POLICKÝ
MĚSÍČNÍK
červen 2017

cena 10 Kč

Další ročník „Polické zelňačky“ se blíží - 10. 6. (foto z minulého ročníku Martin Schirlo)

Pozvánka na Polickou zelňačku ● Dotace na zabezpečení stád proti velkým šelmám ●
Pozvánka na Svatojánský jarmark ● Krvavé úterý roku 1421 na Ostaši ● Vlakem do Hradce
Králové za 55 minut? ● Den kraje ● Minikáry v Polici ● Polická stovka

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ MÁ NOVOU APLIKACI
PRO CHYTRÉ TELEFONY

Jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi radnicí a občany. Již nějaký čas využíváme
v rámci služby „Mobilní rozhlas“ SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily. V tuto chvíli bychom Vám rádi
představili další možnost, jak získat informace z obecního úřadu, naši obecní aplikaci pro chytré telefony.

Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
•

•

•

•

Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z
úřední desky a fotografie z událostí, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě novinek
se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam upozornění na zprávy,
které Vám obec bude posílat.
Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat obci pochvaly i náměty na
zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou
lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Obec se již postará o nápravu.
Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky jako povedenou rekonstrukci,
opravený chodník nebo hezkou vánoční výzdobu.
Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a zavolat
záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit Vaši aktuální
polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit
bezpečí, ať půjdete kamkoliv.
Info o obci: V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje o obci, stejně jako
fotogalerii z obecních aktivit, kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety
v obci a okolí. U každého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné.
Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Aplikaci Mobilní rozhlas si můžete stáhnout:
• na adrese policenadmetuji.mobilnirozhlas.cz
• nebo z Google Play či App Store podle operačního
systému vašeho chytrého telefonu

Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou zdrojů
uvedených výše a nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte město Police nad
Metují.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš
kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce
v aplikaci.
Díky naší obecní aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace, kontakty i možnost
se podílet na zlepšení života v našem městě.
Vedení města

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

Telegraficky…

Vstupujeme do léta. Po dlouhé zimě, po
zvláštním jaru. Co dnes není jiné… Vše se
mění a vyvíjí. Otázkou je, zda k lepšímu.
Nepamatuju rok, kdy se spustilo tolik investičních akcí. Rekonstrukce silnice v celé
délce obcí Pěkov, silnice Na Babí, dokanalizování Záměstí, dostavba a oprava budov základní umělecké školy, celková rekonstrukce
hasičské zbrojnice, odbahnění Hlavňovského
rybníka, revitalizace nádrže na Honech, modernizace WC na I. stupni základní školy,
opravy komunikací, chodníků….
Milý čtenáři Polického měsíčníku, věřím,
že si po přečtení červnového čísla mnohé uvědomíš. Já děkuju nejen všem přispěvatelům,
ale i za zmínky o podpoře města. Nejsou zanedbatelné. Zvlášť spolkům a těm, kteří jsou
ochotni organizovat pro druhé. Samozřejmě
za určitých pravidel. V současné době přesně
stanovených grantovým programem města.
Měla jsem tu čest vést školu, mám tu čest
vést město. Školu vesnickou a město malé.
Zůstávám v překvapení, jak jsou mnozí přesvědčeni o jednoznačnosti a samozřejmosti
rozhodování.
Jak přispívá pan učitel Petr Jansa, slibujte…volby se blíží.
Znáte pocit zmaru? Není příjemný. Je
obtížné se obhajovat, vysvětlovat. A nakonec
vlastně proč? Když zdraví dovolí, dosloužím.
A budu přát všem, kteří konečně povedou
město k lepším zítřkům, hodně sil.
Vám všem přeji především zdravé a naplněné dny. Prací i odpočinkem. Se sluníčkem,
po kterém všichni voláme, které k životu potřebujeme. Potěšíme-li Vás nabídkou pro volné chvíle, budeme rádi.
Moc dobře si uvědomuji, že letošní
omezení díky uzavírkám silnic nás limitují.
Děkuju za trpělivost a ukázněnost, kterými
nám pomáháte. Za každou akcí se skrývá nemálo problémů. Těch, které čekáme, ale i těch,
které prostě přijdou. Operativně se musí řešit.

P O Z VÁ N K A

na 3. veřejné zasedání
zastupitelstva města,která
se bude konat

21. června 2017

od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů
Protože státní správa a samospráva podléhají
přísným pravidlům, vnějším i vnitřním (ta si
mnohdy díky průhlednosti a nenapadnutelnosti ještě preventivně komplikujeme), je mnohdy těžké pochopit pomalost, nepružnost…
V prvním červnovém týdnu ukončíme na
radnici personální audit. O jeho výsledku Vás
budeme v příštím dvou čísle informovat. K
hodnocení jsou zváni i zastupitelé. Každý máte
jistě toho svého. I u něho se můžete nejen o
auditu informovat. Sama jsem vždy potěšena,

Polický měsíčník vyjde
o prázdninách pouze
jednou!
Čtenářům a těm, kdo přispívají do
Polického měsíčníku oznamujeme, že
z důvodu celozávodní dovolené v tiskárně Resl vyjde o letošních prázdninách, tak jako v loňskem roce, pouze
jedno dvojčíslo Polického měsíčníku a
to 3.7.2017. Na zářiové číslo se můžete
těšit 1.9.2017. Termín uzávěrek zůstává
20. dne v měsíci.
Děkujeme za pochopení
Ida Jenková a Ing. Pavel Pohner
když si přijdete osobně ověřit osvědčené informace, které se Vám – třeba i s ohledem na
moji osobu – nezdají…
Děkuju Vám za vše!
Ida Jenková

V sobotu 17. 6. 2017 proběhne 8. ročník společenské akce

Vystartujeme v dobových kostýmech a s úsměvem z autobusového nádraží v 10:00 h.
Dále se za finanční podpory ČD přemístíme do Žďáru nad Metují, kde bude pokračovat program akce Svatojánským jarmarkem.

Vstupné: Dospělí 20,- Kč, děti zdarma
Pořadatel: Dobrovolný svazek obcí Policka

Na zabezpečení stád před velkými šelmami je možné získat dotaci
V posledních týdnech přibývá případů napadení domácích zvířat, zejména ovcí, velkými šelmami, pravděpodobně vlkem. Poslední
se odehrál v noci ze středy na čtvrtek v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Stavbu
ohradníků či nákup pasteveckých psů, kteří
stáda ochrání, je možné hradit z Operačního
programu Životní prostředí, prioritní osa 4,
specifický cíl 4.2. Další výzva bude vypsána
v polovině června tohoto roku. Konzultovat
projekty je možné s regionálními pracovišti AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na
www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html.
„Rozumím tomu, že pro chovatele je
těžké vidět zvířata, napadená velkou šelmou,
je to pohled, kterému jsme si v posledním
Polický měsíčník - červen 2017

století odvykli. Na druhou stranu – zkušenosti
z Německa či Beskyd ukazují, že v krajině je
možné hospodařit a zároveň tu mohou žít i divoké šelmy. Je ale potřeba s jejich přítomností
počítat a přizpůsobit jí způsob chovu hospodářských zvířat. Škody způsobené velkými
šelmami operativně řešíme. Naši pracovníci
je přímo na místě posuzují, aby měl majitel
nárok na náhradu škody. S chovateli jednáme,
vysvětlujeme jim, jak stáda zabezpečit, k zapůjčení pro okamžité řešení jim nabízíme také
elektrické ohradníky,“ vysvětluje Pavel Pešout
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny.
Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat,
tak vlci. Jsou dobří lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožené velké kopytníky,
kteří způsobují značné škody zemědělcům i

lesníkům. Velké šelmy si ke své obživě přednostně vybírají slabé a nemocné kusy a zvyšují tak kondici populace volně žijících srnců,
daňků, muflonů i divokých prasat.
„Klasickou ochranou hospodářských zvířat na pastvině je trvalá přítomnost velkého
pasteveckého psa nebo pasáka u stáda - vyplatí se zejména při chovu většího počtu ovcí
nebo koz. Drobnějším chovatelům doporučujeme, aby svá hospodářská zvířata (ovce, kozy
či mladý skot) hlavně na noc řádně umístili
například do pevného objektu nebo do vyšší,
nejlépe dvojité ohrady v blízkosti domu, je-li
to možné. Osvědčuje se také připevnění barevných pruhů látky, takzvaných zradidel, na
ohradu.,“ dodává Pavel Pešout.
Karolína Šůlová,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
e-mail: karolina.sulova@nature.cz,
tel: 724 102 406
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Dotační program Dešťovka

Ministerstvo životního prostředí spustilo tzv. Dešťovku, neboli dotační program,
jehož cílem je motivovat občany k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou
v domácnostech. Pořídit zahradní nádrže
na dešťovou vodu v suchem postižených
oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu
z umyvadla či pračky budou moci domácnosti s dotací až 50 procent. Příjem žádostí
začíná 29. května 2017.
Dotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci všech obytných domů, s výjimkou domů rekreačních. Podporovány
jsou tři typy projektů: zachytávání srážkové
vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku a
využití přečištěné odpadní vody jako vody
užitkové.
Nejjednodušší systém, který bude dotován fixní částkou 20 tisíc korun (plus dotací
dle velikosti nádrže), je systém využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady. V jeho
případě srážková voda zachycená například
na střeše je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži s přepadem do
vsakovacího zařízení. Tyto systémy budou

podporovány jen u stávajících domů
v oblastech výrazně postižených suchem,
například tam, kde bylo v posledních
třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání
a napouštění bazénů.
Na pořízení systémů, které budou srážkovou vodu využívat nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety, bude poskytována fixní dotace 30 tisíc korun (plus
dotace dle velikosti nádrže) a její čerpání
není nijak územně omezeno. Ten, kdo se
rozhodne pro instalaci komplexního systému na recyklaci vody, získá fixní dotaci ve
výši až 45 tisíc korun. Typickým příkladem
je svádění vod z umyvadel, van a sprch samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci tzv. šedé vody, kde je
voda přečištěna a dále využívána jako voda
užitková například na splachování toalet.
Ty nejdokonalejší systémy, které budou
recyklovat šedou vodu a současně využívat
i vodu srážkovou, podpoříme fixní dotací
až 60 tisíc korun (plus dotace dle velikosti
nádrže).
Své žádosti mohou zájemci o dotace
elektronicky podávat od 29. května až do

Územní plán města Police nad Metují
- změna č. 2

Zastupitelstvo města schválilo na svém dubnovém zasedání přípravu a pořízení
změny č. 2 územního plánu města z důvodu zajištění plochy pro individuální výstavbu.
Vyzýváme touto cestou občany, aby se s případnými dalšími podněty na změny
v územně plánovací dokumentaci města a jeho místních částí obraceli na místostarostui města p. Jiřího Škopa (skop@meu-police.cz). Formulář žádosti o změnu územního plánu je ke stažení na webových stránkách města (www.meu-police.cz/radnice/
mestsky-urad/zadosti-a-formulare/).
Návrhy a podněty na změny územního plánu města podávejte v termínu do 31. 7.
2017. K později podaným návrhům a podnětům nebude přihlédnuto.
J. Škop, místostarosta

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

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

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

vyčerpání stomilionové alokace, která byla
vyčleněna z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další podrobné informace o programu budou pro žadatele
k dispozici na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz.
Opakujeme a zdůrazňujeme, že pro
získání dotace na nádrž pro akumulaci
vody jen na zálivku musí být naplněno
alespoň jedno z následujících kritérií:
v obci bylo od roku 2014 nutné alespoň
jednou zajistit náhradní zásobování pitnou
vodou;
v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné
vody minimálně ve dvou letech;
v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné
vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom
roce.
Pro Vaši informovanost uvádíme, že na
území města Police nad Metují nebylo od
roku 2014 realizováno ani jedno z výše uvedených opatření.
J. Škop, místostarosta

Kotlíkové dotace 2017
– aktuální info

Od středy 3. 5. 2017 mohli žadatelé, kteří se
předchozí den umístili v elektronickém Pořadníku
žadatelů do 250. místa, podat elektronickou žádost
prostřednictvím dotačního portálu DOTIS. V rámci
výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů
energie (OZE) bylo podáno 233 žádostí v celkovém
objemu přes 28 mil. Kč. Nyní mají žadatelé povinnost do 10 pracovních dní dodat podepsanou listinnou verzi žádosti, vč. všech příloh, následně bude
zahájen proces hodnocení.
Místa pro podání žádostí byla uchazeči prostřednictvím elektronického systému rozebrána
v řádu několika málo vteřin!
Následně měli úspěšní žadatelé povinnost do 10
pracovních dní od podání (finalizace) elektronické
žádosti předložit listinnou verzi, s přiloženými dalšími relevantními dokumenty (fotodokumentace
stávajícího kotle, souhlas spoluvlastníků nemovitosti, apod.). Po ukončení procesu hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti podaných žádostí bude orgánům kraje předložen návrh
na poskytnutí dotace úspěšným žadatelům. Podpora
bude poskytnuta až do vyčerpání stanovené alokace 20 mil. Kč (předpokládá se přibližně 160 podpořených žádostí, ostatní žádosti splňující kritéria
pro poskytnutí podpory, ale přesahující schválenou
alokaci, budou zařazeny do zásobníku projektů pro
další vyhlašované výzvy v této oblasti). O výsledku
hodnocení budou jednotliví žadatelé informováni ze strany administrátorů i písemně. Pracovníci
krajského úřadu žádají uchazeče o trpělivost. Více
informací naleznete na webu www.kr-kralovehradecky.cz v záložce „kotlíkové dotace“.
J. Škop, místostarosta
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U S N ES E N Í R A DY M ĚSTA Z E Z A S E DÁ N Í č. 09/2017 ze dne 15. 5. 2017
Rada města Police nad Metují:
I. projednala a bere na vědomí předložené
hospodaření města za období od 1.1. do
31.3.2017
Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky
nebyly zjištěny.
I. projednala a na vědomí výsledek hospodaření
ZUŠ Police nad Metují za období leden – březen
2017.
III. konstatuje, že rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, přičemž
nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a bere na vědomí výsledek
hospodaření MŠ Police nad Metují za období
leden – březen 2017.
III. konstatuje, že rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a bere na vědomí výsledek
hospodaření ZŠ Police nad Metují za období
leden – březen 2017.
III. konstatuje, že rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a bere na vědomí informaci o
uzavření jednotlivých zařízení ZŠ Police nad
Metují během letních prázdnin.
I. projednala předložený návrh na zabezpečení
přezkoumání hospodaření města Police nad
Metují za rok 2017.
II. žádá o provedení přezkoumání hospodaření
města Police nad Metují za rok 2017 Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje v souladu
s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem žádosti o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2017 adresovanou Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
I. projednala nabídku na zajištění autorského
dozoru na stavební akci „Stavební úpravy požární zbrojnice Police nad Metují“;
II. schvaluje uzavření smlouvy na zajištění autorského dozoru akce „Stavební úpravy požární
zbrojnice Police nad Metují“ s paní J. P., xxxxx,
IČ: 66293057;
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
uvedené smlouvy.
I. projednala nabídky na zajištění TDI + BOZP
na stavební akci „Stavební úpravy požární zbrojnice Police nad Metují“;
II. schvaluje jako vítěze poptávkového řízení
firmu JESTAV s.r.o., Rokytník 26, Hronov, IČ:
27484921 na zajištění TDI + BOZP na stavební
akci „Stavební úpravy požární zbrojnice Police
nad Metují“;
III. pověřuje starostku podpisem smlouvy.
I. projednala technickými službami předložený
návrh Ceníku vstupného na koupaliště pro rok
2017
II. schvaluje Ceník vstupného na koupaliště pro
rok 2017 v předloženém znění
I. projednala předložený návrh smlouvy o převodu vlastnictví nepotřebného majetku města malého nákladního automobilu Opel Campo.
II. schvaluje smlouvu o bezúplatném
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převodu vozidla Opel Campo SPZ: 1HO7894,
VIN JAATFS54HT9100616 - předávající město
Police nad Metují, přejímající Skalní záchranná
služba z.s. IČ 70156387.
III. pověřuje starostku města paní Idu Jenkovou
podpisem smlouvy
I. projednala koupi nového vozidla pro pečovatelskou službu;
II. schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení nákup nového vozidla Ford Curier
Tourneo Trend od firmy Auto Trutnov, která podala nejvýhodnější nabídku;
III. pověřuje pí Ilonu Kejdanovou zajištěním
objednávky na koupi vozidla
I. projednala závěry hodnotící komise
veřejné zakázky malého rozsahu «Zvýšení
akceschopnosti JPO II Police nad Metují»;
II. schvaluje jako vítěze této veřejné zakázky společnost Auto Trutnov s. r. o., se sídlem
Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ 259 312 70,
s nabídkovou cenou 1 041 974,- Kč bez DPH (tj.
1 260 789,- Kč včetně DPH) a zároveň schvaluje
uzavření kupní smlouvy;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu kupní smlouvy.
I. projednala předložený návrh kupní smlouvy
na nákup sněžného skútru Tajga z majetku TJ
Spartak Police nad Metují z.s. do majetku městě
Police nad Metují
II. schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup skútru Tajga ST-500ZLR SWT, VIN:
C404110109, RZ: 1H9815 za kupní cenu 1 Kč.
III. pověřuje starostku města paní Idu Jenkovou
podpisem kupní smlouvy.
I. projednala žádost České telekomunikační
infrastruktury a.s. o uzavření smlouvy o
pronájmu části nemovitosti č.p. 340 v k.ú. Police
nad Metují;
II. schvaluje záměr pronájmu části nemovitosti
č.p. 340 v k.ú. Police nad Metují;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru pronájmu dle návrhu na úřední desce města
Police nad Metují.
I. projednala žádost paní J. P. na odkup částí
pozemků p.č. 88/1, st. p.č. 432/3 a st. p.č. 432/4
v k.ú. Police nad Metují;
II. doporučuje ZM schválit prodej částí pozemků p.č. 88/1, st. p.č. 432/3 a st. p.č. 432/4 v k.ú.
Police nad Metují o celkové výměře 103 m2 paní
J. P., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 549 31
Hronov. Kupní cena je stanovena na 70,- Kč/m2,
celková kupní cena činí 7 210,- Kč;
Kupující také uhradí náklady spojené s oddělením pozemků, vypracování geometrického plánu
a převodem pozemků v katastru nemovitostí.
I. projednala směnu části pozemku města Police
nad Metují p.č. 1144/1 v k.ú. Pěkov, za částí pozemků p.č. 63 a st. p.č. 42 v k.ú. Pěkov, o celkové
výměře 21 m2;
II. doporučuje ZM schválit směnu takto:
město Police nad Metují přenechá část pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. Pěkov o výměře 6 m2 paní
B. S., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxxx, 517 73
Opočno,
paní B. S., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxxx,
517 73 Opočno, přenechá městu Police nad
Metují části pozemků p.č. 63 o výměře 4 m2 a st.
p.č. 42 o výměře 11 m2, oba v k.ú. Pěkov;
Směna pozemků bude bezúplatná. Náklady na
zaměření a oddělení částí pozemků uhradí město Police nad Metují a paní B. S. rovným dílem.
Město Police nad Metují uhradí náklady spojené

s převodem pozemků v katastru nemovitostí.
I. projednala žádost pana J. P. o výpůjčku
pozemků p.č. 305/28 a 1068/1 v k.ú. Police nad
Metují;
II. schvaluje záměr výpůjčky pozemku p.č.
305/28 a části pozemku p.č. 1068/1 v k.ú. Police
nad Metují o celkové výměře cca 281 m2;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru výpůjčky dle návrhu na úřední desce města
Police nad Metují.
18/09/2017
Rada města Police nad Metují:
I. projednala realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu - „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul.
Na Babí v Polici nad Metují“ a parametry výběrového řízení na dodavatele této zakázky
II. schvaluje rozsah zadání a následující parametry veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Na Babí
v Polici nad Metují“
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%
2. obeslané firmy: ELPOL Police s.r.o. - Police
nad Metují; ELTYM Hronov, spol. s r.o. Hronov; ELMON, spol. s r.o. - Broumov; ELIN,
spol. s r.o. - Hradec Králové; ERAMONT, s.r.o.
- Hradec králové.
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta města; Ing. Pavel Scholz - investiční technik města; DiS. Vít Hynek - investiční technik
města; Ing. Xenie Hambálková - referentka
výběrových řízení a správa dotací; Petr Jenka Technické služby Police n. M. s.r.o.,
náhradník: Ing. Pavel Pohner – tajemník MěÚ;
Ing. Pavel Kalibán - ředitel Technických služeb
Police n. Met. s.r.o.; Michal Mucha - Technické
služby Police n. M. s.r.o.
a pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
hodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. projednala a bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 5 pod
Havlatkou, na částech pozemků p.č. 922 a 923/1
v k.ú. Police nad Metují, uzavřené mezi městem
Police nad Metují a nájemcem panem Leošem
Vítem, bytem Pod Havlatkou 364, Police nad
Metují, podanou nájemcem Leošem Vítem, a
schvaluje ukončení této nájemní smlouvy k 30.
4. 2017;
II. projednala žádost pana Karla Macouna,
bytem Nádražní 393, Police nad Metují, o
pronájem zahrádky č. 5 pod Havlatkou, na částech pozemků p.č. 922 a 923/1 v k.ú. Police nad
Metují;
III. schvaluje záměr pronájmu částí pozemků
p.č. 922 a 923/1 v k.ú. Police nad Metují - zahrádka č.5 pod Havlatkou, o celkové výměře
513 m2;
IV. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru pronájmu dle návrhu na úřední desku města
Police nad Metují.
I. projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. EP-12-2003272/VB/1 Police
nad Metují, Na Babí, kVN, kNN přeložky
SÚS předložený společností Montprojekt a.s.
Pardubice.
II. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-2003272/
VB/1 Police nad Metují, Na Babí, kVN, kNN
přeložky SÚS společností Montprojekt a.s., se

3

sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 531
17 Pardubice, IČ: 28494032 zastoupená na základě Plné moci ČEZ Distribuce a.s. ev.č. PM/
II-088/2017 vedoucím projektantem Milanem
Dudou. Obsahem věcného břemene bude právo
Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy
na dotčených nemovitostech p.č. 1017/19, 227,
1017/37 v k.ú. Velká Ledhuje. Provádět jeho obnovu, výměnu, modernizaci.
Jednorázovou úplatu za věcné břemeno ve výši
5000,-Kč + DPH uhradí budoucí oprávněný.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou

podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene podle návrhu.
I. projednala žádost paní Z. V. a paní A. M., obě
bytem xxxxx, Polici nad Metují, o pronájem části
pozemku p.č. 731/3 v k.ú. Velká Ledhuje;
II. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.
731/3 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře cca
30 m2;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru pronájmu dle návrhu na úřední desku města
Police nad Metují.

Ing. pavel Pohner, tajemník

Stavění májky a pálení čarodějnic v domě
s pečovatelskou službou
- to už je pro všechny místní tradice.
Chvilkami sice vykouklo i sluníčko,
ale bez teplých zimních bund to nešlo. Na
lavice daly pečovatelky teplé deky, o oheň
a opékání párků se staral Toník Hruška.
I čarodějnice letos přilétly v kožíškách. Zima nás však brzy vyhnala domů.
Májku, kterou nám již několik let
zajišťuje Jirka Beran, a kterému i touto
cestou děkujeme, si obyvatele vyzdobili.
Byla krásná, ale ráno na ni ležel sníh. A na
celé zahradě.
Doufejme, že při kácení májky 31.5.,
bude počasí přívětivější a posezení si
vynahradíme.
Svoji účast přislíbila i Maruška
Ryšavá s harmonikou.
Ilona Kejdanová

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

červen 2017

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

03. - 04. 06. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
10. - 11. 06. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
17. – 18. 06. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
24. – 25. 06. MUDr. Jitka Farná
Tyršova 327, Police n. Met.

603 479 132
491 543 844
603 479 084
491 512 277

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika

Dle dostupných údajů mělo k 30.4.2017
město Police nad Metují 4 098 obyvatel.

Jubilea

V dubnu 2017 slavili:
70 let

paní Marie Středová
paní Jindřiška Bittnarová
pan Jaroslav Seifert
pan Petr Langhamer
pan Jaroslav Holzknecht
pan Jaroslav Soumar

75 let

paní Jindřiška Adamová
paní Anna Krupová
pan Jiří Kohl

80 let

paní Marie Štěpánková
paní Edita Mazačová

Vítání občánků

Noví občánci byli přivítáni v sobotu 29. dubna 2017 ve dvou skupinách.
V první skupince byl přivítán i chlapeček Adam Bydžovský, který je prvním miminkem Police roku 2017. Narodil se 9. ledna v 11:41 hodin. Těsně za ním na druhém místě je Tomáš Vacek, který Adama skoro dohnal, jeho čas narození je ve stejný
den, ale ve 13:27.
Dále byli přivítáni:
Josef a Jan Štytrovi,
Ondřej Podlešák,
Tomáš Paták
Vojtěch Rydlo,
Sára Grimová,
Renata Adamová.
Mariana Šrámková,
Tobiáš Kalaš,

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

Oddávali jsme jednou, a to v obřadní síni města.
Pár si nepřeje zveřejnění.

