce města Police nad Metují.
I. projednala použití částky 100 000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola
Police nad Metují k navýšení prostředků určených
na financování údržby a opravy majetku, který tato
příspěvková organizace používá pro svou činnost,
tj. výměna krytů na topení a garnyží ve III. třídě z
důvodu opotřebení a havarijního stavu;
II. souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Police nad Metují
ve výši 100 000 Kč na navýšení peněžních prostředků na financování opravy a údržby majetku,
který tato příspěvková organizace používá pro svoji
činnost;
III. ukládá ředitelce MŠ Police nad Metují zajištění
uvedených oprav v budově MŠ a jejich
financování.
I. projednala záměr pronájmu pozemku p.č. 807/5
v k.ú. Hlavňov;
II. neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 807/5
o výměře 40 m2 v k.ú. Hlavňov z důvodu možné
potřeby využít uvedený pozemek při připravované
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rekonstrukci a odbahnění rybníka;
III. pověřuje odbor IMŽP vypracováním odpovědi
na podanou žádost.
I. projednala žádost paní B. S. o odkup části pozemku p. č. 1144/1 v k. ú. Pěkov;
II. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 1144/1 v k.ú. Pěkov o výměře 111 m2 paní
B. S., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 517 73
Opočno. Kupní cena je stanovena na 20,- Kč/m2, s
ohledem na současný stav pozemku (pařezy odstraněných dřevin, kameny). Celková kupní cena činí
2.220,- Kč. Kupující uhradí též polovinu nákladů za
vypracování geometrického plánu a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
I. projednala záměr směny částí pozemků st. p. č.
42 a p. č. 63 za část pozemku 1144/1 v k. ú. Pěkov,
o celkové výměře 21 m2.
II. schvaluje záměr směny částí pozemků st. p.
č. 42, p. č. 63 a části pozemku p. č. 1144/1 v k. ú.
Pěkov
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desku města Police nad Metují.
I. bere na vědomí indikativní nabídkou firmy ČEZ
Energo na výměnu a provozování nové
kogenerační jednotky v kotelně na sídlišti.
I. projednala možnost předběžného uložení
recyklátu z demolice areálu MILPO s.r.o. do části
prostoru plánované kompostárny za areálem technických služeb.
II. souhlasí s předběžným uložením recyklátu z demolice areálu MILPO s.r.o. do prostoru plánované
kompostárny na jižní části pozemku 220/2 v k.ú.
Velká Ledhuje, které následně zlevní přípravu podloží při samotné stavbě.
I. projednala doporučení Osadního výboru Pěkov
pověřit pana Zdeňka Kadidla, bytem Pěkov č. p. 83,
zastupováním OV Pěkov na kontrolních dnech stavby „Rekonstrukce II/303 – průtah Pěkov“.
II. souhlasí, aby pan Zdeněk Kadidlo zastupoval
Osadní výbor Pěkov na kontrolních dnech při provádění stavby „Rekonstrukce II/303 – průtah Pěkov“;
III. pověřuje tajemníka městského úřadu Ing. Pavla
Pohnera uzavřením dohody o pracovní činnosti
mezi městem a panem Zdeňkem Kadidlem.
I. projednala závěry hodnotící komise veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce WC na
prvním stupni ZŠ v Polici nad Metují“;
II. schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce WC na prvním stupni ZŠ
v Polici nad Metují“ společnost Broumstav s. r.
o., IČO 422 284 33, se sídlem Žižkova 53, 550 01
Broumov, s nabídkovou cenou 1 313 210,- Kč bez
DPH (tj. 1 588 984,10 Kč včetně DPH) a současně
také schvaluje uzavření smlouvy o dílo;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu smlouvy o dílo.
I. projednala závěry hodnotící komise veřejné
zakázky malého rozsahu «Oprava hřbitovní zdi na
pozemku p. č. 87 v Polici nad Metují»;
II. schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava hřbitovní zdi na pozemku p. č. 87
v Polici nad Metují“ společnost VŠE PRO STAVBY
s. r. o., IČO 289 69 553, se sídlem Kubelíkova
1224/42, Praha 3 - Žižkov 130 00, s nabídkovou
cenou 284 035,36 Kč bez DPH (tj. 343 682,79 Kč
včetně DPH) a současně také schvaluje uzavření
smlouvy o dílo;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu smlouvy o dílo.
I. projednala smlouvu o poskytnutí dotace na
rekonstrukci a přístavbu ZUŠ Police nad Metují
II. schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s
názvem «Rekonstrukce a přístavba ZUŠ Police nad
Metují» ev. pod č. 17RGI02-0019 ve výši 1 500
000,- Kč
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu smlouvy.
I. projednala nabídku sponzorských darů ZUŠ
Police nad Metují na podporu pěveckých sborů;
II. schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala

sponzorský dar od:
a) pana xxxx D. B. ve výši 20 000 Kč
b) pana V. U. ve výši 2 500 Kč.
c) firmy Continental Automotive Czech Republic
s.r.o. ve výši 2 000 Kč
I. byla seznámena s žádostí města Police nad Metují
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na projekt s názvem „Od řemesla k
počítači – tradiční řemesla a digitální technologie
ruku v ruce“;
II. schvaluje podání žádosti o financování
uvedeného projektu z Evropských strukturálních a
investičních fondů – Integrovaného regionálního
operačního programu.
1. se seznámila s technickým stavem venkovních
sportovišť a dětských hřišť;
2. bere na vědomí protokol o odborné technické
kontrole tělovýchovného nářadí a zařízení dětských
hřišť;
3. ukládá sportovnímu referentovi pokračovat
v údržbě a odstraňování závad vyplývajících z
odborné technické kontroly v rozsahu daném
schváleným rozpočtem města na rok 2017.
I. projednala návrh smlouvy o dílo na realizaci
personálního auditu - nezávislé a objektivní
hodnocení procesů a lidských zdrojů v organizaci
Police nad Metují;
II. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci
personálního auditu s firmou Gnostika Consulting,
s.r.o., Rybalkova 27, 101 00 Praha 10., IČ 24821039
za smluvní odměnu 75 000,- Kč bez DPH;
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
smlouvy o dílo.
I. projednala postup zavedení do praxe služby
Mobilní rozhlas a navazující mobilní aplikace.
II. schvaluje:
a) rozdělit zprávy rozesílané Mobilním rozhlasem
do následujících skupin:
- krizové informace
- elektřina, voda, plyn, odpady
- kulturní akce
- sportovní akce
- změny v dopravě
- informace z úřadu
- ostatní informace z dění ve městě
b) zadat tisk předložených propagačních letáků
informujících občany o zavedení služby Mobilní
rozhlas v Polici nad Metují a zajistit jejich
distribuci do všech poštovních schránek ve městě,
zároveň leták otisknout v příštím čísle PM a dále
jej distribuovat v knihovně, divadle, IC a na všech
kulturních, společenských a sportovních akcích.
Dále tuto službu propagovat v místním rozhlase,
na webových stránkách města, CKVS a MPM a
Facebooku.
c) aby informace službou Mobilní rozhlas byly
přednostně šířeny prostřednictvím e-mailu a
zveřejněním v aktualitách na webových stránkách
města a jeho organizačních složek. Zprávy
prostřednictvím SMS budou rozesílány pouze v
nezbytných případech, kdy záleží na rychlém a
zaručeném doručení. Rozesílání hlasových zpráv je
v kompetenci starostky.
I. projednala opakovanou žádost pana P. P. o
vrácení části nájemného za byt č. 4 v č.p. 209 v
Polici nad Metují a potvrzení o ukončení nájemního
vztahu;
II. opakovaně neschvaluje vrácení části nájemného
za užívání bytu č. 4 v čp. 209 v Polici nad Metují v
požadované výši 108.000,- Kč panu P. P. Důvodem
je, že nájemné placené panem P. bylo po celou dobu
nájemního vztahu ve výši 25,- Kč/m2/měsíčně, což
neodpovídá ani výši nájemného v bytech sociálních
a je tedy předpoklad, že zde byly zohledněny vady
na předmětu nájmu. Dalším důvodem je fakt, že
město Police nad Metují investovalo do úprav
předmětné nemovitosti nemalé finanční prostředky,
které vedly ke zvýšení komfortu bydlení.
III. pověřuje odbor IMŽP, vypracováním konečné
odpovědi, a starostku města Idu Jenkovou jejím
podpisem.
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I. doporučuje ZM:
a) schválit pořízení změny územního plánu č.
2 obsahující primárně projednání změny ploch
pro výstavbu objektů individuálního bydlení v
katastrálním území Velká Ledhuje;
b) vyzvat veřejnost pro podání podnětů do zadání
změny č. 2 územního plánu s termínem podání
podnětů do 31. 7. 2017;
II. pověřuje:
a) komisi pro rozvoj a urbanismus města posouzením
doručených podnětů občanů;
b) odbor IMŽP zajištěním vyjádření vlastníků
pozemků, na kterých jsou navrženy stávající plochy
pro individuální bytovou výstavbu z hlediska vlastní
iniciativy k výstavbě, resp. ochotě nabídnout a
prodat pozemky pro výstavbu za cenu obvyklou či
za cenu tržní;
c) místostarostu Mgr. Jiřího Škopa jako zastupitele
pro územní plánování zajišťováním průběžné
procesní agendy, včetně podávání informací o stavu
projednání.
I. projednala návrh čtvrtletních odměn jednatele
společnosti Technické služby Police nad Metují;
II. schvaluje v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele čtvrtletní prémii ve výši 100 % za
splnění úkolů, pokynů a usnesení valné hromady
společnosti, a plnění úkolů technické porady
sjednané ustanovením čl. 2 odst. 2.1.2. písm. (a)
smlouvy o výkonu funkce jednatele.
I. bere na vědomí informaci místostarosty o konání
sněmu Svazu měst a obcí ČR v termínu 18. - 19. 5.
2017 v Plzni;
II. souhlasí s tím, aby z důvodu termínové kolize
starosty, místostarosty a tajemníka bylo město
na sněmu SMO ČR zastoupeno zmocněným
zástupcem;
III. zmocňuje k zastupování města Police nad
Metují na sněmu SMO ČR v termínu 18. - 19. 5.
2017 pana Karla Rejchrta, starostu obce Božanov;
IV. pověřuje místostarostu města Mgr. Jiřího
Škopa přípravou a podpisem plné moci a dalších
potřebných dokumentů pro zastupování města na
sněmu SMO ČR.
I. bere na vědomí informace o zahájení procesu
obnovy katastrálního operátu v k. ú. Pěkov novým
mapováním a povinnostech města při tomto
mapování;
II. jmenuje tyto členy komise pro obnovu
katastrálního operátu v katastrálním území Pěkov
novým mapováním za město Police nad Metují,
za Městský úřad Police nad Metují a za místní část
Pěkov:
- Mgr. Jiří Škop, místostarosta,
- Ing. Jan Troutnar, vedoucí odboru IMŽP,
- Nikola Řezníčková, referent odboru IMŽP,
- Ing. Kateřina Brátová, vedoucí odboru výstavby,
- Eva Justová, referent odboru výstavby,
- Zdeněk Kadidlo, občan Pěkova;
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
průběžným podáváním informací o průběhu obnovy
katastrálního operátu v katastrálním území Pěkov
novým mapováním.
I. se seznámila s variantami řešení rekonstrukce VO
v ul. Na Babí a s porovnáním nákladů na realizaci
této veřejné zakázky;
II. schvaluje vypracování projektové dokumentace
na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul.
Na Babí“ v souvislosti s realizací investiční akce
Královéhradeckého kraje „Rekonstrukce ul. Na
Babí v Polici nad Metují“ firmou ELTYM Hronov
spol. s.r.o., Husova 207, 549 31 Hronov ve výši
29.000,- Kč bez DPH (tj. 35.090,- Kč s DPH),
současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo. RM
doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu na
zajištění realizace výše uvedené akce v souběhu s
rekonstrukcí chodníků a komunikace;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu schválené v rozpočtu města Police n. M. pro
rok 2017 v kapitole komunikace: „Chodníky Pěkov“
a parametry výběrového řízení na dodavatele této
zakázky;
II. schvaluje rozsah zadání a následující parametry
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výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Chodníky Pěkov“:
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha 100%
2. obeslané firmy: STRABAG a. s. - Hradec
Králové; COLAS CZ a. s. - Hradec Králové;
BEZEDOS s.r.o. - Hronov; Silniční stavby Jaroměř;
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta;
Zdeněk Kadidlo - člen stavební komise; Ing.
Pavel Scholz - investiční technik; Ing. Xenie
Hambálková - referentka správy dotací; Michal
Mucha - TS Police n. M. s.r.o.; náhradník: Ing.
Pavel Pohner – tajemník; DiS. Vít Hynek investiční technik; Petr Jenka - TS Police n. M.
s.r.o.;
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
hodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. projednala realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu schválené v rozpočtu města Police n. M.
pro rok 2017 v kapitole komunikace: „Rekonstrukce
křižovatky Komenského náměstí“ a parametry
výběrového řízení na dodavatele této zakázky;
II. schvaluje rozsah zadání a následující parametry
výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce křižovatky
Komenského náměstí“:
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha 100%
2. obeslané firmy: STRABAG a. s. - Hradec
Králové; COLAS CZ a. s. - Hradec Králové;
BEZEDOS s.r.o. - Hronov; Silniční stavby Jaroměř; Svoboda a.s - Meziměstí
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta;
Ing. Pavel Scholz - investiční technik; DiS.
Vít Hynek - investiční technik; Ing. Xenie
Hambálková - referentka správy dotací; Michal
Mucha - TS Police n. M. s.r.o.; náhradník: Ing.
Pavel Pohner – tajemník; Ing. Pavel Kalibán ředitel TS Police n. Met. s.r.o.; Petr Jenka - TS
Police n. M. s.r.o.
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
hodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. se seznámila s průběhem poptávkového řízení
veřejné zakázky na akci: „Zajištění technického
dozoru investora a koordinátora BOZP pro
investiční akci: Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v
Polici nad Metují čp. 108», s nabídkami uchazečů a
s návrhem na výběr nejvýhodnější nabídky;
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci: „Zajištění technického dozoru
investora a koordinátora BOZP pro investiční
akci: Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici
nad Metují čp. 108“ firmu JESTAV s.r.o. IČO: 274
849 21, se sídlem Rokytník 26, 549 31 Hronov 1
s nejnižší nabídkovou cenou 371.000,- Kč bez
DPH (tj. 448.910,- Kč včetně DPH) za zajištění
investorského technického dozoru, 80.000,- Kč
bez DPH (tj. 96.800,- Kč s DPH) za zajištění
koordinátora BOZP a současně schvaluje uzavření
smlouvy o dílo;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala žádost společnosti Hauk s.r.o. o
prodej pozemku p.č. 1261 o výměře 1367m2 a části
pozemku p.č. 999/5 o výměře cca 319m2 v k.ú.
Police nad Metují;
II. doporučuje ZM schválit prodej pozemku
p.č. 1261 o výměře 1367m2 a části pozemku p.č.
999/5 o výměře cca 319m2 v k.ú. Police nad Metují
společnosti Hauk s.r.o., IČ 6209631, Mírová 155,
54954 Police nad Metují, zastoupené jednatelem
společnosti P. H. Kupní cena je stanovena na 150,Kč/m2 + 21% DPH. V této ceně je zohledněno
věcné břemeno na pozemku p.č. 999/5 - vedení NN.
Kupující také uhradí náklady spojené s převodem
pozemku v katastru nemovitostí a vypracováním
geometrického plánu.
I. projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene předložený společností
GasNet, s.r.o., zastoupena na základě plné moci
společností GridServices, s.r.o.;
II. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene společností GasNet,

s.r.o. Ústí nad Labem 40001, Klíše ,Klíšská 940/96
IČ: 27295567 zastoupená GirdServices, s.r.o. Brno
60200, Plynárenská 499/1 IČ: 27935311. Smlouva
o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene
spočívá v právu provést stavbu plynárenského
zařízení-Přeložka STL plynovodů-rekonstrukce
ulice Na Babí, Police nad Metují, č. stavby
8800070647 včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím
služebném pozemku. Trasa plynárenského zařízení
je vyznačena v kopii katastrální mapy, jež tvoří
nedílnou součást smlouvy včetně GP.
Jednorázovou úplatu za věcné břemeno ve výši
500,-Kč bez DPH uhradí budoucí oprávněný.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene podle návrhu.
I. projednala návrh smlouvy o převodu a převzetí
investorství stavby společnosti VaK Náchod a.s.
II. schvaluje uzavření smlouvy o převodu a převzetí
investorství stavby: Stavba RD Brandejsova, Police
nad Metují - dopravní a technická infrastrukturačást vodovod., společností VaK Náchod a.s. se
sídlem Kladská 1521, 54701 Náchod, IČ: 451 72
928, DIČ: CZ 481 72 928;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o převodu a převzetí investorství
podle návrhu.
I. bere na vědomí žádost pana M. K. zastupujícího
ČSCHZO v Polici nad Metují;
II. pověřuje odbor IMŽP Nikolu Řezníčkovu
jednat nadále v této věci s Pozemkovým úřadem v
Hradci Králové o směně pozemku parc. č. 106/1 v
k. ú. Velká Ledhuje za obdobný pozemek ve stejné
lokalitě.
I. bere na vědomí informaci místostarosty o
postupu v procesu reklamace vad víceúčelového
hřiště;
II. souhlasí se zasláním odpovědi na vyjádření
zhotovitele díla (PSK - průmyslové stavby a
konstrukce, a.s.) v přeloženém znění;
III. schvaluje následující postup ve věci:
a) zadání zpracování odborného posudku na zjištění
skutečných příčin vzniku vad víceúčelového
hřiště, včetně zpracování návrhu na odstranění
těchto vad a položkového rozpočtu;
b) zpracování nové výzvy k odstranění vad díla
na základě předloženého odborného posudku
(právním zástupcem města)
IV. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
zajištěním odborného posudku a objednáním
zpracování textu výzvy u právního zástupce města.
I. projednala návrh úprav a doplnění vnitřní
směrnice č. 5/2016 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu ve věci zvýšení hranice částky
pro realizace přímého nákupu, rozšíření katalogu
výjimek o umělecké předměty, realizace uměleckých
vystoupení, zboží pořizovaného za účelem dalšího
prodeje a pořizování specifického softwaru;
II. souhlasí s navrženými změnami směrnice bez
připomínek;
III. schvaluje vydání nové směrnice č. 02/2017 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu měnící
původní znění o schválené úpravy.
I. bere na vědomí informaci místostarosty o
požadavku Správy CHKO Broumovsko na zvýšení
intenzity čištění odpadních vod v místních částech
bez páteřní kanalizace napojené na městkou ČOV;
II. ukládá odboru IMŽP a Technickým službám
Police nad Metují s. r. o. na základě studie spol.
ŠINDLAR vypracované v roce 2008, a na základě
požadavků Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
připravit plán postupu možných kroků ze strany
města do 30. 9. 2017 a tento následně předložit k
projednání radě města.
I. projednala změnu rozpočtu č. 1 - položky
rozpočtového opatření č. 1 – 6;
II. doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č.
1 - položky rozpočtového opatření č. 1 - 6. Celkově
znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů o
577.129 Kč, zvýšení výdajů o částku 498.129 Kč a
snížení financování o 79.000 Kč.
I. projednala prodej částí pozemků p.č. 715/92 a
715/108 v k.ú. Velká Ledhuje, ve velikosti nově
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oddělených pozemků p.č. 715/108, 715/114,
715/115 a 715/116, pro výstavbu rodinných domů
podle platného územního plánu města Police
nad Metují a přidělení jednotlivých pozemků
konkrétním žadatelům;
II. doporučuje ZM schválit prodej částí pozemků
p.č. 715/92 a 715/108 v k.ú. Velká Ledhuje,
oddělených geometrickým plánem č. 676-20/2017
a označených jako pozemky p.č. 715/108,
715/114, 715/115 a 715/116 v k.ú. Velká Ledhuje,
následujícím žadatelům takto:
1. xxxx. S. Ř., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
550 01 Broumov, prodat pozemek p.č. 715/108
v k.ú Velká Ledhuje o výměře 1019 m2; kupní

cena je stanovena na 800,- Kč/m2 s DPH,
celková kupní cena činí 815.200,- Kč,
2. Ing. J. V., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxxx,
549 54 Police nad Metují a L. V., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, 547 01 Náchod, prodat
pozemek p.č. 715/114 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 1015 m2; kupní cena je stanovena na
800,- Kč/m2 s DPH, celková kupní cena činí
812.000,- Kč,
3. J. S., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 500 09
Hradec Králové a J. S., nar. dne xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, 500 09 Hradec Králové, prodat
pozemek p.č. 715/115 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 1012 m2; kupní cena je stanovena na

800,- Kč/m2 s DPH, celková kupní cena činí
809.600,- Kč,
4. K. Ch., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 549 54
Police nad Metují aj. Ch., nar. dne xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, 549 54 Police nad Metují, prodat
pozemek p.č. 715/116 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 1010 m2; kupní cena je stanovena na
800,- Kč/m2 s DPH, celková kupní cena činí
808.000,- Kč.
Všichni kupující uhradí náklady spojené s
převodem pozemku v katastru nemovitostí ve výši
1.000,- Kč.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Odešel MUDr. Štěpán Kurský

Tato zpráva v březnu šokovala všechny kolegy, spolupracovníky a pacienty, kteří „svého
doktora“ milovali.
MUDr. Štěpán Kurský po ukončení lékařské
fakulty pracoval na interním oddělení v nemocnici v Broumově. Již zde si dovedl získat svým
lidským přístupem pacienty a především mezi
staršími pacienty byl velmi oblíben pro jeho velké pochopení jejich problémů.
Později nastoupil do závodní ordinace pro
podniky Veba a Kovopol v Polici nad Metují.
Ordinaci měl přímo v administrativní budově
Veby 08 a společně se zdravotní sestrou Alenkou
Staňkovou tvořili skvělý a oblíbený tým. Kromě

normální ordinační doby zajišťoval spolu s ostatními kolegy (MUDr. Kopeckou-Tojnarovou,
MUDr. Kopeckou, MUDr. Matějkou, později i
s MUDr. Výravskou a jinými lékaři) lékařskou
službu první pomoci – službu, která se začínala
po ukončení běžných ordinačních hodin. Občas
to byly služby i na LSPP v Broumově.
Přestavba vily u Veby na nové zdravotnické středisko umožnila soustředit všechny ordinace ze starého střediska nad poštou do nových prostor, a tak i ordinace
MUDr. Kurského byla do nového prostředí
přemístěna.
Po rozpadu OÚNZ všichni lékaři i MUDr.
Kurský přešli do privátní praxe. V jeho ordinaci probíhala také ortopedická ambulance MUDr.
Brustmana a kožní ordinace prof. MUDr. Věry
Rozsívalové. Byl vstřícný všem novinkám, které
by zajistily pacientům kvalitnější a dostupnější
služby.
U většiny pacientů byl oblíbený pro svůj
„lidový“ přístup, pro jeho ochotu pacienty vyslechnout a pochopit. Vážili si jeho otevřeného
a přímočarého přístupu k nim a jeho vyjádření,
které bylo vždy
upřímné bez nějakých příkras.
Celá
dlouhá
léta dojížděl do své
ordinace v Polici a
pracoval až do konce. Nechce se tomu

Statistika
Dle dostupných údajů mělo k 31.3.2017
město Police nad Metují 4103 obyvatel.

Jubilea
V březnu 2017 slavili:
70 let

75 let
80 let
85 let

paní Věra Stryhalová
paní Anna Zifčáková
pan Jaroslav Rus
paní Anna Romanová
paní Marie Průšová
paní Marie Raková
pan Bedřich Šilpert
paní Hana Doubková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody
v dalších letech

Dagmar Hambálková - matrikářka
ani věřit, že se již nepotkáme, že neprohodí své
šprýmy a „děvčata“ z Veby mu již nikdy nepřijdou do ordinace s vozembouchem a harmonikou
popřát k nějakému životnímu jubileu. Určitě jim
bude scházet tak, jako nám všem.
Odešel další ze skvělé řady starších lékařů,
kteří v Polici pracovali a ještě dosud pracují,
odešla zdravotnická legenda nejen Police ale i
Broumovska, odešel skvělý kolega.
Zdravotníci z Police.

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

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

Pouliční sběr a svoz nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu a elektrozařízení
z domácností
Polický měsíčník - květen 2017

Ve 20. kalendářním týdnu, a to ve středu 17. května 2017, proběhne v Radešově,
Hlavňově, Pěkově a na Honech pravidelný
„pouliční“ sběr nebezpečných a objemných
složek komunálního odpadu a vyřazených
elektrozařízení z domácností. Sběr proběhne
zastávkovým způsobem, podle známého
harmonogramu:
zast. č.       
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Odpady musí být osobně předány ve
stanovený čas na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla společnosti Marius
Pedersen a.s., která ho uloží do kontejneru a
odveze k využití nebo zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Odebírány budou tyto odpady z domácností: nebezpečný odpad (oleje,
čas příjezdu
barvy, ředidla, lepidla, rozpouštěa odjezdu
dla, odmašťovací přípravky, foto16.00 - 16.10
chemikálie, léky, zahradní chemie,
16.20 - 16.30
obaly od výše uvedených odpa16.35 - 16.45
dů, baterie, akumulátory, zářivky
16.50 - 17.00
apod.), objemný odpad (starý
17.10 - 17.20
nábytek, podlahové krytiny, pne17.25 - 17.30
umatiky z osobních automobilů,
17.35 - 17.45
odpadní oděvy, rozměrné nepo17.50 - 18.00
třebné předměty apod.) a vyřa18.05 - 18.15
zená elektrzařízení (televizory,
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rádia, ledničky, pračky, počítače, telefony a
veškeré další malé i velké elektrospotřebiče).
Odebrán nebude stavební odpad a odpad ze
zeleně. Informace k tomuto svozu jsou uvedeny v brožurce Průvodce pro nakládání s komunálním odpadem a na internetových stránkách
města - www.meu-police.cz.

Třídíme a využíváme odpad

Bioodpad - cenný materiál, který je potřebné
vracet do půdy

S nástupem nového vegetačního období je
dobré, v rámci třídění a využívání komunálních
odpadů, se opět zaměřit na bioodpad, tj. materiál biologického původu a tedy biologicky rozložitelný. Třídění odpadů v domácnostech se stává
samozřejmostí; lidé si na něho zvykli a uvědomují si, že odpadový materiál, jako zdroj surovin
a energie, je potřebné znovu využít. Ve městě
jsou dostupné sběrné nádoby a zařízení pro
odložení všech základních složek komunálního odpadu, vytříděných v místě jejich vzniku
- plastů, nápojových kartonů, papíru, skla, elektrozařízení, nebezpečných a objemných odpadů
a dnes už také i bioodpadu. Záleží tedy pouze
na tom, jak si to poličtí občané doma zorganizují a pro třídění uzpůsobí. Bioodpad je relativně
nejmladším odpadem, kterým se město systematicky zabývá. V domovním odpadu je poměrně
významně zastoupen - rozbory směsného odpadu ukázaly, že je zastoupen zhruba 40-ti %.
Je proto potřebné se s ním zabývat, aby nekončil
na skládkách, ale byl využit a vrácen do přírodního koloběhu. Bioodpad, který je zahrnut do
skládky, nemá dostatek kyslíku a organická hmota, kterou je tvořen “umírá” a hnije.
Následně se tvoří skládkové plyny (metan, čpavek, sirovodík a oxid uhličitý), které nepříjemně
zapáchají, zvyšují podíl skleníkových plynů v atmosféře a mohou také ohrožovat zdraví obyvatel
v okolí skládek. Z odpadu, který ve skládce hnije,
vznikají také toxické výluhy. Lepší a šetrnější
cesta je proto bioodpad neskládkovat, ale vytřídit a využít. Česká republika se zavázala, že do
roku 2020 sníží množství bioodpadů ukládaných
na skládky o 65%. Nebude jednoduché toho docílit, ale je to správná cesta a je potřebné tudy jít.

Dá se říci, že využití bioodpadu je v zásadě dvojí, a to kompostování s navracením do
půdy a energetické využití prostřednictvím bioplynových stanic s následnou výrobou tepla a
elektrické energie. Zaměřme se na způsob první,
tedy kompostování, které je nám všem dostupné a okamžitě a efektivně použitelné. V posledních letech se čím dál více začíná poukazovat na
již dlouhodobý celosvětový trend výrazného
úbytku organické hmoty v půdě. Toto s sebou
přináší zhoršení fyzikální, chemické i biologické
kvality půdy, tedy především neschopnost vázat
živiny a zadržet vláhu. Půda se stává jalovou, bez
přirozených živin, půdního kyslíku a organizmů
a je stále více zhutněná a vysychavá. Předmětný
úbytek živin je nahrazován umělými hnojivy, ty
ale kvalitu půdy nezlepší. Správnou cestou je
dodat půdě tolik potřebný humus. Humus je
hmota organického původu s neocenitelnými
vlastnostmi. Lze si ho představit jako houbovitou hmotu, která má díky své složité pórovité
struktuře schopnost zadržovat vodu, navazovat
na sebe toxické látky a vyrovnávat kyselost půdy.
Humus a ostatní půdní organická hmota zvyšují
kyprost a soudržnost a optimalizují mikrobiologický život v půdě, čímž značně snižují riziko
půdní eroze. Jeho dostatek v půdě také snižuje riziko povodní, protože půda je pak schopná
vcelku rychle pojmout a zadržet větší množství
vody. Humus vzniká pomalým a dlouhodobým
procesem zvaným humifikace (za pomoci půdních organizmů jako jsou bakterie, hlístice, žížaly apod.), z primární organické hmoty, tedy
ze zbytků rostlin, postupnou přeměnou přes
množství různých látek. Jedinečným zdrojem
humusu je kompost, který také obsahuje i potřebné živiny. Největším problémem je ale zemědělská praxe, a bez její změny nedojde k výraznému zlepšení. Většina z nás nemá možnost
toto ovlivnit. Co ale můžeme ovlivnit všichni
je to, že nebudeme bioodpad který tvoříme,
odkládat do popelnic, ale vytřídíme ho. Poté
ho buď sami využijeme kompostováním, nebo
odložíme do nádob pro něho určených či do
sběrného dvora. Pokud máme možnost, je ideální domácí kompostování, kterým předcházíme
vzniku odpadu a vytváříme si humusový materiál pro zahradu a okolní zeleň. Kompostování

je proces podobný humifikačním pochodům,
které za normálních podmínek probíhají v
půdě. Pokud mikrobům a bezobratlým živočichům připravíme v kompostu vhodné podmínky
(vláha, dostatek vzduchu, teplota a vhodně upravený a promíchaný biomateriál), celý proces se
urychlí, a můžeme „vyrobit“ kvalitní humusové
látky dříve než v půdě. Humus obsažený v kompostu má vysokou kapacitu pro živiny (dusík,
vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně uvolňuje; navázané živiny se tak nevyplavují
do spodních a povrchových vod. Pokud jsou tyto
živiny vyplavovány, dochází např. ke známému
zarůstání vodních ploch - tzv. eutrofizaci, která
pak mnohdy znemožňuje koupání v přírodních
nádržích. Humus zvyšuje biologickou aktivitu,
která umožňuje rozklad některých znečišťujících látek (například ropné produkty), zvyšuje
samočistící schopnost půdy, zlepšuje výživu
rostlin stopovými prvky, zlepšuje strukturu půdy,
zlepšuje jímavost půdy pro vodu, dodává půdě
tmavou barvu, která zvyšuje záhřevnost půdy,
má určité složky, jež mají charakter stimulátorů,
zvyšuje odolnost půdy proti okyselení, obsahuje organickou hmotu, která dokáže vázat těžké
kovy a tím omezuje jejich příjem rostlinami.
Vidíme tedy, že tato hmota je pro zdravou půdu
velmi potřebná a je zbytečné a neefektivní, aby
její zdroj, tedy bioodpad, končil na skládce. Jak
už bylo uvedeno, nejefektivnější je domácí kompostování, kterým můžeme zpracovávat a využít
bioodpad z domácností i ze zahrad.
Pokud nemáme možnost kompostovat,
pak je potřebné, vytříděný bioodpad z kuchyní odkládat do hnědých kontejnerů na některých stanovištích tříděného odpadu po městě
a bioodpad ze zahrad odkládat do sběrného
dvora. Z hnědých kontejnerů a ze sběrného dvora je tento odpad odvážen na kompostárnu.
Pro zvýšení efektivity a z důvodu nakládání
s bioodpadem z údržby ploch veřejné zeleně a
některých dalších pozemků města, plánuje město
zrealizovat kompostárnu. Místo je již vybráno
a bude se rozhodovat, jakým způsobem dojde
k její realizaci a jak bude provozována.
Bioodpad v Polici, nekončí v popelnici.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

K N I H OV N A

STALO SE

Nocování v knihovně

Noc s Andersenem, přesněji psáno Noc se
Čtyřlístkem, se uskutečnila v polické knihovně z pátka 31. března na sobotu 1. dubna 2017.
Kromě Fifinky, Pindi, Bobíka a Myšpulína se nocování účastnili dvě knihovnice, jedna studentka
a 19 dětí ze třetích tříd polické základní školy.
O půl šesté jsme se společně sešli v knihovně.
Seznámili jsme se, rozdělili do skupin - Bobíci,
Pinďové, Fifinky a Myšpulíni, nestihli vyluštit
tajenku a uháněli na autobus, kterým jsme se
přemístili do Suchého Dolu. Zde na nás čekali
nocležníci z místní školy a společně jsme si v
tělocvičně zasoutěžili. Překvapivě celkového
vítězství nedosáhli hbití Pinďové, ale důmyslní
Myšpulíni. Poté jsme se vydali přes Čertovku
do Police. Během cesty jsme zkrášlili Fifinku,
pomohli Myšpulínovi se znalostním testem a
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Bobíkovi dopřáli opékání buřtů u vodojemu. Po
návratu do knihovny jsme strašpytlovi Pinďovi
ukázali, že ve sklepení v Pellyho domech je
spousta tajemných chodeb, a že je důležité neztratit svou vlastní hlavu. Pokud náhodou nějakou hlavu ve sklepení naši nocležníci našli, tak ji
tam nenechali napospas pavoukům a myším, ale
vysvobodili ji a v knihovně výtvarně zdokonalili.
Krátce po půlnoci jsme
společně usínali u čtené
pohádky. Ráno jsme se
nasnídali (nechyběli ani
Bobíkovi oblíbené buchty), a ještě před odchodem
domů zhodnotili naše společně setkání:
Bobíci: nejvíce se
líbila noční procházka,
nejméně se líbila výhra
Myšpulínů v soutěži v
Suchém Dole

Myšpulíni: nejvíce se líbil celý pátek, nejméně se líbila rozmočená a promáčklá hlava
Myšpulína nalezená ve sklepě
Pinďové: nejvíce se líbilo všechno, nejméně
se líbila běhací štafeta
Fifinky: nejvíce se líbilo hledání hlavy ve
sklepě, nejméně se líbil brzký spánek

Polický měsíčník - květen 2017

Čtenáři sobě

Jednou fotografií se vracíme k akci, na které mohli čtenáři ostatním návštěvníkům představit své oblíbené knihy. Účastníků bylo málo, přesto snad bylo setkání inspirativní. Poslech vlastních povídek z úst herce
Karla Richtra připomněl, jak je život bohatý, různorodý, záhadný, ale krásný. Třeba se sejdeme na podzim
znovu a za větší účasti.

Společné čtení se
Senior klubem Ostaš

V dubnu bylo čtení obohaceno
o povídání o čaji, které s ochutnávkou čajů připravila knihovnice
Helena Sauerová. Také jsme popřáli manželům Pivoňkovým k jejich neuvěřitelné zlaté svatbě.
V květnu se ke čtení sejdeme
už 2. května od 15 hodin v dětském oddělení knihovny. A opět:
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

CHYSTÁME...
Noc literatury

Proč nám chybí Josef Čapek v náchodské knihovně

19. dubna jsme v podvečer vyrazili do náchodské knihovny, abychom tam ve složení Ivana Richterová,
Jiří Trnovský a Věra Plachtová představili tamním čtenářům dílo Josefa Čapka tak, jak ho poličtí mohli vidět
při podvečerním čtení už v roce 2015.
V náchodské knihovně ve studovně, kde naši ochotníci četli, si také můžete až do 29. května prohlédnout
výstavu Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel, kterou zapůjčil Památník Karla Čapka ve Strži.

Projekt organizují Česká centra od roku 2006. K projektu se
před pěti lety připojil také Svaz
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V roce 2013 se
poprvé četlo kromě Prahy také
v dalších osmi městech Česka.
Letos již proběhne Noc literatury
ve více než 50 městech v ČR a připojí se také přes 20 měst ve světě.
Za dobu svého konání představila
Noc literatury jen v Praze více než
160 knih.
Každá z účastnických evropských zemí představí jednoho
svého současného autora v novém
českém překladu.
V Polici se bude číst podruhé
a letos vyrazíme či spíše vyjedeme
směr Hlavňov. I tam jsou zajímavá místa. A samozřejmě skončíme
v Polici. Letošní úryvky z knih
vypadají slibně a v podání našich
ochotníků to bude určitě příjemný
čtenářský zážitek.
Vyrážíme ve středu 10. května 2017 v 18 hodin z náměstí od
knihovny. Přijďte včas, autobus
má počet míst omezen.
Vaše knihovnice

Nabídka knih:

yy Rodan, Kamil: Ženy s korunou.
Životní osudy dvaceti žen, jejichž životy
jsou spjaty se světem evropské aristokracie a
leskem knížecích, královských a císařských
dvorů. Historické události 19. a 20. století.
yy Robinsonová, Stacy: Pod povrchem.
Rodinné drama o problémech s dospívajícím synem, který po předávkování upadl do
kómatu.
yy Kelly, Irene: Matčiny hříchy.
Autobiografická kniha pojednává o pobytech
autorky v irských sirotčincích, o týrání, ponižování a sexuálním zneužívání, které tam
tehdy bývaly běžné, o autorčině marné snaze
o potrestání viníků a o psychických následcích, jimiž po zbytek života trpěla.
Polický měsíčník - květen 2017

yy Macounová, Renata: Pět Tibeťanů po
česku.
Popis energetického, tělesného a duchovního jógového cvičení Pět Tibeťanů doplněné
o další léčebné praktiky, návody na zdravé
stravování, přírodní léčbu.
yy Jalowiczová Simonová, Marie: Přežila
jsem Hitlera.
Vzpomínky Židovky Marie Jalowiczové na
období druhé světové války. Autentická výpověď mimořádně statečné, nezdolné ženy.
yy Peterová, Zuzana: Láska v mnoha podobách.
Česká psychoterapeutka vypráví autentické
příběhy z každodenní praxe.

yy Fořt, Karel: Příběhy z poválečné Šumavy.
Soubor deseti příběhů bývalého klatovského
kriminalisty se odehrává na Šumavě v době
po skončení druhé světové války.
yy Hiekkapeltová, Kati: Kolibřík.
Nová finská detektivka.
yy Mayesová, Frances: Rok ve světě.
Zápisky vášnivé cestovatelky.
yy Dönhoff, Tatjana: Útěk.
Dramatický příběh podle skutečné události zachycuje osudy matky a její dcery, které
roku 1944 prchají z východního Pruska před
postupující Rudou armádou.
yy Podhorský, Miroslav: Yukon-Aljaška.
Nový cestopis.
Dáša Ducháčová
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
PRODEJ VSTUPENEK V NÁCHODĚ

Od května 2017 bude možné vstupenky na
akce pořádané Pellyho domy zakoupit
v Městském
informačním
centru
v Náchodě na náměstí.

PRODEJ VSTUPENEK NA AKCE
POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM KULTURNÍM STŘEDISKEM ČERVENÝ
KOSTELEC
Nově je možné v Informačním centru
v Pellyho domech zakoupit vstupenky na
akce pořádané červenokosteleckým kulturním střediskem. www.mksck.cz

KOLÁROVO DIVADLO – ZPRÁVY
ZE ZÁKULISÍ

V posledních letech došlo v divadle
k několika zásadním změnám.
K rekonstrukci zvukové aparatury se
přistoupilo z důvodu nekvalitního zvuku,
především při produkci kina, jako návaznost na zlepšení kultury prostředí a návštěvního komfortu divadla. Předcházely
mu v minulých letech následující investice.
Rekonstrukce hlediště, která zajistila pohodlnější sezení v řadách divadla. Součástí
byla také rekonstrukce a vybavení divadelního bufetu a přistavění dvou dámských
WC. Byly odstraněny dřevěné zástěny nad
schodištěm. Tím se provzdušnil prostor
chodeb před vstupem na balkón. Dále bylo
vyměněno páteřní kanalizační vedení a byl
přemístěn Lapol (jímka odpadů z kuchyně
Divadelního klubu) vně budovy na dvůr
divadla. Následovala rekonstrukce promítací techniky – výměnou promítaček formátu 35 mm za digitální projektor
s rozlišením XVGA, Full HD se speciální
optikou – výměnou promítacího plátna za
nové s povrchem vhodným pro projekci
nejen filmů, ale i statických obrazů (besedy, cestopisy, apod.).
Další fází byla rekonstrukce zvukové
aparatury divadla-kina. Při ní se instalovalo více než půl kilometru nové kabeláže,
která propojila stávající kabiny nad balkónem s jevištěm, 14 nových reproboxů a 14
aktivních zařízení potřebných pro provoz
(zesilovače, audioprocesor, audiovyhybky,
nový mixážní pult, projekční PC sestava se
zvukem 5.1 a další). Vzhledem k ukončené
rekonstrukci sálu jsme museli najít takové
trasy, abychom se co nejméně dotkli interiéru hlediště a chodeb divadla. Demontáže
starého zařízení, které se už nebude používat, průrazy pro kabeláž a její trasování
včetně instalace, dále pak výrobu nástěnných držáků pro připevnění reproboxů a
instalaci všeho na místo jsme provedli
svépomocí. Následné zapojení oživení a
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nastavení systému bylo provedeno kvalifikovanými mistry zvuku.
Nový zvukový systém vyhovuje modernímu divadelnímu provozu s přední i
zadní reprodukcí a portálovými odposlechy, umožnuje vytvoření koncertní konfigurace a po dohodě s účinkujícím může být
k tomuto účelu použit a v neposlední řadě
umožňuje reprodukci zvuku 5.1 používanou při kinoprodukcích.
Na rekonstrukci kina se v Kolárově divadle investovalo: zvuk 568 200 Kč, projekce a plátno 311 500 Kč. Dále byla provedena zmíněná oprava kanalizace, přesun
Lapolu a rekonstrukce hlediště.
Práce v divadle však nekončí. Plánujeme výměnu oken, úpravu interiéru chodeb,
opravu schodů k divadelnímu klubu, šatnových pultů, údržbu „Plecháče“ (skladu
vedle divadla), údržbu podlahy jeviště…
Všechny investice jsou prováděny
s vědomím, že mají časový přesah mnoha
desítek let a netýkají se pouze nás, ale také
následujících generací.
Na závěr patří poděkování všem, kteří
jakkoliv přispívají k realizaci a provádění
těchto změn. Kolektivu pracovníků divadla,
firmám, Městu Police nad Metují. Velký dík
patří návštěvníkům divadla a kina. To oni
jsou naším hnacím motorem, inspirací i
kritikou.
Na závěr několik čísel. Od roku 2015
navštívilo Kolárovo divadlo celkem 13 085
návštěvníků.
Rok

2015
2016

2017*

KINO

DIVADLO

návštěvníků /
představení

návštěvníků /
představení

339 / 4

5 200 / 26

665 / 10

1 084 / 14

902 / 13

4 895 / 30

* rok 2017 – stav ke dni 20. 4. 2017

CENÍK PRONÁJMŮ A SLUŽEB

Rada města schválila návrh organizační
složky Pellyho domy a s účinností od 1. 4.
2017 schválila nový Ceník pronájmů prostor a služeb. Ceny, které byly doposud
platné, nebyly upracovány od roku 2010,
od zřízení organizační složky Pellyho domů.
Ceník i nadále rozlišuje dvě sazby, základní a sníženou. Nově není rozlišeno
období v topné sezóně a mimo topnou
sezónu. Je rozšířena část týkající se provozního inventáře. Závěrem Ceníku je
uvedena sekce týkající se prodeje vstupenek pro externí subjekty. Ceník, vč. všech
doplňujících informací, byl připraven po
prostudování ceníků a s nimi souvisejících
informací a běžné praxe u okolních měst, a
pohybuje se v běžných cenových relacích.
Ceník
je
k dispozici
www.pellyhodomy.cz/cs/ke-stazeni
nebo

k nahlédnutí v kanceláři organizační složky.

S PellyKartou za kulturou.
Výhodně!

Počet držitelů PellyKarty již přesáhl číslo
100. Pokud máte zájem o její vydání a
bližší informace, kontaktujte Informační
centrum v Pellyho domech.

PellyKarta přináší svým držitelům různé
výhody:
• slevu na projekce kina a cestopisy
• slevy na další vybrané akce
• možnost zasílání novinek na mailovou
zadanou mailovou adresu
• slevu 5% z ceny 5. vstupenky, slevu
10% z ceny 10. vstupenky, 25. vstupenku zdarma
• po dobití finanční hotovosti (tzv. kreditu) lze PellyKarty využívat jako elektronickou peněženku a platit s ní
vstupné na akce pořádané Pellyho domy
• uvedené výhody mohou držitelé PellyKarty využívat bez ohledu na to, zda
platí hotově nebo využívají dobití kreditu
• PellyKarta je přenosná

PellyKartu je možné vydat také na pokladně Kolárova divadla. Je pouze potřeba
uhradit jednorázový poplatek 29 Kč a
vyplnit jednoduchý registrační formulář.

ZASÍLÁNÍ NOVINEK INFOMAILEM

Nabízíme zasílání e-mailových zpráv
o aktuálním dění (kulturní a společenské
akce, kurzy, oznámení apod. – rozesíláno
cca 1x týdně). Pokud máte zájem být zařazeni mezi jejich odběratele, sdělte svůj email na ckv@policko.cz

PELLYHO DOMY

TANEČNÍ KURZY
PRO DOSPĚLÉ PÁRY

začátečníci a mírně pokročilí
Pellyho domy ve spolupráci s Agenturou
M&K SIMPLY DANCE vyhlašují zápis do
tanečních kurzů.
Kurz povedou Kamila Lupoměská a Michal
Ticháček, taneční mistři sdružení ve Svazu
učitelů tance ČR a aktivní členové Českého
svazu tanečního sportu.

Polický měsíčník - květen 2017

KINO
Pondělí 1. 5. 2017 od 20:00 hod

MÁJ

Máj je český film F. A. Brabce natočený na
motivy stejnojmenné básně Karla Hynka
Máchy. Jde o kombinaci úryvků z původní
Máchovy básně, kterou zde recituje kat a
vypravěč v jedné osobě, hraného příběhu
nešťastného milostného trojúhelníku otce
(Hynka), syna (Víléma) a dívky Jarmily a
podmanivé filmové hudby české skupiny
Support Lesbiens.
Poetický / Česko, 2008 / 69 min
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

Čtvrtek 4. 5. 2017 od 17:30 hod
Rozpis lekcí:
Středa 13. 9. 2017 od 19:30 hod / středa
20. 9. od 19:30 hod / středa 27. 9. 2017 od
19:30 hod / středa 4. 10. od 20:00 hod /
čtvrtek 12. 10. od 19:30 hod – prodloužená
/ středa 18. 10. od 19:30 hod / středa 25.
10. 2017 od 19:30 hod / středa 8. 11. od
19:30 hod - zakončení
Kurzovné: 1.700 Kč / pár. Kurz bude otevřen
při počtu min. 20 párů.
Přihlášky a platba v Informačním centru, od
18. 4. do 12. 5. 2017

HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR

Nové filmové zpracování klasického díla
světové literatury od Johanny Spyriové se
vyznačuje nádherně nasnímanou švýcarskou přírodou a hřejivou atmosférou, která
osloví každého od nejmenších diváků po
babičky, které četly Heidi jako povinnou
literaturu.
Rodinný / Dobrodružný
Německo / Švýcarsko, 2015, 105 min
Vstupné: 60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

Úterý 9. 5. 2017 od 20:00 hod

KOLÁROVO DIVADLO BOJ
KONCERT nejen MAMINKÁM
Čtvrtek 18. 5. 2017 od 18:00 hod
Vstupné: 80 / 60 Kč.

KONCERT nejen TATÍNKŮM
Pondělí 22. 5. 2017 od 18:00 hod
Vstupné: 80 / 60 Kč.

ABSOLVENTSKÝ A ZÁVĚREČNÝ
KONCERT
Pondělí 29. 5. 2017 od 18:00 hod
Vstupné: 80 / 60 Kč

LUCIE PETERKOVÁ
& 6 NaChodníku
RECITÁL

Úterý 30. 5. 2017 od 19:00 hod
Vstupné:
120 Kč v předprodeji / 150 Kč na místě

Ten opravdový boj čeká vojáka leckdy až
po návratu domů z válečného pole… Mistr
tichého napětí Tobias Lindholm představuje po filmech Hon nebo Únos další skvěle
vystavěné osobní drama, které si hned po
premiérovém uvedení na festivalu v Benátkách vysloužilo mimořádné ovace,
korunované nominací na Oscara za nejlepší
cizojazyčný film.
Vojenský důstojník Claus (Pilou Asbæk) je
se svou jednotkou na zahraniční misi,
zatímco jeho žena Maria (Tuva Novotny) se
doma snaží vypořádat s každodenními
starostmi a péčí o tři děti. Během rutinní
obhlídky se jednotka dostane pod těžkou
křížovou palbu a Claus je v krizové situaci
donucen učinit rozhodnutí, které vyústí v
odvolání z mise a obvinění z válečného
zločinu. Nekompromisní soudní dohra
však zdaleka není tak tíživá jako morální
dilema, které Clause nutí volit mezi osobní
ctí a zájmy vlastní rodiny.
Drama / Válečný
Dánsko, 2015, 115 min.
Nevhodné do 12 let.
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

Úterý 23. 5. 2017 od 17:30 hod

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
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Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech.
Chlapci Kubovi tenhle talent pomáhá uživit
sebe a nemocnou matku. Den co den
opouští jeskyni, ve které společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele
svým vyprávěním, které končí vždy před
západem slunce. Domů se musí vrátit před

setměním, jinak by ho podle matky mohla
stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera se
však vrátit nedokáže. A varování se promění ve skutečnost…
Animovaný / Fantasy / Rodinný
USA, 2016, 101 min
Vstupné: 60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

Čtvrtek 1. 6. 2017 od 17:30 hod
Den dětí

OBR DOBR

Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají na
dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé
lidožroutské obry, kteří pronikají do světa
lidí. Adaptace knihy od britského spisovatele Roalda Dahla.
Rodinný / Fantasy
Velká Británie / USA / Kanada, 2016, 117
min
Vstupné: 60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

OSTATNÍ
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY POLICKÉHO KLÁŠTERA

Prohlídka benediktinského kláštera v
Polici nad Metují, včetně prohlídky kostela
Nanebevzetí Panny Marie a Muzea města
Police nad Metují, s průvodcem.

Termíny:

soboty a neděle 6. 5. / 7. 5., 13. 5. / 14.
5., 20. 5. / 21. 5., 27. 5. / 28. 5. 2017,
vždy od 11:00 a od 13:00 hod
Sraz účastníků: na nádvoří kláštera, 15
minut před začátkem prohlídky. Průvodcem bude Jakub Gruss, který se průvodcovské službě věnuje v broumovském
klášteře.
Délka prohlídky: cca 45 minut
Cena: 80 Kč dospělí / 40 Kč děti do 15 let
zahrnuje vstupné do muzea a příspěvek
kostelu.
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PŘIPRAVUJEME
Sobota 3. 6. 2017

VYCHÁZKA POLICKEM I.
LAUDONOVY VALY

Vycházka po stopách vojenských polních
opevnění z 18. století. Během vycházky
spolu s Mgr. Janem Tůmou navštívíme
místa spojená s válkami o rakouské dědictví (1740-42, 1744-45) a především se
sedmiletou válkou (1758-63) a generálmajorem Ernstem Gideonem Laudone. Vycházka přiblíží skutečné i domnělé relikty
vojenských opevnění vybudovaných během těchto válek ve strategickém průsmyku na Honech, kterým lidová tradice přisoudila název Laudonovy valy.
Bližší informace, přihlášky a platba
účastnického
poplatku
předem,
v Informačním centru, do 1. 6. 2017.
Maximální počet účastníků vycházky je
omezen. Akce se koná za každého počasí.
Vstupné: 60 Kč dospělí / 30 Kč děti

VESELÁ TROJKA PAVLA
KRŠKY
Neděle 4. 6. 2017 od 17:00
Kolárovo divadlo

Pořádá Petr Havlíček.
Vstupné: 230 Kč. Prodej v Infocentru.

POLICKÁ ZELŇAČKA

Sobota 10. 6. 2017
Tradiční akce na náměstí: Soutěž ve
vaření polévky, trh, celodenní doprovodný
program.
Upozorňujeme na doplnění pravidel pro
přihlášené soutěžní týmy:
Pro všechny soutěžící platí během vaření polévky ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ!!!
K tomuto opatření jsme byli nuceni přistoupit na základě loňských zkušeností.
Především z bezpečnostního hlediska
(manipulace s otevřeným ohněm a horkou
polévkou, velké množství účastníků akce
atd.), ale i kvůli nevhodnému chování
některých soutěžících, posilněných alkoholem, na veřejném prostranství …
Děkujeme za pochopení a doufáme, že
několik hodin bez alkoholu, kdy probíhá
soutěž, nebude důvodem snížení počtu
soutěžních týmů.
Přihlášky pro soutěžící a více informací:
www.policko.cz

20. 10. 2017 / Kolárovo divadlo

VÍNEM PROTI POHANSTVÍ
aneb STAROČESKÝ
DEKAMERON

Vlastimil Vondruška a hudební skupina
Ginevra.
Divadelní představení nabízí zábavné
vyprávění, čtení z kronik, dobové písně a
tance, ale také laskavý humor a zamyšlení
nad dnešním životem. Autoři upozorňují,
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že představení není vhodné pro děti a
škarohlídy.
http://ginevra.cz/divadelni-predstaveni
Vstupné: 270 / 250 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 6. 2017

KULTURA U SOUSEDŮ
HRONOV
Čtvrtek 4. května od 18:00 hod
Sál Josefa Čapka (foyer) Hronov

DEGUSTACE ČESKÝCH ČOKOLÁD

Povídání o tom, jak se vyrábí opravdová
čokoláda. Součástí je i degustace 12 vzorků.
Předprodej vstupenek v Informačním
centru v Hronově (tel.: 491 483 646)
Cena: Kč 160,Více informací: www.kulturahronov.cz

ELEKTRONICKÝ VLAKOVÝ ŘÁD

Pokud jezdíte vlakem z nádraží, kde jsou
nainstalovány
elektronické
tabule
s odjezdy a příjezdy, pak určitě využijete
tuto
službu:
na
stránkách
http://provoz.szdc.cz/tabule jsou veškerá
města, jejichž nádraží disponují elektronickými tabulemi. Zde je přehledné vyhledávání dle abecedy. Po rozkliknutí města
nebo obce se Vám zobrazí veškeré příjezdy
a odjezdy vlaků ze zadané obce nebo města.

KONFERENCE LÉTO 2017
V KLADSKÉM POMEZÍ A VERNISÁŽ NOVÉ VENKOVNÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

INFORMAČNÍ CENTRUM

TURISTICKÉ
2017

NOVINY

LÉTO

V Informačním centru je k dispozici nové
vydání turistických novin Kladského pomezí. Kromě mnoha zajímavých článků
přinášejí informace o vybraných akcích
v regionu, jízdní řád cyklobusů a parních
vlaků, kontakty na informační centra
v regionu atd.

VYCHÁZKY POLICKEM 2017

I letos se budou konat vycházky Polickem
s naším průvodcem, Mgr. Janem Tůmou
z Regionálního Muzea Náchod. Letos je
připravených 5 tématických vycházek,
z toho jedna mimo Policko s tématem války
1866.

REGIONÁLNÍ PRODUKTY
KLADSKÉHO POMEZÍ I
BROUMOVSKA V PRODEJI

V infocentru jsou nově v prodeji výrobky,
které byly certifikovány jako regionální
produkt Kladského pomezí nebo Regionální produkt Broumovsko. Jedná se o bylinné
sirupy Camellus, razítka od Martiny Noskové, keramika od Radky Eliášové nebo
ručně vyráběná mýdla či šumivé soli do
koupele od Martiny Venclákové. Bližší
informace o těchto produktech najdete na
stránkách www.kladskepomezi.cz nebo
www.regionalniznacky.cz/broumovsko.
Z dalších nových produktů nám také
v nabídce přibyla dřevěná pastelko - píšťalka, kterou vyrábějí lidé chráněné dílny.
Cena: 40 Kč

V Náchodě dne 19. dubna proběhl již druhý
ročník tiskové konference Léto 2017
v Kladském pomezí, kde jednotliví aktéři
cestovního ruchu v regionu představili
odborné veřejnosti své letošní novinky.
Před začátkem samotné konference proběhla vernisáž nové venkovní putovní
výstavy obsahující celkem 36 fotografií
Kladského pomezí a Země Kladské, vytvořené v rámci česko-polského projektu Blíže
k přírodě, blíže ke kultuře. Projekt by měl
připomenout již 20 let existence Branky,
o.p.s. a 10 let úspěšné česko-polské spolupráce s Powiatem Kłodzkim.
Vernisáž proběhla na Masarykově náměstí
v Náchodě před kostelem sv. Vavřince, kde
výstava zahájila své putování po českých a
polských městech. „Výstava sklidila při své
vernisáži velký úspěch, a tak doufáme, že se
bude líbit i dalším návštěvníkům,“
s úsměvem říká Markéta Venclová, ředitelka Branky, o.p.s. „Výstava zde na náměstí
v Náchodě bude k vidění do 5. května. Poté
bude přestěhována na několik míst na polskou stranu hranice. Do České republiky, a
to přímo do hlavního města Prahy na náměstí Republiky se vrátí začátkem srpna,
následně bude k vidění v Adršpachu a Ratibořicích,“ dodala několik informací
k putování výstavy. Následně se účastníci
přesunuli do malého sálu městského diva-
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dla Dr. Josefa Čížka, kde zástupci nejrůznějších subjektů cestovního ruchu představili svou nabídku a novinky na rok
2017.
Jako první se svým příspěvkem vystoupila
Ivana Kudrnáčová z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. „Na letní sezónu
máme v Královéhradeckém kraji připraveno
mnoho novinek. Mezi ty, na které bychom
obzvlášť chtěli pozvat, patří např. nový
prohlídkový program na Bílé věži v Hradci
Králové, který nese název Tradice českého
loutkářství,“ srdečně zve Kudrnáčová.
„Nejen dětem se bude líbit krytý výběh pro
žirafy v ZOO Dvůr Králové nad Labem a
milovníky výšek potěší bezbariérová Stezka
korunami stromů v Janských Lázních“, dodává. Následně prezentovala Ilona Rejzková z pevnostního města Josefov, a přítomné seznámila s projektem Pevnosti bez
hranic, který realizují společně s pevností
v polském Kłodzku. Cílem je zatraktivnění
prohlídkové trasy na Bastionu I a
v podzemí a doplnění výkladu průvodce o
projekci. Na konci své prezentace zvala
účastníky k návštěvě nově zpřístupněného
modelu Josefova v měřítku 1:300 od Vladimíra Jirouše umístěném v Královéhradecké bráně nedaleko Bastionu I. Dále
Martin Staněk, starosta města Česká Skalice, představil dobrovolný svazek obcí
Kladská stezka, který vznikl za účelem
realizace tří na sebe navazujících projektů
cyklostezek. Nejdůležitější aktivitou je
příprava cyklostezky z Jaroměře do Náchoda a zajištění bezpečného spojení mezi
Hradcem Králové a Polskem. Tato stavba
navazuje na cyklostezku Hradec Králové –
Kuks. Pro rozvoj cestovního ruchu bude
zásadní vybudování cyklostezky okolo
přehradní nádrže Rozkoš. Další úsek, budovaný okruh Ratibořice, umožňuje lepší
průjezd Babiččiným údolím.
Zástupci z Nového Města nad Metují a
Náchoda rovněž prezentovali účastníkům
konference, na co se mohou v letošní sezoně těšit. Do Nového Města nad Metují zval
místostarosta Michal Beseda. Turistická
sezóna bude v Novém Městě nad Metují
symbolicky zahájena kulturní akcí pod
názvem Brány města dokořán a zakončena
39. Festivalem české filmové a televizní
komedie Nové Město nad Metují, který se
letos bude konat v novém zářijovém termínu 17. - 23. září 2017. Na náchodském
zámku se nově pro návštěvníky otevírá
pobočka městského informačního centra. A
to není jediná novinka z Náchoda. Pracovnice náchodského infocentra Jana Somernitzová a Lucie Dostálová představily
také novinky v podobě Zvonkohry na Karlově náměstí a budování Parku osobností
města Náchoda v rohu Masarykova náměstí, který bude připomínat 12 osobností
spjatých s Náchodem. Stálicí je již Výstavní
síň Jana Letzela umístěná v recepci Hotelu
u Beránka, jejíž zajímavostí jsou fragmenty
z Atomového dómu v japonské Hirošimě.
Taje a zajímavosti Pevnosti Dobrošov
přednesl správce pevnosti Richard ŠvanPolický měsíčník - květen 2017

da, který prozradil, že se v době války
v pevnosti konaly tajné testy německé
armády. Třicet let byla pevnost uzavřena a
armáda tajila veškeré informace. V závěru
ještě pozval návštěvníky konference na
několik zajímavých akcí. Na vojenskou
historii našeho regionu volně navázal
Roman Kejzlar z informačního centra
v Červeném Kostelci. Město Červený Kostelec si letos připomíná 75 let od Končinských událostí z roku 1942. Turisté se tedy
mohou těšit i na zajímavou výstavu či další
doprovodné akce. Z vrchu přejdeme doslova do dolu, a to do měděného dolu Bohumír, jehož hlavní novinkou je představení a využití harckého kanára v dolech.
Druhou novinkou je pak kompletní fárací
výstroj horníka. Návštěvníci si mohou
celou výstroj obléci, vžít se tak do role
horníka a vyfotografovat se v novém foto
koutku. „Srdečně Vás zveme také na oblíbenou akci Jak se peklo probouzí, která se
bude konat na podzim,“ s úsměvem zve
Květa Dufková z dolu Bohumír.
A kam za sportem? No přeci do sportovního areálu v Havlovicích, kam účastníky
přijel osobně pozvat Miloš Tohola, správce areálu. Návštěvníkům budou k dispozici
všechna sportoviště – opět trochu vylepšená. Nejvíce oblíbená je obří trampolína,
dále minigolf, fotbal, nohejbal nebo také
poznávací okruh U NÁS. Stěžejní akcí letošního léta bude jubilejní 40. ročník fotbalového turnaje HAPO, kde bude také Toulavý baťoh z Kladského pomezí. Na nedalekém hradě Vízmburk se rovněž bude konat
řada zajímavých akcí. Za zábavou a zároveň vzděláním zve hronovské Muzeum pod
Čepicí, kde je od letošního dubna otevřená
nová expozice „Okoklamy“. O tom, že
schopnosti našich smyslů a našeho mozku
nás asi nikdy nepřestanou udivovat, přijela
přímo z muzea návštěvníky konference
přesvědčit Lenka Grimová. Výstava „Okoklamy“ zaměřená především na náš zrak
ukáže, že nemusí být vždy vše takové, jak
se zdá.
Do muzea můžete vyrazit také do Police
nad Metují. Představit novinky přijel Pavel
Frydrych z Muzea papírových modelů,
které v letošním roce slaví 5 let od svého
založení. Muzeum doplňuje zajímavou
turistickou nabídku regionu, ale zároveň se
snaží o osvětu, výchovu a uchování tohoto
fenoménu – papírového modelářství. Muzeum, ve kterém doslova papír ožívá, připravilo pro své návštěvníky pestrou letní
nabídku. Se svým příspěvkem dále vystoupila Petra Soukupová, aby účastníky
pozvala do Adršpachu na 4. benefiční večer
s názvem „Když i skály naslouchají…“.
Jedná se o večer na podporu Nadačního
fondu Hospital Broumov, pořádaný symfonickým orchestrem Police Symphony Orchestra, z. s. Večer se uskuteční dne 8. září
2017 od 19 hodin v Adršpašských skalách.
Pozvání přijal i Kühnův smíšený sbor.
„Srdečně vás zveme na naši farmu Wenet,
která se během posledních pár let stala
výletním místem, kde můžete strávit volný