Dagmar Hambálková - matrikářka
Polický měsíčník - červen 2017

O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í
Sezónní otvírací doba
odpadového sběrného dvora

Od 1. dubna nastala v polickém odpadovém sběrném dvoře pravidelná změna na sezónní otvírací dobu, která vypadá
následovně:
yy pondělí
17.00 – 20.00 hod.
yy středa 	
13.00 – 18.00 hod.
yy sobota  	  8.00 – 12.00 hod.
Ve sběrném dvoře je možné, po předložení dokladu o zaplacení odpadového poplatku a dokladu totožnosti, odložit bioodpad ze zahrad a další domovní odpady, které
tak jako ostatní vytříděné odpady nepatří do
popelnice - objemný a nebezpečný odpad,
vyřazená elektrozařízení, pneumatiky z osobního automobilu, malé množství stavebního odpadu - kromě eternitu, tabulové sklo a
větší množství papíru. Sběrný dvůr je také
shromažďovacím místem věcí, které chcete
věnovat pro Diakonii Broumov. Využijte této
možnosti.

Třídíme a využíváme odpad

Třídění bioodpadu v domácnosti

V minulém čísle PM jsme informovali o
důležitosti kompostování bioodpadu, jako
cenného zdroje humusu a jeho navracení do
půdy. A zdůraznili jsme také jednak potřebnost domácího kompostování, jako efektivního způsobu předcházení vzniku odpadu a
využití kompostu na vlastních pozemcích, a
také nutnost odstranění zlozvyku odkládání
bioodpadu z domácností i zahrad do směsného odpadu (tedy do popelnic a kontejnerů) a
jeho následného nežádoucího skládkování.
V souvislosti s potřebnou změnou dosavadních domácích zvyklostí pak vyvstává
otázka, jak doma s bioodpadem nakládat
a jak ho shromažďovat odděleně od ostatních odpadů, aby nehyzdil a nesmrděl (toto
bývá vedle pohodlnosti nejčastější překážka
pro jeho třídění a uchovávání v domácnostech). Rada je zde velmi jednoduchá - tak jako
ostatní vytříděný odpad, lze i bioodpad ukládat do speciálních nádob, a to např. košíků,
které oddělené shromažďování umožňují,
a navíc zajišťují jeho potřebné odvětrávání a vysoušení. Významně tím snižují hnití
a odstraňují zápach. Čerstvý bioodpad má
vysokou vlhkost a v uzavřeném koši nebo
jiné nádobě se u dna může utvořit zvodnělý
výluh, ve kterém odpad začne hnít (rozkládat
se bez přístupu vzduchu) a zapáchat. Pokud
však bioodpad ukládáte do speciálních odvětrávaných košů, výluh se nevytvoří a zápach
se sníží na minimum. Do této nádoby je ale
ještě potřebné a i pohodlné vkládat speciální paropropustné kompostovatelné papírové nebo škrobové sáčky, které po naplnění
lze odložit do kompostéru, na kompost nebo
do hnědého kontejneru na bioodpad, společně
s ním. Zkrátka vysype se z koše i se sáčkem.
Manipulace s bioodpadem je tak jednoduchá a
čistá. Není ale možné zaměnit papírové nebo
škrobové sáčky za mikroténové (plastové).
Polický měsíčník - červen 2017

Košík i speciální sáčky je možné koupit v internetovém obchodě (např. www.ekonakup.cz
nebo www.nakompost.cz). Časem bude snad
možné zakoupit je i mimo internetový obchod,
v železářství.

yy popelnicemi a kontejnery u domů (včetně
chalupářů) prošlo 740.292 kg = 48,2%,
yy z odpadkových košů, z ulic (smetky), ze
hřbitova a z ostatních činností technických služeb a města bylo prostřednictvím
překladiště na bývalé skládce u Radešova
odvezeno 89.870 kg = 5,8% odpadů.
Průměrně tedy na 1 obyvatele města
vychází ročně celkem 374 kg (382) odpadu,
z toho
yy 57 kg (52) vytříděných (PL, NK, SK, PAP,
ŽE, BIO),
yy 115 kg (136) odpadu nebezpečného, objemného, ze zeleně a stavebního, odložených ve sběrném dvoře,
yy 180 kg (174) zbytkového odpadu odloženého do popelnice nebo kontejneru u
domu;
yy zbývajících 22 kg (20) je podíl na odpadu
z odpadkových košů, z ulic, ze hřbitova a
z ostatních činností technických služeb a
města.

Odpadová statistika za rok
2016

Navazujeme na tradiční statistiku a opět
přinášíme pravidelné ohlédnutí za tvorbou
odpadů polickými občany v předešlém roce.
Z míst určených k odkládání odpadů na
území města Police n. M. bylo prostřednictvím společnosti Marius Pedersen, a.s. svezeno následující množství komunálního a
drobného stavebního odpadu (pro porovnání
uvádím v závorkách údaje za rok 2015):
yy plasty 64.236 kg (65.264), nápojové kartony 939 kg (1.095), sklo 63.658 kg (54.986),
papír 65.542 kg (66.476), železo 12.170
kg (8.735),
yy pneumatiky 9.657 kg (8.118), olověné akumulátory 13 kg (68), barvy a lepidla 3.423
kg (3.750), léčiva 12 kg (1), rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
a detergenty 360 kg (498), oleje 313 kg
(567), laboratorní chemikálie 1.548 kg,
yy biologicky rozložitelný odpad 127.420 kg
(113.480),
yy objemný odpad 145.790 kg (112.540),
yy směsný (zbytkový) komunální odpad
838.268 kg (967.707)
yy stavební odpad 205.420 kg (185.720).
Celkové množství svezeného odpadu v roce 2016 tedy činilo 1.538.769 kg
(1.589.005).

Toto celkové množství odpadu lze také
rozdělit následovně:

yy vytříděno do kontejnerů a sběrného dvora
bylo (PL, NK, SK, PAP, ŽE, BIO) 236.005
kg = 15,3%,
yy sběrným dvorem a mobilními svozy prošlo
- odpad ze zeleně 97.960 kg = 6,4%,
- nebezpečný odpad 5.669 kg = 0,4%,
- objemný a směsný odpad, pneumatiky
163.553 kg = 10,6%,
- stavební odpad 205. 420 kg = 13,3%,

(Z výše uvedeného pro představu samostatně uvádím podíl bioodpadu, který činil 31
kg (27) na obyvatele.)
Pro ilustraci ještě uvedu, že celkové odpadové náklady za rok 2016, bez provozních nákladů technických služeb a po odečtení příjmu od společnosti Eko-kom, Asekol
a Elektrowin (576.000,- Kč), činily cca  
3.497.000,- Kč, což je průměrně na každého
obyvatele cca 851, - Kč.
Závěrem jenom krátké zhodnocení. Podíl
15,3 % vytříděných odpadů (PL, NK, SK, PAP,
ŽE, BIO) z celkového množství vytvořených
odpadů je poměrně málo. Pokud ale vztáhneme toto vytříděné množství pouze k celkovému množství směsného odpadu z popelnic a
kontejnerů, což činí cca 32 %, je tento podíl
poněkud příznivější (průměrný podíl těchto
složek včetně bioodpadu v naplněné popelnici
je celkem cca 70 %). I tak ale mají poličtí
občané v tomto směru stále značné rezervy a měli by se snažit uvedený podíl zvýšit,
a to nejen kvůli tomu, aby město získalo pro
provoz odpadového systému vyšší finanční
příspěvek od společnosti Eko-kom, ale i z důvodu využívání surovin a energií. Mělo by být
dnes již samozřejmostí, že do popelnic nelze
odkládat nejen tříděné odpady, ale ani žádné (tedy ani ty nejmenší) vyřazené elektrozařízení, baterie, barvy a další nebezpečné
odpady, ani bioodpady.  
Za město lze konstatovat, že podmínky
pro třídění a řádné nakládání se všemi základními složkami komunálního odpadu jsou vytvořené v dostatečné míře a jenom je potřebné
je využívat. Tak ať „Třídí celá Police, je to
snadné velice“.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kdo
se svými odpady řádně nakládají v rámci
městského odpadového systému.

Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.
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K N I H OV N A

Nabídka knih:

Čteme společně

yy Striano, Philip: Cvičení pro zdravá záda – anatomie.

Kompletní program pro prevenci potíží a zlepšení zdravotního stavu
zad, který zahrnuje hlavně cvičení pomáhající protahovat, posilovat a
zpevňovat zádové svalstvo.

NOC LITERATURY

Ve středu 10. května 2017 v 18 hodin nás na náměstí
čekal malý autobus a s našimi věrnými čtenáři i pěti předčitateli jsme se vydali do hlavňovské klubovny. Tam jsme
se zaposlouchali do prvních ukázek ze současné světové
literatury. Po prohlídce naší knihovnické pobočky jsme
se vydali na hráz rybníka a k pomníku Vostrého Žitavce.
Četlo se na terase hospody Na hrázi. A zakončili jsme příjemný podvečer v Domě s pečovatelskou službou Javor
v Polici n. M. Tam už nás čekaly milé pečovatelky s čajem,
kávou či vínem a něčím malým k zakousnutí. A opět jsme
poslouchali. Náš veliký knihovnický dík patří všem pěti
účinkujícím – paním herečkám Haně Klapkovské, Ivaně
Richterové, Květě Vídeňové a pánům hercům Františkovi
Pivoňkovi a Jiřímu Trnovskému. Dále děkujeme pečovatelkám Renatě Jiráskové a Haně Štanclové a v neposlední
řadě i panu řidiči autobusu CDS Náchod.

SPOLEČNÉ ČTENÍ SE SENIOR KLUBEM
OSTAŠ

Naposledy před prázdninami se sejdeme nad stránkami knih při společném čtení 6. června 2017 v 15 hodin
v dětském oddělení knihovny. Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

yy Zibura, Ladislav: Pěšky mezi buddhisty a komunisty.

Vtipné vyprávění cestovatele Ladislava Zibury, který zaznamenal zážitky
a zkušenosti z dobrodružného pěšího putování po Nepálu a Číně.

yy Zittlau, Jörg: Jak se léčit vhodnou stravou.

Rady, jak léčit běžné choroby speciálně vybranou stravou, vitamíny,
minerály a stopovými prvky.

yy Lavay, Martin: Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

Jak zemřelo devět vysokoškoláků, kteří chtěli přenocovat pod uralskou
Mrtvou horou?

yy Gantz, Corine: Skryto v Paříži.

Román o přátelství, lásce a třech ženách hledajících nový život v srdci
Paříže.

yy Moström, Jonas: Fontána.

Nová švédská detektivka.

yy Mann, Don: Seal team six - lov vlka.

Válečný thriller amerického autora a bývalého člena jednotek SEAL,
který vede své hrdiny do boje proti arabským teroristům.

yy Nesbo, Jo: Žízeň.

Nová detektivka s Hary Holem.

yy Adams, Ellery: Kouzelné koláče.

Romantický příběh s detektivní zápletkou o nevěře i síle rodinných
pout, ale především o blahodárném vlivu dobrého jídla, v tomto
případě koláčů.

ČTEME OPRAVDU VŠUDE

Ze soboty 3. 6. na neděli 4. 6. se s dětmi ze čtvrtých
tříd chystáme na návštěvu partnerské swídnické knihovny.
Také tam se chystáme společně číst a taky si hrát, soutěžit.
A třeba přijde také pan Andersen.
Vaše knihovnice

yy Läckberg, Camilla: Elsyino tajemství.

Detektivní román současné švédské autorky.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A
T.J. Sokol Police nad Metují,

Institut zážitkové pedagogiky Klučanka
a hasiči Velká Ledhuje

Pořádají:

v sobotu 3. 6. 2017

START: 14 h - 15 h
před sokolovnou, kde děti čeká trasa plná zábavných úkolů.

Připraven je bohatý doprovodný program,
nafukovací skluzavka, kolotoč a ukázka soutěžní
činnosti mladých hasičů SDH Bukovice.
V 16 h velké překvapení.

Vstup zdarma
Občerstvení zajištěno
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
PRODEJ VSTUPENEK V NÁCHODĚ

Vstupenky na akce pořádané Pellyho
domy je možné zakoupit v Městském
informačním centru v Náchodě na
náměstí.

PRODEJ VSTUPENEK NA AKCE
POŘÁDANÉ MKS Č. KOSTELEC
V Informačním centru v Pellyho domech prodáváme vstupenky na akce
pořádané červenokosteleckým kulturním střediskem: www.mksck.cz

KOLÁROVO DIVADLO

Divadelní představení nabízí zábavné
vyprávění, čtení z kronik, dobové písně a tance, ale také laskavý humor a
zamyšlení nad dnešním životem.
Vstupné: 270 / 250 Kč
Prodej vstupenek od 5. 6. 2017.

KINO
Čtvrtek 1. 6. 2017 od 17:30 hod

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.

POLICKÁ ZELŇAČKA

Sobota 10. 6. 2017
Program na www.policko.cz a samostatných plakátech.

PŘIPRAVUJEME

PROCHÁZKY POLICKEM

Cyklus terénních exkurzí s Mgr. Janem
Tůmou z Regionálního muzea Náchod.
Maximální počet zájemců: 30 osob/
procházka. Přihlášky, bližší informace
a platba vždy předem, v informačním
centru. Více informací: www.policko.cz
nebo v Informačním centru.
Účastnický poplatek:
dospělí 60 Kč, děti 30 Kč

VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
neděle 4. 6. 2017 od 17:00 hod
Pořádá Petr Havlíček
Vstupné: 230 Kč

PROTANČÍME CELÝ ROK

pátek 16. 6. 2017 od 18:00 hod
Závěrečné vystoupení tanečního oboru
ZUŠ Police nad Metují.
Prodej vstupenek od 1. 6. 2017
Vstupné: 80 / 60 Kč

! Zahajujeme předprodej !
VÍNEM PROTI POHANSTVÍ
aneb STAROČESKÝ DEKAMERON

pátek 20. 10. 2017 od 19:00 hod
Spisovatel Vlastimil Vondruška a
hudební skupina Ginevra zvou na výlet
za hříchy našich předků.

Rodinný / Fantasy. Velká Británie / USA
/ Kanada, 2016, 117 min
Vstupné: 60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

OSTATNÍ
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA: ČERVEN

Prohlídka benediktinského kláštera v
Polici nad Metují, včetně prohlídky
kostela Nanebevzetí Panny Marie a
Muzea města Police nad Metují.
TERMÍNY: 10. 6. /11. 6. a 24. 6. / 25.
6. 2017, vždy od 11:00 a od 13:00
hod
Sraz účastníků: na nádvoří kláštera, 15
minut před začátkem prohlídky. Délka
prohlídky: cca 45 minut
Cena: 80 Kč dospělí / 40 Kč děti do 15
let zahrnuje vstupné do muzea a příspěvek kostelu.

PROCHÁZKA POLICKEM I.
LAUDONOVY VALY

Sobota 3. 6. 2017
Vycházka po stopách vojenských polních opevnění z 18. století.
Bližší informace, přihlášky a platba
v Informačním centru, do 1. 6. 2017.
Vstupné: 60 Kč dospělí / 30 Kč děti
Polický měsíčník - červen 2017

PROCHÁZKA POLICKEM II.
Hvězda – Polická hora
sobota 22. 7. 2017

PROCHÁZKA POLICKEM III.

Stračím ocasem do Suchého Dolu
sobota 29. 7. 2017

KULTURA U SOUSEDŮ
HRONOV
5. a 8. 6. 2017
Hronovské hádě

13. ročník divadelního festivalu nejmenších herců,
Jiráskovo divadlo Hronov
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14. 6. 2017 ve 21:30 hod
Špunti na vodě

Rodinná komedie, pojízdné letní kino,
deky s sebou, vstupné 80 Kč
Park Aloise Jiráska, piknikové sezení

15. - 16. 7. 2017
Hronovská pouť

Park
Aloise
Jiráska
Hronov
Doprovodný program 15. 7. 2017:
15.00 hod - Pískomil se vrací: dovádivá
koncertní show pro děti od 2 do 11 let
16.30 hod - Moderní kouzelnické
vystoupení kouzelníka Štěpána Šmída s
aktivním
zapojením
dětí
18.00 hod - koncert Vlasty Horvátha s
kapelou
20.00 hod - Řemen 25 let retro tour koncert
pop-rockové
kapely

otevíracích dob, možností ubytování,
kontaktů. Průvodce je tradičně
doplněn
souborem
slevových
poukázek a vstupenek, platných do
konce roku 2020.

SOUTĚŽTE S TOULAVÝM
BAŤOHEM

I pro rok 2017 připravila Branka o.p.s.
cestovatelskou hru, určenou především rodinám s dětmi.
Vyhrajte víkend na farmě Wenet pro
dvě osoby, víkend ve všesportovním
areálu v Havlovicích pro celou rodinu,
ubytování pro čtyřčlenou rodinu v penzionu Bor a další krásné ceny!

Kulturní a informační středisko Hronov
více informací: www.kulturahronov.cz
nebo tel.: 491 483 646, 733 539 960

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY V PRODEJI

KLADSKÉ POMEZÍ
Nejnovější průvodce z řady „Česko
všemi
smysly“
z
produkce
nakladatelství Soukup & David.

Je rozdělen do 12 hlavních kapitol.
Součástí je také přilehlé kladské
(polské) příhraničí s národním
parkem Stolové hory. Průvodce se
věnuje
přírodě,
historickým
a
technickým
památkám
a
také
možnostem aktivního trávení volného
času. Nechybí ani zajímavosti a
praktické
informace,
včetně
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POLICE MÁ SVÉHO MOBILNÍHO
PRŮVODCE!

Letos na jaře Police nad Metují spustila
svého prvního mobilního průvodce.
Mobilní průvodce respektuje požadavky na vzhled mobilních aplikací pro
chytré telefony a tablety, který seznámí turisty s městem jako takovým –
historií, památkami, ale také praktickými informacemi jako je ubytování,
stravování, lékaři, lékárny či obchody.
Jeho vzhled je navržen tak, aby ho
uživatelé mohli začít okamžitě používat. Mobilní průvodce se bude stále
doplňovat a aktualizovat a doufáme, že
tam vždy najdete to, co hledáte. Aplikaci spustíte zadáním odkazu:
Pro Android:
https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.effortix.app149
Pro iOS / Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/poli
ce-nadmetuj%C3%AD/id1228156952?l=cs&ls=
1&mt=8
Nebo ho můžete případně najít na Play
Store (Android) anebo App Store (iOS
Apple)
Mobilní aplikaci není možné spustit na
počítači.

NOVÉ MATERIÁLY

Pro malé a velké návštěvníky je na
letošní sezonu ve všech informačních
centrech Kladského pomezí opět k
dispozici inovovaná ilustrovaná mapa
s tipy na výlety a vyznačenými místy,
kde můžete získat samolepky a obdržet pěkné ceny.
• Jednotlivé samolepky dostanete ve
výdejních místech vyznačených v seznamu na mapě (místa ve stejném
místě vydávají stejnou samolepku)
• Při předložení mapy s pěti různými
samolepkami získáte létající frisbee
nebo poznámkový blok s Toulavým
baťohem
• Všichni, kteří se ve výdejním místě
prokáží mapou s pěti nasbíranými
samolepkami a poskytnou svůj kontakt (e-mail), budou na konci sezony
slosováni o hodnotné ceny.
Více na www.toulavybatoh.cz nebo
v informačních centrech Kladského
pomezí.
Slosování proběhne 2. ŘÍJNA 2017.

V Informačním centru je k dostání
letní číslo turistických novin Broumovska,
které
vás
seznámí
s novinkami a děním na Policku a
Broumovsku. K dispozici je také tištěný průvodce Polickem 2017 - oblíbený
propagační materiál nejen pro turisty.
Dále slevová karta Broumovsko, díky
které ušetříte na vstupném ve vybraných subjektech a mnoho dalšího.

TIP NA VÝLET
HERECKÝ DŮM VIKTORKA

Dne 13. 5. 2017 bylo v Ratibořicích
slavnostně otevřeno první Herecké
muzeum zvané Herecký dům Viktorka.
Za tímto projektem a realizací stojí
režisér Tomáš Magnusek. Návštěvníkům je k dispozici muzeum, restaurace, víceúčelový sál, pokoje hotelového
typu a zázemí pro hosty. U budovy
vznikl rovněž první chodník slávy a
připravuje se herecká alej, která bude
připomínat osobnosti, které už nejsou
mezi námi. Čeští herci věnovali do
muzea své osobní věci, kostýmy, dárky
k jubileím, ceny za herecké výkony,
jsou zde scénáře, umělé nosy, masky a
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mnoho dalšího. Patronem muzea je
herec Martin Dejdar.
Toto opravdu ojedinělé muzeum
v Čechách stojí za zhlédnutí!
Informace www.hereckemuzeum.cz
Otevřeno celoročně:
pondělí – neděle, 8 – 20 hodin
Vstupné:
Dospělí 100 Kč, děti 6 – 15 let 50 Kč

JARNÍ SETKÁNÍ
INFORMAČNÍCH CENTER

V úterý 16. května proběhlo v Městské
knihovně v Novém Městě nad Metují
setkání všech turistických informačních center Kladského pomezí. Na
začátku nás přivítala paní ředitelka
Markéta Venclová i Lenka Lembejová
a poté dala slovo všem pracovníkům
informačních center, protože na tomto
setkání bylo mnoho nových pracovníků. Všichni představili sebe i novinky,
které si pro nadcházející turistickou
sezónu připravili. Následovala diskuze

o projektu Toulavý baťoh, který i tento
rok bude pokračovat. Na konci proběhla distribuce propagačních materiálů mezi jednotlivými infocentry i
KHK. Odpoledne následovalo školení
na téma "Marketing + TZ a PR“.

CYKLOBUSY PO ZIMĚ OPĚT
STARTUJÍ SVÉ MOTORY

Přinášíme dobrou zprávu pro všechny
milovníky cyklistiky a turistiky.
V sobotu 3. června opět nastartují své
motory obě linky cyklobusů, které vás
celé léto budou vozit po Kladském
pomezí a až za hranice s Polskem.
Cyklobusy budou jezdit do 30. září
v sobotu, neděli a ve svátky a v době
letních prázdnin každý den.
Tradičně vyjedou dvě linky, kterými se
můžete svézt – červená a modrá. Delší
červenou linkou se dostanete z Hradce
Králové až do Horní Malé Úpy na Pomezní boudy. Mezi tím však linka staví
například ještě v Jaroměři, a tak můžete i se svým kolem zavítat do pevnostního města Josefov. Dále má zastávku v
České Skalici, které je perfektním výchozím místem pro návštěvu Babiččina údolí nebo se odtud můžete projet
po nové cyklostezce kolem vodní nádrže Rozkoš. Vystoupit můžete
v Adršpachu a objet si tak skalní města
a díky zastávce v Jívce či Radvanicích
se snadno dostanete rovněž do Jestřebích hor a oblíbeného výletního cíle
měděného dolu Bohumír.
Jednou z důležitých zastávek je také
město Náchod, odkud se nabízí hned
několik možností na váš cyklovýlet.
Nicméně cyklobus přijíždí do Náchoda
právě včas, abyste mohli v případě

zájmu přestoupit na druhou modrou
linku cyklobusu, která bude návštěvníky vozit po celou sezonu přes polskou Kudowu Zdrój a Karłów do
Broumova. Zde se nabízí výlet k poutní
bazilice do Wambierzyc, kde cyklobus
také staví nebo se ze zastávky
v Karłówe či Radkówe vydejte na kole
přes Božanov a Martínkovice za exotickými zvířátky na broumovskou
farmu Wenet. Modrá linka bude v době
letních prázdnin jezdit v pracovních
dnech pouze na Karłów, v sobotu,
neděli a o svátcích až do Broumova.
Ke svým výletům si nezapomeňte
v informačních centrech vyzvednout
připravené letáky s jízdními řády a
také praktické mapy s cyklotrasami
v Kladském pomezí.
Provoz cyklobusů každoročně organizuje a propaguje společnost Branka,
o.p.s. Jízdní řády cyklobusů a tipy na
výlety
naleznete
na
www.kladskepomezi.cz.
Regionem
projíždějí i další linky cyklobusů do
Orlických hor. Více se o nich dozvíte na
www.euro-glacensis.cz.

PROVOZNÍ DOBA
INFORMAČNÍHO CENTRA
V ČERVNU:

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

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

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

Muzeum města Police nad Metují
Stálá expozice Muzea města
Police nad Metují v červnu

Počínaje 1. červencem bude v Muzeu města Police nad Metují zahájen plný celotýdenní provoz. Muzeum tak lze navštívit denně,
mimo pondělky. Otevírací doba 9,00-12,00 a
13,00-16,30 hod. Navštívit lze stálou expozici
Muzea města Police nad Metují v benediktinském klášteře, součástí prohlídky muzea je
na požádání také stará barokní roubená škola
z roku 1785.
V současné době připravuje novou expozici zimních sportů, která rozšíří expozici
muzea. Její otevření je plánováno na červenec
až srpen. Bližší údaje o postupu přípravy expozice a přesném datu jejího otevření budou
upřesněni v dalším čísle.

Noc kostelů – Muzejní noc 9. 6. 2017
Římskokatolická

farnost

Police

nad
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Metují a Regionální muzeum Náchod zvou na
již tradiční Noc kostelů - muzejní noc, která
v tomto roce proběhne v pátek 9. června 2017.
Program bude probíhat v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, v prostorách Muzea města
Police nad Metují v benediktinském klášteře
a ve staré barokní škole Dřevěnce. Muzeum
a soukromou opatovu kapli v benediktinském
klášteře a starou školu lze navštívit v jak rámci
programu Noci kostelů, tak samostatně.
Muzeum v klášteře bude přístupné od
19,00 do 22,00 hod. Návštěvníky zde bude
provázet odborný pracovník Mgr. Jan Tůma,
který také rád zodpoví vaše případné dotazy.
Vstup do muzea v klášteře zdarma.
Stará barokní roubené patrová škola
z roku 1785 bude otevřena pro návštěvníky
od 19,00 do 22,00 hodin. Program nazvaný
„Večer při svíčkách“ zde již tradičně budou
zajišťovat členky Cechu panen rukodělných.
Vstupné dobrovolné. V rámci prohlídky staré
školy bude možné poprvé navštívit také novou

muzejní mini-výstavu věnovanou staré škole.

Výstava – Stará polická škola

Regionální muzeum v Náchodě zve návštěvníky do staré školy Dřevěnky na mini-výstavu o dějinách staré polické barokní školy čp.15. Výstava v krátkosti přiblíží dějiny
budovy čp. 15 v Hvězdecké ulici (stará barokní škola) a stručně i vývoj školství v Polici nad
Metují. Výstavu doplní ukázky historických
učebnic, třídních knih, matrik a školních pomůcek. Chybět nebude ani pověstná rákoska,
či dobové fotografie učitelů a školních dítek.
Mezi vystavenými předměty najdete i obraz
učitele Benedikta Wrenera, který působil ve
steré škole v čp. 15 jako řídící učitel. Výstava
bude otevřena od 9. 6. 2017 v rámci programu Noci Kostelů – Muzejní noci (19,00-22,00
hod.) až do 30. 9. 2017. Mimo kulturní akce
lze o prohlídku výstavy požádat v Muzeu města Police nad Metují v klášteře.
Mgr. Jan Tůma
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Dvora Králové nad Labem, ani do Afriky.
Afrika na vás čeká v Muzeu papírových
modelů.

Sobota 1. července
od 21.00 hodin

PROMÍTÁNÍ
POD ŠIRÝM NEBEM

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

ČERVEN 2017
Pondělí 5. června
od 9 do 17 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE

Kromě stálé expozice i výstava Ladislava
Badalce. V 1.NP je otevřen nový výstavní sál.

Středa od 14:30 do 17 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Film Xaviera Dolana "Imaginární
lásky".

Na Nové terase uvidíte jeden z těch filmů,
který do vás "nahraje" náladu a vy v ní potom
plujete ještě minimálně několik minut cestou
z kina. A je vám dobře po těle. Anglická
verze s titulky.
Vstupné dobrovolné

MUZEUM OSLAVILO PÁTÉ
NAROZENINY
Jak dopadly?

Víkend 13. a 14. května byl v Polici nad
Metují ve znamení oslav pátých narozenin
Muzea papírových modelů. Oslavy ale začaly
už v pátek, vernisáží výstavy spolku grafiků
Hollar v Zeleném domečku a koncertem
Zuzany Dumkové.

Nedělní program byl věnován hlavně nejmenším návštěvníkům, které okouzlila balónková show nebo zaujala soutěž v hodu
vlaštovkou.
„Bylo to organizačně náročné“, řekl ředitel Muzea Pavel Frydrych, „ale ty rozzářené
dětské oči a spokojenost dospělých nám
říkají, že to stálo za to.“ Jana Křepelková,
která na oslavy dorazila s rodinou, našla jinou
souvislost: „Tenhle nádherný doprovodný
program dokáže přitáhnout do Muzea daleko
víc návštěvníků a těm potom nezbývá než
zírat na to, co všechno šikovný člověk dokáže
vytvořit z papíru.“

HUDEBNÍ MOTIVY V GRAFICE

Kolektivní výstava SČUG Hollar. Výstavou
se Police nad Metují připojila k projektu „Rok
grafiky“, vyhlášenému spolkem grafiků
Hollar ke stému výročí založení Hollaru.
Police nad Metují, Zelený domeček, výstava
potrvá do 11. června. Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 15. června

ANDY WARHOL

Vernisáž výstavy na Nové
Terase 15. 6. od 18.00 hodin

Grafiky světoznámého výtvarníka, zapůjčené
ze soukromé sbírky. Pořádá v Zeleném domečku spolek Apeiron za podpory Města
Police nad Metují. Otevřeno: úterý - neděle,
10.00 - 12.00 hodin, 13.00 - 17.00 hodin.
Vstupné dobrovolné

24. a 25. června
od 9 do 17 hodin

MUZEUM DĚTEM

Pro návštěvníky je připravena Interaktivní
samoobslužná dílna v expozici. Tématem
budou africká zvířata. Nepotřebujete jezdit do
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Celkem za dva dny oslav přišlo do Muzea
téměř 750 lidí, kteří si narozeniny užili
v pohodové a příjemné atmosféře. Pavel
Frydrych ještě vyzdvihl jednu věc: „Bez
dobrovolníků, kteří byli ochotni Muzeu pomoci, by se snad taková akce ani nedala
uskutečnit. Všem patří veliký dík, nejen od
Muzea, ale hlavně od návštěvníků, kteří, jak
věřím, se zase do Muzea vrátí.“

Sobotní den si i přes nepřízeň počasí užilo
v Muzeu a jeho nejbližším okolí víc jak 500
návštěvníků. Ti mohli obdivovat práci modelářů, pro nejmenší bylo připraveno několik
workshopů a v pět hodin proběhl slavnostní
přípitek, létaly špunty šampaňského a byl
odpálen papírový ohňostroj. A zatímco venku
po koncertu kapely Café baret probíhala
bublinová show, která uhranula všechny
napříč generačním spektrem, v Muzeu se už
vše připravovalo na vernisáž výstavy jednoho
z jeho zakladatelů, Ladislava Badalce. Po ní
se slavnostně otevřel nový Sál expozice,
kterým se Muzeum rozšířilo a v současné
době nabízí návštěvníkům ke zhlédnutí téměř
dva a půl tisíce modelů.
Večer gradoval koncertem písničkářky a
herečky Divadla Ypsilon Jany Šteflíčkové, po
něm byli gratulanti svědky přistání na Měsíci
modulu Apollo 341 v podání ZUŠ Police nad
Metují. To bylo završeno ohňostrojem, který
prozářil setmělou noční oblohu nad městem.

Další fotografie včetně rozpočtu oslav najdete na http://mpmpm.cz/co-by-vas-mohlozajimat/

LETOŠNÍ
ZÍSKANÉ DOTACE

V letošním roce jsme opět uspěli v dotačním
programu Volnočasové aktivity vypsané
Královéhradeckým krajem a získali jsme
dotaci ve výši 20 000,- Kč na Tvořivé dílny
(17SMR03-0012) pořádané v Muzeu papírových modelů. Finanční prostředky budou
použity především na dovybavení výtvarné
dílny a nákup výtvarného materiálu.
Polický měsíčník - červen 2017

TRADICE V NOVÉM HÁVU/
TRADYCJA W NOWEJ SZACIE

Muzeum papírových modelů ve spolupráci s Muzeem Dawnego kupiectwa v polské
Svídnici uspělo v dotačním programu Euroregionu Glacensis a získalo v rámci mikroprojektu dotaci na projekt s názvem Tradice
v novém
hávu
s registračním
číslem
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000775.
Vedoucím partnerem projektu je město
Police nad Metují a schválená částka na partnera je 25 231, 10 EUR. V rámci tohoto
projektu vznikne řada úprav přímo v expozici
muzea a projekt především cílí na zatraktivnění pro mladou generaci. Muzeum tak například zřídí zázemí pro mladé rodiny (přebalovací a hrací koutek) nebo QR kódy, wifi po
celé budově, plotr a 3D tiskárnu.
V rámci projektu jsme již u příležitosti
oslav Muzea realizovali zájezd čtyř desítek
polických občanů do partnerského města
Svídnice.
Návštěvníci historického města, odkud

pocházela i česká královna Anna Svídnická
(třetí manželka krále Karla IV.) si mohli s
průvodcem projít centrum a prohlédnout si
památky minulosti. V programu následovala
prohlídka Muzea Dawnego kupiectwa a účast
na slavnosti pořádané k padesátému výročí
založení muzea.

První viditelnou realizací z projektu jsou
interaktivní prvky před vstupem do Muzea.
Pamatujeme hlavně na děti, takže se na fasádě
Muzea objevila tabule, na které se začínají
objevovat první vzkazy a dětské kresby.

Celek doplňuje dětská zóna, zatím v podobě
několika zvířátek vyrobených z automobilových gum. Zvířátka výtvarně zpracoval
pan učitel Jaroslav Soumar. Finální podobu
dětská zóna získá po zatravnění plochy.

PROPAGACE MUZEA

Česká tisková kancelář (ČTK) vydala tiskovou zprávu k Oslavám Muzea a otevření
nového výstavního sálu. Zprávu převzaly
např. Lidové noviny, Mladá fronta Dnes,
Rychnovský deník ad.
V rámci natáčení propagačního spotu o
Polici nad Metují se filmaři zastavili i
v Muzeu.
Plakát a fotografie z vernisáže výstavy
„Hudební témata v grafice“ převzal web
spolku Hollar.
V květnu jsme se zúčastnili modelářského
setkání a soutěže v Otovicích, které pořádal
Modelářský klub Broumov. Dále jsme se
zúčastnili „Bojové ukázky“ v Malých Svatoňovicích, kde proběhlo i setkání modelářů.
Pavel Frydrych

Události a komentáře Police Symphony Orchestra

Vítám Vás u sledování pravidelného zpravodajství ze světa útvaru Police
Symphony Orchestra. A začneme hned skandální novinkou! Ač to není útvar policejní,
byla vedením orchestru nastolena přísná pravidla – „Kecáš? Hlučíš? Zaplatíš!“ jsou slova
na transparentu, který je vystaven ve zkušebně
orchestru. Kdo je při sobotních dopoledních

zkouškách orchestru přistižen při činu, neprodleně platí 1 Kč, která putuje do PSO kasičky
a využívá se na financování společných vydání
a aktivit. Nutno konstatovat, že akce se setkala
s velkou účastí, zaplatilo nemálo jedinců, a dirigenti tak ušetřili spoustu prokecaného času k
nastudování nového repertoáru, jenž je nutný
k aktivní produkci orchestru.
Nyní přejděme k těm příjemnějším novinkám ze života
tohoto symfonického tělesa.
Červen bude ve znamení víkendových akcí na čerstvém vzduchu. 10. června zazní symfonické skladby v podání PSO
na trutnovském Pivofestu a
hned 17. června můžete přijet spolu s PSO oslavit kulatiny Žernova. Sám Bedřich
Smetana se vyslovil, a srdečně
pozval toto mladé hudební těleso na svůj Litomyšlský festival. Tak si neváhejte udělat

24. června výlet – zahrají v zámeckém parku
festivalu Smetanova Litomyšl. Po koncertních akcích bude následovat i závěrečné turné, kde bude PSO reprezentovat východočeský region. Aktivní týdenní koncertní zájezd
po Dánsku tak budiž i mladým muzikantům
odměnou.
Zahálet se nesmí, a proto tužku a papír (či
ukazováček a smart phone) k ruce! Kdy? 8.
září Kde? Adršpašské skály, Havraní město
Co? Benefiční večer s názvem „Když i skály naslouchají…“ Proč? Pro Nadační fond
Hospital Broumov. A taky pro vás, pro nás, a
pro jeden hezký letní a srdcem plánovaný večerní koncert PSO. Co s sebou? Deky, lehátka
či pevnou obuv na stání. Vystoupí více než
120 účinkujících a večerem provede speciální
host! Pro více informací sledujte náš facebook, web a instagram!
Od mikrofonu se loučí a na další zpravodajskou relaci se těší,
Petra Šotolová, pikolistka PSO
FOTO: Aneta Chládková

ANDY WARHOL - výstava grafik

Police nad Metují, Zelený domeček, 15. 6. – 30. 7. 2017
Zelený domeček v Polici nad Metují bude od
půlky června do poloviny prázdnin hostit výstavu světově známého výtvarníka Andy Warhola.
Výstava představí12 sítotisků, zapůjčených ze soukromé sbírky. Návštěvníci uvidí jak Campbellovu
polévku, tak portrét sex symbolu amerického
Hollywoodu Marylin Monroe.
Zakladatel a nejvýraznější tvář pop-artu, Andy
Warhol (1928-1987), byl potomkem rusínských
přistěhovalců, pocházejících z bývalého území
Československa. Ve své tvorbě vyšel z práce reklamního grafika a díky němu se v exteriérech galerií začaly objevovat věci denní potřeby, aniž by
je jakkoliv transformoval do symbolů. Plechovka
Campbellovy polévky zůstává ve Warholově podání plechovkou Campbellovy polévky. Podobně
jako spisovatel William Burroughs vysvětluje, že
název jeho stěžejního díla „Nahý oběd“ je prostě
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tím soustem, které máme zrovna napíchnuté na vidličce. Provokativní konfrontace diváka se známým
na nečekaném místě se stala jednou z priorit tvorby
Andy Warhola.
„Podařilo se nám oslovit soukromého sběratele, který souhlasil s tím, že nám grafiky zapůjčí. Budeme mít k dispozici třeba devět barevných
variací portrétů Marylin Monroe, z deseti existujících,“ přibližuje připravovanou výstavu člen spolku
Apeiron Lukáš Kollert.
Vernisáž výstavy se uskuteční 15. 6. od 18.00
hodin v Zeleném domečku v Polici nad Metují,
Tyršova 345, za hudebního doprovodu žáků ZUŠ
Police nad Metují. Výstavy potrvá do 30. 7. Výstavu
pořádá spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem papírových modelů Police nad Metují a s podporou
Města Police nad Metují.
Pavel Frydrych
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Po z v á n ka k s o u s e d ů m
Broumovský klášter láká na
oblíbenou ochutnávku vín
Vinum et Cetera

´ nad Metují Vás zve na
Obec Ždár

V sobotu 3. června od 13 hodin ožije broumovský
klášter oblíbenou akcí Vinum et Cetera. Veřejnou ochutnávku nejlepších českých a moravských vín z kolekce
Salonu vín ČR letos hudebně doprovodí cimbálová muzika Bača a také sólová vystoupení muzikanta Kryštofa
Karvovského. Večer bude u klášterní kavárny Café
Dientzenhofer následovat tradiční afterparty s jazzovým
DJem Ondrou Kejzlarem. Vstupenky za 80 korun budou
slosovatelné. Na výherce čekají zajímavé „klášterní“
ceny: víkendové ubytování se snídaní pro dva v mnišských celách Domu hostů, poukazy na koncerty ArtCafé,
přednášky ScienceCafé, víno z Benediktinských sklepů,
občerstvení v kavárně, rodinné poukazy na prohlídku
kláštera a další. Součástí programu budou i volné prohlídky revitalizovaných prostor kláštera a klášterní zahrady.
Ochutnávky se jako obvykle zúčastní také Marek
Babisz, hlavní sommelier Salonu vín ČR. Ten mimo své
expozice na zámku ve Valticích představuje veřejnosti
vína externě pouze jednou v roce, a to právě v Broumově.
Návštěvníci tak mohou vína nejen ochutnat, ale také se
o nich dozvědět mnoho informací, včetně zajímavostí o
pěstování a technologii zpracování. Občerstvení na akci
bude zajištěno. Další červnové akce najdete na webu
www.klasterbroumov.cz.
Kateřina Ostradecká, Agentura pro rozvoj Broumovska
katerina.ostradecka@broumovsko.cz

MEZINÁRODNÍ
DEN MUZEÍ
A GALERIÍ
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Program:

9.00
zahájení trhů
9.30
vystoupení dětí ze Základní školy Žďár nad Metují
10.30–11.30

bublinová show Matěje Kodeše

Během dne přivítáme účastníky
akce: „Běh z Police do Police“
14.00–15.30. „CIMBÁLOVKA“ Jirky Kábrta
16.00–17.15 HVĚZDA CO SE NEZDÁ“
– zábavný program pro děti+ vystoupení TŠ BONIFÁC, z.s.
17.15–18.00 KOUZELNÍK S KLAUNEM

Na rybárně:
opékání ryb

18.00–18.00
18.30 –19.30
20.00 –22.00
22.00
22.30–02.00

Marián vojtko – muzikálový zpěvák

CRC - Creedence Revival Czech
HOLIDAY EXPRESS
LED SHOW
HOLIDAY EXPRESS (program zajišťuje kulturní a umělecká agentura ART PRESTO s.r.o.)
U hasičárny:
od 12.00 program
pro

U kovárny:
• od 9.00 ukázky řemesel, kavárnička,
• posezení s kapelou „Dívčí trio“ z Police nad Metují,
• výstava „anglických“ vozidel
• možnost prohlídky staré kovárny

dět

i:
• řemeslné dílničky a
soutěže pro děti
• cirkus se zvířátky
• občerstvení

i, grilovanou krkovici a klobásky

Žďárská hospůdka připravuje mysliveckou kuchyn

hlavní sponzori
ˇ akce:
EMERGE, a.s.

GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V NÁCHODĚ

Hauk s.r.o.

Grim a synové Bukovice s.r.o.

Kulturní akce v Červeném Kostelci

WORKSHOPY
DIVADLO
KONCERT
PERFORMANCE
KAVÁRNA A OBČERSTVENÍ
ZVÝHODNĚNÝ PRODEJ PUBLIKACÍ

yy Noc na Karlštejně – 9. 6. 2017
yy BUTY, Kostelecká cimbálovka a
slavnostní zahájení MFF
– 16. 8. 2017
yy Muži v offsidu - 5. 10. 2017
yy IVAN MLÁDEK - BANJO BAND
- 7. 10. 2017

yy Šípková Růženka - 8. 10. 2017
yy Osudy dobrého vojáka Švejka
- 14. 10. 2017
yy PODIVUHODNÝ CIRKUS
DR. TARZANA - 12. 11. 2017
yy Hrdý Budžes – 15. 11. 2017
yy Věra Martinová – 15. 12. 2017

26|05
2017

DARJA ČANČÍKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA – HRA S KOLÁŽÍ PRO PŘIHLÁŠENÉ ŠKOLNÍ SKUPINY VEDENÁ
VYSTAVUJÍCÍ UMĚLKYNÍ.
DARJA ČANČÍKOVÁ WORKSHOP VEDENÝ VYSTAVUJÍCÍ UMĚLKYNÍ. TISK Z NETRADIČNÍCH MATRIC NA TÉMA
DOMOVNÍ ZNAMENÍ.
16:30–18:00 EWA ŻURAKOWSKA ZÁŽITKOVÁ DÍLNA PÍSEŇ – KRAJINA DUŠE VEDENÁ POLSKOU HUDEBNICÍ
A PERFORMERKOU. OSOBNÍ VYPRÁVĚNÍ PÍSNÍ PROSTŘEDNICTVÍM HLASU A POHYBU V KRAJINĚ.
18:30–19:30 ANNA KRTIČKOVÁ, VERONIKA SVOBODOVÁ KOMORNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POUŤ. OSOBITÉ
PŘEDSTAVENÍ NA POMEZÍ ANIMOVANÉHO FILMU A DIVADLA INSPIROVANÉ PŘÍBĚHEM FRANTIŠKA Z ASSISI.
20:00–20:30 EWA ŻURAKOVSKA HUDEBNÍ PERFORMANCE KRAJINA PÍSNÍ SPOJENA S PROJEKCÍ.
20:30–21:00 EWA ŻURAKOVSKA, MAREK MACEK, KAMIL REMEŠ HUDEBNÍ PROJEKT ČERPAJÍCÍ Z FOLKLORNÍCH
HEBREJSKÝCH PÍSNÍ.
10:00–11:45

16:00–17:30
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FACEBOOK.COM/GALERIENACHOD

Sbor dobrovolných hasičů v Suchém Dole.

Suchý Důl - areál fotbalového hřiště

od 14:00 - vystoupení loutkového divadla MARNÁ SNAHA
- na sále Kulturního domu
od 15:00 - soutěže o ceny, zábavné atrakce, soutěž ve zpěvu
od 16:00 - vystoupení kapely KDO TO NESLYŠEL O NIC NEPŘIŠEL
od 17:30 - vystoupení občanského sdružení SPONA - zábavná scénka
od 18:30 - vystoupení country kapely SLAVEŇÁCI
Vstupné do 15-ti let zdarma, nad 15 let 50 Kč
informace: +420 602 537 374
areál částečně zastřešen akce se koná za každého počasí
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P O H L E DY D O H I S TO R I E

Jiri Vostrý - Žitavec

aneb - tam na hrázi u rybníka…
Jdeme –li z parkoviště na horním konci Hlavňova silnicí směrem na Suchý Důl,
pak při cestě za hrázi rybníku, kudy se
dnes vchází do Kovářovy rokle a dále na
Hvězdu, nás kámen upozorní na místo, kde
stávala chaloupka Jiřího Vostrého – Žitavce,
postavy z Jiráskova románu Temno. Jiří
Vostrý se zde podle nálezu v matrice polického farního úřadu narodil 5. října 1702.
Původní jeho jméno bylo podle této matriky
Jiří Šorfa (Scharf).
Jiří Vostrý se stal – neznámo kdy, jak
a proč - tajným evangelíkem. Opat Otmar
Zinke vyhlásil roku 1726 patent, jímž hrozil
přísnými tresty všem, kdo by neodevzdali
zakázané knihy do rukou duchovenstva. Jiří
Vostrý odešel v té době s rodinou a s několika dalšími evangelíky z okolí do emigrace
do Žitavy. Jako vášnivý „evandělík“ svým
spoluvěrcům v severovýchodních Čechách
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přinášel odtamtud duchovní útěchy ve
formě knížek i ústní duchovní posily. Při
jedné takové cestě byl nedaleko Litomyšle
chycen, po mučení se přiznal ke své totožnosti a byl odsouzen k vězení na Špilberku.
Odtamtud si ho však vyžádal opat Zinke,
neboť Vostrý byl jeho poddaným a zručným
kameníkem. Pracoval potom s okovy na nohou na přestavbě broumovského kláštera.
Z broumovského vězení se mu však podařilo uprchnout. Ze Žitavy přesídlil k Berlínu
do Rixdorfu, kde se mu celkem slušně vedlo. Bylo mu téměř šedesát let, když se rozhodl vydat znovu do Čech. Nešťastnou náhodou padl v Kladsku do rukou rakouských
husarů, kteří ho měli za vyzvědače. Byl
převezen do Prahy, mučen a dne 27. března
1760 v pražské nemocnici následkům mučení podlehl.
Postavu
evangelického
emigranta
vzpomíná Alois Jirásek ve svém románu

„Temno“, kde Jiří Vostrý zvaný Žitavec
vystupuje jako episodní figurka. Pohnuté
životní osudy Jiřího Vostrého popsal také
polický knihkupec Antonín Krtička-Polický
ve stati „Jiří Vostrý – Žitavec“ (Od kladského pomezí, roč. 8, 1930-31, s. 99-101) a ve
své sbírce pověstí z Policka „Báje a pověsti
z kraje Jiráskova“.
Na místech, kde stávala chalupa Jiřího
Vostrého, byl zde zásluhou hlavňovských
občanů odhalen v roce 1964 kamenný pomníček s pamětní deskou. V posledních
dvou létech bylo z iniciativy předsedy
osadního výboru v Hlavňově pana Martina
Vaniše, za finanční podpory města Police
nad Metují a pochopení paní starostky Idy
Jenkové prostranství u pomníku pěkně
upraveno. Posezení u pomníku poslouží
turistům k odpočinku i při jejich cestě po
Broumovských stěnách.
Text František Janeček
Foto Jan Moravec
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PAMÁTNÁ MÍSTA A UDÁLOSTI NA POLICKU

Krvavé úterý na Ostaši v roce 1421
Hora Ostaš s Police nad Metují
na vedutě z doby kolem roku 1800

Stolová hora Ostaš (700 m n. m.) je nepochybně jednou z nejvýraznějších dominant Policka. První písemná zmínka o Ostaši
se objevuje v souvislosti s událostmi roku
1421. Samotný název hory je však patrně starší. Může pocházet snad již z dob kolonizace
Policka, kdy ji tak mohli pojmenovat benediktinští mniši. Jméno Ostaš (Ostass, Vostaš,
Wostasch) totiž bývá vykládáno jako staročeská varianta jména sv. Eustachia, česky sv.
Eustacha či také Ostacha, jednoho z Čtrnácti
svatých pomocníků. Jeho kult výrazně podpořila Zlatá legenda, sestavená roku 1260
dominikánem Jakub de Voragine. Sv. Eustach
Římský, čili Eustachius, byl ale především
patronem lovců. Název tak mohli hoře dát i
lovci, a to ještě v dobách, kdy byla pokryta původním pralesem. Tajemná hora ostatně přitahovala již pravěké lovce. Ukazují to například
kamenné štípané nástroje z období mladého
paleolitu a mezolitu, které byly nalezeny při
jižním úpatí hory v okolí České Metuje, Žďáru
nad Metují a na Žďěřině.
Hora pojmenovaná po světci, což je
v těchto končinách značně nezvyklé, byla
také významným poutním místem. Na základě
buly, vydané v Římě 12 kardinály roku 1515,
bylo za pouť ke kapli sv. Kříže na Ostaši možné získat stodenní odpustek. Hora však měla
pro obyvatele neopevněné Police a okolních
vesnic i zcela praktický význam - v dobách
válek a nepokojů využívali její skalní bludiště a rokliny jako přirozený úkryt, a to jak
pro sebe samotné, tak i dobytek a majetek.