čas v rozkvetlých zahradách, obklopeni
exotickými a hospodářskými zvířátky,“ zve
v dalším příspěvku Martin Weber na
broumovskou farmu Wenet. „Farma je
vhodná pro ty, kteří si chtějí odpočinout,
relaxovat, pro školy a školky a pro všechny
milovníky zvířat,“ dodává.
Dále představili svá lákadla také zástupci
z polské strany. Jedním z nich byl Kryštof
Karvovský z podzemního města Osówka,
posledním, hlavním a nejrozsáhlejším
Hitlerovým sídlem postaveným v Dolním
Slezsku. Dnes nabízí několik prohlídkových
okruhů, nově zbudované návštěvnické
centrum a další novinky. Posledním příspěvkem byla pozvánka do Kłodzka
v podání Lady Ponikowské. Prezentace
zahrnovala nejdůležitější možnosti aktivního odpočinku v Kłodzku, příklady investic z minulých let i nových aktivit a také
obnovu a revitalizaci historických budov a
informace o nejvýznamnějších kulturních
akcích v regionu.
Skvělou atmosféru konference dotvářela
ukázka certifikovaných výrobků s Regionální značkou Kladské pomezí, a kromě
nových turistických informací si účastníci
domů odnesli také brožuru k 20letému
výročí existence Branky, o.p.s. představující její historii.
„Jsme mile potěšeni, že se konference účastnilo tolik zajímavých aktérů z různých oblastí, kteří svým příspěvkem obohatili nejen
naši konferenci, ale jistě svými novinkami
zatraktivní i turistickou sezonu 2017
v našem krásném Kladském pomezí,“ shrnul
závěr konference předseda správní rady
Branky, o.p.s. a starosta města Rtyně
v Podkrkonoší Zdeněk Špringr.
Více informací o putovní výstavě a uplynulé konferenci Léto 2017 v Kladském pomezí se dozvíte na našich webových stránkách www.kladskepomezi.cz.

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO
CENTRA V KVĚTNU:
Pondělí – pátek
9:00 – 17:00
Sobota:
9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00

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

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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) 498 100 910

KVĚTEN 2017
Pondělí 1. května
od 9 do 17 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE
Středa od 14:30 do 17 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
Pátek 12. května
od 18 hodin

HUDBA V GRAFICE

(z tvorby členů SČUG HOLLAR)
Výstava představí členy grafického sdružení Hollar na Nové Terase. Kurátorka výstavy Alena Laufrová, o hudební doprovod
vernisáže se postará písničkářka a členka
divadla Ypsilon Jana Šteflíčková,
Výstava potrvá do 11. června.

Víkend 12. – 14. května
od 9 do ??? hodin

MUZEUM SLAVÍ 5 LET!

Program oslav na samostatných plakátech.
Tento víkend se také koná oslava výročí 65
let Automotoklubu Police nad Metují. Zároveň tento víkend AMK pořádá Pohár České
republiky v minikárách.
Uveřejňujeme znovu článek Návraty
3(rok 2014) z předchozího čísla měsíčníku, kdy nebyl uveřejněn celý. Za chybu se omlouváme.

NÁVRATY 3
(rok 2014)

Psal se rok 2014, byl to druhý rok, kdy
bylo Muzeum papírových modelů otevřeno
celoročně.
Pro muzeum byl pravděpodobně nejdůležitější a zároveň nejúspěšnější po všech
stránkách.
Podtitulem pro veškeré roční snažení
bylo heslo Proti prachu a nudě! Tento do
jisté míry boj s předsudky o stálé muzejní
expozici jsme zahájili vytvořením dlouhodobého akčního plánu se strategií kon-
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cepčně a systematicky pracovat a to jak
s jednotlivými obory papírového modelářství, tak přímo se samotnými návštěvníky
v muzeu i mimo něj.
Všem, bez rozdílu věku se v Muzeu papírových modelů otevírá inspirativní prostor, který povzbuzuje představivost a
rozvíjí vlastní fantazii. Takový prostor není
samozřejmostí a je potřeba ho hýčkat a
pracovat s ním ve prospěch široké veřejnosti a celé společnosti.
Z vizuálních změn můžu jmenovat novou tvář stálé expozice nebo zahájení krátkodobých výstav. Výtvarná učebna v prvním podlaží získala interaktivní tabuli a
postupně je dále vybavována. Přibyla nám
vybavená kuchyň – denní místnost
v přízemí, která je využívána jak personálem, tak návštěvníky.
Muzeum však především položilo základy pro svou badatelskou a archivní
činnost. Zřídilo depozitář. A především
začalo archivovat vystřihovánky i slepené
modely dárců. Čeští vydavatelé, kteří nyní
vydají model, jeden kus automaticky posílají Muzeu papírový modelů do archivu.
Jak už jsem zmínila na začátku, v roce
2014 se Muzeum zabývalo především
přípravou dlouhodobé vize a koncepce
MPM, která byla projednána v širším okruhu modelářské obce a na jednání Rady
muzea schválena. Jedná se především o
dokument, upravující výstavní koncepci
MPM. Tedy dvouroční výstavní cyklus byl
upraven ve dvou směrech po vzoru světových muzeí s cílem zaujmout návštěvníky
opakovaně.
Za prvé je to soustavná práce v jednotlivých tématech oboru papírového modelářství, za druhé pořádáním krátkodobých
autorských, firemních či tematických výstav sledující současné dění na modelářské
scéně. To vše s cílem nastartovat badatelskou a výstavní činnost muzea a zaujmout
návštěvníky opakovaně.
Druhým významným okruhem činnosti
byla, je a bude propagace Muzea a Města
Police nad Metují na celorepublikové úrovni a v zahraničí, především v Polsku. Zvyšování návštěvnosti nejen v MPM, ale i v
Polici nad Metují.
V roce 2014 se MPM zaměřilo především na dvě návštěvnické cílové skupiny –
rodiny s dětmi a školní i mimoškolní dětské
skupiny.
Posledním okruhem ročního snažení
Muzea papírových modelů bylo zvyšování
úrovně poskytovaných služeb návštěvníkům. MPM úspěšně získalo certifikát I.
stupně v systému – Český systém kvality
služeb, který zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj, díky stanovením cílů a opatření
v souladu s tímto systémem pracujeme
neustále na zvýšení poskytované služby.
V následujícím roce jsme již vstoupily do II.
stupně tohoto systému.
Muzeum papírových modelů, také pracovalo v neposlední řadě na zvýšení tržeb z
doprovodného prodeje papírových modelů
a regionálních suvenýrů. V roce 2014 nabí-

zelo v prodeji 568 položek. Začátkem července 2014 byl zprovozněn bezhotovostní
platební terminál.
Během roku 2014 se změnila celková
tvář stále expozice a zřídil se prostor pro
krátkodobé výstavy, které v 3-4 měsíčním
rytmu obměňujeme neustále. V expozici je
tak zhruba okolo dva tisíce exponátů,
z toho ¼ - 1/3 jsou každé tři měsíce zcela
nové, často vystavené vůbec poprvé veřejně.
Dalším cílem je takto připravené
výstavy využít i nadále a formou zápůjčky
je poskytnout i dalším muzeím.
Stálá expozice Muzea papírových modelů je tedy v současné době rozdělena do
několika tematických sekcí, o které se
starají jednotliví kurátoři. Jsou to odborníci
v daném tematickém okruhu, sběratelé,
autoři textů, konstruktéři i stavitelé, členové Centra papírového modelářství, rozhodčí papírové ligy a především papírový
nadšenci. Všichni jsou výrazné osobnosti
s vlastním pohledem nejen na obor papírového modelářství. Pro Muzeum se stali
nepostradatelnou součástí a muzeu věnovali spoustu energie, času i nápadů.
Jsou to především níže jmenovaní pánové, kteří mají na starost vždy jednu
z tematických sekcí. Architektura Michal
Erben z Liberce. Vesmír a fantasy Jan Rükr
z Trutnova. Pásová technika Ing. Robert
Navrátil z Brna. Letadla Ing. Vojtěch Čaban
z Prahy. Kolová technika Jiří Křivohlavý
z Prahy. Lodě – Jan Kubík z Prahy ve spolupráci s Ladislavem Badalcem z Malých
Svatoňovic. Svět přírody Miroslav Konopka
z Dubí.
Dále se pánové starají také o celkový
stav jednotlivých modelů a vitrín - Revize
expozice: Jiří Křivohlaví, Vojtěch Čaban, Jan
Kubík a to pod celkovým architektonickým
dohledem Ing. Arch. Milana Weinera
s výtvarným přispěním Jaroslava Soumara,
který v Muzeu papírových modelů i v BB
Kavárně vytvořil řadu zajímavých výtvarných prvků nejen z kartonu, které obdivují
všichni návštěvníci. Do mozaiky potřebných činnosti chybí zmínit hlavního správce depozitáře, Miroslava Konopku a hlavního restaurátora Jiřího Křivohlavého.
Pomocnou rukou, především v roli průvodce expozicí, se stal další modelář – Petr Frič
z Náchoda, který provázel návštěvníky při
speciálních událostech a také Pavel
Frydrych, který začal uvádět vernisáže
výstav a psát k nim ve spolupráci
s modeláři tiskové zprávy a odborné texty.
V rámci udržitelnosti projektu Mezinárodní modelářské dny 2013 jsme se snažili
o udržení a prohlubování spolupráce
s polskou modelářskou obcí. Setkávání
probíhala nejen v Polsku, ale i třeba po
Čechách na modelářských výstavách a
soutěžích, které pořádá Centrum papírového modelářství. Jsou to například tradiční
výstavy V únoru – v Brně, v březnu
v Ostravě, v dubnu v Praze. Na podzim,
mezi nejvýznamnější patří soutěžní výstava
v polovině listopadu v Neratovicích. Věříme, že se brzy mezi významné akce zařadí i
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Model cup Police, které jsme v roce 2016
uspořádali poprvé. Motivací bylo po skončení soutěže v Náchodě – Kaden cup uchovat soutěž v regionu.
Muzeum i v roce 2014 nabízelo rozmanitý doprovodný program po celý rok.
Nabízelo širokou škálu volnočasových
aktivit pro širokou veřejnost a také programy edukativního charakteru pro školní i
mimo školní skupiny.
Samostatnou kapitolou jsou aktivity a
programy pro školní skupiny. Mají edukativní charakter a aktivně je nabízíme školkám a školám nejen v královéhradeckém
kraji.
Lektoři dílen a workshopů v roce 2014
byly Martina Junková, Martina Nosková,
Martina Gottwaldová, Martina Váňová a
Adéla Bartošová.
Cíl programů bylo, a stále je, zpestřit
rámcové vzdělávání a rozvíjet estetické
cítění výtvarnou tvořivost dětí a mládeže.
V roce 2014 jsme se zaměřili také na
uspořádání několika akcí mimo budovu
Muzea papírových modelů. Byly to například akce konané v ULITA Broumov, Letní
tvoření na Bišíku, v Meziměstí tvoření v
Centru Walzel nebo na akci Toulavý baťoh
v Adršpachu. Všechny tyto akce byly návštěvnicky velmi úspěšné, bohužel se je
nedaří pořádat z personálních důvodů
pravidelně.
Celkem Muzeum papírových modelů
v roce 2014 navštívilo 12.323 lidí. Oproti
předchozímu roku, to znamená nárůst
návštěvnosti o 15,27%. Největší návštěvnost byla o letních prázdninách, kdy denní
průměr návštěvnosti byl v červenci 97
návštěvníků a v srpnu 113 návštěvníků
denně. Příjmy z prodeje a vstupného stouply o 21,13%.
Ještě zmíním, že u prodeje rodinného
vstupného jsme v roce 2014 zaznamenali
nárůst o 19,26% a největší nárůst korespondoval s naším prioritním zaměřením
na školní skupiny a činil 31,54 %.

NÁVRATY 4
(rok 2015)

V roce 2015 jsme se rozhodli pozornost
věnovat především práci s návštěvníkem.
Zabývali jsme se pořádáním výstav a
všechny síly a aktivity směřovali především
k udržení nebo zvýšení návštěvnosti. Sousední Muzeum Merkur v tomto roce rozšířilo výstavní prostor a zdražilo vstupné,
otevřela nová BB Kavárna vedle MPM.
V roce 2015 jsme začali aktivně propagovat MPM na webu Novinky.cz a hned za
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první rok si naše články otevřelo celkem
10 000 čtenářů. V tomto roce vznikla keška
muzea. Geocaching je stále oblíbenější
dobrodružná hra za poznáním a pokladem
na jejím konci a každý týden si ji najde
několik turistů.
Stále jsme pracovali na udržení a zvýšení
kvality služeb. Získali jsme Certifikát II.
stupně v Českém systému kvality služeb
Ministerstva pro místní rozvoj.
Vznikla virtuální prohlídka MPM.
Náš facebook v roce 2015 dovršil necelých 700 označení „to se mi líbí“. Na 5 500
adres byl pravidelně odesílán infoemail a
bulletin o událostech a novinkách. Každý
měsíc jsme představili jeden model z naší
stálé expozice. Články a tiskové zprávy na
toto téma psal pravidelně Michal Erben.
Novinkou pro tento rok bylo, že jsme
modely začali půjčovat do dalších muzeí a
na výstavy jako například do Trutnova,
Jičína, či do Kutné Hory.
Zkusili jsme nabídnout vstupenky do
MPM na portálech – Slevomat a Pepa.
Jak už jsem zmínila v úvodu, v červnu
roku 2015 otevřela kavárna hned vedle
MPM. Úzce sousedíme přes společnou
terasu a prakticky od první chvíle začala
kavárna spolupracovat jak s muzeem, tak
se spolkem Apeiron.
Uspořádali jsme několik modelářských
soutěží, například s časopisem ABC,
s organizací Minimodely.cz a s vydavatelstvím Betexa. Uspořádali jsme velkou výstavu polských modelů ve spolupráci
s městem a modelářským klubem Oleśnica.
Začali jsme nabízet prostory muzea i
s programem pro oslavy narozenin.
V roce 2015 činily příjmy muzea 731 466,-Kč. Výdaje 1065 170,-Kč a muzeum navštívilo přes 10 000 návštěvníků.
Celé výroční zprávy si můžete přečíst na
webu muzea – www.mpmpm.cz.

NÁVRATY 5
(rok 2016)

Střihni si návštěvu Muzea papírových
modelů na míru!
Kdo ještě neviděl, neuvěří. Kdo už Muzeum papírových modelů navštívil, zažije
opět něco nového. Svět dokonalých iluzí z
materiálu, který lidstvo používá denně už
celá staletí, jako na dlani. To je moto, které
nás provázelo po celý rok 2016.
V tomto
roce
jsme
pokračovali
v naplňování vizí a koncepce MPM. Pokračovali jsme v nastavených aktivitách a

každodenní činnosti, nově jsme si předsevzali několik nových úkolů. A to pokusit se
a připravit žádost o grant na Euroregion
Glacensis, což se podařilo. Nabídku spolupráce a společnou cestu jsme našli
s Muzeem
dávného
kupectví
z partnerského města Police nad Metují –
Swídnice. V tuto chvíli máme žádost na
30 000 EUR schválenou.
Získali jsme také příspěvek na Tvořivé
dílny pro děti a příměstské tábory, které
každoročně pořádáme o jarních a letních
prázdninách.
Dalším novým úkolem bylo uspořádat
výstavu a získat kolekci modelů výtvarnice
a učitelky Jany Žuravnyjové z Loun. K této
výstavě se také podařilo vydat se svým
ISBN číslem katalog, který napsal Jindřich
Horkel.
Mezi další velmi významné výstavy roku 2015 patřila výstava s názvem Malý
velký muž Michal Kavalier, jehož výstava
vzbudila ohlas v modelářském světě a byla
prodloužena.

Po celý rok jsme pořádali akce pro širokou veřejnost, zvali školy a školky na
nové tematické programy. Novinkou bylo
uspořádání modelářské soutěže na Pellyho
domech – MODEL CUP POLICE 2016.
Uspořádali jsme ji ve spolupráci
s modelářským klubem z České Metuje a
Broumova. Soutěž předčila všechna očekávání a chceme ji uspořádat i v tomto roce
v termínu 14. října 2017.
Významně se proměnil prostor
v prvním patře v Muzeu papírových modelů. Depozit postupně v několika etapách
získal nové regály a celkový systém skladování modelů. To vše ve spolupráci
s panem Miroslavem Konopkou, jeho
správcem.
Muzeum se stále více dostávalo do povědomí turistických míst v okolí a nabídky
spolupráce tak přicházeli mnohem častěji.
Kladské pomezí i Broumovsko nás „nabízelo“ jako jedno z lákadel tohoto kraje. Na
turistickou sezonu jsme připravili nové
atraktivnější vícejazyčné propagační materiály. Na facebooku nás sledovalo necelých
800 lidí. Pravidelně naše články uveřejňoval regionální tisk a webové stránky Naše
Broumovsko.
Muzeum papírových modelů je jedinou
stálou výstavou modelů z papíru v Evropě.
Vystaveno je téměř 2000 exponátů. Tisíce
hodin lidské práce, umu a trpělivosti návštěvníky vtahuje do světa dokonalých
iluzí. Součástí expozice je i vybavená dílna,
kde si nejen děti mohou toto umění vy-
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zkoušet. Muzeum je otevřeno každý den.
Patronkou muzea je herečka a zpěvačka
Marie Doležalová, vítězka poslední řady
StarDance.

Veřejnosti jsme otevřeli také místnost sběratelů, ve které jsou vystaveny
různé obory sběratelství se zaměřením na
motivy z Policka. Klub sběratelů Policka
pořádá dvakrát ročně sběratelské setkání a
vydává každoročně zápalky, kalendáříky.
Více se můžete dozvědět na našem webu.

V tomto roce jsme změnili podobu
webových stránek ve spolupráci s panem
Jindřichem Horkelem a změnili jsme celý
systém rozesílání infoemailů.
Stálá expozice modelů z papíru představuje více jak 80 českých i zahraničních
autorů. Při prohlídce papírovým světem
uvidíte vypracované zmenšeniny světové
architektury, k jejichž návštěvě ve skutečnosti by nestačilo několik dovolených.
Mezi nejzajímavější modely architektury jistě patří model Zlaté uličky
v neuvěřitelné zmenšenině 1:1400, nebo
model
celého
Pražského
hradu
s kompletním funkčním pouličním osvětlením. Uvidíte modely historických i současných automobilů, letadla, která bojovala na
frontách 1. a 2. světové války, kosmické
dopravní
prostředky,
jež
zejména
v minulém století poutaly zájem lidí na
celém světě. V expozici jistě nepřehlédnete
modely zvířat, všelijakých brouků, ptáků, a
budete obdivovat nejen um a zručnost těch,

Již brzy s Police Symphony
Orchestra

Náš drahý fanoušku,
čas kvapí neustále kupředu a sotva jsme se vzpamatovali z úspěšných a
kladnými reakcemi ověnčených zimních koncertů, nezahálíme a pilně se připravujeme na nadcházející setkání s našimi příznivci. Věříme, že mezi nimi
nebudeš chybět ani Ty! Proto bychom Tě rádi pozvali na náš letošní první
koncert pod širým nebem, jenž se uskuteční v sobotu 27. května od 16:30 v
polské vesničce Wambierzyce (česky Vambeřice). Nedaleko za hranicemi se
v prostředí impozantní baziliky Matky Boží můžeš těšit na nezapomenutelný
zážitek, který si po tamější loňské zkušenosti zajisté znovu vychutnáme i my.
Jestliže je tento termín v Tvém kalendáři již beznadějně obsazen, nezoufej
a nesmutni! Další příležitost poslechnout si nás v blízkém okolí bude již o dva
týdny později na trutnovském Pivofestu (10. 6.), či hned týden nato na oslavách 600. výročí malebného Žernova (17. 6.). Červnová nálož koncertů nekončí, a Ty se na nás taktéž můžeš zajet podívat 24. 6. na festival Smetanova
Litomyšl, kde zahrajeme od 19:00 v klášterních zahradách.
Pokud sleduješ naše sociální sítě, jistě už víš, že námi plánovaná letošní
benefiční akce se bude konat 8. září v Adršpašských skalách. Výtěžek z akce
poputuje tradičně na NF Hospital Broumov a podílet se na ní bude více jak 120
účinkujících. No vážně! To si nesmíš nechat ujít! Příležitostí ke vzájemnému
setkání je tedy vícero a my se těšíme, že alespoň na jednom z nich Ti, milý
fanoušku, budeme moci udělat radost naší neotřelou PSOdukcí (rozuměj produkcí). Další informace o novinkách a aktivitách orchestru lze jako obvykle
najít na našich webových stránkách nebo facebooku.
Děkujeme Ti za přízeň,
Za PSO - Štěpán Stehlík, klarinetista
FOTO: Aneta Chládková

co modely postavili, ale i kreativitu a nápaditost tvůrců vystřihovánek, ze kterých je
vystříhali a slepili. Uchvátí vás zmenšenina
baltského pobřeží s majáky. Řada lodí
z různých historických dob.
Každý den na návštěvníky čeká doprovodná
projekce
dokumentů
z papírového světa a mnoho dalších překvapení. K expozici najdete pracovní listy.
Příjmy za rok 2016 činily 835 654,Kč. Výdaje: 1187 669,-Kč. Celkem Muzeum
papírových modelů navštívilo 11 332 lidí.
V Muzeu najdete kamenný obchod
s modelářským zbožím, turistické suvenýry
a turistické informace. Vedle Muzea je
nová kavárna s nabídkou domácích dortíků. Přes léto na terase před muzeem pořádá spolek Apeiron koncerty, výstavy, přednášky i projekci filmů pod širým nebem.
Více informací najdete na našem webu a facebooku. Těšíme se na Vás a věříme,
že si letošní rok k nám cestu najdete!
Martina Váňová a Pavel Frydrych

Poličtí ochotníci mají
následovníky a diváci
se mohou těšit

Letošní 70. Polické divadelní hry proběhnou ve znamení
jiného kulatého výročí polických ochotníků. Je jím 140 let od
založení Divadelního spolku Kolár, který do dnešních dnů přežil
jen díky jeho dlouholeté člence a jedné z aktivních divadelníků
i dnes, Ivance Richterové.
I proto mohou opět vystoupit v září letošního roku na prkna
Kolárova divadla nejen poličtí herci. Dospělí ochotníci z Police
zahrají Gogolova Hráče, k oslavám se chystají i dětští herci.
S čím přijdou ostatní divadla z okolí, se zatím neví.
Jak říká Ivanka Richterová: „O vystupování v Polici je mezi
ochotníky zájem, ale my než někoho vezmeme, jdeme se na něho
podívat nebo se nám donese, jak hrají. Třeba Červený Kostelec,
Hronov, Meziměstí, to jsou stálé záruky. Ale objevují se i noví a
někdy dobré mladé soubory, jako třeba divadlo Medvěd Stárkov,
které možná pozveme zatím pro zpestření nabídky.“
Hry se ještě zkouší. Protože se blíží konec školního roku a
v dětském představení hrají deváťáci, kteří se po prázdninách
rozprchnou, chtějí poličtí divadelníci hru nazkoušet co nejdřív.
Děti jsou prý úžasné. Hrají 3 nebo 4 roky, jsou v 9. třídě a
jdou do toho s vervou a s chutí. V divadle doufají, že je dají na
podzim na Polické hry dohromady, přestože budou roztroušeni
po různých středních školách. Protože mají v polickém
divadelním souboru nedostatek hereček doufají, že z děvčat
v současném „dětském“ souboru zůstane některá i po škole.
Dnešní mladí lidé jsou obdivuhodní. Někteří, pravda, nemají
moc zájem, ale tak to bylo vždycky. Ostatní mají většinou zájmů
víc – sportovní kroužky, tréninky, ZUŠku. Ale stává se, že
kluci vystoupí z nějakého sportovního kroužku, aby mohli do
„divadeláku“…
A co mohou diváci od dětského divadelního souboru
v Polici, pod vedením učitele Šimka z Deštného, očekávat?
Hru podle knihy Ericha Kästnera „Emil a detektivové“,
kterou zdramatizoval bývalý ministr kultury Pavel Dostál a pro
soubor upravil učitel Šimek. Protože jezdí z Deštného, zkoušejí
i ostatní dospělí členové souboru, také Kamil Hušek z Pellyho
domů, který využívá zkušeností s loutkového divadla, kde léta
působil. Dohlížejí a dětem radí s technikou herecké práce, učí
je mluvit.
Poličtí ochotníci pečují o své pokračovatele a diváci se
mohou těšit.

Jindřich Horkel
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Muzeum města Police nad Metují
Stálá expozice Muzea města Police
nad Metují v květnu

Vážení návštěvníci. Od května lze po zimní přestávce opět navštívit stálou expozici Muzea města Police nad Metují v benediktinském
klášteře. Součástí prohlídky muzea je na požádání také stará barokní
roubená škola z roku 1785. Otevírací doba v květnu je však vzhledem
k absenci vytápění v prostorách kláštera omezena pouze na pátky, soboty a neděle (9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod.). Otevřeno bude také o
státním svátku 8. května. Hromadné výpravy se však mohou objednat
i mimo tyto dny. O státním svátku v pondělí 1. května bude muzeum
z technických důvodů zavřeno (plynování proti dřevokaznému hmyzu). Plný celotýdenní provoz muzea (s výjimkou pondělí) bude zahájen
od 1. června.
Den řemesel v Dřevěnce - 27. 5. 2017
Cech panen rukodělných a Regionální muzeum v Náchodě zvou
v sobotu 27. května 2017 do staré školy Dřevěnky v Polici nad Metují
na tradiční Den řemesel. Můžete se těšit na ukázky tradičních řemesel,
v prostorách staré školy a na stánky na zahrádce za starou školou. Den
řemesel lze navštívit od 9,00 do 16,30 hod.
Noc kostelů – Muzejní noc - 9. 6. 2017
Římskokatolická farnost Police nad Metují a Regionální muzeum
Náchod zvou na již tradiční Noc kostelů a muzejní noc, která v tomto
roce proběhne v pátek 9. června 2017. Bližší informace a program bude
uveřejněn v příštím čísle Polického měsíčníku a na plakátech.
Mgr. Jan Tůma

Obec Žďár nad Metují, spolky a občané obce
připravují

Svatojánský
jarmark
17.6.2017 od 9,00h.
Ukázky tradičních řemesel, stánkový prodej
Celodenní doprovodný program pro děti i dospělé:

bublinová show, kouzelník, řemeslné dílničky, cimbálovka,
mažoretky, a mnoho dalšího.

Ukázka anglických historických vozidel.

Přivítání účastníků akce: „Běh z Police do Police“

Hudba: Dívčí trio, Holiday Expess a Revival ABBA + LED show
Občerstvení po celý den!

I letos bude součástí této akce
Běh z Police do Police

Polický měsíčník - květen 2017
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Po z v á n ka k s o u s e d ů m
Podnikatelský klub Broumovska

vypisuje otevřené výběrové
řízení na fotografie pro nástěnný
kalendář na rok 2018.