Bylo tomu tak i v úterý 27. května roku 1421,
kdy k Polici přitáhlo dvacetitisícové vojsko
Slezanů. Tentokrát však úkryty na Ostaši svůj
účel nesplnily. Masakr bezbranných obyvatel,
který následoval, vyvolal pobouření v celých
Čechách a stal se i inspiračním zdrojem řady
pozdějších lidových i umělých pověstí.
Vše přitom začalo poměrně nenápadně, když jaroměřský královský hejtman, pan
Hynek Červenohorský, vpadnul do městečka
Krčína a nechal povraždit Orebity shromážděné ve zdejším kostele. V odvetu pak Jaroměř
oblehlo početné vojsko Pražanů a Táborů.
V předtuše nejhoršího rozeslali Jaroměřští
na všechny strany úpěnlivé písemné prosby,
„volajíce svět celý ku pomoci své.“ Jediným
kdo na výzvu zareagoval, byla slezská knížata. Již v polovině května Slezané shromáždili
na pomoc Jaroměři znamenitou vojenskou sílu
čítající podle Vavřince z Březové dvacet tisíc
mužů. Na záchranu obleženého města ale bylo
již pozdě, neboť Jaroměř mezitím kapitulovala. Jakmile totiž její obránci uviděli značnou
přesilu, které by jen stěží odolali, začali vyjednávat a nakonec se i vzdali poté, co jim byl
dán slib, že mohou „bez ublížení na těle živi
pokojně odejíti.“ Sotvaže ale vpustili Pražany
a Tábory 15. května 1421 do svých bran, ti
„všechny měšťany i jejich ženy svlékli do košile, a vyvedše je z města, velmi mnohé utopili a
jiné v polích lotrovský lid upálil.“ Kdo by tehdy tušil, jak krutě za tuto věrolomnost Husitů
zaplatí nevinní obyvatelé Police.
Slezané pod vedením Vratislavského

Zlomek středověké nádoby nalezený ve skalním bludišti na Ostaši
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Půdorys zaniklé kaple sv. Kříže na Ostaši
na mapě stabilního katastru (1845)

biskupa Konráda totiž v odvetě vpadli přes
hory do Čech. Jejich cesta vedla přes přátelsky nastavený Broumov, jehož německé katolické obyvatelstvo projevovalo značnou nechuť k českým kacířům. Prvním cílem útoku
se tak stalo až Policko. Dost možná k tomu
dal podnět sám opat Mikuláš prodlévající
v Broumově. Zdejší české obyvatelstvo totiž
nejen přilnulo ke kalichu (volentes Husitarum
opinibus ac religioni), jak nás informují latinsky psané paměti z 16. století, ale dokonce se
i vzbouřilo proti opatovi, i když nevíme v jaké
míře a jakým způsobem.
K Polici přitáhlo slezské vojsko v úterý
po božím těle (27. 5. 1421). Protože městečko nemělo žádné hradby, a nebylo tedy možné
pomýšlet na jakoukoliv jeho obranu, uprchla
většina jeho obyvatel před blížící se armádou
na blízký Ostaš. Stolová hora s příkrými skalnatými svahy a skalními bludišti jim mohla
poskytnout přeci jenom jistý, byť ve výsledku
pouze iluzorní pocit bezpečí.
Pak Slezané „spálili Poličku [městečko
Polici] a útočili na Ostaš. Dobyli ji a zabíjeli a zabíjeli: muže, ženy děti. A vyřezávali
jim jazyky. Bylo to v úterý po Božím těle. Po
dvou týdnech přitáhli zase a vypálili Stupici
[městečko Úpici]. A zase pobíjeli muže, ženy
i děti, i pocestné a každého, koho tu dostihli. Všechny zahubili a pobili a vyřezávali jim
jazyky,“ jak referují Staré letopisy české a
podobně také kronika kolegiáta Pražského.
Autor poměrně pozdního rukopisu nadepsaného „Weytah z kněh starých kostelních a

Profil geologické sondy v bludišti na Ostaši s místem nálezu středověké nádoby
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špitálských Polických“ z roku 1684 k tomu,
neznámo však z jak věrohodných zdrojů, dodává: „jak staří předkové o tom rozprávěli, že
mnohé lidi w Polici zamordovali, jazyky jim
wyřezáwali, a mnozí, kteří mohli, do Wostaše
utekli, a tam jsouce wyzrazeni jsau byli, a
dolů se skal házeni; panny a ženy za wlasy
wěšeny na dříwí, dolů házeny a tak mordovány.“ Výčet ukrutností spáchaných slezským
vojskem během těchto dvou vpádů doplňuje
ještě Vavřinec z Březové ve své Husitské kronice: „… u Police, Náchoda a Trutnova… …
nelidsky pobili přemnoho lidí obojího pohlaví a asi čtyřiceti dětem usekali pravou nohu
a levou ruku nebo levou nohu a pravou ruku
a některým také ještě uřezaly i nosy.“ Proč
však Slezané vyřezávali svým obětem jazyky
a nespokojili se „pouze“ s jejich povražděním? Vysvětlení je jednoduché. Patrně to byla
symbolická pomsta za věrolomnost Husitů u
Jaroměře, kde Husité potušili slib daný jejím
obyvatelům.
Traduje se, že vratislavský biskup Konrád
měl vojákům, kteří násilnou akci provedli,
udělit přímo v Polici odpustky. Tak byli poddaní z Policka nejen přemnozí při hoře Ostaš
nad Policí pozabíjeni (plurimi apud montem Ostass extra Polic necati), ale i mečem
a násilím (gladio et vi) opět přinuceni k poslušnosti opatovi přebývajícímu v té době v
Broumově, jak lakonicky konstatují latinsky
psané paměti z 16. století uchované v rukopise
Broumovského kláštera.
Zpráva o ukrutenstvích spáchaných
Slezany se donesla až na sněm v Čáslavi,
kde vyvolala značné pobouření. „Proto se
na onom sněmu páni usnesli, aby se všichni
páni a s rytíři a svými sedláky z toho kraje
a s obcí Hradeckou přichystali ke svátku sv.
Víta [15. června] a sjeli se do Náchoda,“ jak
nás informuje Vavřinec z Březové. „A když to
uslyšeli Slezané, ustoupily ze země. Přesto se
však, jak bylo napřed uvedeno, shromáždilo
na stanoveném místě mnoho tisíc, totiž pánů,
rytířů a sedláků.“ Pak se husitské vojsko vydalo pod vedením pana Čeňka z Wartenberka
a Hynka Krušiny z Lichtenburka přes zpustošené Policko k Broumovu, kam dorazilo o nešporách v úterý 17. června 1421. Vzhledem k
nejistým vyhlídkám obléhání dobře opevněného města nakonec vůdci výpravy přistoupili na
nabízené příměří. To značně rozlítilo fanatického kněze Ambrože, který „způsobil rozruch
v lidu, a kdyby nebyli řečení páni rychle odjeli,
byli by je sedláci na kousky rozsekali a svými
cepy umlátili.“ Zbytek vojska se po tomto incidentu rozešel do svých domovů.
Místo krveprolití na Ostaši začalo být poměrně záhy uctíváno. Na místě, kde byl podle
tradice údajně Slezany sťat člověk, který jim
prozradil cestu k úkrytům na Ostaši, byl někdy
ve druhé polovině 15. století postaven dřevěný
kříž, jako památka na oběti masakru. V roce
1484 pak byla v sousedství kříže vybudována
malá dřevěná kaple sv. Kříže. Podle pověsti k
tomu údajně zavdal příčinu zázrak, při které
osleplá dívka, vroucně se modlící ke kříži,
nabyla opět zraku. Od té doby se Ostaš stal
poutním místem, kam přicházeli zbožní ctitelé
sv. Kříže. Význam potního místa ještě vzrostl v roce 1515, kdy byla dvanácti kardinály v
Polický měsíčník - červen 2017

Římě vydána bula,
udělující na základě prosby polického souseda Petra
Bílka, který se vydal na poť do Říma,
stodenní odpustek
tomu, kdo by v určených pěti dnech v
roce vykonal pouť
ke kapli sv. Kříže
na Ostaš, vyzpovídal se a darem
přispěl na kostelní knihy, na světla a ozdoby nebo
na správu kaple. Mapa polického panství z roku 1792 s dosud stojící kaplí sv. Kříže na Ostaši
Poněvadž však dřevěná kaple v pozdějších letech již nestačila pojmout množství povídka z husitských dob, ve které rozpracoval
přicházejících poutníků, dal ji opat Tomáš příběh hlavňovského mlynáře Holiky, který
v roce 1669 přestavět a rozšířit. Opat Otmar Slezanům vyzradil úkryt na Ostaši. Krtičkovy
pak nechal v letech 1711-20 výhodně od dře- pověsti a báje jsou však umělé. Povětšinou se
věné kaple postavit zbrusu nový kamenný jedná o převyprávěné texty V. V. Tomka, zasakostel v půdorysu kříže, vysvěcený roku 1737, zené ke konkrétním místům, doplněné o nové
a starou kapli nechal strhnout. Ke kostelu se příběhové linie a často i smyšlené postavy. Jen
konala pravidelná procesí. Populární byly také místy v nich prosvitne nepatrný náznak nějaké
pašijové hry a procesí tzv. mrskačů, které se původní lidové tradice. Krtičkovo dílo je však
na Ostaši pořádaly navzdory zákazům až do i přesto významné, neboť jím položil záklaroku 1771. V roce 1787 byl však kostel sv. dy současné živé tradice. Ostašská tematika
Kříže na Ostaši oficiálně zrušen a v roce 1792 se objevila i v dílech mnoha dalších autorů.
zbořen. Památný kříž byl roku 1788 přenesen Poměrně podrobně například ostašské událosdo polického kostela na hlavní oltář. Zde byl ti pojednal v roce 1914 polický soustružník a
umístěn až do roku 1808, kdy byl přemístěn na kronikář Josef Brandejs (Stručné paměti a letoklášterní chodbu. Zaniklou slávu významného pisy o zalidnění krajiny Policko – Broumovské
poutního místa dnes připomíná nová malá a týkající se dějů též hory Ostaše). Téma
kaplička, kterou ze zřícenin bývalého kostela Ostaše navíc proniká i do souboru pověstí o
vystavěl v roce 1859 Celestin Velc. Kaple pak hradu Vlčinci. Alois Jirásek tuto pověst zařabyla v následujících desetiletích několikráte dil dokonce do svých Starých pověstí českých
(pověst O Žižkovi). Také v tomto případě se
opravována a opatřena věžičkou se zvonem.
Události roku 1421 zanechaly výraznou ale jednalo o umělou pověst, k jejímuž vytvostopu také v literatuře a lidové tradici. Již ření byl Jirásek patrně také inspirován četbou
v roce1514 byla zaznamenána pověst o půvo- Tomkova díla.

du kříže a zázračném uzdravení slepé dívky.
Na pomezí ověřitelnosti a tedy i na hraně mezi
pověstí a historickým dílem je například již
citovaná zpráva z Weytahu z kněh starých kostelních z roku 1684. Pozoruhodný je zvláště
posun v popisu událostí z pera P. Bonaventura
Pitr, OSB. Ve spisku „O původu a začátku křížové cesty“ z roku 1743. Celou událost popsal
sice v intencích Weytahu z kněh, ale tendenčně obráceně – na Ostaši vraždila „z pekla vylíhlá psota husitská“. Podobný posun ostatně
najdeme i o mnoho později u německých autorů, například u J. N. Schadeho (Husitská lípa
na Ostaši).
Velkým zdrojem inspirace pro formování
pověstí a literárních zpracování událostí na
Ostaši se stalo obsáhlé dílo historika Václava
Vladivoje Tomka. Inspiroval se jím především
polický knihkupec Antonín Krtička-Polický,
který problematiku Ostaše literárně zpracoval
dokonce několikrát. V roce 1928 například vydal brožuru Hora Ostaš v pověstech a bájích.
Z celkem dvaceti pověstí je jich šest věnováno
právě událostem a místům spojeným s rokem
1421 (Ostašský zrádce, Žižkova lípa, Husitská
mincovna, Tajemné chodby na Ostaši, O původu kaple na Ostaši, Mohyla smrti). Je i autorem povídky nazvané Zrádce - historická

Pro současné návštěvníky Ostaše je zajímavé, že zde dodnes mohou najít některá
místa, která se hlásí k událostem roku 1421.
Ve skalním bludišti se nachází skála se zřetelným profilem lidského obličeje nazvaná
Zrádce. Má připomínat hlavňovského mlynáře Holinku, který vyzradil Slezanům cestu na
Ostaš. Najdeme zde také Mohylu smrti - skálu
připomínající lidskou lebku. Že se skutečnými událostmi nemají tyto skalní útvary mnoho
společného, však není myslím nutno připomínat. Události roku 1421 připomínala také
Husitská či Žižkova lípa. Památný strom byl
však v roce 2013 vyvrácen během vichřice.
Podle pověstí se na lípě měly údajně zachovat
zaražené dřevěné klíny s chomáči ženských
vlasů. Pod lípu si pak měl dokonce odpočinout sám Jan Žižka, když navštívil místo
tragédie během svého tažení proti Broumovu.
Jan Žižka však nikdy Policko, natož Ostaš nenavštívil. Podle střízlivých odhadů navíc nebyla lípa starší více než 250 let. Husity tedy
rozhodně nezažila. A zarostlé klíny, pomocí
kterých Slezští vojáci věšeli na lípu polické
ženy? Nejspíš se jednalo boule, které vznikly
v důsledku lámání větví těžkou námrazou.
Jan Tůma
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KALENDÁRIUM
Významná výročí narození a úmrtí českých spisovatelů v červnu 2017
3. června 1924 – Zemřel na tuberkulózu
v sanatoriu v Kierlingu (Rakousko) významný pražský německy píšící spisovatel Franz
Kafka, jeden z literárně nejvlivnějších spisovatelů 20.
století. Narodil se
3.července 1883 ve
Starém Městě pražském jako nejstarší syn židovského
velkoobchodníka
s galanterií a později továrníka. Velmi
trpěl
vzájemným
neporozuměním s otcem. Na přání otce vystudoval gymnázium a práva, načež se stal
úředníkem v Dělnické úrazové pojišťovně.
V této neuspokojivé práci setrval až do roku
1922, kdy byl pensiován. Konflikty s otcem se
hluboko vryly do Kafkovy psychiky – Kafka
se uzavřel do sebe, žil ve svém vlastním světě
a stále pociťoval tíhu viny. Napsal tři romány
Amerika, Proces, Zámek a povídku Proměna
– zobrazuje v nich odcizení člověka, jeho existenci ve zmechanizovaném světě. Pohřben je
na židovském hřbitově v Praze - Strašnicích.
6. června 2015 – Zemřel Ludvík Vaculík,
český prozaik, fejetonista, kulturní a politický
publicista. Narodil
se 23.července 1926
v Brumově-Bylnici
u
Valašských
Klobouk jako syn
tesaře.
Studoval
Vysokou
školu
politickou, pracoval jako baťovský
dělník a pak vychovatel učňovské mládeže.
Od roku 1965 redigoval Literární noviny,
nejvýznamnější periodikum reformátorské

inteligence, kde zůstal až do jejich zákazu v
roce 1969. Může se chlubit autorstvím knížek
Sekyra, Morčata, Český snář, Milí spolužáci,
Teror velký a malý. Byl autorem textu jednoho
z dokumentů pražského jara manifestu Dva
tisíce slov, který podepsaly stovky osobností
veřejného života a více než sto tisíc občanů.
Podepsal se i pod Chartu 77. V sedmdesátých a osmdesátých letech nesměl publikovat.
Výrazně se podílel na šíření neoficiální umělecké literatury a řídil samizdatové nakladatelství Petlice. Ludvík Vaculík je pro některá svá
díla směřujícím k existencialismu považován
za pokračovatele Franze Kafky.
13. června 1909 – Narodil se v Praze
Vladimír Neff, prozaik, dramatik a filmový scenárista, autor historických románů a
společenských satir. Pocházel z bohaté podnikatelské rodiny. Vystudoval francouzské
obchodní
gymnázium, pak pracoval v obchodních domech ve
Vídni, v Brémách
a v Praze. V roce
1935
nastoupil
jako lektor cizojazyčné literatury v nakladatelMelantrich
ství
a od roku 1939
se živil jako spisovatel z povolání. Vytvořil typ moderního historického
románu. Nejrozsáhlejším dílem Vladimíra
Neffa je pětidílná románová sága (Sňatky
z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá
vdova, Královský vozataj), kterou od roku
1957 postupně vydávalo nakladatelství
Československý spisovatel. Je v ní popsán
vývoj české společnosti během sta let (od

poloviny 19. století do roku 1945). Dílo bylo
inspirováno a je vlastně kronikou rodiny Neffů
(v románu Bornů). Mezi jeho vrcholná díla patří také trilogie Královny nemají nohy, Prsten
Borgiů a Krásná čarodějka. Překládal z francouzštiny, němčiny a ruštiny. Zemřel 2. července 1983 v Praze.
23. červena 1891 – Narodil se v Háji
u Opavy v rodině hospodářského správce
Vladislav Vančura, prozaik, dramatik, filmový scenárista a režisér.Vystudoval medicínu na
Karlově univerzitě, působil jako
medik na východním
Slovensku
a v Havlíčkově
Brodě. Od roku
1921 provozoval
praxi
praktického lékaře na
Zbraslavi, pak se
věnoval výhradně
literatuře. V prvních povídkách se přihlásil k avantgardě soustředěné kolem Devětsilu. Kromě románů, ve
kterých se zabýval poněkud patetickou obžalobou světa, napsal poetickou idylku Rozmarné
léto (1926), která byla úspěšně zfilmována J.
Menzlem v roce 1967. Vančura přispěl češtině svým nevšedně štědrým jazykem také
v románku Hrdelní pře aneb Přísloví. Vrchol
Vančurovy tvorby představuje Baladický román Markéta Lazarová (1931), zfilmovaný
F. Vláčilem (1965). Vančurovo literární dílo
bezpochyby patří k nejryzejším hodnotám
moderní české prózy. Vančura byl 1. června
1942 v době stanného práva po atentátu na
Heydricha zastřelen fašistickou popravčí četou v Praze -Kobylisích.
Připravil František Janeček

Š KO L S T V Í

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Pohádkový workshop v ZŠ Police n. Metují

V dubnu a květnu připravily učitelky
1.stupně tři setkání pro předškoláky. První
s pejskem a kočičkou byl zaměřen na procvičování grafomotoriky, ve druhém pak předškoláci společně s Machem a Šebestovou
hledali kouzelné sluchátko a procvičovali
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sluchovou syntézu a analýzu. Poslední částí nás provázel Bob a Bobek, kteří pomáhali
dětem plnit matematické úkoly. Workshopu se
zúčastnilo 11 dětí z různých MŠ. Všem dětem
se dařilo za pomoci pohádkových kamarádů
splnit úkoly na jedničku a předvést rodičům,

jak jsou šikovné. Kromě zážitků a dovedností si odnesly i upomínkový list a hrneček se
svým jménem. Rodičům i dětem se workshop
líbil a udělalo nám radost vyjádření maminek,
že se po absolvování programu začaly jejich
děti do školy moc těšit. Přejeme všem předškolákům, aby se jim ve škole líbilo.
Věra Matysková (školní speciální pedagog)
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Plavání očima dětí

Stejně jako minulý rok jsme letos podstoupili plavecký výcvik. Někteří
z nás plavali dobře, ale stejně jsme jeli rádi. Po celou dobu plavání jsme
procvičovali potápění, splývání, skoky do vody, vytrvalost a samozřejmě
rychlost. Jednu lekci jsme si užili v saunách (parní a suché). Někteří na začátku plavali jako sekyrka, ale postupně se z každého stal plavec. Už se
nemusíme bát v létě na koupaliště. V pohodě vylovíme různé věci ze dna, a
tak už nemusíme být v brouzdališti s „miminama“. Pokud se nepřihodí nic
vážného, rozhodně s námi nebude mít plavčík práci. Na konci jsme všichni
zvládli závody a dostali mokrá vysvědčení. Plavání jsme si moc užili a těšíme se příští rok znovu.
Žáci 4.B s třídní učitelkou

Sportování na základce

Dnešní /18.5./úspěšný návrat z krajského
finále v atletickém čtyřboji jakoby popohnal
moje předsevzetí o malém ohlédnutí se za
sportováním na naší škole. Nezahálíme, snažíme se. Snažíme se zúčastnit většiny akcí, nabízených v rámci okresu. Bojujeme v základních i okresních kolech a občas i uspějeme. No
občas – popravdě - docela často. A to máme
silné soupeře: mobily, tablety, počítače, tankové bitvy a nekonečné sdělování si informací
po sítích o tom, co právě dělám nebo co dělá
někdo jiný, cigárko nebo pohodu doma ….
Není to zas tak úplně o tom, že bychom si vybírali z davů zájemců o pohyb. O to více patří
náš dík všem našim žákům, kteří jezdí reprezentovat školu i město, bojují a snaží se něco
dokázat. I díky jim je v rámci okresu i kraje
polická základka pojmem ve světě sportu.
Dovolte mi malou rekapitulaci
V zimním období tohoto roku jsme se
propracovali na krajské kolo v šachu, uspořádali jsme lyžařské dny pro naše žáky na
Nebíčku, uspořádali okresní kolo ve stolním
tenisu, stejně tak školní kolo v basketbalu a
také jsme stihli víkendový turnaj ve florbalu.
V Jíčíně jsme byli na kraji v pinci, vyslali jsme
naše reprezentanty na závody ve sjezdovém
lyžování / Deštné v O.h./, byli na lyžařských

kurzech sedmých tříd
v Peci p.S., stihli jsme ještě
školní kolo ve skoku vysokém a také vyslali
dva týmy našich mladých fotbalistů na turnaj do Broumova. S profesionálním trenérem
jsme uskutečnili seznamovací kurzy golfu pro
naše šesťáky. S jarními dny nastoupila atletika. Vyhráli jsme okresní kolo atletického čtyřboje, uspořádali jsme okresní kolo desetiboje
OVOV a postoupili na kraj, byli jsme se šesťáky na turnaji ve vybíjené a v Novém Městě
n.M. jsme zabodovali při Poháru rozhlasu …
A čeká nás toho ještě dost. Hodně akcí,
hodně cestování / a také hodně peněz nás to
stojí /, hodně radostí a moc a moc starostí – ale
stojí to za to !
Vždycky se najde skupina dětí, které chtějí a bojují a také umí. Snažíme se zapojit do
pohybových aktivit co největší počet našich
žáků, ale bez podpory z domova to není snadné …
Na podmínky, za jakých tady třeba právě
tu atletiku děláme, máme skvělé výsledky…
dnešní druhé místo děvčat a třetí místo kluků v kraji je velkým úspěchem. Nejen těch
dětí, ale i všech mých kolegyň a kolegů, kteří
sportování podporují nebo mu alespoň fandí.
Je trochu smutné, že dlouhodobě se v Polici
nedaří vytvořit alespoň základní
podmínky pro atletické / a nejen to
školní / sportování. Ale brzy budou
volby a bude se zase slibovat …
Přesto zůstávám optimistou.
Jsem přesvědčen o tom, že bude-li mít sport na naší škole i nadále
podporu, budou přibývat nejen poháry do naší vitríny slávy, ale také
sportující děti. A to je to hlavní., o
co nám jde.
Závěrem mi dovolte poděkování všem našim žákům-reprezentantům za dobrou práci. Stejně
tak všem těm, kteří se podílejí na
opravě antukové dráhy na sídlišti a předsedovi místních fotbalistů za vstřícný postoj a

Výsledky přijímacího
řízení na střední školy

V měsíci dubnu proběhlo přijímací řízení
na střední školy. Letos poprvé proběhla tzv.
jednotná přijímací zkouška, kdy všichni žáci
měli společné zadání. A jak si vedli a jak byli
připraveni naši žáci?
V 9. ročníku naší školy je 58 žáků, z toho
45 žáků odchází na střední školy s maturitou,
z toho 11 žáků na gymnázium. 13 žáků odchází na učební obory – truhlář, klempíř, kuchař,
tiskař, nástrojař, strojní mechanik.
Naši žáci při přijímacím řízení byli velice
úspěšní, protože se prakticky všichni dostali
na vybranou školu hned v prvním kole. O to
více nás potom těší skutečnost, že řada našich
žáků figurovala na předních místech v pořadí
přijatých žáků na některé školy. Zde uvádíme
stručný přehled:
yy Jiráskovo gymnázium Náchod – 1. místo
yy Gymnázium Broumov – 1., 4. a 5. místo
yy SPŠ stavební Náchod – 1. místo
yy SŠ zdravotnická Trutnov – 2. a 3. místo
yy SŠIS Dvůr Králové – 2. a 4. místo
yy SPŠ a SOU Vocelova Hradec Králové – 2.
místo
yy SPŠ Nové Město nad Metují – 3. místo
yy SPŠ Hronov - 4. místo
yy Obchodní akademie Náchod – 5. místo
yy SŠ Hotelnictví Teplice nad Metují – 5. místo
Tyto výsledky nás utvrzují v tom, že naši
žáci jsou velice dobře připraveni k přijímacímu řízení na střední školy a způsob výuky
v naší škole jde správným směrem. Svědčí
to také o tom, že naši učitelé i výchovná poradkyně odvádějí výbornou práci při výuce,
za což jim patří velké uznání a poděkování.
Stejně výborných výsledků dosáhli naši žáci i
při přijímacím řízení v uplynulém roce.
Mgr. Petra Krejsarová, Mgr. Karel Nývlt
spolupráci se školním sportováním.
A nakonec jeden splněný slib : mám hotovo – vedle malého sportovního muzea v prostorách školy jsou již přehledně zpracovány,
jak jsem se v PM veřejně zavázal, historické i
současné rekordy školy.
Až budete mít cestu kolem stavte se,
„mrkněte na to“. Třeba tam někde mezi těmi
všemi záznamy budete i Vy …!
Hezký den všem. P.Jansa, kabinet TV
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Z polické mateřinky…