9. GYMPLFEST
multižánrový
pouliční
festival
studentské
tvorby

Podmínky výběrového řízení:
yy záběry z regionu Broumovska v hranicích CHKO
Broumovsko
yy panoramatické barevné fotografie
yy vítány fotografie turistického života regionu (kultura, sport, apod.) – „Na Broumovsku to žije“
yy fotografie na šířku 460 mm v rozlišení 300 DPI
yy pro každý měsíc jedna fotografie, tj. sestavení vlastní
varianty kalendáře, nabídka alternativních fotografií
v příloze
yy souhlas s použitím fotografií v případě varianty zastoupení více autorů v kalendáři
yy součástí nabídky je cena za jednotlivé fotografie
Termín pro dodání návrhů kalendářů
– do 15. května 2017.
Kontakt: Podnikatelský klub Broumovska
Jaroslav Betáš
Klášterní 1, P.O.BOX 81, 550 01, Broumov
tel: 731 610 650
e-mail: jaroslav.betas@broumovsko.cz

Pátek 26. 5. 2017
od 16:30

Gymnázium Broumov pro Vás připravuje:
Výtvarně-historické exhibice – parková zahrada pod poliklinikou (16:30 - 19:00)
•

Langerova zahrada – výstava historických fotografií broumovských vil a parků,
průvodci v historických kostýmech; výstavy plastik, obrazů aj.

Hudební kavárnu - klášterní kavárna Café Dientzenhofer (16:30 - 9:00)
•

posezení za doprovodu francouzských valčíků, pianových improvizací aj.

•

od hip-hopu přes standardní tance až k baletu a módní přehlídce

•

Return, Dutch Band, Tight Trail, Wajnot?, Vivian aj.

Taneční produkce - hotelový komplex Veba (16:30 - 19:00)
Rockový koncert - undergroundový klub Eden (po 19:00)

Pořádá GB ve spolupráci s Městem Broumov, Pro rozvoj Broumovska, Vzdělávacím a
kulturním centrem Klášter Broumov, ZUŠ Broumov a Police nad Metují, Ulitou Broumov,
DD Broumov, a.s. Veba.
Vstup volný.

Hronovské oslavy divadelního výročí

Slunečná neděle 26. března se v Hronově nesla ve znamení oslav dvojitého divadelního jubilea - 195 let od historicky doložených počátků ochotnického divadla v Hronově a 190 let od
prvního zaznamenaného představení.
Zájemci o slavnostní a netradiční
prohlídku divadla byli hned na schodech
uvítáni kostýmovanými členy divadelní
kapely, se kterými si hezky od podlahy
sborově zazpívali tři originální hronovské
písničky. Také hojně využívali nabídky
výborných a nefalšovaných „berounských“ koláčů, které mizely rychlostí
blesku. A potom už se skupinky návštěvníků vydávaly do útrob Jiráskova divadla,
kde je čekala nejenom výstavní expozice
z dějin ochotnického divadla v Hronově,
ale i překvapivá setkání s mnoha postavami z literárních děl Aloise Jiráska. Svým výstupem je pobavil pan vrchní z Lucerny i oba vodníci,
svého muže neúspěšně hledala také Klásková a paní kněžna přemlouvala mlynáře, aby s ní odjel
z venkova do města. Nechybělo ani shledání se samotným Mistrem, který si příchozím postěžoval
na novodobé divadelní modernisty, kteří si neváží tradičních hodnot, historie, ba ani jeho děl.
Výstava byla koncipována jako symbolická cesta proti proudu času. Začínala mnoha fotografickými doklady současné činnosti Divadelního souboru Jiráskova divadla, seznamovala s jeho
režisérskými a hereckými osobnostmi minulého století i historií festivalu Jiráskův Hronov. Ukázala
cenné exponáty a materiály přibližující působení předchůdců současných amatérských divadelníků
v 19. století. Po celou cestu návštěvníky provázely také původní plakáty, divadelní rekvizity a kostýmy z mnoha hronovských představení.
Na samém konci prohlídky se hosté ocitli v roce 1827 na zkoušce prvního divadelního představení hry Jana Nepomuka Štěpánka Berounské koláče. Atmosféra byla podobná té, jak ji vylíčil
Alois Jirásek ve 2. dílu románové kroniky U nás. Mladý režisér Antonín Kalina měl plné ruce
práce s ukočírováním prvních místních divadelních nadšenců. Zároveň museli průkopníci hronovského divadelnictví čelit značné nepřízni vrchnosti, která
tuto činnost nerada viděla a jak jen mohla, tak jí bránila. Upřímný zájem současných věrných diváků o odpolední výstavu a následné večerní představení Jiráskovy
Vojnarky dává přesto naději, že se snad již nebude tato
neblahá historie opakovat. A že se opět shledáme za pět
let při mnohem větších oslavách dvousetletého výročí divadla v Hronově!
DS Jiráskova divadla Hronov

20

Květen v broumovském
klášteře: koncerty,
galerie, promítání

Zajímavé kulturní i vzdělávací akce nabízí broumovský klášter během května. V pondělí 1. 5. od 18 hodin vystoupí v klášterním
Dřevníku houslový virtuos Jaroslav Svěcený
a kytarista Miloslav Klaus při Benefičním
koncertu na podporu 12. ročníku hudebního
festivalu Za poklady Broumovska. Ve středu
3. 5. nás v klášterní Kreslírně čeká jazzově laděný koncert Małgorzata Hutek & Štěpánka
Balcarová Septet. O víkendu 5. – 7. 5. se ve
Dřevníku uskuteční 7. ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa. V sobotu
6. 5. bude v 17 hodin zahájena vernisáží první
letošní výstava v klášterní Galerii Dům – Silvia
Krivošíková / Figurace. Výstava potrvá do 18.
června, přístupná bude každý den od 9 do 17
hodin. Ve středu 10. května v 19 hodin se bude
ve Dřevníku promítat film polské režisérky
Agnieszky Holland Přes kosti mrtvých, který
se natáčel i na Broumovsku. Film byl oceněn
Stříbrným medvědem - Cenou Alfreda Bauera
na letošním mezinárodním filmovém festivalu
Berlinale. Po filmu následuje autogramiáda a
beseda s autorkou předlohy Olgou Tokarczuk.
Ve čtvrtek 11. 5. proběhne v Kreslírně přednáška cyklu ScienceCafé se známým českým
jazykovědcem Karlem Olivou na téma Cizí
slova v češtině. Víkend 20. – 21. 5. bude zasvěcen tvořivému workshopu Land Artu a Stone
Balancingu. Bližší info na facebooku kláštera
nebo na www.klasterbroumov.cz.
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
katerina.ostradecka@broumovsko.cz
Polický měsíčník - květen 2017

13.-14.5.2017
silnice č. III/30319
mezi Suchým Dolem a Policí nad Metují
Závody minikár jsou malým „motoristickým sportem“, určeným především pro děti. O motorismu je nutno
však hovořit pouze v uvozovkách, neboť minikáry žádný vlastní pohon nemají. Jsou to jednomístná,
dvoustopá, čtyřkolová vozidla, pohybující se pouze silou gravitace, určená pro jízdu z kopce, na uzavřené
silnici, či jiné vhodné dráze. Při závodech však nestačí sjet pouze kopec. Na trati jsou rozestaveny slalomové
úseky a každé sražení bójky či špatný průjezd bójkami je trestáno. Tato slalomová disciplína je prozatím
specialitou České a Slovenské republiky, v ostatních zemích Evropy se jezdí pouze sjezdy.
V Polici nad Metují se již konaly před 30 lety
závody minikár a to celkem 3 ročníky.
Poprvé 21.6.1986 jako náborový závod a
Okresní pohár, podruhé 26.4.1987 jako
Krajský a okresní pohár a volný závod
minikár a naposledy 16.4.1988. V roce 1987
se jako jediná z Police zúčastnila Katka
Hlucháňová.

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU
SOBOTA A NEDĚLE
místo

čas

prezence rozhodčích

start

7.00-7.30

prezence jezdců

depo

7.30-8.30

technická přejímka

depo

7.30-8.30

uzavírka tratě
rozprava jezdců a rozhodčích

7.00
depo

zahájení tréninkových jízd

9.00

zahájení závodních jízd

11.30

vyhlášení výsledků

depo

otevření tratě

KATEGORIE

NÁZEV POHLAVÍ
M1
M2
M3
M3d

M+Ž
M+Ž
M+Ž
Ž

M4

M+Ž

M5

M+Ž
M – muž

VĚK
4-8 let
max. 12 let
max. 16 let
max. 18 let
M - max. 21 let
Ž – max. 99 let
max. 99 let
Ž – žena

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO V PROSTORU
DEPA A DOPROVODNÉHO PROGRAMU

8.35

15.30

17.00

DOPROVODNÝ PROGRAM
NA KOUPALIŠTI V POLICI NAD METUJÍ
POUZE SOBOTA ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ
SKÁKACÍ HRAD
KOLOTOČ
SOUTĚŽ S BESIPEM
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
MALOVÁNÍ NA KŮŽI

RC MODELY – ČESKÁ OBEC TANKOVÁ
(MODELY TANKŮ 1:16)
VSTUP NA VŠECHNY ATRAKCE ZDARMA

RÝZMBURSKÝ

VOŘÍŠEK
7. 5. 2017 od 10.00 hod.

aneb psí výstava
pro všechny

Den Žernova
17. 6. 2017

ZKO ŽERNOV - RÝZMBURK

18. ROČNÍK
HLAVNÍ SPONZOR

Žernov 1417 - 2017

VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA PSŮ OD 8.30 DO 10.00 HOD.

městys Žernov
MEDIÁLNÍ PARTNER

Zdeněk Srstka a Alena Srstková

PROGRAM VÝSTAVY:
10.00 zahájení výstavy - ukázka poslušnosti
10.10 - 12.00 předvedení vystavovaných psů divákům a porotě,
výběr finalistů
12.00 - 12.30 agility + tanec se psem
12.30 - 12.45 autogramiáda
12.45 - 13.15 ukázka výcviku policejních psů / ukázka musherů
13.15 - 14.15 soutěže - dítě a pes, podobnost pána a psa,
nejkrásnější pár a skupina
14.00 - 14.30 FINÁLE - udělení titulu „Rýzmburský voříšek“
vyhlášení výsledků divácké ankety „O cenu Anny z Rýzmburka“
vylosování 3 diváckých lístků

Nikol Kudrnáčová - reportérka TV NOVA

Doprovodný program:

Červený Kostelec 

Dětský koutek.
Možnost osvojení psa z útulku - Dvůr Králové nad Labem.
ŽERNOV
obecní úřad

SOKOLOVNA TJ ŽERNOV

ZKO Žernov - Rýzmburk

Podmínky účasti:
Zúčastnit se může jakýkoliv pes, který nemá kupírované uši a při vstupu se prokáže potvrzením o platném očkování proti vzteklině, psince a parvoviróze
(bude kontrolováno veterinární službou).
Startovné ani jiné poplatky se neplatí. Přihlášky předem na: www.zkozernov.cz (Obdržíte dárek) nebo přihlášení na místě před akcí.
Vítězové hodnotné ceny.
Soutěž o titul „Rýzmburský voříšek“ a ostatní soutěže hodnotí porota ve složení:

Staré Bělidlo
Česká Skalice 

Předseda poroty - Oldřich Prouza - kynologický rozhodčí, Nikol Kudrnáčová - reportérka TV NOVA, Zdeněk Srstka - herec a kaskadér
s manželkou Alenou Srstkovou, Libor Mojžíš - starosta městysu ŽERNOV, Martina Olivová - vítězka loňského ročníku.
Celý soutěžní den moderuje Romana Pacáková z Českého rozhlasu Hradec Králové za doprovodu country-beatové kapely EFEST.
Soutěž o titul „O cenu Anny z Rýzmburka“ hodnotí přítomní diváci pomocí slosovatelných anketních lístků,
VETERINÁRNÍ
které každý obdrží při vstupu do areálu, soutěž probíhá do 14.00 hodin.
KLINIKA CANISVET

Kvalitní občerstvení pro všechny zajistí ZKO ŽERNOV - RÝZMBURK v místě konání výstavy.
Premiérová ochutnávka piva Žernovská 600.
Tesařství
HOVORKA

Autodoprava
BOŘEK
Česká Skalice

Kiosek U ZÁMKU
RATIBOŘICE
OBUV
ROSA

JIŘÍMARBACH: STRUKTURY

10.5.-23.6.2017
Galerie102–Velké Poříčí, Náměstí102

Výstava „Struktury“ představí obrazy a skleněné asambláže z výtvarníkovy tvorby posledních čtyř let. Na počátku jeho asambláží stála
myšlenka dát sklu, které při svém vzniku spotřebovává surovinu, energii a lidskou práci, další šanci. Asambláže doplňují kontemplativně-meditativní malby.
Jiří Marbach (1938) byl žákem portrétisty J. Peci, grafika J. Toroně
a zejména J. Ducháče. Věnoval se firemní propagaci, užité grafice,
tvorbě výstavních expozic, jevištnímu výtvarnictví. V šedesátých letech pak v jeho tvorbě převládala portrétní kresba a užitá grafika, aby
ji v sedmdesátých letech doplnila interiérová a exteriérová architektura
a následně v letech osmdesátých malba. Koncem let
devadesátých byla výtvarná
tvorba rozšířena o třetí rozměr reliéf, strukturu a plastiku. Na přelomu století lze
vysledovat žánrovou pestrost, rozmanitost technik a
s tím související obsahovou
stránku jednotlivých témat.
Upřednostňována jsou témata filosofická – člověk
a jeho bytí. Jiří Marbach
je členem Unie českých
výtvarných umělců. Svou
tvorbou je zastoupen v soukromých sbírkách doma i
v zahraničí, svými exlibris v Památníku národního
písemnictví.
Polický měsíčník - květen 2017

Český zahrádkářský svaz základní organizace
v Polici nad Metují

NABÍDKA ZÁJEZDU DO POLSKA
Zájezd se uskuteční v sobotu 13. května 2017
Odjezd z náměstí v Polici nad Metují v 7.30 hodin
Navštívíme zahradnictví s možností nákupu v Kamennej
Góře (známe z loňska). Pokračovat budeme do Jelenie Góry.
Tam také navštívíme zahradnictví, prohlédneme si historické
centrum a muzeum. Součástí Jelení Góry jsou termální lázně
Cieplice s krásnými upravenými parky, jejichž centrum si
prohlédneme. Budeme se snažit, aby i tentokrát byl zájezd
méně náročný na chození. Určitě zbude čas i na kávičku.
Stravování si zajistí každý sám. S sebou si každý
individuálně zajistí zloté na vstupné (asi 10 Zl). Nezapomeňte
pas (nebo občanský průkaz) a kartičku zdravotní pojišťovny.
Přihlášky v knihovně v Pellyho domech v pondělí a v pátek
od 12 do 17 hodin; v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin.
Závazně budou přijímány přihlášky od členů naší ZO od 24.
dubna do 2. května, od ostatních od 2. do 10. května 2017.

Člen naší ZO a jeden člen jeho rodiny zaplatí za jedno místo
250,- Kč, nečlen naší ZO zaplatí 290,- Kč.
V případě neúčasti na zájezdu si musí přihlášený sám
zajistit náhradníka, peníze se vracet nebudou.!!!
Všem účastníkům zájezdu přejeme dobrou pohodu a
pěkné počasí.
Výbor ZO ČZS v Polici nad Metují
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P O H L E DY D O H I S TO R I E

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

Portrét učitele Benedikta Wernera z roku 1853
Bernharda Luňáčka z
čp. 22, která byl známou primadonou polického ochotnického
divadla.

Ve sbírkách Muzea města Police nad
Metují se nachází řada zajímavých obrazů.
Vedle pláten s náboženskou či místopisnou
tematikou jsou mezi nimi poměrně hojně zastoupeny i portréty. U řady z nich již nelze
zjistit, kdo je na nich vyobrazen. To však není
případ nenápadného portrétu muže držícího
knihu. Nevelký olej na plátně, jehož rozměry i
s rámem nepřesahují 31 x 39 cm, je totiž nejen
signován autorem, ale na rámu jsou zapsány
také údaje o zobrazené osobě, malíři a dárci.
A tak víme, že se jedná o portrét polického
učitele Benedikta Wernera, který v roce 1853
namaloval Augustin Kracyk (správně Kracík).
Augustin Kracík se narodil 3. dubna 1825
v Polici nad Metují a později se stal učitelem
kreslení na gymnáziu v Broumově, kde také
8. června 1877 zemřel. Je mimo jiné autorem obrazů na postranních oltářích v kostele
Povýšení sv. Kříže ve Zdoňově, či dvou obrazů ve hřbitovním kostelíku Panny Marie
v Broumově. Věnoval se však i světské tvorbě. Vedle terčů pro broumovský ostrostřelecký spolek namaloval také mnoho podobizen
broumovských občanů. Do této kategorie
Kracíkovy tvorby spadá i náš obraz Benedikta
Wernera. Zajímavé je, že ve sbírkách polického muzea se nachází i další Kracíkův obraz svěcení kaple na Hvězdě dne 5. 8. 1855. Jen
na okraj můžeme zmínit, že Kracík byl vášnivým divadelním ochotníkem, stejně jako jeho
manželka Františka, dcera polického řezníka

22

Kdo byl ale onen
portrétovaný
muž?
Učitel Benedikt Werner
byl Němec z Velké
Bukoviny u Kuksu, kde
se narodil v roce 1794.
Od roku 1830 působil
ve škole v Machově.
Po smrti polického
učitele Josefa Budiny,
přešel Benedikt Werner
z Machova do Police,
kde 30. července 1840
nastoupil na místo prvního (řídícího) učitele.
Tento post pak zastával
až do své smrti v roce
1855. Jeho podřízeným
kolegou se v roubené
školní budově, které se
až o mnoho let později
začalo říkat stará škola,
stal Antonín Husmann,
jenž zde jako učitelský
pomocník a později i druhý učitel působil již
od roku 1825. Václav Vladivoj Tomek k tomu
ve svých pamětech poznamenal: Také byl
roku 1840 zemřel starý učitel Budina, a škola
Polická osazena jest od té doby dvěma učiteli.
Jedním se stal Werner, … druhým Hausman,
který se tuším téhož roku oženil. Oba měli
skrovné příbytky ve škole v prvním patře; při
zemi pak byly dvě světnice školní, každá z jedné strany od dveří. Po Wernerově smrti v roce
1855 nakonec Antonín Hausmann zaujal jeho
místo na pozici prvního učitele.
Wernerovo působení v polické škole bylo
později hodnoceno značně rozporuplně. Na
jedné straně byl vysoce hodnocen jako vynikající a obětavý hudebník, na straně druhé mu
však byla vytýkána malá znalost češtiny a užívání němčiny. Kronikář Josef Brandejs popsal
Wernera takto: Beneš Werner sám ani dobře
česky neznal, on žákům předměty po německu
mezi českou řečí pojmenovával, jakož budem
odříkávat, počítat adici, subtracti, multiplikaci, diviedi, regule de tri, regule de quinque a
regule de socité tacis. Žáci takové pojmenování dosti zkomoleně vyslovovali, aniž by sobě
tyto latinská slova na česko pojmenovati slyšeli. Dále pak říkával, když některý žák neměl
počty dobře na papíře napsané, neb neuměl
zodpovídat, pravil k němu: »Du verfluchte niederträchtiges Luder« [ty zatracený, ničemný
neřáde], já ti dám co proto a naučím tě »rechnungy« dělat, a vyťal políček žákovi a zlobivě
vyřekl: »Lepší je rasem býti nežli učitelem« a

takových podobných pojmenování vpletl při
vyučování velmi mnoho, i protokoly do školního katalogu zapisoval po německu. Písmo jiné
nepěstoval nežli kurentní, pouze jen před výroční zkouškou dal jen těm několika prvnějším
žákům na předpisku as jeden nebo dva řádky
latinky napsati, kterýžto předpisy ode všech
žáků v třídě napsané nechal svázati v jednu
knihu a dle posouzení jeho je čísloval a třídil.
Možno by bylo mnoho více o něm psáti, ale
myslím, že čtenář sobě domyslí jak. Hudebník,
varhaník, houslista ale byl velmi dobrý, hudbu chrámovou pěstovalť i řídil velmi dobře,
hudebníky a zpěváky dobře pro kostel bedlivě
sám a zdarma cvičil. Stávaloť se, že častokráte i mnohé dobré hudebníci jako hornisté,
clarinisté i j. pozváni bývali do Broumova ku
pontifikálním službám božím do kostela klášterního. Všeobecně byla chrámová hudba od
pradávna již chvalně známá a v celém okolí
vyhlášená.
Vraťme se však k našemu obrazu. Muzeu
ho v roce 1949 daroval P. Dr. Vojtěch Sádlo
(1897 - 1957), správce karlovarského vikariátu, člen rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, a farář v Rybářích u Karlových
Varů. Tento katolický kněz, který se nemalou
měrou zasloužil o záchranu mnoha církevních
památek na Karlovarsku, byl totiž polickým
rodákem. Narodil se 18.6.1897 v Polici nad
Metují, v ulici Na Babí v čp. 36, kde měl jeho
otec soustružník Václav Sádlo řezbářskou
dílnu. Vztah k Polici neztratil tento milovník
hvězdeckých poutí ani v pozdějších letech.
Například v roce 1952 objednal u ing. Dr.
Oldřicha Stefana odborný posudek na stav
polického kláštera a v roce 1954 dohlížel na
asanační práce ve zdejším kostele, dokonce
vypracoval i posudek pro státní památkový
ústav.
Jak se však stalo, že se obraz Benedikta
Wernera dostal do majetku Vojtěcha Sádla?
Vysvětlení by mohly přinést dějiny domu čp.
36. Jako jeho majitel je v roce 1872 uváděn
soustružník František Böhm (1819 - 1897) a
jeho manželka Anna, rozená „Wernerová učitelova z Police“. Pobožný Böhm byl od roku
1858 až do své smrti kostelníkem. Když 13.
ledna 1897 jako bezdětný vdovec zemřel, odkázal domek svému synovci, soustružníkovi
Václavu Sádlovi. Ten byl pak 28. března ustanoven novým kostelníkem, neboť již předtím
byl Böhmovým dlouholetým pomocníkem a
zástupcem při kostelní službě. Obraz učitele
Benedikta Wernera, který P. Dr. Vojtěch Sádlo
daroval muzeu, byl tedy nejspíš rodinnou památkou na vzdáleného příbuzného.
Portrét Benedikta Wernera si budete moci
od začátku června tohoto roku prohlédnout na
nové výstavě ve staré škole „Dřevěnce“, která
bude věnovaná počátkům polického školství.
Mgr. Jan Tůma
Polický měsíčník - květen 2017

KALENDÁRIUM
Významná výročí narození a úmrtí českých spisovatelů v květnu 2017

13.květen 1795 – Narodil se v Kobeliarově
na Slovensku význačný obrozenecký jazykovědec a historik Pavel Josef Šafařík. Jeho otec,
evangelický kněz, mu zabezpečil výborné vzdělání. Studoval na
univerzitě v Jeně
(Německo),
ale
protože ho teologie
příliš
nezajímala,
věnoval se pedagogice. V Bratislavě,
kde působil jako
učitel, se spřátelil
s Palackým a vydali spolu publikaci
Počátkové českého
básnictví (1818). V roce 1826 vydal v němčině
Dějiny slovanské řeči a literatury podle všech
nářečí. Po přestěhování do Prahy redigoval
Světozor a Časopis musea Království í českého.
Stal se profesorem slovanské filologie na univerzitě. Jeho stěžejním dílem jsou Slovanské starožitnosti (1837), kterými položil základy moderní
slavistiky. Zúčastnil se práce komise, která zjistila nepravost Rukopisu zelenohorského. Zemřel
v Praze ve věku 66 let (26. července 1861).
14. května 1931 – Zemřel ve věku 53 let
Viktor Dyk, básník, prozaik a dramatik, kulturní
a politický publicista,
divadelní a literární
kritik, překladatel,
jeden z představitelů
tzv. generace anarchistických buřičů.
Narodil se 31. prosince 1877 jako syn hospodářského úředníka
v Pšovce u Mělníka.
Navštěvoval gymnázium v Žitné ulici v Praze, kde byl

jedním z jeho učitelů Alois Jirásek. Poté nedostudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity.
Po celý život však působil jako novinář a spisovatel. Za první světové války se podílel na
protirakouském odboji (v letech 1916 – 1917
byl vězněn ve Vídni). Od roku 1918 redigoval
Národní listy a předsedal české národní demokracii. Psal anarchistické sbírky (Buřiči,balada
Milá sedmi loupežníků),satiry Satiry a sarkasmy,
Pohádky z naší vesnice a básně reagující na válku
(sbírky Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, lyrická
Devátá vlna). Méně významnější než poezie je
Dykova próza – Krysař, Konec Hackenschmidův,
Prosinec). Dyk psal však i dramata – Revoluční
trilogie, Posel, Zmoudření Dona Quijota.
26. květen 1900 – Narodil se jako syn řídícího učitele v Biskoupkách u Třebíče český básník
a dramatik Vítězslav Nezval. Po gymnaziálních
studiích odešel na univerzitu do Prahy, ale studia nedokončil. Zaměstnán byl jako redaktor
Masarykova naučného slovníku
a krátce pracoval
i jako dramaturg
Osvobozeného divadla V + W, na
ministerstvu informací, ale hlavně
se živil jako svobodný
spisovatel a překladatel.
byl
Umělecky
ovlivněn francouzskou poezií J. A.
Rimbauda a G. Apollinaira. Velký ohlas vzbudila
jeho básnická sbírka Pantomima (1924), programový manifest poetismu, k němuž se hlásilo umělecké sdružení Devětsil. Básnická sbírka
Praha s prsty deště (1936) je ovlivněna surrealismem, ale se surrealisty se krátce nato rozešel.
Za druhé světové války napsal dnes již klasické

dílo Manon Lescaut (1940), které dodnes oslovuje čtenáře poezie. Po druhé světové válce Nezval
zmírnil svůj modernismus a angažoval se v boji
za mír. Jeho Zpěv míru (1950) byl čítankovým
čtením. Stal se dvojnásobným laureátem státní
ceny i národním umělcem. Zemřel v Praze 6.
dubna 1958 .
26.května 1876 – Zemřel v Praze ve věku
78 let český politik, historik a „otec národa“
František Palacký. Narodil se 14. června 1798
v rodině evangelického faráře v Hodslavicích u
Nového Jičína. Studoval na evangelických školách v Trenčíně
a v Prešpurku
(Bratislavě). Po
příchodu do Prahy
v roce 1823 se
začal intenzivně
zabývat českými
dějinami. Své životní dílo Dějiny
národu
českého
v Čechách a na
Moravě neustále
rozšiřoval a definitivně upravil až
na sklonku života. Je to dílo, které rozsahem i
významem nemá v českém dějepisectví obdobu,
popisuje historii našich předků až do roku 1526.
Za nejvýznamnější dobu českých dějin považuje husitství. Jeho smysl pro historickou pravdu
vyjadřuje známé rčení “padni komu padni“. V
roce 1847 se stal členem Akademie věd. V roce
1848 předsedal Slovanskému sněmu a následně
vstoupil do říšského parlamentu ve Vídni. Svou
snahu o vydání české encyklopedie částečně realizoval prací na Riegrově slovníku naučném. Byl
stoupencem pasivního odporu vůči říšské radě a
zemskému sněmu.
Připravil František Janeček

Před 300 roky se narodila Marie Terezie, česká a uherská královna

Marie Terezie je v české historii výjimečnou postavou, byla totiž jedinou ženou, která
kdy samostatně vládla naší zemi. Na svět přichází se 13. května roku 1717 ve Vídni jako
nejstarší dcera císaře a krále Karla VI. V roce
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1736, ve svých devatenácti letech, se Marie
Terezie vdává za korunního prince lotrinského
vévodství, Františka I. Lotrinského (zamiluje se do něj přitom již ve svých pěti letech,
přestože jde v podstatě o sňatek, domluvený
Karlem VI.). Po smrti svého otce v roce 1740
se pak na základě tzv. pragmatické sankce ujímá moci nad habsburskou monarchií.
Jako mladá panovnice musela bojovat
s mužskou nadřazeností, ale nakonec si vybojovala právo na vládu v monarchii a respekt
okolních panovníků. Od roku 1741 je přitom
Marie Terezie i uherskou královnou (korunována 25. června roku 1741 v Prešpurku) a od
roku 1743 (korunována 12. května roku 1743
v pražském chrámu sv. Víta) českou královnou. Nikdy ale nebyla císařovnou. Její manžel
František I. Štěpán Lotrinský je pak v roce
1745 zvolen římským císařem, čímž se stala
císařskou manželkou.
Doba její čtyřicetileté vlády (1740 – 1780)
je obdobím rozvoje tzv. osvíceného absolutismu. Marie byla konzervativní katolička.
Uvedla do života mnoho osvíceneckých reforem ve všech oblastech života. Za její vlády

došlo k významným reformám v soudnictví,
finančnictví, k celním úpravám, k zakládání
manufaktur a k rozvoji průmyslové výroby.
Zrušila také jezuitský řád a jeho dohled nad
školstvím. Ustanovila všeobecnou školní docházku pro děti od šesti do dvanácti let. Na
venkově se začaly zřizovat obecné školy, kde
se chlapci i dívky učili číst, psát a počítat.
Budovaly se nové cesty, zlepšovalo poštovní
spojení, byla zavedena jednotná soustava měr
a vah, jednotná měna. Z habsburského konglomerátu se stal moderní centralizovaný stát.
Marie měla šestnáct dětí, z nichž deset ji
přežilo. Pečlivě je vychovávala, byla pilnou
hospodyní, milující a věrnou manželkou. Pro
své děti sháněla panovnice nevěsty a ženichy
z významných rodů. V tomto ohledu byla dosti úspěšná, protože její potomci se objevili na
sedmi evropských trůnech.
Marie Terezie umírá 29. listopadu roku
1780 ve třiašedesáti letech, pochována je
stejně jako její manžel v kapucínské kryptě
ve Vídni. Její portrét můžeme najít takřka na
každém zámku.
František Janeček
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Zápis dětí do Mateřské školy
na školní rok 2017 / 2018
Mateřská škola Fučíkova 328
v Polici nad Metují vyhlašuje
zápis dětí do mateřské školy na
školní rok 2017—2018

Zákon nově stanoví povinnost předškolního vzdělávání. Ve školním roce 2017/18 se
bude týkat dětí narozených 1. 9. 2011 – 31. 8.
2012. Předškoláci, kteří do školky zatím nechodí, navštěvují dětskou skupinu nebo jiné
zařízení, musí projít zápisem v mateřské
škole, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit do MŠ
k pravidelné docházce, nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení. Děti s bydlištěm ve spádovém
obvodu MŠ budou mít při zápisu přednost
před stejně starými dětmi s bydlištěm mimo
spádový obvod.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání jsou k dispozici v mateřské škole
v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Dále
je dostupná ke stažení na webových stránkách
školy - www.mspolice.cz .