… se dnes společně s Vámi chceme zamyslet nad klady a zápory docházky dvouletých dětí do mateřských škol.
Nebudeme popisovat, jak a v čem se liší
nábytek, hračky, režim dne, systém jídla a
podobně u dvouletých dětí, které navštěvují naši MŠ (to si necháme na některý z příštích Polických měsíčníků), ale tentokrát si
„prolistujeme“ názor pana Václava Klause
mladšího – a ten se vážně občas umí trefit
i do černého…
Server Novinky.cz uveřejnil 10. dubna
2017 komentář pana Klause ml. s tímto
názvem:
„Braňme normální svět aneb O mateřských školkách - Václav Klaus ml.“
Dovolíme si doplnit jeho komentář některými osobními zkušenostmi:
„…někde to člověka rozčiluje, protože
špičkou bývaly (a dnes ještě jsou) i naše
mateřinky. Obrovská tradice, léty vyzkoušená metodika, kvalitní zaměstnanci, kterým stačívala střední pedagogická a láska k dětem. Místo, kde je svět v jádru v
pořádku.
Jdete dnes „po o“, nebo „po spa“?
Nejsou to odkladiště a hlídání dětí, ale
dochází tu k všestrannému rozvoji dítěte.
Básničky, říkanky, denní režim, vycházka, oblékání, první kamarádi… (a nejen to
– mateřská škola je i místem, kde se děti
poprvé v životě setkají se samostatností…)
Nyní na základě nových (šílených)
ideologií míří do mateřinek nově dvouleté
děti. Podívejte, já nejsem vývojový psycholog, ale mám čtyři děti a dvouleté a tříleté dítě je prostě extrémní rozdíl.
Tříleté dítě je zralé na školku. Jasně,
některé si trochu ze začátku ráno brekne,
ale v jádru se těší na kontakt s vrstevníky,
je zralé na to, učit se básničky „Seděly
dvě veverky, na vysoké jedli. Chvíli něco
chroupaly, chvíli něco jedly...“. Pomáhá
si rukama a pantomimou. Roztomilé.
Vytleská nějaké slabiky. Maluje, zvyšuje
sociální dovednosti. Vidíte pokroky týden
od týdne. (Brzy se naučí smrkat, používat
příbor, obouvat boty… ne že by to bylo nějaké umění, ale tříleté děti jsou vnímavé a
když je to nenaučí doma, pochytí to často
ve školce…)
Ale vrhněte do tohoto systému dvouleté dítko. Jak to bude ve školce vypadat?
Neustále ubrečené, počůrané, prostě malinké. Hodná paní učitelka mu bude muset
věnovat 90 procent času (a sil, protože pochovat, ukonejšit, utřít nos, přebalit, dovést
za ručičku kamkoliv a při vynásobení x 25
je to docela fyzicky náročné…) a energie a
všechny ty nádherné hodnoty, které školky
měly, půjdou do háje. ( A dítě si z takového
nástupu možná odnese do života pořádné
trauma – ne nadarmo se říká, že domovy
důchodců jsou odplatou za jesle – v tomto
případě za předčasný nástup do mašinérie
kolektivního zařízení….)
Rozvoj tříletých a čtyřletých se zpomalí. Paní učitelka bude víc udřená, práce
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bude méně radostná. Méně toho namalují,
vystaví, nacvičí. Budou kratší dobu venku,
v jídelně bude víc jídla na zemi než dříve...
( a stoprocentně se najdou rodiče, kterým se
tento „chaos“ nebude líbit: Jak to, že naše
šikulka dnes měla špatně zapnuté šatičky?
Že paní učitelka musí strojit mimina, aby
mohly jít ven – to mě nezajímá. A jak to, že
neměla učesaný francouzský cop?
Proč má jen culík? Že paní učitelce stále visí kolem krku několik uplakánků – no
a co? Já snad dám svoje dítě do jiné školky,
tohle je katastrofa…)
České školky přestanou být světová
špička.
Školky se bránit nebudou, neboť paní
učitelky ve školkách jsou v průměru nejhodnější bytosti ve společnosti. (Vím to,
začínal jsem mimo jiné před skoro třiceti
lety, jako student, svou pedagogickou kariéru při několikaměsíčním záskoku na
střední pedagogické.) Většinu z nich si člověk nedokáže představit, jak někde demonstrují nebo tak. (Paní učitelky se samozřejmě bránit nebudou, protože by okamžitě
dostaly přes prsty – Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy má docela účinné
páky – „Nelíbí se učitelkám, že mají ve
třídě 20 dětí? Fajn, zvýšíme počet dětí ve
třídách na povinných 24 a časem uděláme
z výjimky normu – a máme tady 28 dětí ve
třídě. Nelíbí se ředitelkám, že by měly do
školky přijímat děti, i když mají kapacitně plno? Fajn, nařídíme jim, ať okamžitě
zažádají o zvýšení kapacity školky. Nelíbí
se učitelkám, že někdo může tohle a někdo
tamto? Fajn, pohrozíme jim diskriminací a
bude to. Však ono to půjde!)
Ale proč dopouštíme takové nesmysly? Proč?
Jako by nestačil třeba ten šílený nařízený moderní jídelníček. Manželce musím
každé ráno referovat, co bude ve školce
k obědu, protože klasická jídla – kaše;
kolínka; rýže; červená omáčka, masíčko
(knedlíky jsou myslím zakázané) – Elinka
jí. Ale ty nové, „zdravé“ potraviny – cizrnové cosi a podobně – nejí a musí být informována babička, aby jí „po o“ pořádně
doma nafutrovala. Velké společenské dobro. (A paradox – když jednou za (dlouhý)
čas máme buchtičky s krémem, tedy jídlo
absolutně nevhodné, protože sladké + kalorické + málo barevné – i to je dnes předmětem inspekce ve školních jídelnách!! – děti
nadšeně zdlábnou všechno, co mají na talíři a nikdy nečekáme na žádné opozdílky.!!)
Jsou pak i země – Norsko –, kde vám
ještě zkontrolují i tu babičku a případně
dítě odeberou z rodiny k placeným pěstounům s modernějším stravováním. Braňme
normální svět!!“ (www.novinky.cz ze dne
10. dubna 2017)
A takhle to zkrátka je. Přejeme Vám
hodně krásných a veselých zážitků s
Vašimi dětmi a brzy nashledanou!
Vaše paní učitelky
a pan učitel MŠ na sídlišti

Zápis do MŠ třídy při ZŠ a
MŠ Police nad Metují

Ve čtvrtek 11.5.2017 proběhl zápis do 4 mateřských škol, které patří k ZŠ a MŠ Police nad Metují.
Novinkou pro příští školní rok je skutečnost, že
děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 mají ze zákona povinnou docházku do MŠ. Pobyt v MŠ mají
stanoven minimálně na 4 hodiny denně a nepřítomnost bude muset být omlouvána prostřednictvím
omluvného listu.
Žádosti o přijetí jsme přijali v tomto počtu:
MŠ Jiráskova ulice 14 žádostí, MŠ Velké
Petrovice 5 žádostí, MŠ Bezděkov 7 žádostí a MŠ
Česká Metuje 2 žádosti.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude do 30 dnů.
J.Šulcová, zást.řed.školy

Okoklamy v ZŠ

Na stromech sotva zlátlo listí a děti se při hodinách výtvarné výchovy již připravovaly na
15. dubna. Tento den se totiž v Hronově v muzeu Pod
čepicí otevírala nová výstava s názvem Okoklamy. I
my si okoklamy zkusili nakreslit, i vyfotografovat.
Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami, neboť
naše výtvory byly odeslány do muzea, aby se staly
součástí výstavy. Proto neváhejte a navštivte novou
výstavu a posuďte, jak se nám podařilo ošálit Váš
zrak a čí výkres byl nakonec vybrán, aby reprezentoval naši školu. Srdečně Vás zvou děti ze 6.A, 6.B,
7.A a družiny.
Martina Nosková
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Základní umělecká škola informuje…
Zprávy z probíhajících soutěží

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

Ústřední kolo smyčcové
soutěže v Liberci

Od čtvrtka 11. května odstartovalo v ZUŠ
Liberec finále soutěže ve hře na smyčcové nástroje, kterého se zúčastnili ti nejlepší z každého kraje České republiky. Soutěžní klání probíhalo až do sobotního večera a vyvrcholilo
v neděli 14. května Koncertem vítězů.
Naši školu reprezentovaly dvě houslistky,
tři violoncellistky a jeden kontrabasista, kteří
z tohoto republikového finále přivezli 3 první
ceny a 3 třetí ceny!
A toto jsou výsledky:
Novotná Anna

(housle)

1. cena

Lichá Anna

(housle)

3. cena

Soukupová Karolína

(violoncello) 1. cena

Vitverová Tereza

(violoncello) 3. cena

Pospíšilová Františka

(violoncello) 3. cena

Jursa Josef

(kontrabas)

1. cena

Porota také udělila mimořádné ocenění naší violoncellistce Káje Soukupové:
Za muzikální projev koncertu Eduarda Lalo –
Soukupová Karolína (ZUŠ Police nad Metují)
Mladý kontrabasista Josef Jursa byl také
vybrán, aby vystoupil na nedělním Koncertu
vítězů.

Z houslové třídy Ladislava Michala a Žanety
Obršálové:
Anna Novotná
Anna Lichá
Šárka Fulková
Linda Chládková
Z violové třídy Ladislava Michala:
Maxim Vik
Z violoncellové třídy Michaely Michalové:
Lukáš Jirásek

Absolventské vystoupení
žáků smyčcového oddělení

V pondělí 29. května proběhne v Kolárově
divadle od 18:00 hodin „Absolventský koncert
smyčců“, na kterém vystoupí absolventi I. a II.
stupně základního studia ve hře na smyčcové
nástroje:
Polický měsíčník - červen 2017

V pátek 16. června bude Kolárovo divadlo
patřit žákům tanečního oboru naší školy, kteří
zde od 18 hodin připraví závěrečné vystoupení
svého oboru s názvem „Protančíme celý rok“.
Přijďte se podívat i vy na výsledky celoroční práce mladých tanečníků!

Z kontrabasové třídy Dagmar Vajsarové a
Lubora Bořka:
Alena Justová
V programu se představí i všechny smyčcové
soubory a orchestry naší školy.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
SMYÈCÙ
úèinkují absolventi
houslové tøídy:

violové tøídy:

Anna Novotná
Novotná
Anna
Anna Lichá
Lichá
Anna
Šárka Fulková
Fulková
Šárka
Linda Chládková
Chládková
Linda

Maxim Vik

violoncellové tøídy:

Lukáš Jirásek
Jirásek
Lukáš

kontrabasové tøídy:

Alena Justová

a
smyècové orchestry
ZUŠ Police nad Metují

Kolárovo divadlo
Pondìlí 29. 5. 2017 v 18.00
Vstupné:
60 a 80 Kè

Taneční učitel roku 2017

Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho města!

Závěrečné vystoupení žáků
tanečního oboru

Taneční konzervatoř „Taneční centrum
Praha“ letošní rok již poosmé pořádá festival
Taneční učitel roku. Jedná se o dvoukolový
výběrový festival pro choreografy a taneční
učitele žákovských věkových kategorií 6- 15
let.
Porota 1. kola složená z aktivních tanečních choreografů, pedagogů a tanečníků vyhodnotila videonahrávky a propagační materiály přihlášených tvůrců i interpretačních
skupin. Zaměřili se na uměleckou, metodickou
a inscenační hodnotu choreografické práce,
výchovně vzdělávací cíle, a posoudili přiměřenost a zvládnutí úkolu vzhledem k věkové
a výkonnostní úrovni interpretů. Konečným
výsledkem práce poroty byla selekce nejlepších 10 choreografií pro veřejné představení
na finálovém večeru v Praze ve Velkém sále
Městské knihovny.
Žákům našeho tanečního oboru, ve věku
7-11 let, se podařilo s choreografií „Kdy už to
pojede…“ proniknout až do finálového večera, který se uskuteční 2. června v Praze v sále
městské knihovny.
A my se připojujeme s gratulací paní učitelce Alžbětě Černé k opětovnému získání titulu Taneční učitel roku.

Přijímání nových žáků

Měsíc červen je také vyhrazen talentovým
zkouškám pro přijímání nových žáků do následujícího školního roku.
V této souvislosti snad jen na vysvětlenou:
Základní studium na uměleckých školách
je určeno pro děti od 7 let a do tohoto studia
už je povinnost úspěšně složit talentovou přijímací zkoušku.
Pro mladší děti, ve věku od 5 do 7 let, zřizují umělecké školy tzv. Přípravné studium,
které má za cíl během těchto dvou let dítě
úspěšně připravit k přijetí do 1. ročníku základního studia.
PROTANČÍME CELÝ ROK

Můžete i vy spolu s námi, žáky paní učitelky Alžběty Černé, když
přijdete na

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU
16. června 2017 od 18:00 hodin

Předprodej vstupenek IC Pellyho domy od 1. 6. 2017 (80,-/60,- Kč)
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Do této Přípravky tak děti přijímací zkoušky nedělají, pouze proběhne tzv. posouzení
předpokladů ke studiu ze strany některého
z našich pedagogů, který je také připraven
rodičům poskytnout bližší informace a radu
ohledně uměleckého vzdělávání jejich dítěte.
Pro tato konzultační setkání s rodiči a jejich dětmi jsme vyčlenili dva konkrétní dny,
a to pondělí a úterý 12. a 13. června, kdy ve
sborovně školy v prvním patře budou od 13:00
do 18:00 připraveni naši učitelé, aby se vám
věnovali.
Samozřejmě ale můžete přijít i kterýkoliv
jiný den v červnu během odpoledne do kanceláře nebo přímo za některým z pedagogů na
hudebním, výtvarném, nebo tanečním oddělení, kteří vám ochotně poskytnou informace.

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

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

- sólový zpěv
- sborový zpěv
- housle
- violoncello
- kontrabas
- kytara
- bicí nástroje

- trubka
- lesní roh
- tenor
- baryton
- pozoun
- tuba
- saxofon

- zobcová flétna
- příčná flétna
- klarinet
- hoboj
- klavír
- akordeon
- elektronické klávesy

Nový obor:

- elektronické zpracování hudby, zvuková tvorba, studiová technika

Výtvarný:

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

Taneční:

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

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

Těšíme se na Vás!

ARCHI PICCOLI v Olomouci koncert vítězů

Smyčcový orchestr naší školy ARCHI
PICCOLI se stal absolutním vítězem republikového finále soutěže smyčcových orchestrů,
které proběhlo v roce 2015 v Olomouci.
Mimořádnou cenou, kterou absolutnímu
vítězi udělila Moravská filharmonie Olomouc,
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bylo pozvání na vystoupení v rámci festivalu
„Dvořákova Olomouc“. K tomu dochází až
nyní, takřka dva roky po této soutěži.
Koncert vítězů se uskutečnil v neděli
7. května 2017 od 17 hodin v sále filharmonie Reduta a kromě našeho orchestru Archi
Piccoli, který dirigovala Michaela Michalová,
na něm vystoupil také Komorní smyčcový orchestr Fénix ZUŠ Ilji Hurníka Praha s dirigentkou Jitkou Vaňourkovou a jako host místní
Smyčcový komorní orchestr Sinfonia ze ZUŠ
Žerotín Olomouc s dirigentem Vladimírem
Zemanem.

HOUSLISTKA ANIČKA LICHÁ
NA DVOU MEZINÁRODNÍCH
SOUTĚŽÍCH

Houslistka Anička Lichá ze třídy pana
učitele Ladislava Michala a za klavírního
doprovodu paní učitelky Oleny Ivanenko se
na přelomu dubna a května zúčastnila dvou
prestižních mezinárodních soutěží.
Soutěže jsou dvoukolové, v prvním kole
hrají všichni povinnou skladbu a porota obvykle vybere polovinu soutěžících do druhého
kola, kde již soutěžící přednese svou volitelnou skladbu.
První z nich „Talents for Europe“se zúčastnilo 59 houslistů z 15 zemí světa.
Anička se probojovala do finále a získala
čestné uznání!
Poté cestovala přímo do Ústí nad Orlicí,
kde proběhl 59. ročník Kocianovy houslové
soutěže.
Zde již Anička neměla tolik štěstí a porota
ji nepustila do druhého kola.
Tato soutěž houslistů do 16 let je nejstarší soutěží na světě v této kategorii a ve světě
má mimořádnou prestiž, o čemž svědčí i účast
těch nejlepších mladých houslistů, letos 55
přihlášených z ČR, Polska, Ukrajiny, Ruska,
Mongolska, Bulharska, Černé Hory, Srbska,
Chorvatska,
M a ď a r s k a ,
Itálie,
Německa,
Rakouska, Norska,
S p o j e n é h o
Království a USA.
Aničce blahopřejeme k výkonům
na obou soutěžích!
Je mimořádné
se na ně dokázat
připravit!

Dlouho připravovaná
rekonstrukce školy konečně
začala!

10. května zahájila firma Matex HK práce
na rekonstrukci a přístavbě naší školy, která
má odstranit dlouhotrvající nedostatky a nezpůsobilost našich objektů ke schválené výuce
uměleckých oborů.
Letos uběhne již 10 let od prvních projektových příprav na tuto akci a nyní jsme se
tedy konečně dočkali realizace! Čeká nás však
velice náročné období, které velmi zatíží provoz školy, neboť práce budou probíhat tzv. za
provozu.

První etapa, která se týká rekonstrukce
střechy a půdní vestavby, kde mají vzniknout nové učebny, má být hotova do konce
prázdnin.

ŘEDITELSKÉ VOLNO!!

Protože však již ke konci června začnou
demoliční práce na spojovacím krčku mezi
budovami, budeme muset využít možnosti vyhlásit v posledním týdnu června tzv. ředitelské
volno pro žáky v rozsahu pěti dnů, které nám
umožňuje Školský zákon. Žáci tak dostanou
vysvědčení v předposledním červnovém týdnu a učitelé mezitím nastoupí na „brigádu“,
protože bude nutné všechny učebny vystěhovat a připravit na stavební zásahy, neboť
v nich dojde k výměně zastaralého topení
akumulačními kamny za nové vytápění pomocí plynového kotle, a také bude nutné zavést
novou elektroinstalaci místo původního havarijního hliníkového rozvodu.
Prosíme proto rodiče o pochopení a spolupráci při řešení případných nečekaných
komplikací, které takto rozsáhlá akce nutně
přináší. Budeme vás také průběžně informovat
pomocí mailové pošty o všech změnách, které
budou mít vliv na organizaci výuky.
Děkujeme za porozumění! Vaše ZUŠ.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
VÝTVARNÝ OBOR

HUDEBNÍ OBOR

Nové studijní zaměření
Multimediální výtvarná tvorba
s hlavním důrazem na film a video,
školní televizní studio

Nové studijní zaměření
Elektronické zpracování hudby
a zvuková tvorba,
školní nahrávací studio

TANEČNÍ OBOR
Týden v Grafice 22. - 24. května
• dopolední filmování pro školy
• návštěvy ve vyučování
pro zájemce o studium
• výjezdy na školy regionu
s filmovou dílnou
• večerní premiéra filmu
Nikolasův červený balónek

Koncert maminkám 18. května
Koncert tatínkům 22. května
Absolventský koncert
smyčcového oddělení 29. května

Závěrečné vystoupení
tanečního oboru 16. června

JDETE DO TOHO S NÁMI?

Zájemci o studium - hlaste se do 23. června 2017
Základní umělecká škola Police nad Metují - Škola plná umění
Komenského náměstí 108, 549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 541 155, 602 466 556, e-mail: zus@zuspolice.cz, bližší informace na www.zuspolice.cz

(ZUŠ)
Polický měsíčník - červen 2017

ERASMUS+ - projektové setkání
na ACADEMIA MERCURII

V posledním dubnovém týdnu přivítala náchodská střední škola
ACADEMIA MERCURII své partnery ze španělských a litevských
středních škol v rámci spolupráce na projektu Erasmus+. Tématem
projektu, který je určen především učitelům 10 středních škol a jejich
žákům z 3 zemí, je výuka k podpoře podnikatelského ducha žáků pro
jejich úspěšné budoucí uplatnění ve společnosti. Projekt se zabývá
vzájemnou výměnnou zkušeností učitelů i žáků s formami a metodami výuky, které v žácích budují potřebné postoje k podnikání a které
jim pomáhají získat cenné znalosti a zkušenosti v oblasti podnikání
pro jejich budoucí profesní život. ACADEMIA MERCURII přispěla
projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti,
a to například ukázkami odborné praxe svých studentů - průvodců
z oboru Cestovní ruch v turisticky zajímavých lokalitách Adršpach,
Dobrošov a Státní zámek Náchod, prezentacemi svých studentů o
činnosti jejich fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či studentských
společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior Achievement.
Po tomto úspěšném setkání v Náchodě (které je již druhým setkáním v rámci projektu), bude program Erasmus+, týkající se podpory
podnikání mladých lidí, pokračovat další školní rok setkáními v Litvě
a španělské Lleidě. Projekt bude završen v roce 2018 zde v Náchodě.
Mgr. Ivana Šimková

Školní zájezd Gymnázia Broumov2017: Báječná jízda Pobaltím

SKUPINA 54 STUDENTŮ A PŘÁTEL ŠKOLY NAVŠTÍVILA
LITVU, LOTYŠSKO A POLSKÉ HLAVNÍ MĚSTO
WARSZAWU.
Posvátné místo pro katolické Litevce a Poláky - Hora křížů u litevského
města Šiauliai. Kráska Pobaltí Riga - středověké hanzovní město s desítkami kostelů, ale také perla světové secese. Lotyšské Versailles - barokní zámek Rundale s rozsáhlým francouzským parkem. Vodní hrad Trakai a stejnojmenné městečko jako centrum posledních stovek Karaimů, turkického
národa vyznávajícího zvláštní odnož judaismu. Vilnius, hlavní město Litvy,
se zachovalým středověkým centrem, ale také se samozvanou rebelskou republikou Užupio. Warszawa - polské hlavní město, které vstalo jako bájný
Fénix z popela. Město, které Němci zničili z 90% za 2. světové války, dnes
nabízí také supermoderní architekturu 21. století. A vzorně rekonstruovanou
historickou část. A hlavně - spousta zážitků, od nalezení ztracené peněženky u litevské benzinové pumpy až po botu slečny ze septimy (informace
pro zasvěcené). Výborné ubytování, skvělé jídlo, excelentní lotyšské pivo,
dobrá káva. I to počasí nám nakonec vyšlo. A řidiči - z Varšavy doma za šest
hodin, tomu se říká dobrá práce. Doufám, že i informační servis byl na úrovni. Děkuji všem za pohodový průběh zájezdu a kolegyním za organizační
výpomoc. Kam za rok?

Milan Kulhánek, průvodce zájezdu

Pohled na historickou část Rigy a řeku Daugavu z kostela sv.Petra.

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Rozhovor s Ing. Evou Blažkovou – předsedkyní správní
rady Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV
Paní
inženýrko,
ke konci loňského
roku Nadační fond
HOSPITAL BROUMOV oslavil 10. výročí „oživení“ své činnosti. Za tu dobu bylo
mnoho uděláno a fond se stal významným
subjektem v životě naší broumovské nemocnice. Můžete nám říci, co vše se za tu dobu
podařilo změnit a jaké množství finančních
prostředků se podařilo pro tuto činnost zajistit?
Broumovská nemocnice se za poslední
léta hodně změnila v tom pozitivním smyslu,
nejen co do poskytované zdravotní péče, ale
i v otázce vybavení a prostředí. Jsem velmi
ráda, že i malým dílem k tomuto pomohl přispět Nadační fond HOSPITAL. Za posledních
10 let činnosti nadační fond nakoupil do broumovské nemocnice vybavení za téměř 6 mil.
Kč. Co to bylo konkrétně?
•
•

hysteroskop
22 ks pečovatelských polohovacích lůžek

Polický měsíčník - červen 2017

na oddělení lůžka následné péče
• kompletní vybavení pokoje s charakterem
lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty s
dostupností jednotky intenzivní péče
• 35 ks kompletů (elektrické lůžko, noční a
jídelní stolek) na oddělení interny
• 57 ks kardiackých křesel i s podnožníky
včetně 12 ks ochranných kurtovacích
pásů
• 28 ks infuzních stojanů
• 8 ks servírovacích stolků pro oddělení
jednotky intenzivní péče
• 60 ks aktivních antidekubitních matrací
s kompresory a podložkami
• 70 ks pasivních antidekubitních matrací
• rehabilitační pomůcky (6 ks chodítek), 18
ks toaletních a sprchovacích vozíků pro
oddělení lůžek následné péče
• 4 ks TV přijímačů spolu s držáky na
pokoje oddělení jednotky intenzivní péče
• pomůcky pro oddělení jednotky intenzivní
péče (toaletní a sprchovací vozík,
podložka pro přesun pacienta z lůžka na
lůžko)

Od roku 2012 nadační fond financuje pomoc na úseku sociální péče, zejména v rámci
volnočasových aktivit a aktivizačních činností
klientů oddělení lůžek následné péče.
Co konkrétního nadační fond plánuje v letošním roce?
Nadační fond má díky podporovatelům
(městům a obcím v regionu Broumovska,
Meziměstska, Teplicka i Policka, firmě
HOBRA ŠKOLNÍK a dalším podporovatelům) v letošním roce zajištěnu finanční podporu ve výši cca 0,75 mil. Kč. Konkrétně byl
dohodnut s vedením broumovské nemocnice
(prim. MUDr. Šváblem) nákup dalšího vybavení oddělení lůžek následné péče, celé jedno
oddělení bude vybaveno TV přijímači s držáky na jednotlivých pokojích, druhé oddělení
získá speciální matrace proti proleženinám.
Všechna oddělení lůžek následné péče by
měla získat mobilní zvedáky a speciální rehabilitační přístroje, kdy pacient rehabilituje
přímo na lůžku (tzv. motodlahy). Dále nadační fond bude pokračovat ve financování
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volnočasových aktivit klientů oddělení lůžek
následné péče.
Rýsuje se další spolupráce s Police Symphony Orchestra?
Ano, po úspěšných koncertech na Hvězdě,
v klášterní zahradě a na polickém náměstí nás
počátkem měsíce září 2017 (v pátek 8.9.) čeká
již čtvrtý ročník benefičního koncertu Police
Symphony Orchestra, tentokráte v Adršpachu.
Výtěžek koncertu podpoří opětovně činnosti
Nadačního fondu HOSPITAL. Jedná se vždy
o náročné a perfektní aranžmá, nezapomenutelný kulturní zážitek, proto bych ráda pozvala
nejen příznivce Nadačního fondu HOSPITAL,
ale zejména všechny příznivce tohoto hudebního tělesa, k návštěvě koncertu.
Veřejnost velmi pozitivně vnímá činnost nadačního fondu. Mnoho již bylo o fondu publikováno, jak v našem regionálním, tak i
celostátním tisku. Myslíte, že byste čtenářům
našich novin mohla sdělit ještě něco navíc, co
ještě nikde nebylo publikováno?
Často mluvím, čí píšu o činnosti a podporovatelích fondu, málo však mluvím o
těch, kteří se na činnosti fondu přímo podílí.
Dlouholetou oporou fondu byla účetní paní
Věra Gurovičová, kterou nahradila současná
účetní Mgr. Eva Vodochodská. Mít pořádek
v účetnictví a v evidenci majetku považuji za

základ nezbytného fungování, za základ toho,
abych mohla každým rokem „složit účty“ nejen
správní radě, ale i zakladateli fondu, Městu
Broumov, či ostatním
podporovatelům fondu.
Dále si velmi vážím práce
paní Jany Röselové, Jany
Zuščákové, Drahomíry
a Blaženy Hýskových.
Všechny čtyři chodí pravidelně do nemocnice
pomáhat a potěšit klienty
oddělení lůžek následné
péče v rámci volnočasových aktivit. Od května
letošního roku tuto čtveřici doplní paní Hana Therová. O webové
stránky nadačního fondu se dlouhodobě zcela
nezištně stará pan Jan Záliš.
Co mne osobně těší, je skutečnost, že vidím, že činnost fondu má stále smysl, stává se i
inspirací pro jiné regiony. Počátkem letošního
roku založilo obdobný fond i město Náchod,
o něčem obdobném uvažují i podnikatelé na
Trutnovsku, aby podpořili svou nemocnici v
Trutnově.