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme
na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují,
Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují
dne 15. 5. 2017 od 9.00 do 15.00
hodin v kanceláři školy, kde vám bude
přiděleno registrační číslo.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní
zástupci:
1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ,
podepsanou oběma rodiči a potvrzenou
lékařem (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvl.
předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně
veřejného zdraví zák. č. 258/200 Sb. § 50),

2. občanský průkaz k ověření totožnosti
a bydliště,
3. rodný list dítěte,
4. vyjádření
poradenského
zařízení
k posouzení školní zralosti dítěte (u těch
dětí, kde se žádá o odklad školní docházky),
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Zápis do 1. třídy

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode
dne ukončení zápisu na www.mspolice.cz a na
vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kritéria pro přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání:

Podle § 34 Školského zákona se přijímají
děti zpravidla ve věku 3 - 6 let.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské
škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Rozhodnutí probíhá ve správním řízení
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60
dnů ve složitějších případech.

Kritéria pro přijetí dětí:

1. děti s povinným předškolním vzděláváním
- zapsány budou děti, které dovrší šest let
věku v období 1. 9. 2017 do 31. 8.2018
a děti, kterým byl schválen odklad školní
docházky – s trvalým pobytem v Polici nad
Metují,
2. přednostně se přijímají děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou nejméně
čtvrtého roku věku - s trvalým pobytem
v Polici nad Metují,
3. děti podle věku od nejstarších po nejmladší
- přednostně s trvalým pobytem v Polici
nad Metují.
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p ředitelky Dany Balákové. popř. na emailu:
mspolice@email.cz

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ znamená pro účastníky větší šanci na
pracovním trhu a pro firmy příležitost kompenzovat si náklady za
zaškolení potencionálního zaměstnance
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce,
kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v
reálném pracovním prostředí, a na druhé straně
firmy, které si chtějí prostřednictvím nabízených
praxí (stáží) nezávazně a s finanční podporou
otestovat a zaškolit potencionální zaměstnance.
Účastníky projektu mohou být lidé starší
15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče
na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní
nebo lidé ve věku nad 50 let. Poskytovatelem
praxí se mohou stát právnické osoby nebo OSVČ
ať už z komerčního nebo neziskového sektoru.
Účastníci si vybírají z nabízených pozic
jednotlivých firem, které se do projektu
přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6
měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné
opravdu z velkého spektra oborů, jedná se např.
o pozice v administrativní, ekonomické nebo
strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci
zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví,

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

informačních technologií, marketingu a reklamy
a mnoha dalších. Po celou dobu praxe účastníka
provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané
firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna,
naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu
výhod. Pro účastníky je to zejména možnost
prohloubení si dosavadních znalostí, získání
praktických zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost uplatnění se v dané firmě. Firmy
si účastí v projektu mohou vyzkoušet potencionálního zaměstnance v praxi, ověřit si mentorské
schopnosti svých zaměstnanců a získat finanční
kompenzaci vynaložených nákladů.
Regionální manažer pro Královéhradecký
kraj Mgr. Pavla Merková, tel.: 770 102 817,
e-mail.: pavla.merkova@fdv.cz

Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/
vzdelavanipraxi.

V novém (pozdějším) termínu se ve čtvrtek 6.4.2017 v naší „základce“ uskutečnil zápis dětí do 1. třídy. Budoucí prvňáčky doprovázely po budově pohádkové bytosti. Cestou
jim ukazovaly naše krásné, nové interiéry.
Paní učitelky ve třídách zkoumaly, jak jsou
děti na školu připravené. Zda-li znají základní
barvičky, umějí správně držet tužku a dobře
vyslovují všechny hlásky. To vše je velmi důležité pro úspěšné zvládnutí požadavků první
třídy.
Celkem bylo přijato 46 dětí, z nichž budou
chodit 2 děti na Bezděkov.
Novinkou pro tento školní rok je, že rodiče mohou k zápisu přijít pouze se žádostí
o odklad školní docházky o jeden rok, která
musí být doložena 2 doporučeními – toho využili 4 rodiče. Další 4 přišli také se žádostí o
odklad, ale vyžadovaná doporučení teprve
doloží. Jsou povinni tak učinit nejpozději do
30. dubna.
Pro přijaté děti chystáme Workshop pro
předškoláky. Ve 3 hodinových setkáních mají
děti i rodiče možnost vyzkoušet některé své
znalosti a dovednosti, seznámit se s prostředím školy i s některými učitelkami. Přihlásilo
se jich pouze 8.
Mgr. J.Šulcová

Ze třetích tříd

Žáci třetích tříd v dubnu navázali na
úžasnou Noc s Andersenem připravenou našimi milými knihovnicemi a znovu navštívili
knihovnu. Tentokrát se zabývali ilustracemi.
V květnu opět navštíví seniory v domě s pečovatelskou službou s jarním pásmem.

Ve dnech 26. 4., 3. 5. a 17. 5 2017
se uskuteční v ZŠ Police n. Met.

POHÁDKOVÝ WORKSHOP
pro předškoláky

zaměřený na rozvoj grafomotoriky, sluchovou analýzu a syntézu a matematickou
představivost.
Na děti a jejich rodiče se těší školní
speciální pedagog a kolektiv učitelek I. stupně
ZŠ.
Lenka Meierová
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Polická univerzita volného času – aneb z lavic polické Alma Mater
Ve středu 12. dubna se posluchači PUVČ
sešli na závěrečné akci jarního semestru opět
ve velkém sále Pellyho domů. Po úvodním
slově paní Idy Jenkové následovala pozvánka pana Pavla Frydrycha na výlet do polské
Swidnice, který se koná 12. května. Tento výlet pořádá polické Muzeum papírových modelů jako součást oslav 5. výročí otevření muzea.
Pro účastníky je zájezd zcela zdarma, náklady
jdou na účet muzea.
Pak už pozvala na podium paní starostka hlavní aktéry – dvojici Stanislav Kubín a
Alfréd Strejček, kteří přijeli s pásmem „...kde
i smrt je čistá...“. Alfréda Strejčka známe z
televize a především z rozhlasu, kde jeho příjemný baryton zněl při čtení povídek a románů
a v poslední době při moderování nedělního
ranního pořadu ne Českém rozhlasu 2 pod názvem Dobré ráno s Dvojkou a Stanislav Kubín
je spisovatel. V předváděném pásmu se jedná o
fiktivní interview novináře se Saint Exupérym
na motivy jeho románů. Jean de Saint Exupéry
je francouzský spisovatel, filosof, humanista a

v neposlední řadě i letec.
A právě pilotování jej stálo život, když v roce 1944
po odstartování z Korziky
se ztratil ve Středozemním
moři. Trosky jeho letadla
byly nalezeny a vyzdviženy
až v roce 2000. Interview
s novinářem je pojaté jako
hluboce filosofický rozhovor, jehož tématem jsou
poměrně abstraktní a vznešené pojmy, které jsou však
častou náplní jeho děl, jako
pravda, láska, odpovědnost,
čest, kamarádství, pokora,
svoboda, dialog aj. Na otázky novináře odpovídá a tyto pojmy rozebírá
spisovatel velmi podrobně a výstižně. Např. o
dialogu říká, že dialog musí být skutečným dialogem a nikoliv planou polemikou. Rozhovor
to byl velice zajímavý, vyžadoval však značné
soustředění a pozornost. Závěrem lze říci, že

Polickým seniorům již skončil školní rok

I poslední čtyři přednášky Polické univerzity volného času zaujaly, poučily a přinesly nejen
radost, ale jako vždy i hezký pocit ze setkávání a vzájemné výměny informací.
Přednášku o Gustavu Frištenském přednesla Zdena Frištenská, praneteř slavného zápasníka,
který se kdysi stal mimo jiné i amatérským mistrem Evropy. Poutavě a barvitě, slovem i dobovými
fotografiemi a filmy přiblížila posluchačům jeho život i výkony, a úspěchy doma i v zahraničí.
Další týden, 15. března, přednášel seniorům profesor Jiří Krtička, který před 28 lety ukončil místní základní školu, dnes přednáší na Masarykově univerzitě v Brně i v zahraničí. V lekci
„O původu prvků ve vesmíru“ se posluchači dověděli podrobnosti o vzniku „světa“ Velkým
třeskem a mnoho zajímavostí o vývoji vesmíru.
V živé diskusi, kterou inspirovala a skvěle moderovala Ida Jenková, se přítomní dověděli o
soukromém životě, třeba o postoji profesora Krtičky k víře. Vysvětlil, že astrofyzici pokládají za
počátek Velký třesk, protože vesmír se rozpíná a není jiná fyzikální teorie, která by to vysvětlovala.
Potomek přistěhovalců z Rumunska, kteří se po válce v rámci poválečných repatriací vrátili do své vlasti, přednášel o Banátu, ležícím na území dnešního Rumunska, Srbska a kousíčku
Maďarska. Krajané sem přišli před více než 200 lety za vidinou snadnější obživy, nabytí majetečku, ulehčení vojenské služby. Je tu nedotčená příroda, kde lze strávit v rodinách krajanů, bez
jazykové nebo jiné bariéry s úplným zajištěním levně příjemné a inspirativní chvíle.
Přednášející Michal Bureš ze Žďáru nad Metují hovořil ve středu 29. března také o tom, že se
dnes tito lidé vracejí do své vlasti. Avšak nejsou zde přijímáni a obyvatelé země, kam kdysi odešli,
je mají také za cizince. Nešťastný úděl, ke kterému všichni přispíváme.
Známý český herec, moderátor a recitátor Alfréd Strejček a básník a esejista z Liberce
Stanislav Kubín přednesli 12. dubna vnímavému a zaujatému publiku pásmo filosofických myšlenek z díla Saint-Exupéryho, hlavně z Malého prince a nedokončené Citadely.
V „živém“ rozhovoru mezi novinářem a majorem Exupérym si posluchači vychutnali životní
moudra pilota Exupéryho. K zamyšlení byla snad každá, autory pásma pečlivě vybraná myšlenka
nebo citát.
Nakonec přednášky, na konec letního semestru, složil herec Strejček iniciátorce milého setkávání polických seniorů starostce Idě Jenkové poklonu: „Já
od dnešního dne vnímám Polici nad Metují přes Vás. Vy jste
mne okouzlila lidstvím, spoluúčastí a hlavně svojí ryze pozitivní energií, kterou vyzařujete všude kolem. Uvědomil jsem
si, že jako člověk, který by chtěl žít v matriarchátu, bych chtěl
okamžitě žít v království, kde vy budete stát v čele…“
Senioři schválili potleskem i poděkování další „hybatelce“
univerzity Vlastě Klapalové za její originální nápady a schopnost je vždy dotáhnout až k vystoupení zajímavých osobností
před seniory na jevišti Pellyho domů.
Každá přednáška začínala také koncertem žáků ZUŠ Police
n. Metují za doprovodu učitele Pavla Čapka. Postupně vystupovali 12 letá Eliška Novotná ze třídy Ladislava Michala a stejně
staří Františka Pospíšilová ze třídy učitelky Michalové a zpěvák
Michal Suchomel ze třídy učitelky Miriam Blažkové. Výkony
mladých interpretů všichni obdivovali.
Jindřich Horkel
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uvedené pojmy a jejich výklad v podání Saint
Exupéryho, by si snad měl každý člověk vzít
k srdci a ve svém životě je uplatňovat. A mělo
by to být krédem především u politiků.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Poznávací zájezd
do Osvětimi

Dne 13. 3. 2017 studentská společnost
Tour Guide uspořádala pro studenty naší školy
Academia Mercurii soukromá škola, s. r. o. poznávací zájezd do koncentračního tábora Osvětim
- Auschwitz.
Náplní činnosti Studentské společnosti
je možnost vyzkoušet si skutečné podnikání
v rámci školní výuky. Jsme studenti třetího
ročníku oboru Cestovní ruch. Naše společnost
se zabývá pořádáním zájezdů. Realizace tohoto zájezdu byla pro nás další dobrá zkušenost a
příležitost ověřit si dovednosti ve svém oboru.
Všichni účastníci tohoto zájezdu měli
možnost prohlédnout si jak koncentrační tábor
Auschwitz I., tak i vyhlazvací tábor Auschwitz
II. - Birkenau.
Osvětim (německy Auschwitz, polsky
Oświęcim) je asi čtyřtisícové městečko v jižním
Polsku. Za druhé světové války bylo pohlceno
rozpínající se německou „Říší“. Brána tábora s
nápisem „Arbeit macht frei“ („Práce osvobozuje“) je dnes nejznámějším symbolem Auschwitz.
Birkenau polsky Brzezinka je vesnice přibližně 3 kilometry od města Osvětim. Během druhé
světové války byla vesnice anektována Třetí říší
a přejmenována na Birkeau. Na jejím území od
října 1941 vyrostl nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz - Birkenau, resp. jeho výstavba
Auschwitz II - Birkenau. Obyvatelstvo Březinky
bylo vysídleno a domy byly přestavěny nebo rozebrány a použity pro potřeby tábora. Zde jsme si
všichni uvědomili hrůzy 2. světové války.
Ing. Karla Pomezná
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Úspěchy studentů broumovského gymnázia

yy Aneta Valentová z tercie skončila v krajském kole dějepisné olympiády na slušném 19. místě z třiceti účastníků. Letos
v okresních kolech bojovalo o postup do
kraje rekordních 200 studentů.
Děkujeme Anetě Valentové za důstojnou reprezentaci naší školy. (mk)

yy Karolína Soukupová z kvinty se stala v
Hradci Králové absolutním vítězem krajského kola Soutěže sólových smyčcových
nástrojů. Gratuluji a přeji hodně úspěchů v
celostátním kole v Liberci.
yy Nikola Gabrielová z kvinty získala 1.
místo v přehlídce tanečních kolektivů
Josefovský KLÍČ a 2. místo v taneční
soutěži v Třebechovicích pod Orebem.
Nikola se věnuje už několik let tanci Street
Dance. ............................. Z. Valášková
yy V krajském kole soutěže smyčců, které se konalo ve dnech 3. a 4. dubna v Hradci Králové:
Anna Novotná ze 4. ročníku získala 1.
místo a postupuje do Celostátního kola
soutěže smyčců, které se bude konat v
květnu v Liberci. Navíc za jednu ze svých
soutěžních skladeb získala zvláštní cenu Za
interpretaci skladby. Mimochodem, předsedou poroty v této soutěží byl uznávaný
houslový virtuóz Pavel Šporcl. Držme palce v Liberci. (mk)

KRAJSKÉ FINÁLE FLORBALU STŘEDNÍCH ŠKOL:

POČASÍ ZHATILO POSTUP NA REPUBLIKU
Chybělo tak málo. Jedno jediné vítězství
a náš mužský tým by postoupil ze základní
skupiny Krajského finále ve florbalu středních
škol do bojů o medailové pozice. A kdo ví, třeba by nebyla nereálná ani účast na republikové
eliminaci v Liberci. Bohužel, osud rozdal karty poněkud jinak.
Pavel Trenčanský (coach): „Pořízené videozáznamy zápasů ještě stále detailně analyzuji, ale vše zatím nasvědčuje tomu, že se nejedná o hráčské ani trenérské selhání. Příčinu
našeho nezdaru bych viděl spíše ve slábnoucí
tlakové výši v oblasti Azorských ostrovů zasahující hřebenem vysokého tlaku vzduchu
nad jižní okraj Hradce Králové a projevující
se vydatnými srážkami. A na to jsme opravdu
připraveni nebyli. “
Pavel Chudomský (pravý obránce): „Byla
to velká šance. Mrzí mě, že jsem přípravě na
turnaj nemohl věnovat tolik času, kolik bych
si přál. Všechen svůj volný čas již několik měsíců trávím studiem k maturitní zkoušce. Ta je
teď pro mě absolutní prioritou“.
Filip Chládek (levý útočník): „Je to sport.
Jednou jsi dole, jednou nahoře. Tentokrát na
nás zbyla první eventualita. Ale nedá se nic
dělat, míč je kulatý.“

Interview s vítězem celorepublikové
kadeřnické soutěže

Nadějní mladí kadeřníci ze Střední
školy propagační tvorby a polygrafie ve
Velkém Poříčí se zúčastnili odborné soutěže
StudentStyle, ve které zvítězil žák 3. ročníku Jan Mazáč a na cenném čtvrtém místě se
umístila další žákyně poříčské školy Vendula
Linhartová. Na přípravu a průběh soutěže
jsme se zeptali přímo Honzy.

Jak ses o soutěži StudentStyle
dozvěděl a jak je soutěž
organizována?

V naší škole byla na podzim na přednášce paní Fišerová, zástupkyně firmy 100 CZK,
pořadatele soutěže. Z naší třídy se přihlásili 4
žáci. Generálním partnerem soutěže je koncern Kadeřnictví 100 CZK. Přihlášení žáci
z celé České republiky i ze Slovenska absolvují v salonech této firmy týdenní stáž, v rámci které poskytují veškeré kadeřnické služby.
Celkový počet soutěžících byl letos 46 žáků.
Zkušení kadeřníci sítě budoucí mladé kadeřníky provázejí po celou dobu jejich působení v
provozovně. Žáci se tedy učí nejen praxí, ale
mohou se kdykoliv zeptat, pokud si nevědí
rady.

A jaký byl konkrétní průběh
soutěže?

Žáci působí v provozovně 7 dnů v týdnu
7 hodin denně. Sami si mohou v období 1.
listopadu až 28. února zvolit termín i pobočku
ze sítě Kadeřnictví 100 CZK. V rámci stáže
sbírají účastníci body. Jeden bod = jedna Kč
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zaplacená klientem.
Kdo nasbírá za celou
stáž nejvyšší počet
bodů, ten vyhrává.
Vše
zaznamená
speciální terminál,
díky kterému je
vše transparentní.
Soutěžil
jsem
v provozovně firmy
v Praze Na Jarově
a jednalo se o
kadeřnictví dámské,
pánské i dětské.
Výhodou byl mnou zvolený soutěžní termín
ve frekventované předvánoční době. Navíc je
v Praze po službách tohoto kadeřnictví velká
poptávka, a to hlavně z důvodu výhodné ceny
služeb. Moje denní tržba činila až 3000 Kč,
což představuje asi 25 zákazníků za směnu.
Takže jsem se téměř nezastavil.

Kdy proběhne vyhlášení vítězů a
jaká je hlavní cena?

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne
v rámci kadeřnického veletrhu Interbeauty
Prague v Praze-Holešovicích dne 21. dubna.
Hlavní cenou je poukázka na čtyřdenní odborné školení za účasti světoznámých kadeřníků
v Itálii, kam odletím v průběhu června.
Jménem všech čtenářů blahopřejeme!
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz

Jan Světlík (pravý kapitán): „Vítězství v
turnaji jsem podřídil naprosto všechno. Do
Hradce Králové jsem přicestoval již o den
dříve, abych nasál atmosféru sportovní haly
v Třebši a „osahal“ si hřiště. Těšil jsem se
na samostatné nájezdy, na které ovšem nedošlo, protože jsme stihli prohrát v řádné hrací
době.“
Ondřej Gašpar (hráč): „Disponovali jsme
herně vyzrálým týmem. Soupeře jsme převyšovali ve všech herních činnostech, taktice i
strategii. Po celou dobu turnaje jsme se nenechali vyprovokovat k ukvapené střelbě na bránu a zbytečnému skórování. Oba naše góly
jsme vsítili s chladnou hlavou. Šesté místo
neodpovídá našim turnajovým ambicím ani
hernímu projevu.“
U historicky první účasti na Krajském finále ve florbalu středních škol byli následující
studenti (a patří jim za to velký dík):
Jan Světlík (ok), Filip Chládek (ok), Pavel
Chudomský (ok), Ondřej Gašpar (ok), Šimon
Mach (3. A), Petr Bigas (sp), Jan Melichar
(2. A), Jiří Tobiáš (2. A), Vojtěch Brych (sx),
Miroslav Kuře (kr).
za sekci TV, Pavel Trenčanský

FILMY BODOVALY

Dva filmy z produkce Grafiky ZUŠ letos zahájily svou přehlídkovou sezónu. Na
zemském kole soutěže Zlaté slunce byl filmeček Nikolase Letzela LAMPIČKA v kategorii hraných filmů do patnácti let oceněn
prvním místem. Paní předsedkyně poroty,
šéfdramaturgyně ostravské redakce ČT o
něm prohlásila, že by autor na základě tohoto dílka mohl být přijat ke studiu na FAMU.
Druhým „kouskem“ byl náš šestiminutový „velkofilm“ NIKOLASŮV ČERVENÝ
BALÓNEK. Ten mezi hranými filmy nad
patnáct let získal místo druhé. Oba tak mají
zajištěn postup do republikového kola, které proběhne v červnu v Blansku. A oba tyto
filmy také uvidíte - pokud přijdete - na jejich polické premiéře. Ta bude na festivalu
„Smyčka - promítání v Grafice“ ve středu
24. května od 18:00 do 19:30 hodin.
Vladimír Beran
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Základní umělecká škola informuje…
Zprávy z probíhajících soutěží

Pokračujeme aktuálními informacermi z maratónu uměleckých
soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, které mají za cíl mapovat úroveň uměleckého vzdělávání na základních uměleckých školách.
Co je tedy nového?

Úžasný úspěch dechového orchestru ZUŠ na
krajské soutěži

Poslední březnový den, 31.3.2017, se v Úpici v místním divadle J.
K. Tyla konalo krajské kolo soutěže ve hře dechových orchestrů.
Mezi soutěžícími orchestry z Náchoda, Hronova, Červeného
Kostelce, Nového Města nad Metují, Týniště nad Orlicí a Kostelce nad
Orlicí nemohl samozřejmě chybět ani náš Velký dechový orchestr, řečený „Bigband“, který soutěžil v kategorii B II, tedy do 45 členů (bylo
nás přesně 45 ) s věkovým průměrem do 17 let (bylo nám „těsně pod
sedmnáct“...) 
Orchestr zahrál výborně, ale přesto nás překvapilo, když jsme se
dozvěděli bodování odborné poroty, kdy nás všichni porotci ohodnotili
maximálním počtem bodů a orchestr se stal absolutním vítězem celé
soutěže!
Kromě získaného prvního místa byl náš orchestr také vybrán k reprezentaci našeho kraje v ústředním kole této soutěže, které se uskuteční 26. a 27. května v moravských Letovicích.
Takže ve zbývajícím čase musíme nasadit všechny své síly k perfektní přípravě, abychom se ani v Letovicích mezi nejlepšími orchestry
ze všech krajů naší republiky neztratili!

Jursová Ráchel

(violoncello)

2. cena

Hlušková Karolína

(violoncello)

3. cena

Jirásek Lukáš

(violoncello)

3. cena

Porota také udělila několik mimořádných ocenění. Dvě z nich získala naše violoncellistka Kája Soukupová:
yy Za vynikající provedení koncertu Eduarda Lalo – Soukupová Karolína (ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod)
yy Zvláštní cena absolutnímu vítězi soutěže – Soukupová Karolína
(ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod)
Další ocenění získali pedagogové, kteří vítězné žáky připravovali:
yy Za vynikající pedagogickou práci Luboru Bořkovi, DiS. (ZUŠ Police nad Metují)
yy Za vynikající pedagogickou práci Michaele Michalové, DiS. (ZUŠ
Police nad Metují)
Všem úspěšným reprezentantům blahopřejeme!

Krajské kolo houslové soutěže
Tohoto krajského kola se zúčastnilo takřka devadesát houslistů a
violistů z celého královéhradeckého kraje, kteří sem postoupili jako vítězové okresních kol.
Jejich výkony hodnotila porota tvořená profesory Pardubické konzervatoře, které předsedal houslový virtuóz Pavel Šporcl.
Z naší školy do tohoto kola postoupilo devět houslistů, kteří i zde
dosáhli vynikajícího výsledku: Ve svých kategoriích vybojovali 8 prvních míst a jedno druhé místo!
Toto jsou konkrétní výsledky:
Novotná Anna

Krajské kolo smyčcové soutěže - violoncella a
kontrabasy

V pondělí a úterý 3. a 4. dubna hostila královéhradecká ZUŠ
Habrmanova ty nejlepší hráče na smyčcové nástroje, kteří postoupili z
předcházejících okresních kol. Tato škola se totiž ujala pořádání krajského kola soutěže ve hře na vrchní smyčce (housle a violy) a také na
spodní smyčce (violoncella a kontrabasy). Každá z těchto soutěží měla
svou vlastní odbornou porotu.
Pojďme se tedy nejprve podívat, jak si vedli naši žáci ve „spodních
smyčcích“.
Zde zasedli v porotě mimo jiné profesor Pražské konzervatoře
František Pišinger, nestor světoznámého Dvořákova kvarteta, a z pardubické konzervatoře František Machač. Předsedou poroty byl violoncellista Petr Šporcl, bratr známého houslového virtuóza Pavla Šporcla.
Naši školu reprezentovalo 9 violoncellistů a jeden kontrabasista,
kteří nakonec získali 4 první místa, 4 druhá a 2 třetí místa.
Všichni, kteří získali první místo, také získali postup do ústředního
kola v Liberci.
A toto jsou výsledky:
Soukupová Karolína

(violoncello)

1. cena s postupem

Jursa Josef

(kontrabas)

1. cena s postupem

Vitverová Tereza

(violoncello)

1. cena s postupem

Pospíšilová Františka

(violoncello)

1. cena s postupem

Cvrkalová Johanka

(violoncello)

2. cena

Vik Samuel

(violoncello)

2. cena

Černohorská Pavla

(violoncello)

2. cena
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1. cena s postupem

Lichá Anna

1. cena s postupem

Novotná Barbara

1. cena

Tauchmanová Marie

1. cena

Pospíšilová Anna Klára

1. cena

Karpfová Karolína

1. cena

Lichá Lucie

1. cena

Pospíšil Josef

1. cena

Karpfová Kateřina

2. cena

Také zde odborná porota udělila zvláštní ceny:
Anně Novotné za mimořádnou interpretaci Balady Leoše Janáčka
a MgA. Oleně Ivanenko za vynikající klavírní korepetici.
Diplom za významný pedagogický přínos získal jako ocenění své
práce náš pan učitel Ladislav Michal.
I těmto našim úspěšným reprezentantům patří poděkování a blahopřání k vynikajícím výsledkům!

S houslovým virtuózem Pavlem Šporclem se nechaly vyfotografovat také naše
úspěšné houslistky Anna Lichá (úplně vlevo) a Anna Pospíšilová (úplně vpravo)
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Krajské kolo kytarové soutěže

Pozvání na koncerty

Hned následující den po soutěži smyčcových nástrojů, tedy ve středu 5. dubna, se uskutečnilo v Jaroměři krajské kolo soutěže ve hře na
kytaru.
Naši školu zastupovali tři kytaristé, kteří získali první, druhé a třetí
místo v této soutěži:
Dostálová Veronika 1. cena
Bohadlo Oldřich
2. cena
Hlušková Karolína
3. cena
Soutěžícím i jejich pedagogům Petrovi a Tomášovi Ševců
blahopřejeme!

Měsíc květen patří již neodmyslitelně také Svátku matek a koncertu, který k této příležitosti každoročně připravujeme. Letos to nebude
jinak, ale aby to tatínkům nepřišlo líto, přišli jsme s inovací:
Ve čtvrtek 18. května uspořádáme v Kolárově divadle od 18 hodin
KONCERT (nejen) MAMINKÁM, ale hned následující pondělí 22.
května tamtéž také KONCERT (nejen) TATÍNKŮM!
To slůvko „nejen“, které je u obou akcí do názvu vsunuto, tam není
náhodou. Znamená to, že na obě akce kromě tatínků a maminek zveme
i všechny ostatní, které potěší umělecké projevy, jimiž chtějí děti od
těch nejmenších až po zkušené a ostřílené harcovníky obdarovat své
nejdražší.
Těšíme se na vás!

Jak to bylo dál s Polickými Skřivánky???

Našim příznivcům i pozorovatelům dlužíme pokračování Příběhu
o Skřiváncích!
Informovali jsme Vás, že na naší ZUŠ letos proběhlo oblastní kolo
pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2017.
Z bohatě zastoupených kategorii pěvců vyslala odborná porota do
celostátního kola 15 dětí ve věku od 6 do 15 let.
Účastníci soutěžili v kategoriích pro děti studující nebo nestudující
zpěv. Jako nedávná novinka se v této soutěži objevila kategorie populárního a muzikálového zpěvu.
Tato soutěž je zajímavá a zároveň velmi náročná v tom, že všichni
zpěváci jsou rozděleni pouze do dvou věkových kategorií.
Těžká věc pro porotu i pro soutěžící.
Z naší ZUŠ jsme v
Karlových Varech měli reprezentanta jednoho: Vám
dobře známého Káje ze
Sněhové královny, Vladimíra
Uhnavého. Porota složená z
profesorů a pedagogů konzervatoří to v „jeho“ kategorii neměla jednoduché.
Rozhodnout a určit, kteří
jsou ti nejlepší z nejlepších z
36 zpěváků...
S radostí Vám oznamujeme, že právě „náš“ Vládík
se jako jediný z naší oblasti v
celostátním kole umístil a to
na pěkném 3. místě!
BLAHOPŘEJEME!!!

Natáčení s panem Karlem Richterem
V dubnu jsme také po několik dnů hostili v nahrávacím studiu naší
školy vzácného hosta – byl jím herec a dabér, devadesátiletý Karel
Richter.
Jeho úkolem bylo natočit výběr z Krtičkových Pověstí Policka
jako audio nahrávku, která by měla být součástí nového vydání tohoto
Krtičkova díla, jež připravuje pan Michal Bureš.
Během několika natáčecích dnů jsme mohli obdivovat nejen vypravěčské umění a
podmanivý hlas pana
Richtera, ale i jeho
neuvěřitelnou vitalitu,
s níž zvládl náročné
natáčení.
Karel Richter se
dlouhodobě a úspěšně
věnoval dabingu, jeho
hlas jsme mohli slyšet
z desítek zahraničních
filmů a seriálů. V roce
1997 obdržel za celoživotní mistrovství v dabingu Cenu Františka
Filipovského.
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POZVÁNÍ NA KONCERTY PĚVECKÝCH SBORŮ
v Neratově!