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Moc bych Vám chtěl poděkovat za to, že jste
věnovala svůj čas rozhovoru v našich novinách.
Jménem redakce Broumovských novin bych
Vám chtěl poděkovat za péči, kterou fondu
věnujete a popřát Vám do této bohulibé činnosti hodně dalších úspěchů.
S Ing. Evou Blažkovou rozmlouval
Petr Cirkl

OCHRANA ZVÍŘAT PŘI SKLIZNI A SEČÍCH

Svojsíkův závod

Červený Kostelec - 22.4.2017
Co to vlastně je ten Svojsíkův závod? Svojsíkův závod je akce, kterou pravidelně, každé dva roky pořádá Junák. Poprvé se uskutečnil v roce
1946. Akce je určená pro skauty ve věku 11 – 16 let . Závodu se účastní
čtyř až osmičlenné hlídky dívčích i chlapeckých kategorií. Pořadatelé závodu v Červeném Kostelci si pro nás nachystali následující disciplíny:
Zručnost - přenášení míčku tratí na desce přivázané provázky. Zdatnost
- shyby na vlastnoručně postavené hrazdě ukotvené mezi stromy. Vaření
čaje a rozdělávání ohně. Zdravověda - simulovaná ošetření třech zraněných. Hledání informací - odpovědi na zadané otázky jsme dohledávali
v knihách a na internetu. Orientace s buzolou. Historie skautingu a poznávání rostlin. Svojsíkův závod se dá definovat jako ukázání připravenosti na různé situace, polické hlídky v této zkoušce obstály velmi slibně. Mladší děvčata - hlídka s názvem Ostru, skončila na 6. místě. Starší
děvčata, hlídka jménem Žiny, vybojovala 3. místo. V chlapecké kategorii
excelovali Poličtí Ostříži vynikajícím 2. místem s postupem do krajského
kola, které proběhne (proběhlo) poslední květnový víkend v Náchodě.
Také počasí bylo velmi vydařené a závod se obešel bez velkých
komplikací.:
Napsaly: Viktorie Gajdošová - Nártoun,
Kateřina Brusnická - Krtek

K ČEMU SLOUŽÍ? Webový portál SENOSEC.CZU.CZ je komunikačním
nástrojem pro nahlašování sečení ze strany zemědělců a plánování
preventivní a jiných aktivit ze strany myslivců. Komunikace probíhá
pomocí SMS zpráv. Spolupráce se také mohou účastnit dobrovolníci,
vždy ale jen pod dohledem myslivce. JAK JE MOŽNÉ SE PŘIDAT?
Registrovat se může každý, v roli, která mu přísluší – myslivec při
registraci vyplňuje svůj myslivecký spolek, zemědělec svůj podnik,
dobrovolník své okresy zájmu. Před logováním a užíváním portálu je
nutné registraci ověřit, tzn. zadat kód, který přijde registrovanému
na email a na telefon.

Technické služby Police nad Metují

přijmou na sezonu 2017

st ro j n í ka n a ko u p al i ště
v Po l i c i n a d Metu jí .
Zájemci hlaste se
v TS Police nad Metují, V Domkách 80

nebo na tel. 725981705, 737271015.
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JAK SE PORTÁL UŽÍVÁ? Myslivec na nahlášeném místě sečení
naplánuje preventivní aktivity – vždy si vybírá, zda se akce mohou
zúčastnit dobrovolníci, jaké aktivity se budou provádět, navrhuje
přibližné datum a čas. Zemědělec v předstihu plánuje sečení
– datum a čas jsou orientační, vždy je možné je změnit a upřesnit.
Při změně termínu sečení nebo preventivních akcí jsou vždy pomocí
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Zprávy z domova důchodců
Milí spoluobčané,
chtěla bych se s Vámi podělit o střípky
dění z našeho domova. Nejdříve se musím
vrátit k naší velikonoční výstavě, která se,
myslím moc povedla. Spousta krásných výrobků, které vytvářeli naši uživatelé, výborný
mazanec, káva, čaj, ale hlavně dobrá nálada,
setkávání našich uživatelů, jejich rodinných
příslušníků a příchozích z města i z jiných
spřátelených domovů, to vše vytvořilo nádhernou atmosféru, kterou jsme si všichni
užili.
Další krásnou akcí byla přednáška
pana Josefa Lukáška, která se jmenovala
„Pohádkové bytosti Orlických hor“. Pan
Lukášek vyprávěl se zaujetím o svých knihách, o své cestě ke psaní a dokázal vtáhnout
naše uživatele do světa kouzelných bytostí a
tajuplných zákoutí krásných Orlických hor.
Mnozí se vrátili do svého dětství a odnášeli
si krásný zážitek.
Poslední dubnový den jsme již tradičně
věnovali stavění májky, kterou si naši uživatelé vlastnoručně nazdobili a s pomocí našich
šikovných domovníků jsme ji umístili na zahradu, kde zdobí vchod do našeho domova
a kde se můžou naši uživatelé i návštěvníci
domova těšit pohledem na krásnou májku.
Stavění májky je vždy spojeno s opékáním buřtů. Protože nám počasí letos bohužel nepřálo a nemohli jsme si je sami opéct,
museli nám buřty připravit naši domovníci.
Připravili je výborně a všichni si moc pochutnali. Příjemně strávené dopoledne oživila
milá čarodějka, která přiletěla na svém novém koštěti a všem nám přičarovala dobrou
náladu.
Nemohu opomenout pravidelné návštěvy
pana učitele Čapka, který k nám opět zavítal
na pravidelné společné zpívání. Je mojí milou povinností zmínit, že jsme pana učitele
nominovali na Cenu Ď, což je celostátní projekt, který se koná každoročně a je určen pro
dobrovolníky, mecenáše a sponzory, kteří věnují svůj čas, nebo prostředky druhým lidem.
Může se jednat o lidi z různých oblastí, ať
už ze sféry sociální, kulturní, výchovné apod.

Police nad Metují – Hradec Králové
veřejnou dopravou za 55 minut?

Dnes trvá cesta z centra Police nad Metují
do Hradce Králové minimálně 1 hodinu a 25 minut a cestující musí dvakrát přestupovat. Ani část
cesty v motorové jednotce Českých drah zvané
Regionova není moc příjemná. To všechno se
snad za pár roků změní.
Veřejná doprava poslední roky v našem kraji
v podstatě stagnovala. Období let 2003 - 2008,
kdy veřejná doprava doznala velkých změn do té
doby u nás nemyslitelných, ale běžných ve vyspělých zemích Evropy, jako bylo zavedení taktové dopravy a zlepšení návaznosti mezi železniční a autobusovou dopravou, vystřídalo období
stagnace, kdy došlo jen drobným úpravám, které
přinesly téměř pravidelný hodinový takt spěšných vlaků Starkoč - Broumov. Přepravní časy
se nezkrátily a kultura cestování v téměř 40 let
starých, sice částečně omlazených motorových
vozech není to, co by mělo přilákat nové cestující. Jejich častá poruchovost dělá hlavně v zimním (a někdy i letním) období železniční dopravu
nespolehlivou!
Aby byla veřejná doprava kvalitní a co nejvíce plnila požadavky obyvatel nejen našeho regionu, musí mít především podporu politiků jak
místní samosprávy, tak i krajského úřadu, který
veřejnou dopravu objednává. Po loňských krajských volbách, kdy se stal prvním náměstkem
hejtmana odpovědným za dopravu pan Červíček,
se začalo opět blýskat na lepší časy. Protože nejde o jednoduchou věc, nedají se čekat změny
k lepšímu hned od nového jízdního řádu. Nemá
totiž smysl zavádět nesystémové jednoúčelové
rychlíky. Vše se odvíjí od dopravní infrastruktury, která je v našem regionu špatná. SŽDC sice
investuje v následujících dvou letech více než
jednu miliardu do revitalizace tratě Týniště –
Broumov, ale jak to tak bohužel v naši republice
bývá, nepřinese to cestujícím téměř žádné zlepšení, především pak zkrácení jízdních dob.

„Vysokovská spojka“

K dosažení jízdní doby mezi Policí nad
Metují a Hradcem Králové za 55 minut bude nutné vybudovat novou železniční trať mezi Českou
Skalicí a Náchodem, takzvanou „Vysokovskou
spojku“, která odbourá dvě úvratě ve Starkoči a
Václavicích. Dojde tak nejen ke zkrácení délky

tratě, ale hlavně ke zkrácení přepravní doby. Tato
dopravní stavba byla připravována už před 12
roky, ale k její realizaci nakonec z různých, především politických důvodů nedošlo. V současné
době dostal tento projekt na krajském úřadě zelenou a byly podniknuty první kroky ve spolupráci
se SŽDC a MD na přípravě realizace v podobě
studie proveditelnosti.
Přínosem této stavby by bylo nejen zkrácení jízdních dob s krajským městem o 25 minut,
ale otevřelo by to možnosti dopravě mezinárodní
a Broumovský výběžek by už nebyl konečnou
destinací. Znovuobnovení železničního přechodu
v Meziměstí, by umožnilo cestování do Polského
Walbrzychu a Wroclavi. Pak by bylo možné uvažovat o zavedení přímé pravidelné rychlíkové
dopravy mezi Prahou, Meziměstím a Polskem
třeba v dvouhodinovém intervalu, tak jako to
dnes můžeme závidět obyvatelům Trutnovska.
Přesto, že této stavbě nebude bránit výkup pozemků, jako je tomu u silničních staveb, nedá se
předpokládat, že by se realizace uskutečnila dřív
než za deset let.
Do té doby se ovšem můžeme těšit, že se do
roku 2021 podaří zajistit alespoň pravidelné přímé spojení s krajským městem bez nutnosti přestupování v železniční stanici Starkoč. To umožní nasazení nových moderních hnacích vozidel,
nikoli starých, pronajatých například z Německa,
které v současné době jezdí mezi Týništěm a
Náchodem (Hronovem). Dojde i k částečnému
zkrácení jízdní doby přibližně o 10 minut.

Dalším milníkem v železniční dopravě
bude zdvoukolejnění tratě Velký Osek –
Hradec Králové a zavedení expresů mezi
Prahou a Hradcem králové, které přinese
razantní zkrácení jízdní doby až o půl hodiny.
Realizací všech těchto staveb se můžeme těšit,
že za 10 – 15 let budeme z nádraží v Polici nad
Metují do Prahy jezdit za 2 hodiny a možná
bez přestupování!
Období velkých změn ve veřejné dopravě
je před námi a co všechno se podaří realizovat,
ukáže čas. Důležité je, že tyto projekty mají
podporu zastupitelů nejen města Police nad
Metují, ale i ostatních měst našeho regionu a
především Královéhradeckého kraje.
Jiří Prokop

K naší velké radosti pan učitel zvítězil
v krajském kole ze všech nominovaných
za Královehradecký kraj! Slavnostní akt
a předání ceny se konalo ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Záštitu
nad tímto projektem převzal ministr kultury
Mgr. Daniel Herman a my jsme velice rádi,
že se panu Čapkovi dostalo tohoto ocenění,
které si podle nás, plným právem zaslouží.
Doufáme, že naše spolupráce s ním, se bude
i nadále úspěšně rozvíjet a těšíme se na další
krásné hudební zážitky.
Závěrem si Vás dovolím pozvat na
Den otevřených dveří, který se bude konat
29. června 2017 u příležitosti oslav 80. výročí založení našeho domova a to od 10.30 hod.
Těším se na viděnou a přeji všem krásné dny.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova důchodců
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka
Polický měsíčník - červen 2017
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Seniorské aktuality...

Sluníčko v oblacích, sluníčko v duši a datum v kalendáři? 16. 5.! Jedna paní povídala
prý je statisticky dokázáno, že právě toto datum je symbolické tím, že se narodila celá řada
osobností NADANÝCH LIDÍ! Já o tom nepochybuji. Náš Senior klub Ostaš opět v Pellyho
domech, tentokrát SVÁTEČNÍ, abychom důstojně oslavili Den matek. Ale i JUBILANTY!
Program laděn na toto téma. Největší radost
maminkám dělají dětičky. Vždyť spatřily
světlo světa z lásky dvou zamilovaných. Je to
zázrak, veliké štěstí. Paní učitelky MŠ takové
roztomilé předškoláčky přivedly, aby nás děti
pobavily a potěšily. To se stoprocentně vydařilo. Obdivuhodné pásmo básniček s rekvizitami, tanečky, scénky a nadšení nad pamětí co
všechno v rychlém sledu zvládly. Poděkování
pí učitelkám J. Obršálové a K. Važanové, že vše
dovedly k dokonalosti. Aplaus, dojetí a s básníkem Jaroslavem Seifertem se nám mnohým
vryl do paměti jeden veršík z BÁSNIČKY
„Píseň“ Setři si slzy uplakanýma očima, každý
den se něco počíná, něco překrásného se počíná. Našim maminkám vlastnoručně zhotovily
KYTIČKU. Milé a díky všem…
Pohoštění od ved. p. M. Exnera s kolektivem výborné a potom už následovali „JUBILANTI!“ Ukázněně, spontánně a
s úsměvem, hezky od těch NEJMLADŠÍCH
– „70“, „75“, „80“, „85“, a „90!“ Dnes bychom každému několik let ubrali, a přesto si
jeden každý ten POZEMSKÝ RÁJ neprošel
jenom RŮŽOVÝM SADEM, a číst jejich
KNIHU ŽIVOTA, by bylo nesmírně zajímavé.
Všechno zvládli a nějaká ta vráska jim naopak
sluší! Aby to všechno nebylo jen v klidu, přišla zahrát harmonikářka pí Marie Ryšavá a na
VOZEMBOUCH Hildička Bednářová. Tyto
dvě dámy, vždy dobře naladěny, potěšily…
Jubilanti si odnášeli kytičky žlutých růží a
AMADEA MOZARTA v čokoládovém obalu.
Dnešní pěkné odpoledne mezi námi nechyběla naše pí starostka Ida Jenková s blahopřáním. Ivana Richterová provázela slovem
a přidala sdělení o KULTUŘE a také datum
dalšího SETKÁNÍ – 20. června v 13.00 hodin
odjezd autobusu na bájnou horu OSTAŠ.
Já přidávám další výrok, tentokrát z jedné
nejmenované ROZHLASOVÉ STANICE. Na

Hanzlová Ludmila
Raková Marie
Horkel Jindřich
Ptáčková Vlasta
Šváblová Zdeňka
Mazačová Edita

dotaz pana redaktora: “Copak momentálně čtete?“ Odpověď: “Na čtení nemám čas, kdepak!“
„Teď mám jednu ROZPOSLOUCHANOU!“
Krásné slovo, František Palacký by na tak odborné vyjádření asi nepřišel, že? Pokud máte
ROZKOUKANOU „RŮŽOVKU“ pokračujte,
je to tedy nervák, co?

„75“

Jubilanti:
Bezděková Jindra
„70“
Burešová Věra
Pivoňková Helena
Procházková Anna
Vídeňová Zdena
Adamová Helena

„85“

Skála Miloslav

„90“

Drašnar Josef
Kratěnová Anna

„80“

Buďte jarně naladěni a těšte se!!!

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

Den kraje 8. 5. 2017 představil a ocenil výjimečné osobnosti i
zasloužilé příslušníky záchranných složek

Pivovarské náměstí v Hradci Králové
hostilo dopoledne 8. května 2017 tradiční
Den kraje. Hejtman Královéhradeckého
kraje, ředitelka Krajského úřadu a krajští ředitelé složek Integrovaného záchranného systému (IZS) při slavnostním
nástupu předali krajská i resortní ocenění. Členové Sboru dobrovolných hasičů
Malé Svatoňovice převzali u příležitosti
145. výročí svého založení čestný prapor.
Konala se zde také slavnostní přísaha
nových členů Hasičského záchranného
sboru Královéhradeckého kraje. Na slavnostní ceremoniál navazoval od 12 hodin
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bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení.
Dopoledního slavnostního nástupu se
účastnila řada čestných hostů včetně poslanců,
senátorů, představitelů univerzit i církevních
hodnostářů. Hejtman Jiří Štěpán předal 22
osobnostem různých oborů Pamětní medaili
hejtmana. Jejich jména s krátkým představením najdete na konci této zprávy. Poprvé mohla podávat nominace na udělení ocenění široká
veřejnost.
„Několika oceněným je okolo devadesáti
let. Jedním z nich je veterán druhé světové
války, který byl později vězněn z politických

důvodů. Další z oceněných byl perzekuován
během vojenské služby u Pomocných technických praporů, ale navzdory tomu dokázal
ukončit vysokoškolské vzdělání. Velké uznání
ale zasluhují všichni, kterým jsem dnes medaili předal. Rád jsem se s těmito výjimečnými
lidmi setkal a osobně jim poděkoval za vše,
co dělají pro své okolí, obec, kraj i republiku,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán, který pamětní
medaile předával spolu s ředitelkou Krajského
úřadu Ivanou Křečkovou.
Následovalo předání Záslužných medailí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a
resortních medailí Policie ČR, Hasičského
Polický měsíčník - červen 2017

záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Krajského sdružení hasičů.
Slavnostní slib složily tři desítky nových
příslušníků Hasičského záchranného sboru a
dobrovolní hasiči z Malých Svatoňovic převzali čestný prapor při příležitosti 145. výročí
založení sboru a za dosažené výsledky.
Po 12. hodině začal bohatý doprovodný
program. Mimo jiné vystoupili David Deyl a
Janek Ledecký.

SEZNAM OCENĚNÝCH
PAMĚTNÍ MEDAILÍ HEJTMANA
Dana PECHOVÁ - vedoucí Domu Matky
Terezy. Je první ženou ve vedení tohoto střediska pro lidi bez domova. Svým přístupem
dokáže poskytnout podporu každému z klientů ve velmi těžké životní situaci. Kolem sebe
vytvořila tým spolupracovníků, kteří táhnou
za jeden provaz. Problematiku lidí bez domova se snaží přiblížit široké veřejnosti.
PhDr., Mgr. Luboš HOLEČEK - ředitel
Dětského domova Nechanice. Své práci se věnuje s maximálním nasazením a je oblíbený
jak u dětí, jimž se snaží jít příkladem a pořádá
pro ně řadu aktivit, tak u zaměstnanců. Velice
aktivně se zapojil i do rekonstrukce Dětského
domova. Má také zásluhy na výborném hospodaření organizace.
Mgr. Věra KOSINOVÁ - zakladatelka centra
Daneta. Je zřizovatelkou speciální školy pro
děti s těžkým zdravotním postižením a během let ji rozšířila o školu střední, mateřskou
a o odborné učiliště. Jejím cílem bylo zajistit
komplexní péči o děti s handicapem a pomáhat i jejich rodinným příslušníkům. Zřídila
proto také služby sociálního charakteru.

Tokiu. Věnoval se i trenérské činnosti. České
atletické ligy se dokázal účastnit až do 60 let.
Olympijskou myšlenku propaguje i ve svých
téměř 90 letech.
PhDr. Pavel HORÁK, Ph.D. - ředitel Boni
Pueri. Je ředitelem a zároveň uměleckým šéfem Českého chlapeckého sboru Boni Pueri.
U tohoto slavného sboru působí již 30 let. Za
tuto dobu se Boni Pueri stal světově uznávaným tělesem, které reprezentuje nejen město
Hradec Králové a Královéhradecký kraj, ale
celou Českou republiku.
Ing. Arch. Václav ČEŘOVSKÝ - veterán
druhé světové války. Během okupace se zapojil do odbojové činnosti v protektorátu. Před
hrozícím zatčením se mu podařilo uniknout a
dostat se na východní frontu. Později byl vysazen na Slovensku, kde po porážce povstání bojoval v partyzánské brigádě a byl vážně
raněn. Je držitelem několika vyznamenání. V
50. letech byl vězněn z politických důvodů.
Josef EŠPANDR - akvarista. Je nestorem východočeské akvaristiky. Chovu akvarijních
ryb se aktivně věnuje už 70 let. Stál u zrodu nejstarší evropské výstavy akvaristiky v
Rychnově nad Kněžnou, která se poprvé konala v roce 1977. Dodnes je aktivní akvarista.
Vítězslav VÍTEK - starosta obce Suchý Důl.
Pro zajištění rozvoje malé obce na Náchodsku
dokáže příkladně využívat různých dotačních titulů. Ke spokojenosti občanů realizoval řadu projektů. Nemalou měrou se podílí
i na spolkovém životě obce, která byla už
několikrát oceněna v soutěži Vesnice roku
Královéhradeckého kraje.

Bc. Jaroslava KOMÁRKOVÁ, DiS. - ředitelka ZUŠ Jičín. Za 24 let přetvořila Základní
uměleckou školu Jičín v celostátně respektovanou organizaci. Spolupracuje s celou řadou
institucí a je organizátorkou řady kulturních
akcí. Vyučuje také hře na lesní roh. Její žáci
sklízejí úspěchy na soutěžích i při studiu.
Jiří VONDRÁK - špičkový musher. Dlouhá
léta reprezentuje Českou republiku na mezinárodních závodech psích spřežení. Dvakrát dokázal zvítězit na slavné, tisíc kilometrů dlouhé
La Grande Odyseé v Savojských Alpách, a to
v silné konkurenci skandinávských a alpských
závodníků. Chová a trénuje 40 psů.
Martina Vágner DOSTÁLOVÁ - pracovnice Oblastní charity Trutnov. Zasloužila se o
založení dobrovolnického centra v Trutnově
a jeho propagaci. Zřídila potravinový sklad,
který pomáhá nejpotřebnějším, a stála také při
založení Majáku, což je centrum pro rodiny s
dětmi v pěstounské péči.
MUDr. Josef SVOBODA - bývalý ředitel Léčebny dlouhodobě nemocných v
Hostinném. Do vedení léčebny nastoupil v
roce 1999 a významně se podílel na přeměně
tohoto zařízení na rehabilitační ústav, který je
jediným v kraji. Pod jeho vedením také vzniklo jediné pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v kraji.
Josef MATOUŠEK - bývalý olympionik.
Je celoživotním sportovcem. Jako kladivář
se v roce 1964 zúčastnil Olympijských her v
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Josef MARŠÍK - hudebník. Celý život působil jako muzikant a kapelník u mnoha orchestrů, mimo jiné i v Hudbě Hradní stráže.
Působil také jako aranžér a hudební pedagog.
V devadesátých letech zachránil od rozkladu
Dechový orchestr města Hradce Králové a
zvýšil jeho hudební úroveň. Podílel se na vzniku dvou hudebních festivalů.
František VÍTEK a Věra ŘÍČAŘOVÁ
- loutkáři. Oba manželé jsou držiteli Ceny
Thálie za celoživotní loutkářské mistrovství.
František Vítek patřil k zakládajícím členům
královéhradeckého loutkového divadla, Věra
Říčařová se k divadlu záhy připojila. Jsou autory řady inscenací, z nichž některé patří ke
skvostům českého loutkářství.
Milan NĚMEČEK - trenér juda. Tomuto
sportu se věnuje již 47 let a je zakladatelem
oddílu juda v Broumově a také dalších oddílů
v blízkém okolí. Věnuje se především mládeži

a jeho svěřenci se stali několikrát mistry České
republiky.
Ing. Jindřich BRADNA - dlouholetý předseda Komerční hudby Náchod. Od roku 1959
je členem Komorní hudby Náchod, jejímž byl
dlouholetým a aktivním předsedou. Podílel se
na vzniku několika odborných publikací a byl
také kurátorem výstavy mapující 90 let skautingu v Náchodě.
Mgr. Jan KORBELÁŘ - ředitel České lesnické akademie Trutnov. Působil jako ředitel lesnických škol ve Svobodě nad Úpou i
Trutnově, které přetvořil ve špičková pracoviště a posléze se podílel na jejich úspěšné
integraci. Působil i u českých výprav na mistrovství světa dřevorubců.
Soňa ČERVENÁ - herečka a operní pěvkyně.
Pochází z rodiny známého královéhradeckého
výrobce a vynálezce žesťových hudebních nástrojů Václava Františka Červeného. Hrála v
divadle i ve filmu. Největších úspěchů ale dosáhla jako operní pěvkyně. Po emigraci působila v Německu, Rakousku i USA. Během své
umělecké dráhy obdržela řadu ocenění, mimo
jiné i cenu Thálie nebo medaili Za zásluhy.
Ing. Vratislav VAVERKA - plukovník ve
výslužbě. Byl dlouholetým velitelem významného vojenského útvaru působícího v Hradci
Králové. V devadesátých letech působil v misích OSN v Iráku. Vypracoval se do funkce
zástupce velitele kontingentu. Po odchodu z
armády pro Ministerstvo obrany zmapoval situaci veteránů druhé světové války za účelem
pomoci při řešení jejich problémů.
doc. RNDr. Bohuslav STRAUCH, CSc.
- bývalý pedagog přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy. Navzdory perzekuci dokázal ukončit vysokoškolské vzdělání. Ve
své publikační a přednáškové činnosti se věnoval nejen svému vědnímu oboru, ale také
skautingu a dění na Broumovsku, Policku a

Náchodsku. Je bývalým členem PTP.
prof. PhDr. Robert KVAČEK, CSc. - historik. Vystudoval Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy, kde od té doby působí
jako pedagog a vědecký pracovník, naposledy
v Ústavu českých dějin. V roce 1966 se stal
docentem, profesorem mohl být jmenován až
po listopadu 1989. Je neúnavným popularizátorem historie a několikanásobným nositelem
Ceny Egona Ervina Kische za nejlepší titul
literatury faktu. Je členem Česko-slovenské
komise historiků.
RNDr. Bohuslav STRAUCH, CSc.
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Lotři zachraňovali velryby

Velký Dřevíč, Hronov: Vyčistit část řeky Metuje od odpadků, ale také zažít akci s dětmi, na které si všichni uvědomí, jaký
dopad na životní prostředí může mít třeba jediný igelitový pytlík v řece. To byl cíl akce hronovského vodáckého oddílu Lotři a
spolku Živá voda. S trochou nadsázky jsme totiž zachraňovali
velryby.
Dvacítka dětí a dospělých nakonec za 3 hodiny práce naplnili
bezmála 10 velkých pytlů odpadu a několik pneumatik. Akce přitom
nebyla součástí žádné větší celostátní výzvy, s nápadem přišel Jiří
Malík, aktivní člověk a ekolog ze spolku Živá voda. „S oslovením
hronovských Lotrů jsem neváhal, tyto akce jsou čistě o lidech.“ Říká
k akci Malík.
O vydařené akci vypráví také třináctiletá Bára Smutná, členka
oddílu a nadšená vodačka:
„Jelikož všechny řeky tečou do moře, mohou se tam s vodou dostat odpadky. Třeba i ty naše! Kousek igelitu, který u nás spadne do
řeky, se může dostat až do žaludku jakéhokoli mořského živočicha,
třeba velryby.
Oblékli jsme se tedy do neoprenů, gumáků a rukavic, vzali jsme
hrábě a igelitové pytle na odpadky a vyrazili jsme proti proudu klikaté a dlouhé části Metuje. Vytahovat staré plechovky, pet lahve, igelity,
pneumatiky, kýble a vůbec další hrozné věci, co lidi dokážou do řeky
hodit.“
I když jsme uklidili krátký úsek řeky, množství odpadu všechny
znatelně zaskočilo. „Nikdy není pozdě ani brzy. Důležité je, že se
akce účastnily právě děti a nemalý význam má i vysoká účast rodičů. Přestože v Hronově žijeme uprostřed přírody, málo si jí vážíme.“
Konstatuje Tomáš Buriánek, hlavní vedoucí hronovských tomíků.
Lotři se takovéto akce neúčastní vůbec poprvé, předešlé roky se podíleli na čistění Metuje ve spolupráci s partou geokačerů.
Akci podpořila správa CHKO Broumovsko a Povodí Labe.
Karel Neuschl, Lotři Hronov

Saar Gummi podpořila prospěšné
aktivity více než miliónem korun

Celkem 1,3 miliónu vyplatila společnost Saar Gummi Czech na společensky prospěšné aktivity na Náchodsku za loňský rok. Z toho 360 tisíc
korun připadalo na mikrosponzoring, ve kterém o cílení částek do 12000
korun rozhoduje zaměstnanec SGC, který podá návrh. V mikrosponzoringu získávají peníze sportovní kluby, podporovány jsou také jednotlivé
akce, například loutkářský festival nebo dětské odpoledne.
Větší částky jsou přidělovány v rámci běžného sponzoringu, jedním
z tradičně podpořených subjektů byl HC Náchod. „Naše spolupráce se
Saar Gummi trvá již zhruba 10 let a firma má svůj podíl na tom, že se
nám daří a že jsme již počtvrté ve finále Krajské ligy mužů,“ konstatoval v souvislosti se sponzoringem předseda a manažer hokejového klubu
Ludvík Berger. Jednou z aktivit klubu jsou sportovní dny pro zaměstnance SGC. Rodiče přivedou na stadion své děti, kterým trenéři klubu
pomáhají v začátcích bruslení.
Významnou součástí sponzoringu se v loňském roce stal program T
Generace – technici pro budoucnost, ve kterém SGC podporuje vznik a
činnost technických zájmových kroužků na základních a středních školách. Za školní rok připadne na T Generaci okolo 300 tisíc korun.
-pl-

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
Technolog pro lisování plastů, dvoukomponentní
zastřikování, mzda 50 000 Kč.
Operátor/ka gumárenské výroby, mzda 25 000
až 30 000 Kč, po případném postupu na místo
seřizovače mzda 40 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po zapracování,
pracoviště Červený Kostelec. Operátor je pro tří nebo čtyřsměnný provoz v Červeném Kostelci nebo Velkém Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442
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Mateřské centrum Ma Mi Na
V květnu jsme
uspořádali dvě besedy.
Během první jsme rozebrali důvody k pořízení
„bosých“ bot a chůzi
naboso. Okoukli jsme
barefootové boty na léto
i zimu. Dozvěděli jsme se, že správné chození není vůbec jednoduché. A nakonec jsme si
ukázali, jak doma ušít dětské capáčky. Beseda
vedená Bárou Bryksí měla velký úspěch. Velký
zájem posluchačů nás velmi potěšil.
Druhou besedu jsme zaměřili na promítání
filmu s porodní tématikou „Rodí se budoucnost – výzva nebo volba“ a následnou diskusí
s porodní asistentkou Petrou Kociánovou a dulou, která k nám přijela až z Hradce Králové.
Oslavili jsme tak Světový týden respektu k porodu a zapojili se do Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství, které
pořádalo Hnutí za aktivní mateřství v Praze.
V sobotu 13. května jsme strávili dopoledne v klášterních zahradách společnou férovou snídaní. Počasí nám příliš nepřálo, ale snídani
jsme si užili a ochutnali mnoho dobrého jídla.

pekaři, přijďte alespoň posedět a ochutnat upečené. Zábavný koutek
pro děti bude součástí akce. Více informací o akci na http://d43184.
wixsite.com/chlebopeceni.
V červnu se chystáme zapojit do PRAVÉHO DOMÁCÍHO
CHLEBOPEČENÍ. Pečete pravidelně? Nebo se na to naopak už moc
dlouho chystáte a zatím jste se neodhodlali? Ať tak či tak, pojďte do
toho s námi! Proč domácí chléb? Budete přesně vědět, co jste do těsta
dali... Podpoříte tak lokální výrobce surovin a nikoli nadnárodní obchodní řetězce a velkopekárny... Dáte do něho vlastní energii a bude
vám o to víc chutnat :-)
Akci jsme naplánovali na sobotní dopoledne 17. 6., místo konání upřesníme. Neváhejte a přineste chleba a něco dobrého na něj.
Nezapomeňte svůj recept nebo kvásek na výměnu. Pokud nejste zrovna
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ČLENSKÁ SCHŮZE MC

proběhne 23. 6. (pátek) v 19 h -– zveme nejen členky, ale všechny, kteří mají zájem se aktivně podílet na programech a vedení centra. Program: schválení Zprávy o činnosti za rok 2016, financování
a plány na další období. Sejdeme se v Penzionu 65.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR –

v druhém týdnu (7.-11.8.) je ještě několik volných míst, první
týden je již OBSAZEN! Přihlášky najdete v MC nebo na vyžádání
zašleme emailem.
MC MaMiNa
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
OBLOHA V ČERVNU

S příchodem letních měsíců budeme mít příležitost
pozorovat mezosférická noční svítící oblaka (NLC).
Úkaz není stále důkladně probádaný. Pozorovatelnost
NLC nelze pro konkrétní den předpovídat. Musíme
proto vyhlížet nad severovýchodní obzor kolem 2. hodiny ranní nebo nad severozápadní obzor kolem 22. hodiny večerní. Oblaka tvoří krystalky ledu v nejvyšších
vrstvách atmosféry 50 až 85 kilometrů nad povrchem
Země. Slunce v letních měsících zapadá cca 20° pod
obzor a řídká „ledová“ oblaka v mezosféře osvětluje.
Noční svítící oblaka (NLC) mají jemnou síťovanou
strukturu a stříbřitě světélkují.

METEORIT HRADEC KRÁLOVÉ

17. května loňského roku proletěl nad Čechami
bolid (jasný meteor). Jeho stopa byla vyfotografována
třemi kamerami České bolidové sítě a dvěmi webovými kamerami Českého hydrometeorologického ústavu.
Přelet bolidu zaznamenaly i stanice Evropské bolidové
sítě.
Na základě získaných údajů RNDr. Pavel Spurný
CSc. a RNDr. Jiří Borovička CSc. provedli výpočty a
stanovili oblast dopadu meteoritů. Pátrání po meteoritech se zůčastnili i členové Astronomické společnosti
Hradec Králové. V pádové oblasti se nacházela vysoká
vegetace a pátrání nebylo úspěšné.
V březnu 2017 se k velkému překvapení ozval soukromý hledač (pan M. Maršík) že meteorit ze 17. května 2016 ve vypočteném místě dne 30. července 2016
nalezl!
Meteorit o hmotnosti 135 gramů se tedy téměř
po roce (!) dostal k výzkumu v laboratořích.
Meteorit dostal oficiální název Hradec Králové.
Jedná se o tzv. obyčejný chondrit LL5 a stal se v pořadí pátým meteoritem „s rodokmenem“ nalezeným na
území České republiky.
Podrobnosti o meteoritu Hradec Králové je možné
získat na stránkách České astronomické společnosti.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

21. června v 6 hodin 24 minut SELČ
vstupuje do znamení Raka. Nastává
astronomické léto, letní slunovrat.
Den se ještě o 18 min prodlouží, ale
do konce měsíce června již o 5 minut 	
zkrátí,
MĚSÍC
1. v první čtvrti, 9. v úplňku,
17. v poslední čtvrti, 24. v novu,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE ráno nad východem, viditelnost se
zlepšuje,
MARS
není pozorovatelný,
JUPITER v první polovině noci v souhvězdí Panny,
SATURN po celou noc v souhvězdí Hadonoše,
URAN
ráno nad východem v souhvězdí Ryb,
NEPTUN ráno nad východem v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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NOVINKY FILATELIE
Osobnosti: Věra Čáslavská

Námět známky: Věra Čáslavská se narodila 3.
května 1942 v Praze. Byla československou sportovní gymnastkou, trenérkou a významnou sportovní funkcionářkou. Od dětství se věnovala baletu
a krasobruslení. V roce 1957 vyhrála gymnastické
mistrovství republiky dorostenek i juniorek. V roce
1959 získala Věra Čáslavská na mistrovství Evropy
v Krakově svou první zlatou medaili za cvičení na
kladině a stříbrnou medaili za přeskok. Roku 1960
byla členkou stříbrného československého olympijského družstva na olympijských hrách v Římě.
Dalším vrcholem její kariéry byl rok 1964, především pak Letní olympijské hry 1964 v Tokiu,
kde získala zlatou medaili ve víceboji jednotlivců,
v přeskoku a na kladině. V roce 1968 se účastnila
Letních olympijských her v Mexiku, kde získala zlato za víceboj, přeskok, bradla a prostná. Na těchto olympijských hrách ukončila
svoji sportovní kariéru. Během slavnostního ceremoniálu předání medailí gesty
protestovala proti okupaci Československa, když stála společně na stupínku se
sovětskou závodnicí. Během slavnostního hraní sovětské hymny otočila hlavu od
soupeřky směrem do země. V témže roce byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa. Věra Čáslavská se stala sedminásobnou olympijskou vítězkou, čtyřnásobnou
mistryní světa, jedenáctinásobnou mistryní Evropy a čtyřnásobnou Sportovkyní
roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou
Mezinárodního olympijského výboru. Zemřela 30. srpna po dlouhé nemoci, které
do poslední chvíle statečně vzdorovala.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Osobnosti: Marie Terezie

Námět známky: portrét Marie Terezie, zpodobňující císařovnu a královnu v mladších letech, na
počátku vládnutí. V oválném rámu je připomenuto
tmavšími body 16 potomků Marie Terezie. Marie
Terezie byla vůbec jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Často bývá označována také jako „císařovna Marie Terezie“, ale jako žena se nikdy nemohla stát vládnoucí, korunovanou císařovnou Svaté
říše římské. Císařem byl 13. září 1745 zvolen její
manžel František I. Štěpán Lotrinský, čímž se stala
císařovnou – manželkou. Marie Terezie nezůstala
jen dcerou císaře a císařovnou, ale stala se i matkou
dvou císařů, Josefa II. a Leopolda II. Marie Terezie provedla osvícenské reformy
v řadě oblastí. Na ně pak navázaly josefinské reformy. V rámci správní reformy
byla omezena zemská samospráva, vytvořena centralizovaná správa monarchie a
státní správa byla profesionalizována. Bylo sjednoceno trestní právo v Rakousku a
českých zemích a zakázáno mučení. Byly vytvořeny tereziánské katastry, soupisy
půdy, domů a obyvatel. V roce 1751 byl vydán ohňový patent, stanovující průlomové zásady požární ochrany, zejména stavbu domů z nehořlavých materiálů a
vybavení vesnic zvoničkami s nepřetržitou vartýřskou službou. Roku 1773 byl
zrušen jezuitský řád, jezuité tím přišli i o dohled nad školstvím. K řízení reformy školství byl pozván Johann Ignaz von Felbiger. 6. prosince 1774 byl vydán
Všeobecný školní řád pro všechny císařsko-královské země, který stanovil mimo
jiné všeobecnou vzdělávací povinnost pro chlapce i dívky. Byla zavedena povinná
šestiletá školní docházka a systém škol. Roku 1775 vydala Marie Terezie poslední
robotní patent, který zmírnil robotní povinnost.
A poznámka na okraj: S vládou Marie Terezie souvisí historická událost, která
měla důsledky ještě i po více než sto letech, a má je vlastně dodnes. Rakousko
se totiž zapojilo do války o dědictví Bavorské a získalo tak v roce 1779 hubený
územní zisk, takzvané Innské Bavory, v nichž leží město Braunau, to pak zase
ztratilo a znovu získalo. V roce 1889 se tu narodil Adolf Hitler, díky té dávné
válce Rakušan, i když z historického hlediska pocházel ze starobylého bavorského
města (poprvé zmíněno už r. 780), a tedy ve skutečnosti Němec.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky kombinovaný plnobarevným ofsetem
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

Dobrovolníci v Domově důchodců v Polici nad Metují

Přináším pohled na Domov důchodců
v Polici takový, jak jej vidím z několika málo
návštěv a z rozhovorů na místě. První dojem,
který však neklame, je pohoda, vlídné prostředí
a ochota ke spolupráci a pomoci, kde je potřeba.
Dověděl jsem se, že náklady na péči si uživatelé služeb hradí snad z pouhé poloviny, další
dotuje jako zřizovatel krajský úřad. Domov důchodců (dále DD) už nemůže suplovat bydlení,
které se doma někomu nelíbí, špatné sousedské
vztahy. Uživatelé služeb DD jsou skutečně jen
staří lidé, závislí na pomoci druhých.
A vedle personálu přicházejí za stařenkami
a stařečky i lidé zvenku, kterým by jejich osud,
podobně jako nám dalším, mohl být také lhostejný. Asi se sem ještě vrátím, abych mohl vypovědět víc o lidech, kteří tu skvělou atmosféru
tvoří ze svých profesí. Dnes k několika našim
výjimečným spoluobčanům.
Někteří sedíme u televize a na všechno
nadáváme. Někdo se vydá do světa a cestuje,
když na to nemá, aspoň pěšky nebo na kole.
Spousta lidí má nějakého koníčka, kterému věnují všechen čas a inspirují i ostatní.
Paní Hambálková (úřednice na MěÚ) vezme svého psíka a navštěvuje lidi v domově důchodců na pokojích. Povídá si s nimi a dovolí
jim, aby jej pohladili, „pohovořili“ také s ním. I
hodně nemocný a zapomnětlivý stařík si vzpomene na své dětství – vždyť tenkrát měli doma
psa, se kterým si hrál – a poprvé v domově promluví, usměje se…
Ivanka Richterová, skvělá polická ochotnická herečka, už téměř 11 let přichází každou středu, nosí knížky ke čtení a hlavně sama
předčítá. Všichni ji mají rádi a na její návštěvu
netrpělivě čekají. A Ivanka se svým šarmem

rozdává nejen slova z knih, ale přináší zvenku nálady obyčejného prostředí, do kterého se
zdejší lidé dostávají pro svá omezení už velmi
málo.
Víc než 5 let dochází do DD učitel místní
Základní umělecké školy Pavel Čapek. Znají
jej nejen starší lidé v Polici. Svým hudebním
uměním rozdává radost všude, kde se scházejí.
Přivádí sebou žáky své školy, kterým tak zprostředkovává nenahraditelnou zkušenost radosti
z dávání. I když zatím nevědomého.
Od Jany Johnové jsem se v DD dověděl,
jak jej zde mají lidé rádi, jak jej pro jeho osobní
postoje a vlastnosti milují. A také o pokrocích a
zlepšeních jejich stavu i o zázracích. Například
paní z LDN, která vůbec nemluvila, začala
s učitelem Čapkem zpívat. A to není zdaleka
ojedinělý případ.
Pavel Čapek přichází jednou za 14 dní, dřív
se svými klávesami, dnes už zásluhou Jarmily
Hilmanové využívá nástroj sem zakoupený.
Pavel Čapek hraje a všichni s ním zpívají.
Písničky, které si sami vybírají, písničky ze svého dětství a mládí. Pokroky
v jejich osobním rozvoji jsou udivující.
Oprávněně se může DD a město Police n. Metují pyšnit nositelem
„Ceny Ď“, nejvyššího krajského poděkování (plus nominace do celostátní
soutěže) za dobrovolnickou práci. A
jak jsme někdy trochu neteční k ostatním, je potěšitelné, že učitele Čapka
navrhly k ocenění sociální pracovnice DD Jarmila Hilmanová a Jana
Johnová.
DD je z titulu svého poslání určen pro lidi, kteří jsou vysoce závislí

Logistika jednoho výletu

Dvakrát do roka pořádají hasiči Velké
Ledhuje výlet. A vzhledem k věkovým rozdílům členů a účastníků výletu, většinou jsou
naplánované dvě trasy. Delší, zvaná „vytrvalecká“ a kratší – většinou bez pojmenování.
Ta pro vytrvalce letos na jaře vedla z Police
po Vambeřické cestě k Barešovu kříži, odtud
dolů lesem do Bělého a pak přes kopec do
Machova. Tam se na náměstí setkali vytrvalci
se zbytkem výpravy. Ten byl do Machova přivezen. Pro zjednodušení nazvěme „vytrvalce“
skupinou A a „zbytek“ skupinou B. Celá grupa
pak měla společně přes Borskou vyhlídku dojít do Stroužného (Pstrążna). Problém nastal u
Borské studánky – skupina A se rozhodla pro
opečení buřtů, kdežto skupina B chtěla pokračovat hned do kopce a dál směrem na Polsko
k cíli výletu. Takže se grupa nakonec rozdělila
a kromě jedné výjimky se opět vytvořily skupiny A a B. Když si skupina A opekla buřty
a vydala se do kopce, potkala několik oddělivších se členů ze skupiny B, kteří vytvořili
skupinu C a opekli si buřty cca o kilometr dál
a dvě stovky výškových metrů výš než skupina A. Po sloučení skupin A a C vznikl tedy
nový útvar: skupina A`.
Ani ta ovšem nevydržela moc dlouho a po
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chvíli se rozpadla, protože menší část skupiny
A` chtěla jít na vyhlídku a větší části se už do
kopce prostě nechtělo. Oddělená malá skupina
dostala pro snazší orientaci pojmenování skupina D. Při cestě vzhůru se ale ke svému údivu
setkala se skupinou E (tvořili ji dva členové
skupiny B) která vyrazila na vyhlídku před
nimi, zatímco zbytek skupiny B – tedy skupina B` - pokračoval dál do Polska na rybu.
Skupina A` ovšem rychlým pochodem dohnala pomalejší členy skupiny B`, čímž vznikl
nový útvar – skupina A``. Nakonec se na rozmezí lesa a pole setkaly skupiny A`` a B`, čímž
vznikl téměř dokonalý celek, pro zjednodušení označený jako skupina F. Ta se rozhodla počkat na skupiny D a E, které se ale po výstupu
na vyhlídku sloučily ve skupinu D` (a pro kterou se ovšem vžilo pojmenování skupina G,
aniž by kdo vůbec tušil, proč k tomu došlo). I
přes snahy některých členů bývalých skupin B
a B` nepočkat a odejít dřív, než dorazí zbytek,
nakonec skupina F počkala na členy skupiny
D` (známější pod označením G) a vyrazila
jako poměrně roztažený, ale stále celek dál.
Potom se konečně výletníci fyzicky dotkli hranice mezi Českou republikou a Polskem. Tady
ovšem skupina H (která vznikla sloučením

na pomoci druhých. Ale podle toho, co jsem
viděl a slyšel, to není úložiště starých lidí, ale
zařízení, které jim umožní plnohodnotně dožít
mnohdy nelehký život. Odtud se už většinou
jinam neodchází.
O to větší význam pak mají dary, které poskytli známí fotografové z Policka a
Broumovska Štěpán Horák, Oldřich Jenka,
Josef Ptáček a Lenka Židová. Fotografie míst
obou lokalit, kde zdejší obyvatelé celý život
bydleli a když procházejí chodbou, těší se pohledem na známá a jim milá místa.
Mnozí možná v takové stáří, kdy jsou kolem lidé, mající o ně upřímný zájem a individuálně pečující o jejich potřeby, ani nedoufali.
Navíc jim další laskaví lidé přinášejí hudbu,
slovo a podněcují jejich krásné vzpomínky z
dětství. Z křesťanské lásky, z vlastního zájmu,
pro dobrý pocit z odarovávání. Aby jim ulehčili
stáří.
foto archiv domova důchodců
Jindřich Horkel

skupin D` alias G a skupiny F) po vyjití z lesa
ztratila při obcházení promáčeného pole cestu
a musela sestoupit do údolí prudkým svahem
paseky, čerstvě osázené mladými stromky a
prorostlé šlahouny polského ostružiní. To drží
pevněji v zemi a silněji omotává nohy nebohých výletníků. Vzhledem k náročnosti terénu, rozdílným fyzickým předpokladům a věku
turistů se ovšem skupina H rozdělila na dvě
menší skupiny – její větší část (skupina H`) šla
vpředu a ti pomalejší (skupina I) ji následovala sice s malým, ale znatelným rozestupem.
Naštěstí se už blížil cíl výpravy, kde se nakonec skupiny H` a I šťastně setkaly u pečené
ryby.
Nakonec lze tvrdit, že výlet to byl velice hezký. Během něj se vypilo všechno, co
k vypití bylo, a snědla se většina zásob; psi
se vykoupali ve všech kalužích a potocích po
cestě a děti si stihly hrát na středověké rytíře,
želvy ninja i kosmonauty. A můj obdiv směřuje k veliteli výletu Alíšku Trojtovi, který s bravurou a klidem hasičům vlastním zvládl jeho
logistiku a nakonec všechny účastníky dovedl
zpět do Police beze ztrát na životech či újmě
na zdraví.
Pavel Frydrych
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Výlet do Svídnice na oslavy 50. výročí založení Muzea dávného kupectví
jsme měli pocit, že nejsme jen
tak nějací hosté, ale vítaná delegace ze zahraničí. Obědvali jsme
v příjemné radniční restauraci
s vlídnou obsluhou, pod dohledem „anděla“, který se o nás celou dobu návštěvy laskavě staral,
paní Mirky Babisz.
Muzeem dávného kupectví
nás provázel Zbyszek Malicki.
Tu jsem konečně pochopil obdiv ředitelky Muzea papírových modelů v Polici Martiny
Váňové, s jakým vždy o muzeu
ve Svídnici mluvila.
Za 50 let se stalo největším

Příjezd více než 40 účastníků zájezdu z Police nad Metují byl už ve Svídnici
očekáván. Všechny přivítal ředitel Muzea
dávného kupectví Wiesław Rośkowicz
s doprovodem z magistrátu, kolem dřevěného evangelického Kostela míru rozkvetly kaštany. Na naslouchátka tlumočnického zařízení si všichni rychle zvykli.
Bylo příjemné slyšet skvělý překlad i při
volném pohybu po náměstí, při prohlídce
muzea nebo sledování dění při předávání
ocenění v divadle.
V největším dřevěném kostele
v Polsku, jehož prohlídka byla první částí
bohatého a zajímavého programu, „provádí“ celým chrámem český průvodce
z magnetofonu. Koncerty, které zde pořádají, musí být hluboký zážitek. Jistě by
návštěva některého z nich stála zato.
Následoval výborný oběd a prohlídka
města s vtipným a fundovaným výkladem
místopředsedy městské rady Mariusza
Barcickieho. Obdivoval jsem, s jakou
přirozenou hrdostí a pýchou na své město hovořil o starých časech i lidech, kteří
tenkrát žili a tvořili jeho dějiny. Také připomněl, že se Svídnicí je spojeno i české
království.
Při obědě a později ještě několikrát

svého druhu v Polsku, soustřeďuje historické
artefakty města a okolí. Neotřele uspořádané
exponáty, obdivuhodný rozsah sbírek a odevšad
vanoucí duch zájmu a zanícení, s jakým bylo muzeum po desetiletí budováno a spravováno. První
výstava vznikla z věcí, které donesli žáci na výzvu zakladatele myšlenky muzea v roce 1967. A
dnes patří k perlám muzejnictví nejen v Polsku.
Vyvrcholením návštěvy byla účast na oficiálních oslavách v místním divadle. Přišli současní i bývalí pracovníci a spolupracovníci muzea
i spousta hostů. Díky tlumočnickému zařízení a
skvělému překladu Bohdana Janeczeka jsme se
mohli zasvěceně zúčastnit i my z Police.
Všechna vystoupení byla noblesní, důstojná,
blahopřání upřímná a radostná. Bylo příjemné,
že do celkové milé a vlídné atmosféry zapadlo i
blahopřání a předání drobného dárku řediteli muzea starostkou Police Idou Jenkovou.
Oslavy v divadle skončily divadelním vystoupením dospívajících dětí, nastudovaným
v místním kulturním centru mládeže. Příběhy o
vzniku Svídnice, o nepoctivém kupci a nakonec
děti citlivě zobrazily zasnoubení pozdější české
královny Anny Svidnické s Karlem IV, jehož
byla 3. manželkou.
Lidé z podobných „akcí“ většinou utíkají a
koukají, aby byli v posteli. I když jsme nachodili pár kilometrů po městě, po schodech, vylezli
na radniční věž, prohlédli si muzeum, rozhodli
se účastníci, že ještě chvíli zůstanou a sklenkou
vína, drobným zákuskem nebo kávou dnešní nezapomenutelný den zakončí.
Při loučení dostal každý host z Police výpravnou knihu a drobný suvenýr. Domů nás
opět dovezl skvělý polský řidič P-transportu
z Broumova. Bez bloudění a bezpečně.
Příjemné odpoledne připravilo na pátek
12. května město Police nad Metují, zastoupené vedoucí zájezdu Xenií Hambálkovou,
ve spolupráci s Muzeem papírových modelů.
Návštěva ve Svidnici proběhla v rámci projektu
„Tradice v novém hávu“ programu Přeshraniční
spolupráce.