Letošní školní rok se pomalu, ale jistě sune do svého finiše.
Mnozí z Vás, hlavně rodičů a blízkých už máte pozvání na naše tradiční
i netradiční květnové
koncerty, kterými chceme uctít naše milé maminky a nově i naše
TÁTY!!!
Připomínáme, že předprodej vstupenek pro veřejnost začíná 2. 5. 2017
v Infocentru v Pellyho domech.
Kdo byste chtěli spojit sborovou kulturu s výletováním či turistikou,
můžete se za námi vypravit do Orlických hor, do Neratova!
Oba starší sbory zde budou
mít svá soustředění.
V neděli 21. 5. 2017 ve 14
hodin se bude s Neratovem loučit svým koncertem v Kostele
sv. Jana Nepomuckého pěvecký
sbor Studánečka.
Přesně o týden později,
v neděli 28. 5. 2017 ve 14 hodin zde proběhne Absolventský
koncert některých dlouholetých
členů sboru Studánka.
Na oba koncerty Vás
všechny velmi srdečně zveme!
Všichni
zpěváci
sborů
Studánečka, Studánka spolu
s těmi, kdo se o ně starají.

V dětském Pampers parku naproti hřbitovu proběhne koncert žáků bubenické třídy učitele Jakuba Koláře s možností zapojení veřejnosti do programu a prezentací různých bicích nástrojů.
Přijďte si poslechnout nebo zahrát na cajon, djembe, marimbu, xylofon
a jiné bicí a perkusní nástroje.

ZUŠ OPEN

Co je to ZUŠ Open?
Naše světoznámá pěvkyně Magdalena Kožená se rozhodla prostřednictvím svého Nadačního fondu podpořit zviditelnění práce základních uměleckých škol v České republice.
Sama k tomu říká:
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k
umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem,
který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“   
Z tohoto důvodu se rozhodla podpořit unikátní celostátní akci – ZUŠ
Open, což je:
Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném
prostoru.
yy Základní umělecké školy představí svůj program v rámci jednoho společného dne v úterý 30. května 2017.
yy Program pro širokou veřejnost po celé České republice.
yy Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i
velkých městech.
yy Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního
uměleckého vzdělávání.
yy Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o
umění a kultivaci nejmladší generace.
Cíle ZUŠ Open:
Zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální
kampaně.
yy Prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý
rámec a prostory škol.
yy Zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol a podpořit jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu.
yy Posílit respekt základních uměleckých škol.
Záštitu nad celou touto akcí převzali:
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Doc. Jan Hančil, rektor AMU v Praze
Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU v Brně
Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR

Naše škola se této akce zúčastní třemi aktivitami:

yy Zpívánky v Domově důchodců
yy Vystoupení smyčcového orchestru Archi piccoli na monstr koncertu na
náměstí v Náchodě společně se ZUŠ Náchod
yy Bubenická show a workshop BUBNUJE CELÁ POLICE
Proto si vás dovolujeme pozvat v úterý 30. května od 15 hodin na odpolední setkání s bicími nástroji.

Polický měsíčník - květen 2017

POZVÁNKA DO „GRAFIKY“ ZUŠ

(ZUŠ)

Ve druhé polovině května připravujeme další TÝDEN V GRAFICE
Základní umělecké školy v Polici nad Metují. Do tohoto týdne už po několik let směřujeme cyklus aktivit určených pro základní školy, rodiče s dětmi
i širokou veřejnost. Akce se připojuje k „Týdnu uměleckého vzdělávání a
amatérské tvorby, http://amaterskatvorba.cz“, což je mezinárodní aktivita,
která už několik let probíhá i v ČR.
Letošní týden nebude úplný, protože se nám termíny kříží se soutěží
výtvarných oborů ZUŠ, proto sledujte „kalendář“ v textu a případné aktuality na školním webu. Během tříd dnů se v „Grafice“ ZUŠ odehrají akce pro
školy regionu, zájemce o studium i širokou veřejnost.

FILMOVÁNÍ V GRAFICE

Program pro třídní kolektivy ze škol blízkého regionu s programem, při
kterém budou představeny ukázky z naší tvorby, ale hostující žáci také dostanou příležitost si něco zkusit tak, aby i během dvou vyučovacích hodin
mohli prožít trochu poučení, něco zábavy, ale hlavně radost z vytvoření
vlastního dílka.
Od pondělí 22. května do středy 24. května, vždy od 8:00 do 12:00
hodin - pouze na základě registrace (více na www.zuspolice.cz).

JAK TO CHODÍ V GRAFICE

Možnost pro budoucí zájemce o studium, kteří mohou společně se svými rodiči, příbuznými nebo kamarády přijít do vyučovací hodiny a zjistit,
jak to u nás „chodí“.
Od pondělí 22. května do středy 24. května, vždy od 15:40 do 17:55
hodin - vstup volný.

PROMÍTÁNÍ V GRAFICE - FESTIVAL SMYČKA

Druhý ročník filmového minifestivalu ve speciálním formátu. Promítané
filmy totiž „běží ve smyčce“, to znamená, že se projekční blok neustále
opakuje, takže můžete přijít kdy chcete - a co jste ze „smyčky“ nestihli, to
dokoukáte při jejím opakování. V loňském roce jsme odpromítali prakticky
celé portfolio do té doby vytvořených filmů, takže letos bude náš minifestival skutečně mini. Projekce bude jen jeden den, ale bude spojena s výstavkou a promítnut bude malilinkatý film, který bude velkým překvapením hlavně pro poličáky - a to „NIKOLASŮV ČERVENÝ BALÓNEK“. Hlavní
hit večera doplníme několika letošními drobnostmi.
Středa 24. května od 18:00 do 19:30 hodin - vstup volný.

Vladimír Beran
Základní umělecká škola
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NENÍ NA TOM NĚCO DIVNÉHO?

Podívejte se na první fotografii. Je úplně OK? Nebo něco nesedí? Určitě jste poznali, že "B" je správně! Je tam něco navíc. V našem novém filmu "NIKOLASŮV ČERVENÝ BALÓNEK" jsme totiž udělali z Police Paříž. Proč to? Už v loňském školním roce jsme
se rozhodli, že natočíme vlastní verzi slavného francouzského filmu
Alberta Lamorisse z roku 1957 "Červený balónek". Je to dojemný příběh o přátelství malého chlapce Pascala a nafukovacího balónku. Ale
i o závisti a nepřátelství, když tuto dvojici pronásleduje parta uličníků
se záměrem balónek zničit. To se jim v závěru také podaří, ale film
přesto nekončí tragicky. K Pascalovi se slétnou balónky z celé Paříže a
vezmou ho na výlet oblohou. Zjistili jsme, že film byl natáčen po celé
Paříži, ale úžasným kouzlem, které má k dispozici jenom kinematogra-

fie - a to montáží (střihem) - se tvůrcům podařilo navodit iluzi honičky
kolem jednoho bloku domů. To se nám stalo výzvou k akci - natočit to
podobně, ale u nás. Vyhledali jsme v Polici lokace, které byly podobné
těm pařížským - no a Eiffelovku jsme si domontovali trikově. Natáčeli
jsme také po celém městě - a aby toho nebylo málo - tak ještě během
tří ročních období. A pak jsme v naší "kouzelnické" střihové kuchyni
"uvařili" vlastní film, z něhož jsou další tři publikované fotografie. Na
těch už není nic neobvyklého, to poznáte až při shlédnutí filmu, kde
jsme všechno zamíchali tak, že tím určitě i rodilým poličákům zamotáme hlavu. Příběh jsme oproti originálu zjednodušili, výrazně zkrátili a
opatřili vlastním koncem, takže jsme vám "nevykecali" úplně všechno.
Co vy na to? Přijďte se přesvědčit!
Vladimír Beran

PREMIÉRA FILMU
"NIKOLASŮV ČERVENÝ BALÓNEK"

Středa 24. května od 18:00 do 19:30 hodin - vstup volný.
Uvádíme v rámci "Promítání v Grafice - festival Smyčka" - to
znamená, že v uvedeném časovém rozmezí můžete přijít kdykoliv
a přesto o nic nepřijdete. Projekční blok totiž "běží ve smyčce", to
znamená, že se neustále opakuje, takže co jste ze "smyčky" nestihli
do příchodu, to dokoukáte při jejím opakování. Kromě promítání
bude ke shlédnutí i výstavka s mapami natáčení jak pařížského originálu, tak naší polické verze a fotek z natáčení. Snad do té doby
stihneme i film o filmu.

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality...

Velikonoce jsou úspěšně za námi, počasí
se „vycajchnovalo“ dle písničky. „Apríl, apríl,
ve tvář mi naplil, utíkám z ulice jak zmoklá
slepice, dostal jsem z vrchu, studenou sprchu!“
Nezklamal ani větříček, babičko, ale my jsme
generace do nepohody jako vyšitá a tak jsme
se 18. 4. opět setkali v Pellyho domech s programem, se kterým nás v úvodu seznámila pí
předsedkyně S-K-O paní Helena Pivoňková.
A s moudrou myšlenkou skvělého spisovatele Oty Pavla: „Umět se radovat, nečekat na to
krásné až přijde, možná, že to krásné už bylo!“
Potom nastoupila kultura a to je Ivanka
Richterová. Má v merku celou řadu kamarádů
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z BRANŽE, přizvala partu výborných divadelníků z blízkého Hronova – ornitologové
z Jiráskova divadla, pánové Radek Podola,
Dan Zobal, Pavel Zuzek a Rostislav Hejcman
a zároveň hudební skupina čtyři v jednom.
Hráči na nástroje strunové, slovem vtipní, verše vlastní a téma? PTÁCI! Co jiného vždyť
je jaro, vrátili se čápi, vlaštovky po dlouhé
cestě přes moře, aby nám zpívali pro radost.
Výklad byl odborně přednesen, ukázky s hádankou zda je poznáte? Naše odpovědi byly
lepší než nedostatečné, zato písničky, které
jsme si zapamatovali až z mateřské školy, ZŠ
I. stupně, jsme vyluzovali a nálada houstla. Do
jejich profesionálního podání nám sice něco
chybělo, ale pamatovat si texty těch „lidovek“, to nás chválí! Paměť holt mnozí
máme. A potom, radost a spokojenost
byla a je dobře, že ještě nezahynuly.
Jsou nesmrtelné. „Jetelíček,“ „Hajá,
hajá,“ „Sedí sokol“ a další naše veselé i milostné. Při vysvětlování slova
„ŠRAML“ to bylo „hustý!“ Má několik významů, ten „nej“ = malý orchestr, druh zábavné a taneční hudby
nevalné pověsti. Má i jiné pojmenování, ale legrace musí být, tak se hodil tenhle. Krédo účinkujících?“ Není
důležité vyhrát, ale dohrát skladbu
dokonce“ Tomu říkám slovo mužů…

Bylo to milé, veselé a přátelské odpoledne
a jako bonus v závěru promítli krátký kreslený
film – dílko Adolfa Borna. Bezvadné! Aplaus,
poděkování a příslib, že nás nenechají ve
ŠTICHU – až Ivanka zavolá, přijedou jako na
koni. Hronov versus Police už nejsou nepřátelé, to už je dávno PASÉ! A to je moc dobře!
Než došlo k rozchodu, upozornila pí předsedkyně H. Pivoňková na další naše setkání.
Budou JUBILANTI s pohoštěním a opět pěkným programem. Doufejme, že už to opravdové jaro se zpěvem PTÁČKŮ bude a my jsme
neodcházeli, zase ve sněhové metelici, jak
tomu bylo 18. 4. Neuvěřitelné…
Tak 16. 5. opět v Pellyho domech, tentokrát sváteční Kolárovo divadlo bude vzpomínat a tak I. Richterová má prosbu, pokud z řad
obyvatel máte nějaké dokumenty, týkající se
čehokoliv, co souvisí s výstavbou, divadelních představení, nechť laskavě zapůjčí. Bude
v pořádku navráceno. Děkujeme!
Po svátku nás žen = 30. 4. se probudíme
do toho nejkrásnějšího měsíce MÁJE. Prožijte
ho co nejlépe v pohodě, lásce a líbánkách pod
rozkvetlou třešní!!!
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Měsíc duben pro nás
byl ve znamení příprav
na VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU.
Tři dny jsme mohli
obdivovat krásné velikonoční dekorace, které
vyrobily děti z těchto škol a školek: ZŠ Police
nad Metují (1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 6.A, 6.B,
7.A, 8.B), školní družiny, MŠ Police nad Metují,
MŠ Česká Metuje, MŠ a ZŠ Bukovice, MŠ a
ZŠ Žďár nad Metují, MŠ a ZŠ Suchý Důl, MŠ
Bezděkov, družina Machov, MŠ Velké Petrovice,
keramický kroužek MC MaMiNa, děti ze
„Zvídálka“ z MC. Pedagogům, kteří se se svými
dětmi výstavy účastnili, děkujeme za spolupráci. Moc si vážíme jejich práce. Součástí výstavy
byla i dílnička, kde si děti mohly vyrobit obrázky
s velikonočními motivy. Za hlídání výstavy děkujeme maminkám, které si udělaly čas a přišly i
s dětmi pomoci. Za organizaci dílničky děkujeme
paní Boženě Vrabcové. Výstava nám pomohla
navodit velikonoční atmosféru a současně poskytla bohatou inspiraci pro výrobu posledních
velikonočních ozdob.

Akce byla spolufinancována z grantového
programu „Máme rádi Broumovsko, máme rádi
místo, kde žijeme“.

A CO CHYSTÁME NA KVĚTEN?

Zveme Vás na další besedu, která se tentokrát koná na téma BAREFOOT PRO DĚTI I
DOSPĚLÉ 5. května (pátek) od 17 hodin v prostorách MC.
V sobotu 13. května od 9:30 uspořádáme

MC MaMiNa, z. s. zve na besedu

Barefoot pro děti i dospělé

Témata besedy:
 důvody k pořízení „bosých“ bot či k chůzi naboso
 barefoot a děti
 ukázka barefoot obuvi pro všechna roční období
 chůze a běh naboso – techniky, hrozby pro tělo
 názor fyzioterapeuta
 ukázka šití dětských capáčků či sandálů
Kdy:
Kde:
Vstupné:

5. 5. 2017 od 17:00
prostory MC Mamina, z. s.
dobrovolné

Určeno nejen pro maminky, ale i pro širokou veřejnost!
Svůj zájem z kapacitních důvodů potvrďte na tel. 773903029
nebo mailem na mcmamina@centrum.cz.

Za podpory města
Police nad Metují

MC MaMiNa, z. s.
Na Babí 190, Police nad Metují
www.mcmamina.cz
mcmamina@centrum.cz, tel: 777903029

dopoledne v klášterních zahradách FÉROVOU
SNÍDANI (v případě nepříznivého počasí v prostorách kláštera). Férová snídaně NaZemi (www.
ferovasnidane.cz) je piknikový happening, na
kterém místní fanoušci fair trade společně posnídají na veřejném místě, aby netradičním způsobem oslavili Světový den pro fair trade. Stačí vzít
rodinu nebo partu kamarádů a do košíku si přibalit lokální a fairtradové dobroty. Nezapomeňte
přibalit deku nebo něco jiného na sezení.
Co můžete posnídat? Upečte buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od
místního včelaře a vajíček od souseda a k tomu
si uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu.
Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí chleba

namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky,
fairtradovou čokoládovou pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře. Inspiraci hledejte například na http://www.ferovasnidane.cz/recepty.
Akci se chystáme spojit s BAZÁRKEM A
BLEŠÁKEM. Proto neváhejte a přineste věci,
které jsou pro vás nepotřebné, ale mohly by udělat radost někomu jinému.
Chystáme se také zapojit do FESTIVALU
O TĚHOTENSTVÍ, PORODU A RODIČOVSTVÍ, který pořádá Hnutí za aktivní mateřství v rámci Světového týdne respektu k porodu
(www.respektkporodu.cz). Letos se uskuteční již
12. ročník a bude se konat v týdnu od 15. do 21.
května 2017 tentokrát v MediaKlubu Spálená
(Spálená 8, Praha 1) i na dalších místech ČR s
podtitulem „40 týdnů? Každý porod má svůj pravý čas“.
My plánujeme na 19. 5. od 17 hodin v MC
promítání filmu s porodní tématikou s následnou
diskusí, kterou povede porodní asistentka Petra
Kociánová. Momentálně čekáme na nabídku filmů, které nám organizátoři budou moci legálně
poskytnout. Bližší informace budou zveřejněny
na FB a vyvěšeny na plakátech.
Jen co se nám počasí trochu umoudří, chystáme se s dětmi na farmu WENET v Broumově.
Informace o našich aktivitách a programech najdete na FB stránkách.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ještě není obsazen. Využít můžete týden v červenci od 24. do
28.7. a týden v srpnu od 7. do 11.8.
Rádi přivítáme nové děti ve věku od dvou
do tří let v programu ZVÍDÁLEK, který probíhá každou středu od 9 – 11 hod. Náplní programu je tvoření, čtení pohádek, učení se básniček,
říkanek, rozvíjení pohybových dovedností aj.
Děti jsou vedeny dvěma lektorkami bez dozoru
rodičů.
Besedu na téma ZDRAVÉ LAHVE, kterou
povede Adéla Bartošová, přesouváme na červen.
Součástí besedy bude i ukázka českých hraček
z obchodu Adlabar s možností nákupu. Termín
přednášky bude upřesněn, sledujte nástěnky a
náš FB.
Přejeme všem krásné jaro….

MC MaMiNa

Přijďte se podívat, kde můžete pracovat,
nebo si jen prohlédněte, jak se vyvíjejí a vyrábějí
komponenty pro Škoda Kodiaq a díly pro automobily dalších značek.

V sobotu 27. 5. od 10 do 12 hodin vás provedeme
po pracoviš�ch Saar Gummi Czech v Červeném
Kostelci. Přihlaste se k prohlídce na tel. 731 687 204
nebo na adrese mar�n.kuchar@saargummi.com.
Polický měsíčník - květen 2017
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Jaro u skautů

hráli následující večer. V pátek jsme vyrazili na
celodenní výlet přes Valdštejnsko na zříceninu
hradu Bezděz. V sobotu jsme popojeli vlakem
do Doks, odkud starší vyrazili okolo Braniborské
jeskyně ke zřícenině hradu Jestřebí, a mladší šli
od jeskyně na hráz Máchova jezera. V neděli
jsme zabalili batohy, uklidili klubovnu, nahlédli
k zámku v Bělé a naposledy si zaskákali na trampolíně na náměstí. Za slunečného počasí jsme
dorazili na nádraží, ale pár minut před příjezdem
vlaku se nebe zatáhlo a začalo sněžit, a tak jsme
rádi nastoupili do vlaku a vyrazili domů.

S jarem končí klidnější zimní období i
u skautů a akce se rozjíždí v plném proudu.
Zmíním jen těch několik nejvýraznějších. Kromě
výprav jsme postavili zábrany pro obojživelníky
u silnice k Bezděkovu, kteří putují k rybníkům
na Cihelnu. Každý den je tam chodíme přenášet
přes silnici a zapisujeme kolik žab a čolků jsme
„zachránili“.

Turnaj v deskových hrách

V neděli 12.3. jsme pořádali Turnaj v deskových hrách, tentokrát netradičně v Muzeu papírových modelů. Sešlo se 51 účastníků, kteří soutěžili ve 4 věkových kategoriích. Nejlepší si domů
opět odnesli hodnotné ceny v podobě deskových
her. Chtěla bych touto cestou poděkovat Muzeu
papírových modelů, které nám poskytlo zázemí a
musím říct, že se nám u nich moc líbilo.

Promítací víkendovka
v klubovně

Na přelomu března a dubna jsme pořádali
netradiční víkendovou výpravu. Nebyla nikde
daleko, zůstali jsme pěkně v teploučku naší polické klubovny. Sobotu jsme zahájili promítáním
krátkých filmů, které točili skauti a skautky.
Téma měli všichni společné – natočit reklamu na
skauting. Na hodnocení filmů jsme si pozvali odbornou porotou v podobě pana učitele Vladimíra
Berana, Karla Pfeiffera a Jakuba Vovse, kteří
mladým filmařům řekli na co je potřeba si dávat pozor, co vylepšit a co se jim v jejich filmech

Informace z AMK Police

Bohužel musím začít smutnou zprávou, neboť
nás po těžké nemoci dne 7.4.2017 opustil dlouholetý člen naší organizace pan Jiří Chaloupka a to ve
věku nedožitých 82 let. Pan Jiří Chaloupka se nemalou měrou podílel na organizování různých motoristický i nemotoristických závodů v Polici nad Metují
a okolí. Se zesnulým se tři členové výboru klubu
rozloučili dne 13.4.2017 ve smuteční síni v Polici
nad Metují. Upřímnou soustrast pozůstalým.
V sobotu 25.3.2017 se konal již 39. Ples motoristů a to opět na sále Pellyho domů v Polici
nad Metují. Tentokrát přítomným zahrála skupina
Medium z Police nad Metují. Všem sponzorům děkujeme za poskytnuté dary do tomboly.
V úterý 11.4.2017 proběhlo na sále Pellyho
domů v Polici nad Metují školení řidičů amatérů.
Školení jsme pro širokou veřejnost uspořádali za
podpory města Police nad Metují. Školitelem byl
pan Fiedler mladší z Autoškoly Fiedler. Vzhledem
k poměrně velké účasti veřejnosti (50 osob) budeme

povedlo. Zbytek víkendu jsme pak věnovali
sledování filmů různých žánrů, po každém filmu následovala krátká diskuze k filmu a jeho
zpracování. V přestávkách mezi filmy jsme se
protáhli při hrách po městě. A před klubovnou
jsme zachraňovali zraněné osoby při autonehodě. Naštěstí to byla jen simulace, kterou si pro
nás připravila Lucka Jirsáková a její tým. Velké
díky patří všem, kteří nám pomohli tuto netradiční akci uskutečnit.

Velikonoční výprava do Bělé
pod Bezdězem

Při prázdninové celostřediskové výpravě jsme vyrazili prozkoumat Máchův kraj.
Předpověď počasí naštěstí nevyšla, takže nepršelo a nesněžilo, dokonce i sluníčko svítilo.
Navštívili jsme rozhlednu na Vrchbělé a otestovali místní hřiště. Večer jsme v týmech začali připravovat loutkové divadlo, které jsme pak

Všechny tyto výpravy bychom jen těžko
uskutečnili bez podpory města Police nad Metují,
MŠMT a Královehradeckého kraje. Díky kterým
můžeme pořídit potřebné vybavení a výpravy
jsou pro děti cenově dostupnější.
Fotky z akcí naleznete na: www.beruskyy.
rajce.net a již brzy i na našem novém webu www.
skalaci.skauting.cz ve fotogalerii skautek.

ve školeních pokračovat každý rok. Děkujeme přítomným za poskytnuté dobrovolné vstupné, ze kterého jsme financovali výrobu a vyvěšení plakátů a
odměnili jsme pana Fiedlera. Děkujeme též Martinu
Exnerovi za možnost zakoupení občerstvení.
O víkendech 8.-9.4.2017 a 15.-16.4.2017
se náš člen Radovan Řezníček zúčastnil závodu
Mistrovství České republiky v enduru v Uhlířských
Janovicích, respektive endurosprintu ve Mšeně.
Radovan se ve své kategorii Přeboru České republiky E2 v Uhlířských Janovicích umístil v sobotu na
výborném 10. místě, pro zranění nedělní závod vynechal. O týden později se na své motorce Husaberg
se startovním číslem 409 ve Mšeně umístil na pěkném 15. místě a v neděli se o dvě místa polepšil.
Jak již jsme avizovali v předešlém měsíčníku,
ve dnech 13.-14.5.2017 uspořádáme Pohár České
republiky v závodu minikár. POZOR ZMĚNA!!!
Vzhledem k tomu, že nám zprvu nebyla povolena
uzavírka mezi obcí Bezděkov nad Metují a městem
Police nad Metují, museli jsme zvolit jinou
trasu a nejvíce vyhovující se nám jevila
silnice č. III/30319 mezi Suchým Dolem a
Policí nad Metují, kdy start bude na začátku
obce Suchý Důl a cíl u odbočky na Ochoz.
Start po oba dny bude v 9 hod. Vyhlášení
výsledků se předpokládá okolo 15:30 hod.
Doprovodný program bude probíhat na
koupališti v Polici nad Metují a to pouze
v sobotu a za příznivého počasí. Objízdná
trasa bude vést přes Pohoř. V době konání
závodu prosíme místní obyvatele a zahrádkáře z Ochoze o schovívavost, zejména pak
k dopravnímu omezení.

za AMK Police – Petr Dostál
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Za skautské středisko Haňďa Kohlová

Podpořte 10. května
již 21. ročník
Květinového dne!

Také v tomto roce se uskuteční jako
součást mezinárodní kampaně proti rakovině za zlepšení léčby a výzkumu nádorových onemocnění ve středu dne 10.
května již 21. ročník celonárodní veřejné
sbírky Květinový den s označením Český
den proti rakovině 2017. Akce je zaměřena
na výchovu ke zdravému způsobu života
v rodině a na prevenci před rizikovými
faktory, spolupodílejícími se na nádorových onemocněních. Účelem sbírky je
preventivně působit na širokou veřejnost
prostřednictvím informací v letácích a za
nabízené kvítky měsíčku lékařského získat
prostředky na boj proti rakovině, na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť. Tradičním symbolem
sbírky je žlutý květ měsíčku lékařského,
barva stužky u kytiček bude letos modrá.
Kvítek bude opět nabízen za minimální
příspěvek 20 Kč. Hlavním tématem sbírky a letáků bude tentokrát prevence nádorů hlavy a krku (nádory ORL).
V našem regionu se Květinovému dni
dlouhodobě věnuje Liga proti rakovině
Náchod.
Šíření zásad prevence rakoviny je
naším hlavním cílem, pomozte prosím
10. května i vy!

MUDr. Vladimír Müller
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
OBLOHA V KVĚTNU

nabídne několik konjunkcí (těsných přiblížení) Měsíce a planet sluneční soustavy.
V noci ze 7. na 8. května bude Měsíc přibližně 1,2° severně od
Jupitera. K setkání dojde v souhvězdí Panny, nedaleko od hvězdy Spika.
Spika je nejjasnější hvězda v souhvězdí Panny.
V noci ze 13. na 14. května bude Měsíc 2,3° severně od planety
Saturn na hranici mezi souhvězdím Hadonoše a Střelce.
27. května ve 3 hodiny dojde ke konjunkci Měsíce s Marsem. Pro
pozorovatele v naší zeměpisné poloze budou obě tělesa již pod obzorem.
Přiblížování Měsíce k Marsu bude pozorovatelné večer 26. května po
západu Slunce nízko nad severozápadním obzorem.
Připojená mapka zobrazuje část hvězdné oblohy od jihovýchodu (nalevo) až po jihozápad (napravo). Je zde zakreslená i poloha Měsíce 8. a
14. května.

NOVINKY FILATELIE
Už jen necelý rok a čtvrt nás dělí od Světové výstavy poštovních známek
PRAGA 2018. Pořádána bude v roce 100. výročí obnovení naší novodobé
státnosti – vyhlášení Republiky československé, ukončení 1. světové války,
vydání prvních čs. poštovních známek, založení Poštovního muzea v Praze a
k 25. výročí vzniku České republiky. Sama výstava přitom pod názvem našeho hlavního města proběhne už podesáté (v letech 1938, 1950, 1955, 1962,
1968, 1978, 1988, 1998, 2008 a 2018), z toho pošesté jako světová! Přáli
bychom si, aby nebyla jen přehlídkou exponátů, ale i příležitostí představit
veřejnosti filatelii jako takovou a získat tak pro tento sběratelský obor nové
zájemce. O přípravách výstavy vás budeme průběžně informovat.

120. výročí otevření Strakovy akademie

Námět známky: Strakova
akademie je novobarokní budova
umístěná na levém břehu Vltavy
pod pražskou Letenskou plání. Byla
vystavěna v letech 1891–1896.
Slavnostně byla otevřena 21. března
1897. Původně sloužila jako vzdělávací ústav pro nemajetné šlechtické
děti. K vládním účelům byla využita
poprvé za okupace, definitivně pak v roce 1945. Historie budovy ale sahá až
do roku 1710, kdy císařský tajný rada hrabě Jan Petr Straka, pán z Nedabylic
a Libčan, svou závětí ustanovil zřízení akademie pro cvičení mládeže chudé,
stavu vyššího národu českého. Strakova akademie je nyní hlavní budovou
Úřadu vlády.
K budově Strakovy akademie patří i zahrada, vybudovaná pod dohledem
zahradního architekta Františka Josefa Thomayera. Zahrada Strakovy akademie je chráněna jako památka UNESCO a zároveň společně se Strakovou
akademií je chráněna jako kulturní památka České republiky.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Krásy naší vlasti: Porta Bohemica

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. května ve 22 hodin 30 minut SELČ vstupuje do
znamení Blíženců, v květnu se den prodlouží
o 1 hodinu a 21 min,
MĚSÍC
3. v první čtvrti, 10. v úplňku, 19. v poslední čtvrti,
25. v novu,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE ráno nízko nad východním obzorem,
MARS
večer nízko nad západním obzorem
v souhvězdí Býka,
JUPITER po většinu noci v souhvězdí Panny,
SATURN po většinu noci na hranici souhvězdí Hadonoše
a Střelce,
URAN
není pozorovatelný,
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

VZNIK VESMÍRU

Je možné říci, že rozmanitost pochází ze samotné planety Země.
I když však vesmír může dočasně vypadat jako pravda, z konečného
hlediska není jeho existence skutečná. Země byla původně vytvořena
kombinací atomických částeček, které ovšem nejsou trvalé. Atom ve
skutečnosti není příčinou vesmíru, i když si to někteří filozofové myslí.
Není pravda, že rozmanité podoby, které se nacházejí v tomto hmotném
světě, jsou výsledkem pouhého skládání či kombinace atomů. Stoupenci
atomové teorie si myslí, že protony a elektrony v atomech se slučují
takovým způsobem, že umožní vznik celé hmotné existence. Příčinu
existence samotných atomů se však vědcům nedaří odhalit. Domněnku,
že atom je příčinou vesmíru, za těchto okolností nemůžeme přijmout.
Takové teorie rozvíjejí neinteligentní lidé. Podle skutečné inteligence je
skutečnou příčinou vesmírného projevu Nejvyšší Pán. On je původní příčinou všeho stvoření. Kršna je příčinou všech příčin a jedině ti, kdo jsou
v nevědomosti, se snaží najít jiné příčiny vymýšlením různých teorií.

Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová, Hare Kršna
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Námět známky: Brána Čech
(latinsky Porta Bohemica) se nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým
řeka vstupuje do Českého středohoří.
Řeka Labe zde vytvořila velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem
říčního údolí do Českého středohoří.
Na známce najdete pohled na údolí Labe, které vstupuje do Českého
středohoří. Na obzoru jsou vrcholy
třetihorních vulkánů, vlevo Kletečná a vpravo vrch Kubačka. Vpředu, pod
lesnatým svahem je obec Velké Žernoseky. Vpravo od obce jsou žernosecké
vinice.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek

80. výročí letiště Praha

Námět známky: Václava Havla
Praha neboli letiště Praha – Ruzyně
si připomíná 80. výročí od zahájení
provozu. Za osm desítek let se jeho
plocha zvětšila desetkrát, letiště
odbavilo více než dvě stě milionů
cestujících ve více než čtyřech milionech letů. Prvním civilním letištěm v Praze bylo letiště ve Kbelích,
nicméně koncem dvacátých let minulého století se ukázalo, že už kapacitně
nevyhovuje, a proto tehdejší vláda rozhodla o vybudování ruzyňského letiště.
24. 7. 1933 byly zahájeny stavební práce. Letištní areál zahrnul 108 hektarů,
z nichž 35 připadlo na zastavěnou část letiště, tedy provozní objekty, komunikace a ostatní zařízení. Dráhový systém tvořily travnaté vzletové a přistávací
dráhy. Terénní úpravy letištní plochy trvaly necelý rok a bez mechanizace
bylo přesunuto 570 tis. m3 zeminy a oseto 90 ha ploch. Základní výstavba trvala 44 měsíců a byla dokončena 1. 3. 1937, do provozu bylo letiště uvedeno
5. 4. 1937. Po osmdesáti letech od zahájení výstavby je Letiště Václava Havla
Praha moderním vzdušným přístavem a vstupní bránou do České republiky.
Způsob tisku: rotační ocelotisk kombinovaný hlubotiskem
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Das ganze tschechische Volk…
Nedávno jsem v jednom fejetonu napsal:
„Většinou to vypadá podobně: člověku není
dobře, pak je mu vyloženě zle, potom ještě
hůř…“ Netušil jsem, že jsem si předpověděl
vlastní budoucnost. Asi 14 dnů poté mi v práci
něco spadlo ze stolu na zem. Vsedě na židli
jsem se pro to natáhl a pohyb doprovodilo
drobné píchnutí v prostoru kolem čtvrtého a
pátého obratle (počítáno od kostrče). Hlavou
mi proletělo pár nepublikovatelných slov a
věděl jsem, že mám tak tři, čtyři minuty na to,
abych ještě něco stihl udělat. To píchnutí signalizovalo pohyb meziobratlové plotýnky…
Vzepřel jsem se rukama o desku stolu a nechal
nohy chvíli volně viset ve vzduchu. Někde
jsem četl, že by to mělo trochu pomoci, aby
se plotýnka mohla vrátit na svoje místo. Pak
jsem ještě stihnul jít na záchod. Cestou zpátky
ke stolu to už šlo hůř a hůř a nakonec jsem se
pohyboval jen velice opatrně a pomalu.
Medikace: injekce, prášky a počítání hodin, kdy to zabere aspoň tolik, abych mohl bezbolestně vydržet v nějaké pozici. Naposledy
se mi tohle stalo zhruba před rokem. Asi deset
dní před plánovaným odjezdem na Matterhorn.
Tenkrát jsem nikam nejel. A teď se to stalo dva
dny před odjezdem do Vídně. Mám z toho vyvozovat nějaké závěry? Třeba to, že se moje
tělo jaksi brání jakékoliv cestě dál, než je pomyslná kružnice o poloměru cca 50 km kolem

našeho domu? Nebo je to prostě smůla? První
varianta předpokládá přijetí nějaké vyšší síly
- ať už ji nazvu Sudičkami, Bohem nebo předurčením. Druhá varianta je prostě jenom pech.
Asi jako když fotbalista trefí během jednoho
zápasu třikrát tyč, při penaltě se mu smekne
noha a pošle míč tak pět metrů vedle brány.
Přesto jsem nakonec do Vídně jel. Pan
Jan Werich v nádherné knize Italské prázdniny napsal: „Ve snaze informovat dceru, kam
vlastně jedeme, začal jsem vzpomínat, kolik
Vídní znám. Začal jsme v dobách, kdy jsme
ve škole zpívali Zachovej nám, Hospodine.
První světová válka v desetiletém chlapci, kterému ublížila pouze tuřínem k obědu a krvavými buřty k večeři, zanechala podivnou změť
vzpomínek. A ze všech nejvíc byla prazvláštní
chuť prazvláštního vlastenectví, které by se
dalo alegoricky výtečně namalovat na oponu
ochotnického spolku řemeslnické besedy kdekoliv v Čechách před rokem 1918. Byla by
tam Libuše, určitě úl s včeličkami kvůli spořivosti, ozubené kolo už tenkrát kvůli práci a
někde v rohu by seděl student a na koleně by
brkem psal něco proti Vídni.“ Kdo by se, vybaven touto informací, do Vídně netěšil? No,
vím kdo: moje meziobratlová plotýnka. Celou
cestu mě upozorňovala na svou existenci a
nejvíc si na mě smlsla, když jsem po nějaké
době měnil polohu. Třeba když jsem vystoupil

POZOR NA NÁJEZDNÍ KOMINÍKY
– PODVODNÍKY!!!

Jedná se o „letáček“ strčený ve
schránce vašeho domu, ve kterém
tzv. „kominíci“ inzerují kompletní
kominické práce, a to pouze za 300,Kč, včetně provedení pravidelné roční kontroly podle nové vyhlášky.
Názor všech poctivých kominíků spočívá v tom, že každý kvalitní
kominík má ve svém kraji dostatek
práce a nezbývá mu čas jezdit vymetat
komíny po jiných krajích! Kominická
rajonizace je bohužel u konce Veliká
škála nekvalitních a ve většině nekvalifikovaných kominíků, najíždí
po celé republice a nabízí svoji práci,
jako dříve brusiči nožů a nůžek, tedy
dům po domě.
Bohužel tyto „kominíci“ (nájezdníci) z jiných krajů vám možná komín vyčistí a vyhotoví protokol, avšak pozor, tento musí být
napsán a obsahovat taxativní výčet
položek dle vzoru předmětné vyhl.
34/2016 Sb., který je platný a uznávají ho veškeré instituce, jakožto např.
Hasičské záchranné sbory či pojišťovny. Protokoly, jež nejsou vyhotoveny
dle předmětného vzoru, jsou neplatné!
Pokud si budete objednávat
kominíka, objednávejte si osobu
buď vám známou či někým doporučenou, ale v rámci určité jistoty,
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vždy jen člena kominického cechu
Společenstva kominíků ČR, který se
vám prokáže členskou průkazkou.
Seznam členů Společenstva kominíků ČR naleznete na webových stránkách www.skcr.cz. Všichni členové
musí každý rok v rámci celoživotního
vzdělávání absolvovat určité množství školení a tím sbírat potřebnou
kvalifikaci.
Samozřejmě jsou také kominíci,
jež nejsou členy ve shora zmíněném
Společenstvu kominíků ČR, jezdí k
zákazníkům čistit komíny celé roky a
nejsou s nimi problémy. Důležité je
znát svého kominíka, nechat si od
něj vše vysvětlit a být s jeho prací
spokojeni.
Poctivý kominík musí při povinné kontrole každou spalinovou cestu
včetně kouřovodu vyčistit, vybrat z
vybíracích dvířek vyčištěné saze a
nespálené zbytky paliva a vystavit
protokol dle povinného vzoru.
Prosíme vás spoluobčané, nenechte se napálit těmito podvodnými
„rádoby kominíky“, kteří vystavují
neplatná potvrzení a jsou ostudou poctivého kominického řemesla a všech
poctivých kominíků.
Kominík Petr Luňák /tel.777 055 942
/www.kominictvi-lunak.cz

z auta a pokoušel se chodit. Nakřivo jsem se
ploužil kolem auta, podrážkami bot nahmatával dlažbu chodníku a vnímal jeho každou byť sebenepatrnější - nerovnost.
Nakonec jsem se pokřiveně doloudal
k Albertině, místu určení. Šufťa před vstupem
řekl: „Kdybysme na tebe aspoň dostali nějakou
slevu!“ Zkusili jste se někdy smát s vyhřezlou
plotýnkou? Já ano. Je to druhá nejhorší situace
pro smích. Horší už to je jenom ve chvíli, kdy
má člověk polámaná žebra. Výstava s názvem
„Monet bis Picasso“ byla nádherná. A potom
přišla Vídeň sama. Ohromná tržnice, bleší trh
u Kettenbrückengasse, kavárna hned vedle.
A vývěsní štíty, které musel psát vysloužilý a
zuřivý telegrafista, protože jsou bez háčků a
čárek: Zajicek, Nowotny, Laznicka, Nowak,
Kralicek, Zezula, Ruzicka, Knize… Podobnost
s Prahou nepřehlédnutelná, nejen díky jménům. Všude baroko a povědomá architektura,
a kdyby Vídeň měla dva kopce, tak na jednom
by stál Hofburg na druhém Stephansdom jako
paralela Hradu a Vyšehradu.
Jenom ta sleva v Albertině nebyla. Možná
pro tu třísetletou společnou historii. Mám totiž
obavy, že i ve Vídni znají vrchního vojenského lékaře Bautzeho, který vstoupil do dějin
větou: „Das ganze tschechische Volk is eine
Simulantenbande!“
Pavel Frydrych

Matematické hlavolamy pro čtenáře
PM od 10 do 100 let – řešení úloh
z březnového čísla PM

Uvádím řešení matematických hlavolamů z březnového čísla
PM.
1.Vyjádřete číslo 1 s použitím všech desíti číslic.
Řešení:
148 35
148 35
1 = : , 1 = + , 1 =1234567890 , 1 =2345679−8−1
296 70
296 70
2. Vyjádřete číslo 10 pěti devítkami.
Řešení:

9

99
99 9
 9 9
10 =
9 + , 10 =− , 10 =
9 + 999−9
 9 +  , 10 =
99
9 9
 9

3. Vyjádřete číslo 100
a) pěti stejnými číslicemi,
b) s použitím všech desíti číslic.

3
Řešení:
100 = 111 − 11,100 = 33 ⋅ 3 + ,100 = 5 ⋅ 5 ⋅ 5 − 5 ⋅ 5,100 = ( 5 + 5 + 5 + 5) ⋅ 5
a)
3
9
3
27 3
b)
100 = 70 + 24 + + 5 + , 100 = 80 + 19 + + ,
18
6
54 6
12 4
38 1
100 = 87 + 9 + 3 + + , 100 = 50 + 49 + +
60 5
76 2
4. Vyjádřete číslo 1000 osmi stejnými číslicemi.
Řešení: 1000= 888 + 88 + 8 + 8 + 8
5. Z číslic 0, 1, 2, 3, ..., 8, 9 vytvořte dva zlomky stejné
hodnoty tak, aby jejich součet byl roven 1.
Řešení:

35 148
1
ℵℵℵ 1; 0,5
( 9 8)( 7 6 )( 4 3) 1
70 296
2

Do 10.dubna jsem od žádného čtenáře PM neobdržel žádné
řešení. Není to bída s tou matematickou gramotností na našich školách?
Připravil František Janeček
Polický měsíčník - květen 2017

Fejeton o návštěvě Prahy

Tak jsme se jednoho aprílového dne vypravily na pravidelnou návštěvu Prahy, která je ještě stále mým druhým domovem. Polici upřednostňujeme, ale holt zdraví je zdraví a tam, kde
se mi podívali do“ outrob“ těla asi trochu hříšného, tam se o mne pečlivě starají a já se snažím
plnit medicínské pokyny, neb tu ještě nějaký ten
rok chci pobejvat a v pravidelných intervalech
se nechávám zvát.
Natěšené jsme dělaly se sestrou plány, kde
všude Prahu navštívíme a samozřejmě se přesvědčíme, zda-li je Václavák pořád na starém
místě, taky Národní divadlo, projdeme se, spíše povlečeme po Národní třídě, Příkopech a
navštívíme nějaký ten koncert a nějakou milou kavárnu. Pak jsme měly také v plánu zajít
nejen do Chodovské tvrze na výstavu, ale také
do Chodovského obchodního centra na metru
Chodov, které se dostavbou původního stane
údajně největším v Evropě asi s třemi sty obchody a množstvím projekčních sálů. Ale když
jsme to monstrum uviděly, vzdaly jsme to. Tam
poblíž je naše přechodné bydliště v Praze, ale do
toho bludiště jsme nezašly, to by byla pro nás,
osmdesátky, riskantní procházka.
Hlavní cíl byla návštěva lékařů, a proto
druhý den po příjezdu jsme jako obvykle jely
metrem na stanici metra Budějovická a směle vykročily jako vždy k pojízdným schodům,
které nás měly vyvézt na světlo boží. Ale ouha!
Nevím, co se najednou přihodilo v našich hlavách a nohách, nejdříve padala ségra na mne a
já za ní. Karambol byl na světě a zásluhou dobrých a pohotových lidí schody se zastavily (ač
jezdí pomalu, tak se divím, co jsme dělaly, že by

Bylo to milé setkání…

skutečně pan Václav Hybš přišel. Snad málokdo z nás věřil, že tomu tak opravdu bude.
Přece tito umělci jsou časově nesmírně vytíženi.
On si ale čas udělal. A že prý se takovéto pozvání neodmítá.
Tedy na vysvětlenou. Mnozí z nás, někdejších absolventů polické ZŠ žijí v Praze. Jako
správní patrioti s trvalým vztahem k Polici,
jsme se již před léty rozhodli uspořádat pravidelná setkání v jedné hospůdce v centru města.
Kdo koho znal, toho pozval. Nu a tak přicházíme natěšeni na mnohé zajímavé zprávy, sdělení
a novinky z toho „našeho“ městečka, ležícího
pod krásnou a bájnou horou Ostaš. Přetřeseme
kantory, události současné i minulé. Bavíme se
a je nám dobře. Celý sraz organizuje Žďárák
Franta Kopřiva. A ten mi nedávno zavolal:
„Aleno, přijeď, Věra Bimanová - Knitlová se
sešla na jakési vernisáži s panem Hybšem. Tam
mu sdělila všechno o našich srazech. On byl potěšen, že tomu tak je, a hned zareagoval na její
pozvání. A že prý mezi nás rád zajde, vždyť přece Police byla jeho prvním domovem“. Přišel.
A bylo to nesmírně přátelské posezení. K těm
našim historkám a vzpomínkám přidal i svoje,
a že jich má opravdu bohatě. Prý byl také u mě
doma coby Mikuláš. Čerta dělal pan J. Reiman
a já se modlila k andělíčku strážníčku. Tak konečně dnes vím, kdo mě to tolik v pěti letech
vystrašil.
Polický měsíčník - květen 2017

věk?) a kolem nás byl pořádný hlouček dobrých
lidí, který nás postavil na nohy, vyvedl ven a my
se autobusem dostaly do cíle cesty. Sestru zrentgenovali, mně ošetřili nohu a dále vyšetřovali a
všichni měli radost, že oudy nám zůstaly nezlomené. Ségra to odnesla hůře a ještě teď, když
jsme doma v Polici, má tělo obražené a tedy bolestivé. Z toho plyne naučení, v Praze se vozte
taxíkem a nedělejte si všeliké plány, neboť cesty
Páně jsou vachrlaté a pánbůh je naším pastýřem
a ví, co a jak to s námi vypadá. Za zpáteční cestu
do Police vděčíme naší věrné kamarádce Alence
B., která nás autem odvezla domů a která při
našich dosti častých zdravotních karambolech
ochotně nezištně zaskočí. Slibujeme, že už si
přestaneme vymýšlet a do našich zdravotních
cest zapojíme pečovatelskou službu.
Doma jsme se rychle zaklimatizovaly a
připravily se na největší křesťanské svátky Velikonoce. Myslím, že dosud nedoceněné pro
naše vnímání života. Poselství Velikonoc znamená, že Láska je Bůh a Bůh je Láska. Je to gravitace nespočetných podob a tato podobenství
hledejme v obrazu těchto svátků. A když se zamyslíme, co je to víra v Boží prozřetelnost, není
největším nepřítelem víry rozum? Někdy nás to
navádí k nevěřícným myšlenkám. Ale nikoliv, je
to symbióza obojího. Děkujeme Ti Pane, že nám
bylo dopřáno přijetí Tvého syna do našich srdcí.
Přejeme všem lidičkám požehnané
Velikonoce, ale až vyjde „Měsíčník“, bude po
svátcích. Nechť v nás žije rozum a víra, že láska
je bůh a bůh je láska.

Farář, který hovoří
o božstvech, jakoby
byly jedny z nás

Na sraz také občas zavítá student tehdejší
jedenáctiletky / byla v Polici tři roky, odmaturovala zde jedna třída/, tehdy ještě Machovák,
Zdeňek Bittnar. On byl donedávna děkanem na
ČVUT. Také dobrý lyžař. Prý coby vysokoškolák byl mimochodem na lyžařském soustředění
s paní Ivanou Trampovou- tehdy ještě svobodnou. No to se dovídáme věci!
Helenka Vančurová- Košťálová vyprávěla o
svém dědečkovi Ant. Krtičkovi. Zajímavé i poučné. Mnohé neznáme, ale rádi poznáme. Tedy
i historie je naším tématem. A když historie, tak
třeba i to, že jsme se téměř všichni narodili v
polickém útulku. Včetně pana Václava Hybše.
A kdo ví, co to bylo za zařízení? Porodnice, kde
byla porodní asistentkou paní Marie Kollertová.
Všechno dokonale sama zvládla, jenom na
komplikovanější porod volala MUDr. Palečka.
Žijeme, radujeme se a určitě je nám dobře mezi
svými blízkými a dobrými kamarády.
A ještě na závěr ráda něco prozradím. Pan
Václav Hybš opět přijede před Vánoci se svým
orchestrem do Police. Jako hosta si přiveze
Josefa Laufera. Naše paní starostka prý žadoní o
dvojí vystoupení, aby bylo uspokojeno více posluchačů. Tak to je dobře, paní starostko! Však
už se těšíme, ale nebudeme spěchat. Nejprve si
vychutnáme krásné jaro, teplé léto a barevný
podzim…

Pokud občas zajdete do kostela, slyšíte čtení z evangelií o životě a skutcích
z před dvou tisíc let, prastaré starozákonní příběhy, kterým nevyspělý posluchač
těžko porozumí. Vidíte vážné, zkroušené
a zachmuřené tváře věřících, kteří s úctou
a poníženě předstupují před svého boha.
Co pak čekat od faráře na pódiu Kolárova
divadla?
Farář Czendlik vzpomínal 5. dubna mimo jiné na své počátky ve farnosti
v Lanškrouně, kam přišel v 90. letech.
Všechno bylo šedivé, cementové omítky a
v kostele „cementové“ tváře, i v oblečení
byli všichni šediví, říkal s nadsázkou.
„Víte co to dalo práce, aby lidé dali
své emoce v kostele najevo, aby se usmáli? Protože dodnes funguje představa, že
věřící by měl vypadat vážně, ale nejlépe
smrtelně vážně… Dalo mi hodně práce, aby se lidé uvolnili … Před kostelem
se baví, jsou veselí a v kostele to vypadá, jako by víra byla pro ně utrpením…
Víra by měla být něco, co mi dává radost,
uspokojení…“
S humorem vzpomínal také na své
začátky kdysi v Náchodě i okolnosti, za
kterých sem jako polský farář začátkem
devadesátých let přišel. Třeba jak si kupoval ke snídani v Náchodě ovesné „vločky“
a řekl prodavačce u pultu, že chce „vložky“. Prodavačka mu je s otazníkem na své
tváři spolu s objednaným máslem a rohlíky přinesla. Z jeho podání se smíchy, jako
mnohokrát v průběhu vystoupení, „válelo“ celé divadlo.
Rozesmávaly také vtipy, které s
jeho měkkým polským přízvukem zněly
zvlášť kouzelně. Přednáška byla skutečně pestrá. Citoval například profesora
Vorlíčka: „Víte, já jsem se vždycky na
nemocného díval jako na člověka. To nebyl pacient, ale pro mne to byl člověk…
Mnohdy je pro faráře farník jen farník,
pro farníka farář jenom farář… Říkám si,
v tom farníkovi musíš vidět člověka. To
není klient pro pracovníka sociálních služeb, ale to je člověk“.
Na závěr mne zaujaly dvě „poučky,
které Zbigniew Jan Czendlik posluchačům
předal. Jednu připomenu:
„Až jednou budeme končit a bilancovat svůj život, nebude nás mrzet to špatné,
co jsme udělali, pokud jsme byli schopni
říct „omlouvám se, nechtěl jsem, odpusť“.
Ale to, co nás bude mrzet nejvíc, bude, že
jsme mohli milovat a nemilovali, že jsme
mohli pomoct a nepomohli, že jsme mohli
odpustit a neodpustili… Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí.“
Přednášku zorganizoval Ida Jenková
pro posluchače Polické univerzity volného
času. Podle odezvy v sále nelitoval nikdo,
kdo přišel z ostatních, i třeba dost mladší.

Alena Bendlová- Baudyšová

Jindřich Horkel

Sestry  B. a J.Seidelovy
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Sto dvacet let od vydání prvního dílu Nové
kroniky U nás

V roce 1897 vyšel knižně první díl
Jiráskova zásadního díla, „Nové kroniky U nás“. Čtenáři časopisu Lumír jej
ovšem už znali, vycházel tam na pokračování v letech 1895 a 1896. (Další díly
následovaly v letech 1899, 1903 a 1904.)
První díl – Úhor – zachycuje život v našem kraji v první polovině 20. let devatenáctého století.
Snad každý u nás ví, že dějištěm,
nazvaným zde Padolí, je Jiráskův rodný
Hronov. Ale Jirásek v kronice zobrazuje
i širší okolí. My si tu při této příležitosti
připomeneme kapitolu XXXI., v níž je
popsán odchod mladého Pavla z domova
na trh v Polici nad Metují, aby se tu sešel
s některým ze souvěrců z Padolí a našel
si další uplatnění.
Když chtěl Jirásek získat podrobnější informace o trhu, obrátil se zřejmě
na polického Josefa V. Pášmu a ten mu
v dopise, datovaném v Polici 27. srpna
1895, řádku informací podal.

Mj. Jiráskovi psal: „Trhy v Polici
konány ve středu.“ Zmiňuje vysoké lavice, na nichž kupci zasedli, „jakmile
byl policajtem zasazením plechového
praporku s českým lvem a znakem polickým ku sloupku u kříže na náměstí
trh otevřen. V době před trhem nesměl
nikdo plátno kupovati. Plátna vozena
byla na trh z Hronovska, Náchodska.
Starkovska, Dobrušska, Novoměstska,
Olešnicka, Deštné, Hrádku a celého
Vrchmezí, kde obchodníci od tkalců po
kopkách zboží skoupili a na vozech do
Police přivezli, prodávajíce je větším
kopcům broumovským a pruským. Již
v úterý před trhem bývalo v Polici živo.“
V Jiráskově pozůstalosti se zachoval bohužel jen tento jeden, zřejmě úvodní dopis Pášmův. Najdeme jej otištěný v knize
prof. Jaroslavy Janáčkové Živé prameny.
(S podtitulem Vznik Jiráskovy nové
kroniky U nás ji vydal Kruh, Hradec
Králové 1980.) Janáčková tam také přetiskuje část textu z této kapitoly prvního
dílu U nás, v němž Jirásek použil některé
z informací Pášmových.
Hlavní „polická“ díla Jiráskova
jsou ovšem Pandurek a Sousedé, ale
Polici „najdeme“ i v jiných Jiráskových
pracích, i ve vrcholném díle oslavujícím
náš kraj a lidi v něm.
Aleš Fetters

Vážený pane doktore Strauchu,

na Vámi zmiňované přednášce pana
Zakuťanského jsem z pracovních důvodů také nebyl. Ale Váš článek, kde arogantně tvrdíte spoustu věcí, mne donutil
reagovat.
Přeplněná kavárna možná vypovídá sama o oblibě pana Zakuťanského.
Považuji za neseriózní Vaše tvrzení, že
tento člověk lže.
Varování před antibiotiky nejen že
není nebezpečné, ale je přímo potřebné.
Přečtěte si některá vyjádření Vašeho kolegy MUDr. Jana Hnízdila (doporučuji
knihu Mým marodům) na toto (a nejen
na toto) téma. To je studovaný lékař!
Jistě, je malé procento stavů, kde jsou
pomocí, ale zde se jedná o ojedinělé
případy. Konkrétně k antibiotikům píše:
„Za to, že se antibiotika užívají zbytečně, ale nemůže jen pacient. Nenarodil
se k tomu, aby bral prášky. To jej naučil medicínsko-farmaceutický komplex,
soustředěný na produkci výkonů a na
zisk.
V jeho zájmu je léčení chorob, nikoliv uzdravování lidí.“
Pamatuji na bohužel již spoustu let
zesnulou MUDr. Tojnarovou-Kopeckou.
Místo antibiotik používala šalvěj a
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ostatní byliny, které dobře znala. A já
dnes antibiotika v podstatě nepotřebuji
(tím samozřejmě nevylučuji, že je jednou potřebovat budu). Rozhodně jsou
přínosem, ale to se jedná o část z těch
20% nemocí, kde je pomoc lékaře a léků
nutná.
To, že si dnes může vydat kdekdo
kdeco, beru na rozdíl od Vás jako pozitivum. Zřejmě máte nostalgii po době, kdy
se smělo vydávat jen to, co bylo schválené a nezávadné pro režim. Já ne.
Vy si neuvědomujete, že jsme lidé
s mozkem a jedná se o naše zdraví. Jen
my budeme rozhodovat o tom, zda, jak
a čím se budeme léčit. S prominutím –
nic Vám do toho není.
Místo ocenění toho, že někdo ve
svém volném čase, dobrovolně a zadarmo udělal přednášku zajímavou pro
spoustu lidí, napíšete, že nevíte, kdo to
spískal. Chcete asi docílit toho, abychom se místo angažování pro druhé na
všechno „vykašlali“ a pasivně přijímali to, co projde Vaší cenzurou. Nevím,
proč jsou aktivní lidé nazýváni obyvateli
Kocourkova.
Jaroslav Mazač

Stalo se před sto lety…

v době, kdy světová válka byla ještě v plném
proudu a ještě zdaleka nebyla rozhodnuta. Dne
17. května 1917 byl vyhlášen manifest českých spisovatelů. Spisovatelé se v něm postavili za obnovu
naší české státnosti v situaci, kdy oficiální představitelé – čeští poslanci říšského sněmu vydávali prorakouská prohlášení, odsuzující zejména zahraniční
odboj. Podnět k vydání projevu, který by vyjádřil
nesouhlas s jejich postojem, přišel už koncem roku
1916. Měl být podepsán nestory českých spisovatelů
v čele s Aloisem Jiráskem a předán představiteli českých poslanců dr. Matušovi. Vzhledem k některým
vnějším okolnostem se realizace o několik měsíců
posunula a změnilo se i pojetí manifestu. V květnu
1917 jej podepsalo přes dvě stě spisovatelů, mezi
nimi i oba bratři Čapkové, tehdy mladí, začínající autoři. Na prvním místě byl symbolicky podpis
Aloise Jiráska, v té době nejuznávanějšího českého
spisovatele. Autorem textu byl Jaroslav Kvapil, který si uvědomil nezbytnost domácí akce.
Proklamace práva českého národa na samostatný život a vyzývala české poslance k hájení
národních zájmů. Význam manifestu byl vpravdě
historický. Ukázal, kde stojí podstatná část české inteligence i národa. A Jirásek byl vskutku symbolem.
Nebyl to žádný „ušlápnutý profesůrek“, jak dnes
někdy slýcháme. Jeho čin byl hodný úcty i uznání. I když pevná víra tu byla stejně jako odhodlání,
v květnu 1917 ještě nikdo netušil, že válka skončí
za půldruhého roku, ani jak skončí. Toto vystoupení českých spisovatelů, tehdy vskutku reprezentantů národa, mělo pro další vývoj význam vskutku
zásadní.
Aleš Fetters

Májové matematické
rekreace

Pomocí určitých číslic zapište daná čísla:
1. Číslo 15 napište jako součet pěti čísel zapsaných samými jedničkami.
2. Napište číslo 20 pěti devítkami.
3. Napište číslo 100 pěti jedničkami.
4. Zapište číslo 100 pěti pětkami.
5. Napište pěti devítkami číslo 1 000.
6. Zapište číslo 1 000 sedmi devítkami.
7. Napište čísla 2 až 10 pěti stejnými číslicemi.
8. Zapište číslo jedna kteroukoli z číslic 1 až 9
a nulou.
9. Nahraďte hvězdičky znaménky čtyř základních účetních výkonů a použijte závorky tak,
aby byl výsledek a) co největší, b) co nejmenší:
1*2*3*4
10. Do sestupné řady číslic od devítky po jedničku (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) vložte znaménka
plus tak, aby součet vzniklých čísel byl 99. Je
více než jedna možnost?
Úlohy jsou určeny pro čtenáře Polického
měsíčníku od 10 do 100 let. Řešení zašlete nejpozději do10.června e-mailem na adresu janecekf@cbox.cz.Doufám, že se tentokrát objeví
řada úspěšných řešitelů. Pro ně jsou připraveny
odměny.
Připravil František Janeček
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční a
liturgické mezidobí

Události Velikonočních svátků, které daly základ křesťanství, jsou velikým
Božím tajemstvím - na jedné straně tajemstvím života, který vítězí nad smrtí a na
straně druhé tajemstvím lásky, milosrdenství a touhy po záchraně každého člověka.
Letošní Velikonoce jsou za námi, každý je
mohl osobně prožít způsobem sobě vlastním a lze konstatovat, že byly požehnané
a pokojné a promluvily do hlouby našeho
bytí. Prožíváme nyní dobu velikonoční,
jsou před námi ještě čtyři velikonoční neděle a začátkem června toto období zakončíme Slavností Seslání Ducha svatého.
Velikonoční dobu pak vystřídá období liturgického mezidobí.
Měsíc květen bývá nejkrásnějším měsícem roku, proto je také v církvi symbolicky
věnován Matce Boží P. Marii. Po celý tento měsíc budou proto večerní bohoslužby
tradičně obohaceny o májovou pobožnost
a každou neděli budou ještě májové pobožnosti na Hvězdě, v kapli P. Marie Sněžné.
Letošní květen není tak bohatý na slavnosti jako třeba vloni a tak prožijeme pouze
Slavnost P. Marie, pomocnice křesťanů a
Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Liturgický kalendář:

7. května - 4. neděle velikonoční (cyklus A)
8. května - Den osvobození, státní svátek
14. května - 5. neděle velikonoční,
Den matek
15. května - Den rodin
16. května - Svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech
21. května - 6. neděle velikonoční
24. května - Slavnost PANNY MARIE,
POMOCNICE KŘESŤANŮ
25. května - Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ
28. května - 7. neděle velikonoční
30. května - Památka sv. Zdislavy
1. června - Den dětí
4. června - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO

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

Úřední hodiny děkanské kanceláře
podle možnosti kněze.
Každou květnovou neděli (7., 14., 21. a
28.) od 17.00 hod., bude v kapli P. Marie
Sněžné na Hvězdě Májová pobožnost.

1. května - Svátek práce, státní svátek
6. května - Památka sv. Jana Sarkandra,
začátek novény ke Slavnosti
Seslání Ducha svatého

TRADIČNÍ MÁJOVÁ POUŤ
DO VAMBEŘIC

V sobotu dne 6. května 2017 pořádá
polická farnost již tradiční MÁJOVOU
POUŤ do Vambeřic v Polsku, k bazilice P. Marie, královny rodin. Letos mimo
jiné s myšlenkami z encykliky Laudato
si a modlitbou za mír. Putuje se pěšky po
památné Vambeřické poutní cestě s kamennými kříži a sochami, malebnou krajinou
Policka, Broumovska a Radkowska.
Pouť bude zahájena v 7.30 hod.
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Polici n. M. požehnáním poutníků a zakončena mší svatou od 16.00 hod. v bazilice P. Marie ve Vambeřicích. Zpáteční cesta
bude zajištěna dvěma autobusy do Police
n. M., s odjezdem v 18.00 hod.

Přejeme všem krásné májové dny.

Za ŘK farnost Police nad Metují
Ing. Jan Troutnar

MĚSTSKÁ POLICIE
MĚSTSKÁ POLICIE
v měsíci dubnu
yy zajišťovala Velikonoční trhy
yy prováděla pravidelný dohled na přechodu
pro chodce u základní školy.
yy kontroly veřejného pořádku probíhají neustále, především místa, kde se zdržují
osoby bez obydlí, popíjejí alkohol a dělají
nepořádek
yy Prováděli jsme časté kontroly placení parkovného na náměstí, Vy, kteří parkujete
na náměstí častěji, upozorňujeme, že máte
možnost zakoupit si v kanceláři městské
policie nebo na pokladně městského úřadu parkovací kartu, která je platná na jeden rok ode dne zakoupení. Cena karty pro
polické občany činí 150,-Kč, mimopolické
300,-Kč, což je pořád nižší částka než uložená bloková pokuta.
yy rozběhly se dlouhodobé akce oprav komunikací v ul. Na Babí a v Pěkově, dále
rekonstrukce kanalizace na Záměstí.
V souvislosti s rekonstrukcí v ul. Na Babí
upozorňujeme občany, že provoz v TomPolický měsíčník - květen 2017

kově ul. je obousměrný, v ulici platí zákaz
zastavení v obou směrech. Při vjezdu na
Masarykovo náměstí je umístěn přikázaný
směr vpravo do prostoru náměstí, neboť
křižovatka u Pellyho domů je nebezpečná
a nepřehledná. Současně tímto upozorňujeme i chodce přecházející vozovku u Hotelu Ostaš na povinnost rozhlédnout se, než
vstoupí do vozovky. Dále v této souvislosti
je umístěn zákaz zastavení za polskou bytovkou. MP bude dodržování těchto pravidel nekompromisně vyžadovat.
yy dále upozorňujeme, že nově upravená
stezka pro pěší kolem koupaliště není určena k projíždění vozidly.
yy rovněž je zakázán průjezd Družstvem
vlastníků, průjezd je povolen pouze s platným povolením pro občany s trvalým pobytem v Bělské ulici. Přístup do sběrného
dvora je možný ulicí 17.listopadu kolem
firmy Hauk, viz. internetové stránky města
Police nad Metují.
yy v souvislosti s uzavírkou obce Pěkov sdělujeme, že komunikace kolem truhlárny

yy

yy

yy

yy

v Pěkově je určena jenom a pouze pro
občany s trvalým pobytem v Pěkově a na
Honech, provoz je zde řízen semafory a komunikace nově osazena dopravní značkou
zákaz vjezdu. I zde bude dodržování pravidel kontrolováno.
21.4. jsme jako každoročně zajistili pomoc
při úklidu města v rámci Dne země a doprovodili dvě třídy ZŠ Police nad Metují na
nebezpečných úsecích.
řešili jsme několik případů podomního
prodeje- především nabízení snížení cen
energií, které bylo vyřešeno uložením blokových pokut nebo postoupení ke správnímu řízení. Děkujeme občanům, kteří nás na
tuto skutečnost upozornili.
v útulku byli dlouhodobě umístěny dva psi,
v současné době je náš útulek prázdný. Několik dalších nalezených psů bylo vráceno
jejich majitelům.
v minulém čísle zmíněná státní kontrola
dodržování zákona o zbraních a střelivu
byla ukončena se závěrem bez připomínek
str. Jaroslav Valchař
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ZE SPORTU

Vítezství Jitky Kovářové v HEAD Vitalini
Cup 2017

V posledním březnovém víkendu vyvrcholil seriál závodů HEAD
Vitalini cup ve Špindlerově Mlýně, považovaný za mistrovství republiky v
alpských disciplínách pro kategorie přípravka a předžáci.
Celkovou vítězkou v kategorii předžákyně se stala žačka šesté třídy ZŠ
v Polici nad Metují Jitka Kovářová před svojí oddílovou kolegyní ze Ski
klubu Ještěd Natálií Smolíkovou. Třetí skončila Kristýna Kepáková z LO
TJ VS Praha.
Celkové vítězství si dvanáctiletá Jitka Kovářová, která žije ve Žďáru
nad Metují pojistila druhým místem v závěrečném obřím slalomu na sjezdovce STOH, když nad její síly byla pouze celkově třetí Kepáková.
Seriál devíti závodů odstartoval již v únoru v Černém Dole a pokračoval v Herlíkovících. Jitka ve čtyřech závodech na těchto sjezdovkách položila základ svého vítězství, když si připsala tři první místa a jedno druhé.
Žákyně, která začínala v Teplicích nad Metují, si tak vybojovala největší úspěch svojí kariery, který ještě umocnila celkově druhým místem v
poháru Libereckého a Středočeského kraje LEKI Cup 2017.
Celkově povedený víkend náchodského okresu podtrhnul lyžařský
oddíl TJ Teplice nad Metují, který skončil na druhém místě v paralelním
obřím slalomu družstev, když nestačil pouze na SA Špindl.
Závěrem bychom rádi jménem lyžařského oddílu a především rodičů
poděkovali za příkladný přístup učitelů na ZŠ v Polici nad Metují k uvolňování Jitky na tréningy a soustředění, zejména pak poděkování pro třídního
Petra Jansu.
Více info na www.headvitalinicup.cz
Připojuji dvě fotografie a souhlasím s uveřejněním v měsíčníku.
Jakub Kovář

Liga neregistrovaných hokejistů 2016/2017

3 . místo v 1. lize
pro HC Viridium Police

V nedávno skončené sezóně probíhala na zimním stadionu v Hronově tradiční Liga neregistrovaných hokejistů –
již 38.ročník. Zúčastnilo se 19 mužstev ve třech skupinách.
Mužstvo Police nad Metují bylo po vítězství ve 2.lize v minulém ročníku poprvé v historii účastníkem 1.ligy. V šestičlenné
skupině si jako nováček vůbec nevedlo špatně a v základní
části skončilo na postupovém 4.místě tabulky. V závěrečném
play-off sice Police nestačila na pozdější vítěze - Prezidenty,
ale na boj o bronz se dobře připravila. Po velmi dobrém kolektivním výkonu porazila HC Šneky z Petrovic 4:3 a získala
tak historicky nejlepší výsledek v této soutěži – 3.místo v první
lize.
Velmi si vážíme podpory všech sponzorů, neboť tento
populární sport postupně mizí z malých měst a obcí. Nejen
z důvodů absence přírodních kluzišť, ale také pro velkou finanční nákladnost na provoz zimních stadionů i vlastní vybavení hráčů. Díky těmto soutěžím se proto daří městům jako je
Hronov udržet zimní stadion v provozu i pro školáky a širokou
veřejnost.

Poděkování sponzorům:
Viridium.CZ s.ro. Police nad Metují
Hauk s.r.o.
Městu Police nad Metují
Za HC Viridium Police P. Berka
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Mladší přípravka v úvodu soutěže na třetím místě
Ještě než čtenáře seznámíme s prvními koly okresního přeboru mladší
přípravky, ohlédneme se za závěrem
přípravy.
Již v sobotu 25.března sehráli
naši hráči přípravný turnaj na umělé
trávě v Broumově. Turnaj byl kvůli
nepřízni počasí přeložen z 18.3., ale
nakonec jsme se prvních venkovních zápasů dočkali. Spartak Police
nad Metují postavil dvě mužstva –
„bílá“ a „černá“. Nominaci obdrželi
všichni hráči ročníků 2008 a 2009.
Jak jsme si proti silnému týmu
Broumova vedli? Police „Bílá“ –
Broumov „A“ 0:4, Police „Černá“
– Broumov „B“ 0:8, Police „Bílí“ –
Broumov „B“ 1:6 (branka: Stázinka
Denygrová), Police
„Černá“ –
Broumov „A“ 3:0 (branky: 2x Honza
Zmátlo, David Klikar), Police „Bílá“
– Broumov „A“ 4:1 (branky: Šimon
Krtička, Marek Tauchman, Matěj
Klimeš, Stázinka Denygrová), Police
„Černá“ – Broumov „B“ 4:3 (branky:
Honza Zmátlo, Marek Kubeček, Honza
Dvořák, Jirka Tauc), Police „Bílá“ –
Broumov „B“ 4:6 (branky: 2x Šimon
Krtička, Stázinka Denygrová, Kryštof
Brát), Police „Černá“ – Broumov „A“
0:3.
Druhý přípravný miniturnaj jsme
sehráli s partnerským týmem Jiskrou
Machov. Zápasy málem opět zhatilo
počasí, ale nakonec vše dobře dopadlo
a na hřišti do Machova kromě hráčů
mladší přípravky přijeli i naši nejmladší fotbalisté – Marek Tauchman, Jan
Vajsar, Jan Majsniar, Zdeněk Klíma
a Tobík Seidlman. Výsledky turnaje: Police „Žlutá“ – Police „Bílá“ 1:0
(branka: Adam Malý), Police „Bílá“
– Machov 2:0 (branky: Ondra Klíma,
Jirka Tauc), Police „žlutá“ – Machov
3:0 (branky: 2x Kryštof Brát, David
Klikar), Police „Žlutá“ – Police „Bílá“
3:0 (branky: Seba Kollert, Adam Malý,
Kryštof Brát), Police „Bílá“ – Machov
2:0 (branky: Jan Zmátlo, Jiří Tauc),
Police „Žlutá“ – Machov 3:0 (branky: Kryštof Brát, Šimon Krtička, Seba
Kollert).
První ostrý start čekal polické fotbalisty na hřišti v Červeném
Kostelci. Naši branku hájil zkušený
Samuel Friml. První zápas se proti
nám postavily „Komety“ z Provodova.
Komety držely vyrovnané utkání, ale
ve druhé části prvního poločasu jsme
vedli 3:1. Naši hráči přidali i ve druhé půli další branky a vítězíme 7:3
(branky: 3x Seba Kollert, 2x Honza
Dvořák, Kryštof Brát, Šimon Friml).
Druhý zápas jsme sehráli s domácím
Červeným Kostelcem. Začali jsme
dobře a poločas vyhráli jasně 5:0.
Druhá půle už neměla takové tempo, ale
přesto se nám podařilo vstřelit další dva
góly. Samuel Friml udržel čisté konto a
Polický měsíčník - květen 2017

vítězíme 7:0 (branky: 2x Seba Kollert,
2x Kryštof Brát, Stázinka Denygrová,
Šimon Krtička, Šimon Friml).
Závěrečné utkání nás čekal nejtěžší
soupeř z nedalekého Zábrodí. Do zápasu jsme nevstoupili dobře a brzy
prohráváme 0:2. Ještě v poločasu
Kryštof Brát snížil na 1:2. Ve druhé
půli Samuel Friml zachránil náš tým
před dalšími góly a naopak se střelecky prosadil Honza Zmátlo. Zápas
končí 2:2 a rozhodují penalty. Za
Polici proměňuje Šimon Friml, Honza
Zmátlo a Stázinka Denygrová. Soupeř
dává pouze jednu penaltu, když dva
kopy jistě likviduje Samuel. Vítězíme!
Hráči Police n. M. společně hrají i
v týmu Machov/Police. Společný tým
sehrál svoje první kolo v Hronově. Za
tým nastupují převážně hráči ročníku
2009, kteří sbírají zkušenosti. Výsledky:
Machov/Police – AFK Hronov 0:10,
Machov/Police – Provodov „Hvězdy“
3:4 (branky: 3x Jirka Tauc), Machov/
Police – FK Náchod 0:15.
V pořadí 11.kolo hostíme v sobotu
15. dubna v Polici nad Metují. První
těžké utkání hrajeme s Provodovem
„Hvězdy“, který je na druhém místě tabulky. Již během první půle se
ukazuje, že nás ani druhý Provodov
neporazí. V pěkném a tvrdém utkání vítězíme 5:1 (branky: 2x Jirka
Tauc, 2x Šimon Friml a Adam Malý).
Optimisticky vstupujeme do druhého zápasu. Na podzim méně zkušené
Teplice n. M. během zimy potrénovaly a šeredně nám před brankou zatápí.
Vyrovnanou první půli vedeme 3:2.
Ve druhé Teplice srovnávají na 3:3,
ale zápas nakonec rozhodne Stázinka
Denygrová svými pěti góly a vítězíme
8:5 (branky: 5x Stázinka Denygrová,
2x Matěj Klimeš, David Klikar).
Do třetího zápasu nastupujeme proti
tradičnímu soupeři z Velkého Poříčí.
První poločas je vyrovnaný, ale je vidět,
že budeme tahat za delší konec a vedeme 3:1. Druhá půle je plně v naší režii a
nakonec jsme uštědřili Velkému Poříčí
debakl 9:1 (branky: 2x Matěj Švorčík,
2x Jiří Tauc, 2x Jan Zmátlo, Šimon
Friml, David Klikar, Matěj Klimeš).
Náš druhý tým Machov/Police sehrál těžké zápasy na horké půdě
v Broumově. Jak si tým vedl?
Machov/Police – TJ Červený Kostelec
„B“ 5:0 (branky: Šimon Krtička a
Ondra Klíma), Machov/Police – Slovan
Broumov „Vlci“ 0:10, Machov/Police
– Slovan Broumov „Draci“ 0:15.
Úvod jarní části nám vyšel na jedničku, ale těžké zápasy nás ještě čekají.
Jak si povedou hráči mladší přípravky
a předpřípravky se dozvíte v dalším vydání Polického měsíčníku.
Daniel Denygr a Jiří Kollert
trenéři mladší přípravky

39

Tabulka okresního přeboru mladší přípravky
1

AFK Hronov

Z

V

R

P

SKORE

B

PV

PP

33

28

0

5

199:79

83

1

0

2

Provodov „Hvězdy“

33

25

0

8

208:110

74

3

2

3

Police nad Metují

33

24

0

9

152:74

72

1

1

4

Broumov „Vlci“

32

23

0

9

165:71

70

1

2

5

TJ Velichovky

32

22

0

10

184:87

66

1

1

6

FK Náchod

32

18

0

14

202:105

56

0

2

7

Broumov „Draci“

32

18

0

14

170:101

52

2

0

8

TJ Velké Poříčí

32

15

0

17

139:154

47

0

2

9

Sokol Zábrodí

33

13

0

20

146:170

38

2

1

10

Machov/Police n. M.

33

5

0

28

44:250

14

1

0

11

Provodov „Komety“

31

2

0

29

63:252

07

0

1

12

Slavoj Teplice n. M.

31

2

0

29

62:253

06

0

0

13

TJ Červený Kostelec

5

1

0

4

06:34

03

0

0

Tak nám to zase začalo

A sice jarní fotbalová sezóna malých a mladých fotbalistů. Staří fotbalisté, za všechny jmenujme alespoň Kamila Švorčíka, již nehrají, protože netrénují a na váze přibývají. Nejprve začali
ti nejodrostlejší, dospělí. V prvním jarním utkání
na domácím hřišti porazili celek Vamberka 7:0.
Zajímavostí bylo, že o góly se podělili pouze 2
hráči. Tomáš Mucha 4 góly a Marek Jandík 3
góly. Proti podzimu se zvýšila divácká návštěva,
tak doufejme, že dobré výkony polických borců
si příště nenechají ujít další příznivci polické
kopané.
Výsledek dalšího utkání v Předměřicích již
polické fanoušky tolik nepotěšil, neb jsme prohráli 1:2. Co platno, že jsme měli převahu, když
jsme pořádně nevystřelili na bránu. Sice jsme nastřelili nějakou tyč a břevno, ale to je stejné, jako
když se netrefí brána, jen je to víc slyšet.
V následujícím zápase na domácím hřišti
proti Opočnu si fanoušci museli připadat spíše jako na nudném prvoligovém utkání, než na
obvyklém fotbalovém galapředstavení v Polici.
Výsledek 0:0 hovoří za vše. Nu což, alespoň
následoval zajímavý penaltový rozstřel. Ale ako
by povedal kedysi televízny komentátor Karol
Polák, “chudobnému aj z hrnca vykypí”. Naši
nedali gól ani z penalty a rozstřel prohráli 0:3.
A po podzimu na první pohled nedostižitelný bodový náskok na čele tabulky se začíná povážlivě
tenčit.
O týden později vyjíždíme do Smiřic na hřiště, pro diváka hodně nekomfortní. Jedenáctka
Staropramen sice výborná, ale hlediště od hřiště snad ještě dál, než na nejhorším prvoligovém
stadionu ve střední Evropě, v nedalekém Hradci
Králové. Po docela dobrém výkonu vítězíme 1:0.
Několik výborných šancí však neproměňujeme a
střely našich hráčů často končí až nad ochrannou
sítí. Role pořadatele se ujal jeden z přítomných
trenérů polické mládeže a pro zakopnuté míče
několikrát doběhl dlouhé desítky metrů. Po utkání mu však poličtí funkcionáři vyčetli netaktické
chování, neboť to naši hráči tak údajně kopali
naschvál, aby při těsném vedení zdržovali hru. I
po této zkušenosti si však dotyčný trenér myslí,
že je lepší nějaké góly přidat, než se snažit žádné
nedostat.
Z týmů mládeže do bojů vstoupili nejprve
mladší žáci ve středu 6. dubna ve Velkém Poříčí.
I přes docela dobrý výkon po porážce 3:5 žádné
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body do tabulky nepřibyly. Ještě, že tu tabulku až
tolik nesledujeme. Velké Poříčí je pro naše celky
všech věkových kategorií v poslední době nějak
zakleté. I dospělí tam na podzim prohráli. Naše
góly bezděkovská posila Adam Petříček, fyzicky
statný a po poctivé zimní přípravě i fyzicky zdatný Vojta Švorčík a nakonec “machovák” Radim
Kubín z penalty.
Na Zelený čtvrtek měl z vystoupení mladších žáků asi největší radost správce hřiště, neboť
jsme kvůli nepříznivému počasí a podmáčenému
hřišti zápas s Broumovem odložili.
O víkendu 8. - 9. dubna do lítých bojů vlétli
ostatní mládežnické týmy. Mladší i starší přípravka a starší žáci.
Mladší přípravka uplatnila své přes zimu
nabyté fotbalové umění v Červeném Kostelci.
Nejprve si porážku 3:7 odvezl tým z Provodova,
domácí neuspěli 0:7 a nejlépe nakonec s námi
dopadl tým Zábrodí. Remíza 2:2, penaltový rozstřel 3:1 pro nás.
Další týden se v Polici s dobrou formou našeho týmu postupně seznámil Provodov (5:1 pro
nás), Teplice (8:5) a Velké Poříčí (9:1). Konečně
výhra některého našeho týmu nad Poříčím!
Starší přípravka sehrála tři náročné zápasy
ve Velkém Poříčí. Ve velmi dobrém úvodním zápase byli střelecky efektivnější domácí a porazili
nás 3:1. Náš gól Matěj Danihel, ostatní střelci své
dobré šance zahodili.
V následujícím utkání jsme podlehli
Hronovu 3:5, když naši kluci dali příliš prostoru
nejlepšímu střelci soupeře Šimonu Hartmannovi,
kterého sice velmi dobře znají ze společného působení z halových turnajů, ale nechali si od něho
vstřelit 4 góly.
Nakonec přece jen vítězství 3:1 proti Zábrodí
ve velmi vyrovnaném utkání. Několik rychlých
brejků soupeře skončilo naštěstí pro nás střelou
vedle brány. Na vítězství má velkou zásluhu i
výborný výkon zaskakujícího brankáře Matěje
Prouzy. Na turnaji si zahráli i někteří kluci, kteří
s fotbalem začali až na podzim. Nejlépe z nich si
vedl Michal Fatka.
V neděli o Velikonocích jsme se za téměř
zimního počasí představili ve Velké Jesenici
(správně možná ve Velkých Jesenicích) nejprve
proti domácím. Na výsledku 1:1 mají velkou
zásluhu oba brankáři, kteří předvedli několik
skvělých zákroků. Na rozdíl od dospělých jsme

BĚH SÍDLIŠTĚM

V neděli 21. května pořádá lyžařský oddíl Spartaku s Městem Police
nad Metují již 38. ročník silničního
běhu sídlištěm. Opět poběží všechny
věkové kategorie od nejmenších dětí
na 110 m až po dorostence a muže na
3 km.
Přihlášky
od
9 hodin na sídlišti
v Gagarinově ulici,
start první kategorie
nejmenších v 10 h.
Těšíme se na Vaši
účast.
Antoní Pohl

v penaltovém rozstřelu byli úspěšnější my, a to
poměrem 2:1.
V dalších zápasech jsme porazili Zábrodí 5:0
a Hronov 3:2. Ne snad proto, že bychom podali
tak excelentní výkon, ale soupeři byli tentokráte
docela příjemní. Na jaře je zatím naším nejúspěšnějším střelcem Matěj Danihel, který doposud
vstřelil 6 branek.
Starší žáci se představili na domácím hřišti
v předzápase dospělých. Soupeřem jim byl tým
Babí. V týmu jsme zaznamenali návrat ztraceného syna Vildy Gaveleka a ztracené dcery
Hanky Slezákové, kteří se na podzim ztratili v Broumově. Z ledové plochy na zelený
pažit přibruslili hokejisti Standa Rubáček a
Vojta Kubeček, zúčastnili se i bratři Šolcové z
Machova a herec Lukáš Jirásek ze Suchodola.
Trenéři tak doufali, že přísun gólů do naší sítě se
ve srovnání s podzimem výrazně sníží a naopak
u soupeřů výrazně poroste. Také ano, po podzimních výsledcích 0:7 a 0 :12 s tímto soupeřem,
jsme nyní vstřelili branku již ve 4. minutě Petrem
Šolcem a v 15. minutě Vildou Gavelekem z trestného kopu. Tím jsme dvojnásobně překonali
střelecké úspěchy za celý podzim. Soupeř ještě
snížil na 1:2, potom zahodil penaltu a vítězství
bylo naše. Je vidět, když nastoupíme v plné síle
a s neumdlévající bojovností, jsme schopni dosahovat dobrých výsledků i v této věkové kategorii.
Hned za dva dny se starší žáci představili na
horké a trochu šikmé půdě v Zábrodí. Z naší strany stejný počet gólů i stejní střelci. Soupeř však
v posledních vteřinách zápasu vstřelil svůj 3. gól
z penalty po zákroku, který rozhodčí dost přísně
posoudil jako faul. Vznikla z toho tak pro nás
dost krutá, těsná porážka 2:3.
V měsíci květnu se na domácím hřišti představí mladší přípravka v sobotu 13. a 20., vždy
od 9.00 hod. Starší přípravka v neděli 14. od 9.00
hod. a ve středu 24. od 17.00 hod.
Mladší žáci ke svým zápasům nastoupí v
úterý 16. od 17.00 hod. a v sobotu 20. v pravé
poledne. Starší žáci ve středu 10. 5. od 17.00 hod
a v neděli 21. od 15.00 hod.
Tímto zveme všechny příznivce polické
mládežnické kopané do hlediště. Určitě již bude
pěkné počasí a s ním můžeme zaručit i dobré výkony našich hráčů.

Kamil Švorčík, starší trenér mladších žáků  
Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky
Polický měsíčník - květen 2017

SSK Pedro Police nad Metují
pořádá – se sponzorskou pomocí polické firmy Hauk s.r.o - na atletické dráze
pod sídlištěm sportovně společenskou akci určenou veškerému obyvatelstvu bez
rozdílu věku a výkonnosti

18. ročník

jedná se otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů určené všem
věkovým kategoriím mužů i žen – od drobotiny až po zkušené pamětníky …
… nejlepší výkon získává putovní pohár…

úterý 16. května 2017
od 16:00 do 18:30 hodin
atletická dráha pod sídlištěm

v této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech a dosažený výkon
zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kategorií… ti nejmenší mohou běžet s doprovodem přijďte
si zkusit za kolik „uděláte stovku“, vezměte své rodiče i děti, příbuzné, kamarády, spolužáky,
spolupracovníky a třeba i partu od piva a udělejte si své malé mistrovství na 100 metrů…

přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …
rekord dráhy: 12,0 s Jan Voborník 2007
v případě nepříznivého počasí se akce odkládá …
kategorie mládeže končí v 17:30

10. ročník
také letos máte šanci na start v atletickém trojboji běhu na 100 metrů, skoku dalekém a vrhu koulí
- výsledky budou obodovány a součet bodů určí letošního vítěze
- přihlášení na technické disciplíny pouze do 18:00, v čase závodu nelze trénovat
- dálka – max. 3 pokusy, koule Ž 3kg, M 4kg – 3 vrhy, stovka – jeden pokus

Proč ?

A proč ne …

Přijďte pobejt …

.

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ

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 28.2.2017

AKCE – při zakoupení 10ks kuřic jakékoliv barvy – 100,-Kč SLEVA

Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

stáří: 12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.

cena: 120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
80,-Kč

stáří: 12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.

cena: 120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
80-90,-Kč
80-90,-Kč
150-160,-Kč

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

cena: 120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
80-90,-Kč
80-90,-Kč
120-130,-Kč
150-160,-Kč
260-300,-Kč
60-80,-Kč
60-80,-Kč
20,-Kč
90-140,-Kč

Prodej 4.4.2017
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
VLAŠKA KOROPTVÍ
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé

• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

Prodej 2.5.2017
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Holokrčky
Kalimera /selské brojlerové kuře/
Brojlerová kuřata
Perličky
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• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
Polický měsíčník - květen 2017

PRODEJ

palivového dřeva

... okna patří k životu

700 – 1000,- Kč/m3
včetně dopravy.

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

Hradec Králové
Nové Město n.M.

Polický měsíčník - květen 2017

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

Milan Pasker
kontakt:
722 518 107.
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Divize stavební konstrukce Jívka
Jívka 187, 542 13

reliable partner

www.gemec.cz

Strojní zámečník – svářeč CO₂
Obsluha CNC strojů
Pomocný dělník do výroby
Požadujeme: znalost čtení výkresové dokumentace, vyučení v oboru nebo praxe
Zdravotní způsobilost, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost,
schopnost samostatné práce.
Certifikát svářeče dle EN ISO 9606-1 pro metodu 135 výhodou.
Odměňování v úkolové mzdě, osobní ohodnocení, prémie, individuální ohodnocení
dle dosahovaných pracovních výsledků. Možnost ubytování a stravování.
Benefity:

Příspěvek na dopravu a stravování
Benefit na zdravotní péči
Možnosti rekreace v podnikovém rekreačním středisku

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis.
Kontaktní osoby:

p. Zikuda Josef, vedoucí výroby, tel. 724 633 285
Josef.Zikuda@gemec.cz
p. Stonjeková Hana, os. oddělení, tel. 499 829 823
Hana.Stonjekova@gemec.cz
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PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU
• Traktoristu. Požadujeme řidičské oprávnění + skupina
C, praxi v oboru.
• Strojníka stavebních strojů. Požadujeme řidičské
oprávnění, skupina C, osvědčení na kolová rypadla,
praxi v oboru.
• Zámečníka, údržbáře.
Požadujeme
svářečské
oprávnění, praxi v oboru, řidičské oprávnění min.
skupiny B, trestní bezúhonnost, průkaz obsluhy
vysokozdvižného vozíku výhodou.
• Projektanta. Požadujeme min. středoškolské vzdělání
stavebního směru, praxe v oboru a znalost práce v
CAD. Autorizace výhodou.
Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost ubytování,
stálou práci a stravenky. Nástup možný ihned. Životopisy
zasílejte na e-mail: mzdy@bssbroumov.cz. Bližší informace na
telefonu 491 523 545 sdělí pan Martin Netík.

Pro Jízdárnu Hejtmánkovice PŘIJMEME do pracovního
poměru pokročilého jezdce, ošetřovatele koní.

Požadujeme praxi pro práci s koňmi, komunikativnost,
flexibilitu, schopnost jednat samostatně, zodpovědnost.
Výhodou je vzdělání v oboru, jezdecká či cvičitelská licence,
anglický nebo německý jazyk. Nabízíme dobré mzdové
ohodnocení, možnost ubytování, stálou práci a stravenky.
Nástup možný ihned. Bližší informace poskytne Zdeňka
Plachtová na telefonu: 777 762 312 nebo e-mailu:
plachtova@jizdarna-hejtmankovice.cz.
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

30. 5. 2017 v 15.00 hod.

Police n. Metují

25. 5. 2017 v 15.00 hod.

v Polici nad Metují
Kontakt:
602 808 578.

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
s automatickou kresbou nebo malbou
Řízené relaxace. Učení meditaci.
Hlubinné regresní terapie.
Duchovní poradenství. Očisty Těla.
Vše co Vás zajímá na

Informace na tel. číslech:

www.radaznebe.webnode.cz

491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz

Kateřina Pfeiferová, Bukovice
tel. 773 638 042

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

KOUPÍM GARÁŽ

+420 608 280 563,

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

- periodický tisk města Police nad Metují Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 900 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o.,
Tisk:
Velké Petrovice 66 - Kozinek
Vydavatel: Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz

Autor obálky: Ing. Pavel Pohner
Foto na obálce: Milan a Martin Schirlo
Ceník inzerce:
(stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
1 x A4 v každém čísle barevně

Množstevní slevy se neposkytují

1000,- Kč + DPH
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
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1.4. - Cvičení s Olgou Šípkovou

Stěhování sv. Jana Nepomuckého z mostu před Krčmou

5.4. - talkshow se Zbigniewem Czendlikem

Velikonoce v “Dřevěnce”