Jindřich Horkel

Laická sdružení bratří a sester sv. Dominika aneb „Růžencové
bratrstvo“ v Polici nad Metují

Na počátku vzniku Růžencového bratrstva
byla prostá touha po Bohu a její sdílení s dalšími podobně smýšlejícími lidmi. A tak se příběh o založení Růžencového bratrstva počíná
odvíjet v prosinci roku 1988 v Suchém Dole
v rodině pana Jana Martince. Podnět k založení dala dcera MUDr. Jana Martincová, v pořadí třetí ze čtyř dětí manželů Martincových, v té
době již členka třetího řádu sv. Dominika. Její
touha zasvětit život Bohu přivedla do společenství Ing. Pavla Karla Mráčka, OP, katolického jáhna a dominikánského terciáře, který
se ujal společenství, čítající 8 zakládajících
členů, jako duchovní učitel a rádce. Sdružení
se scházelo tajně, v té „totalitní době“ to ani
jinak nešlo. Sama Jana Martincová několik
měsíců po založení bratrstva opustila naši
republiku a zasvětila svůj život Bohu zcela –
žije v klausuře v jednom z nepřísnějších řádů
- 2.řádu sv. Dominika v italské Cremoně.
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A co že jsou „Laická sdružení bratří a sester sv. Dominika (také Třetí řád sv.
Dominika)?

Jde o náboženskou organizaci, fungující
v rámci římskokatolické církve a úzce propojenou s dominikánským řádem. Primárně jde
o společenství lidí, žijících ve světě, tj. mimo
kláštery, v souladu se spiritualitou dominikánského řádu a v duchu sv. Dominika. Členové
řádu se označují jako dominikánští terciáři
nebo dominikánští laici. Patronkou třetího
řádu je sv. Kateřina Sienská.
Duchovní život tohoto laického sdružení
plyne přesně vymezenými duchovními aktivitami. Kromě pravidelné modlitby růžence
realizované v každodenním životě jednotlivých členů se bratrstvo pravidelně schází,
a to jedenkráte v měsíci (kromě prázdnin)
a společně se pod vedením jáhna Mráčka

duchovně vzdělává. Jedenkráte do roka se
uskutečňuje jednodenní duchovní cvičení, při
kterém se společně rozjímá o předem zvoleném tématu. V září/říjnu se každoročně koná
v Suchodolské kapli mše svatá, která začíná
vždy křížovou cestou od spodní studánky.
Tuto mši svatou zpravidla celebruje některá
význačná duchovní autorita za účasti Mons.
Mariana Lewického, našeho kněze, jáhna
Mráčka, členů sdružení, ale i laické veřejnosti.
Kromě činností duchovního rázu se bratrstvo podílí i na péči o Suchodolskou kapli,
a to od samotného vzniku bratrstva – zajišťovalo pravidelný úklid, údržbu, ale i výzdobu.
Majitelem kaple je obec Suchý důl.
Bratrstvo je sdružení, které je stále otevřené každému novému příchozímu, který touží
poznat více Boha.
Mgr. Ludmila Hrabová, členka sdružení
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Bóža Strauch nad květnovým dopisem
pana Jaroslava Mazače v PM

Jako rodilého Poličáka mě zajímá vše, co
se v mém městě a okolí děje, koná. Jsem pečlivý čtenář Polického měsíčníku a v letních
měsících i docela pilný účastník různých akcí,
jenž se stále obdivuje rozmanitým aktivitám,
úspěchům např. zdejší excelentní ZUŠky nebo
Police Symphony Orchestra, stejně tak výjimečné Universitě volného času, na níž mu
bylo ctí dokonce dvakrát aktivně účinkovat,
kdy ho doslova vždy zaskočila mohutná účast.
Podobné je to u výstav s pozoruhodnými vernisážemi, zajímavých přednášek (třeba i o vlcích) a besed, sportovních akcích jako Polický
vandr, zimní táboření na Hvězdě nebo kouzelná atmosféra při startu letního běhu na Hvězdu
s neuvěřitelně pestrým parametrem účastníků
(závidím svým věkovým vrstevníkům - běžcům jejich elán), atd. atd.Vždy se potěším
opakovanými návštěvami místních muzeí,
koncertů a dalších dění; prostě, pokud jsem
doma, tak si to užívám. V posledních dvou
letech jsem se třeba účastnil všech koncertů
Za poklady Broumovska a většiny Varhanního
léta. Občas něco napíši do místního měsíčníku a hájím místní pestrou kulturní činnost
před neomalenou kritikou. Lidé mě znají spíš
podle mých příspěvků, jež k mému potěšení i
podivu čtou, než mě osobně.
Poslední příspěvek o vazbě na rodné město byl v letošním březnu, zároveň mě tamtéž
zaujala informace o zázračném léčitelství
v BB kavárně Zeleného domečku. Byl jsem
zde naposled loni v létě na skvělém koncertě
dvou brněnských muzikantů – krásný večer
pod hvězdami.
Při přednášce p. Š. Zakuťanského to byl
hlavně přeplněný sál, který mne inspiroval
vůbec k prezentaci svého stanoviska k této
akci v dubnovém PM.
Protože pan Mazač je kvalifikoval jako
soubor arogantních tvrzení, považuji za žádoucí se k nim šíře vyjádřit, abych objasnil
svůj „puvoár“ k diskutované problematice.
Jsem absolvent Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy, profesí přírodovědec s chemickou specializací. Můj školitel, profesor, byl chemik a též farmaceut (šéf
Farmaceut. odboru Purkyňovy lékařské společnosti) a mně jako studentovi před 62 lety
v diplomové práci zadal připravit a studovat
vlastnosti opticky aktivních a inaktivních
komplexů s bizmutem (tyto látky své doby
sloužily jako léky zejména tropických chorob,
např. spavé nemoci, nagana apod., způsobované parazity – bičíkovci). Pana profesora už
tehdy zaujímala selektivní fyziologická a léčebná účinnost optických izomérů – většiny
přírodních látek (např. C vitamin, ale i mnoha
léčiv, např. antibiotik jako d-penicilin apod.).
Z dnešního pohledu jsme ovšem s tehdejším
vybavením „šli tenkrát s prakem na slony“.
Nicméně jde stále o důležitý oříšek, byť arzenál je dnes fantastický.
Po úspěšném zakončení studia jsem zůstal na universitě jako vědecko-pedagogický
pracovník a koncem 50. let jsem se začal na
Karlově univerzitě, a vůbec u nás v republice,
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zabývat Ramanovou spektroskopií (tj. studiu
látek v rozptýleném záření), patřící s infračervenou spektroskopií do oblasti studia struktury molekul. S objevem laserů, výpočetní techniky, vláknové optiky a zvýšení detekčních
schopností přístrojů z původní laboratorní
aplikace vzrostly možnosti užití těchto metod
nevídaně. Dnes se používají ve vědě od fyziky
a chemie k biologii, farmacii a medicíně, dále
přes různé průmyslové aplikace až ke kriminalistice, celní kontrole, Národní galerii a muzeální problematice.
Vedle vlastního výzkumu jako učitel jsem
zavedl o molekulové spektroskopii výuku formou přednášek a cvičení včetně postgraduálních kurzů, jež probíhají plně navštěvované
doposud a ještě letos jsem v nich přednášel.
Vychoval jsem 23 doktorů a 30 magistrů
v oboru.
Ve vlastním výzkumu Ramanovy a infračervené spektroskopie jsem se rozsáhle se
svými studenty zabýval vlivu silového pole
kationů prvků vzácných zemin s vysokým
nábojem (3+ ) a malým iontovým poloměrem
na symetrii a geometrii vazebných partnerů.
Prvky vzácných zemin – lanthanoidy – byly
dříve spíš pro parádu v periodické tabulce.
V současnosti mají však díky svým vlastnostem obrovský význam. Žádná barevná TV obrazovka se bez nich neobejde, každý tank má
neodymový zaměřovací laser, speciální polovodiče, magnety, v lékařství pak významně
zvyšují rozlišovací schopnost při vyšetřování
našich těl magnetickou jadernou rezonancí
(NMR).
Lasery umožnily zkoumat biologické materiály a ve spolupráci s biochemiky jsem studoval vlastnosti cytochromu P 450, důležitého
enzymu pro metabolické a detoxikační procesy v našem organismu nebo bakteriorodopsinu ( problematika našeho barevného vidění).
Výsledky jsme publikovali v odborných zahraničních časopisech a prezentovali na sympoziích a kongresech, převážně v zahraničí.
Absolvoval jsem studijní pobyty,stáže,
přednáškové pobyty v Německu, SSSR,
Francii, Anglii, Belgii a Finsku. Vedle odborných publikací jsem zmiňované metody zpracoval knižně česky, jež v r. 1995 pak vyšly
v Anglii. Tolik k mé osobní profesní odborné
činnosti.
Moje universitní studia nebyla v letech
1949 – 57 nijak jednoduchá díky tomu, že
z mé rodiny se stali v r. 51 třídní nepřátelé,
takže po 2. ročníku mě vojenští páni na čele se
s. Alexejem Čepičkou poslali na 2 a půl roků
do ostravských dolů k PTP – Vojenským táborům nucených prací. V mé vojenské knížce je
později začerněný nápis, že jsem politicky nespolehlivý, dále (nezačerněno) vojenská kvalifikace: důlní pracovník. Po návratu z vojny
koncem února 54, než jsem mohl (se štěstím)
pokračovat na podzim ve studiu, jsem půl roku
pracoval v „hliňáku“ polické cihelny při bagru
s Jardou Kalibánem a panem Langhammerem.
Naše vozíky s hlínou k lisu vytahoval bývalý
ředitel školy p. Machula z Machova. Docela

prima společnost. Studium na MFF KU jsem
ukončil s úspěchem r. 1957, pouze s tím rozdílem, že bylo již o rok delší, pětileté.
Během studií jsem bydlel na koleji a stravoval se v mense, kde jsem se potkával a seznámil s řadou kolegů a kolegyň z příbuzných
oborů, ale i medicíny. Tak jsem poznal i svou
pozdější manželku, která přišla z Košic do
Prahy studovat na universitu dětské lékařství.
Svou odbornost získala od tehdy slavných
osobností jako profesoři Švejcar, Hněvkovský
(dět. ortopedie a chirurgie), Houšťek a další.
Po promoci se vrátila tehdy na umístěnku
do rodného východoslovenského kraje, kde
působila 4 roky na dětském oddělení nemocnice v Trebišově. To byla tvrdá škola; nedostatek kvalifikovaných sil, takže každý druhý
víkend pohotovost v nemocnici, asistence při
porodech, chirurgických zákrocích na dětech,
ordinace v širokém terénu včetně poraden
v romských osadách, odkud si občas přinesla
nějakou tu blechu; prostě praxe jako hrom.
Měli jsme rodinu a manželka po atestaci
se vrátila za mnou do Prahy. Po mateřské měla
zájem pracovat, ale ouha, nebyla v partaji, takže místo beznadějné. To mi přímo řekla hlavní
pražská pediatryně. Dr. Čermáková, dcera s.
Zmrhala, šéfa ÚRO.
Po dvou dětech se jí podařilo získat místo v dětské psychiatrické léčebně v Horních
Počernicích; sice krkolomná dojížďka, ale
práce dle ní velmi zajímavá, každý pacient
jiný problém,. p. primář se systematicky zabýval sebevražedností mládeže, žel, tehdy třetí
nejčastější příčina úmrtnosti, za socialismu
tabuizovaná. Manželka získávala zkušenosti a
vědomosti od známého dětského psychologa,
prof. Matějčka a dalších, později známých dětských psychiatrů a psychologů. Tyto neocenitelné zkušenosti pak často využila jako školní lékařka, od r. 1968 začala trvale pracovat
v dětském středisku na Praze 10 , jež později
až do důchodu šéfovala a byla velmi oblíbená
jak pro své jednání, tak díky diagnostickým
schopnostem. Je samozřejmé, že zdraví a problémy zdravotnictví byly velmi častým programem našich rodinných debat. Moc dobře
věděla, jak je např. třeba aplikovat antibiotika,
byť rodiče měli jiný názor. Zemřela na recidivu karcinomu, který si sama diagnostikovala.
Výše uvedené, rodinné prostředí včetně
chorob v rodině, dále někteří přátelé ze studií jsou dnes významnými lékaři a život ve
vědecké a akademické sféře (např. problémy
fototerapie) – to vše formovalo mé povědomí
o tzv. vědecké medicíně, kde vše nové je podmíněno důkazy a řádnou odbornou oponenturou. Proto jsem jako universitní učitel při čtení
článečku „O československé tradiční medicíně“ považoval za morální povinnost zaujmout
stanovisko, zveřejněné v dubnovém PM.
S činností, postoji a způsoby p. Štefana
Zakuťanského z šarišského Bardějova, skorokrajana mé ženy, rodačky ze Zemplína, a
jeho světově ojedinělém objevu sebeléčivého pudu jsem se seznámil dosti hluboce. Dotyčný je laický léčitel, jehož obecné
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postoje nejsou pro mne důvěryhodné a jím
proklamované myšlenky a názory mohou být
dle mne pro zdraví jedince značně riskantní.
Schází mi seriozní oponentura, dobrozdání
akupunkturního specialisty je opět produktem
tzv. alternativní medicíny. Jeho paušální názory o antibiotikách či ortopedické medicíně
jsou scestné. Jinak musím uznat, že tento léčitel má vše dobře marketingově podchyceno a
promyšleno; jedna příručka za 450 Kč, druhá
za 650, masážní pomůcka 1250 Kč. Nic překvapivého, takže pro p. Mazače - ono to tak
zadarmo nebylo.
Panem Mazačem vzpomínaný MUDr. J.
Hnízdil není můj kolega, je reprezentantem
tzv. celostní medicíny, vycházející z dnes už
obsoletní filozofie holismu. Řadí se svými
postupy do již zmiňované alternativní medicíny; klub Sisyfos, jehož jsem byl delší dobu
členem, mu v r. 2015 udělil pověstný „bludný
balvan“ a samotný výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, k níž se jmenovaný hlásí, se od něj distancuje a předseda
společnosti MUDr. J. Chvála v odborném tisku
se dokonce vyjádřil, že Hnízdilovo pojetí psychosomatiky tento obor devalvuje na úroveň
amatérského léčitelství. Hnízdilovo Hnízdo
v Praze 6 na Petynce poskytuje výlučně ambulantní konzultační péči, neprovádí žádné
invazivní diagnostické či léčebné zákroky.
Je však precizně marketingově podchycené,
vstupní konzultace u p. doktora za 1200 Kč/
hod., kontrolní za polovic, služby jeho dalších
spolupracovníků jako porady, jogínské postupy, masáže ayurvédské či lávovými kameny,
vše za vyšší trojciferné sumy.
Proti šalvěji a ostatním bylinám vzpomínané pí lékařky nic nemám, příroda je nejdokonalejší syntetik, pouze pracuje v nízkých
koncentracích, což bývá někdy, bohužel, málo.
V našem ústavě organičtí chemici izolovali

přírodní látky, např. při studiu různých betulinů vycházeli z mnohakilogramových množství březové kůry a po mnohonásobných operacích získávali vítězoslavně mikrogramová i
menší množství kýžené látky. Můj mladší kolega, světoznámý Tonda Holý, žel již zemřelý,
by mohl vyprávět.
K antibiotikám – je nezpochybnitelné,
že zachránila životy milionů lidí, dnes se s rezistencí mikrobů zabývají nejrenomovanější
světová pracoviště, nedávno na ČT 24 v programu Hyde Park Civilizace se i o tom zmiňoval nositel Nobelovy ceny, Ben Feringa (chemie – molekulární motory). Mimochodem
jeho největším otazníkem je otázka symetrie,
proč některé látky v našich organizmech jsou
levo- a jiné pravotočivé! Vzpomněl jsem na
svou diplomku.
Já jsem se s penicilinem už potkal v r.
1949 jako pracovník letního ozdravného tábora, kde nám vypukla spála. Pracovníci St.
zdravotního ústavu pár z nás zjistilo jako bacilonosiče Streptokoka β – hemolytického,
jehož tehdy vedle dalších bakterií třemi injekcemi (z Kanady) u nás plně zlikvidovali. Další
moje setkání s antibiotiky má kuriózní podtext: v neděli, 6. března 1953 jsme vyfárali
na Ludvíku z ranní směny a dozvěděli se, že
včera zemřel s. Stalin, po návratu na vojenské
ubikace byl zákaz vycházek a povinně jsme
měli odpočívat. Místo vycházky jsem tedy četl
z naší rotní knihovny ojedinělý tisk O streptomycinu. (o jeho izolaci, účincích včetně
jeho toxicity). V průběhu četby přišel na jizbu
„óbezeťák (voj. tajná), por. Nastalek. Při kontrole, co čtu, když viděl cizí jméno autora, děl:
„Jistě zakázaná literatura?“ Já na to: „No, vydalo to nakladatelství Svoboda, vydavatelství
Rudé právo.“ Asi jsem ho utřel.
Díky Bohu, během svého žití jsem celkem
antibiotika nepotřeboval, nicméně jsem zjistil,

Česká viróza s turbulencí

Tak nevíme, co se to u nás v Česku a
s námi děje. Že by nás dřívější čtyřicetiletá
vláda „spravedlivých“ a nedotknutelných všudypřítomných „tajných“, kteří ještě stále mezi
námi žijí, tolik zdecimovala? Vypadá to tak,
že rozumět Ústavě, základnímu zákonu, je těžké i pro naše představitele. Jednou je navržena
demise vlády, pak jen premiéra, posléze se to
vše vezme zpět a zatím se jen o těchto možnostech uvažuje či debatuje a co si má náš občan (nikoliv malý) o těchto nápadech myslet.
Prostě ti, které jsme si zvolili, nebudou zřejmě
ti praví, blaho státu a nás lidiček nejsou pro ně
důležité. A tak připravme se na volby, které by
měly být v říjnu, nebo jak to dále dopadne a na
volbu hlavy státu a řiďme se podle vlastního
rozumu. Ti, co budou kandidovat, by měli vzít
v potaz rady Jana Amose Komenského:
yy Nevypravuj
všeho,co
víš.
Nevěř
všemu,čeho se doslýcháš. Nežádej
všeho,co vidíš. Nečiň všeho, co můžeš, než
toliko, co jsi povinen a budeš opatrný.
yy Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč. Když
tobě co praví, poslouchej. Když tobě co
poručí, buď mu po vůli!
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yy Ke všemu buď vlídný, k nikomu úlisný,
vystříhej se pochlebovati!
yy Buď dále nadto spravedliv! Nežádej ničeho
cizího, nic sobě neosobuj!
yy Máš býti také udatný, ku pracem čilý, zanechej prázdně lenochům!
yy Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné
případy, často smutné. A ty snáší trpělivý
člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.
yy Buď i dobrotivý a milosrdný! Kdo tebe oč
žádá, dej mu, máš-li, bídnému pomáhej,
můžeš-li!
yy Urazil-li tě kdo, promiň mu vinu! Ublížil-lis ty komu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest
tlumiti zlosť, odpouštěti viníku a promíjeti
odprošujícímu.
yy Nezáviděj nikomu, přej všem, vděk se čiň,
komukoli můžeš a zalíbíš se všem dobrým
lidem.
yy Mluv vždy pravdu, nechtěj lhát!
A vůbec, jak k dnešní ústavní krizi došlo.
Zřejmě tak, že tradiční strany selhaly, mezi
sebou se začaly hašteřit a začaly, křičet chyťte zloděje, a komu máme věřit a fandit, když
všichni ti rádoby spravedliví se chovají přibližně stejným způsobem?

že penicilin mi nedělá dobře. Předloni v lednu
se mi zanítil prst na ruce, lékařka na chirurgii
mě, se stařeckou cukrovkou, to nechtěla řezat
a předepsala antibiotikum z penicilinové řady,
byť jsem ji upozorňoval, že mně to nedělá
dobře. Podlehl jsem, zánět to sice nakonec
na prstu zlikvidovalo, ale po pozření poslední
tablety jsem prodělal „Bartolomějskou noc“,
mnohde jsem zrudl a skončil v nemocnici na
antihistaminových kapačkách – anafylaktický
šok na penicilinové antibiotikum. Vůbec žádná legrace. Ale principiálně vím, jak antibiotika pomáhají.
Jinak nikomu nebráním, ať si každý dělá
se svým zdravím co chce, jak uzná za vhodné. Jsme lidé s mozkem, bez něho nejsme nic.
Někdy mám ale obavu, kam se u někoho ten
mozek poděl.
Svobodu tisku jsem velmi uvítal, jen někdy dovede být bezbřehá.
Pokud bych navštívil p. Dr. Hnízdila se
svými srdečními obtížemi, o něž letos o vánocích pečovali na kvalifikované kardiologické
klinice, obávám se, že by se mnou pohovořil o
mých slastech a strastech (jichž nebylo málo)
a nechal bych tam akorát nějakou tu kačku .
Přeji panu Mazačovi, ať se mu všechny
neduhy pořádně vyhýbají. Já ve svých necelých 88 letech s neduhy stáří však musím počítat a snažit se s nimi bojovat.
Jinak plně kvalifikovanou informaci o alternativní medicíně a léčitelství, kritickém
pohledu od nedávno zemřelého onkologa,
prof. MUDr. Jiřího Heřta, lze nalézt v jeho publikaci na 265 str. , plně přístupné na internetu.
Mohu i přeposlat.
Omlouvám se, poněkud delší čtení, třeba
si z něj někdo něco vezme a někoho zaujme.
Bohuslav Strauch, dosud občasný Poličák

V poslední době nás zaujala četba o historikovi Timothy Snyderovi, profesoru historie
na Yaleově univerzitě, znalci střední a východní Evropy. Jeho některé rady na záchranu demokracie (týká se i USA) jsou: Nepodřizujte
se předem, braňte instituce, přijměte odpovědnost za podobu světa, dbejte na svůj jazyk, sdružujte se, věřte v pravdu, podporujte
investigativní žurnalistiku, dělejte si na věci
vlastní názor, buďte vlastenci a buďte co nejodvážnější. Určitě naše městská knihovna
bude mít ve své nabídce knížku „Tyranie“ od
uvedeného autora, která nedávno vyšla.
Až budeme číst nový „Měsíčník“, budeme
vědět, jak to s námi dopadne, a protože věříme
v sílu demokracie, která závisí na postojích a
konání nás všech, očekáváme moudré ukončení ústavní krize.
A ještě v závěru chceme uvést, že nám
udělala radost skautka Lucie Myslíková, když
se na květnových oslavách v Brně dostala do
debaty s příznivcem krajní pravice a nebála se
vymezit vůči fašizmu a totalitě.
Krásné májové a červnové dny přejí všem
spoluobčanům a zejména pak paní Mirce O.,
která je nám,starším, velice nápomocna
sestry B. a J. Seidelovy
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Magický čtverec Albrechta Dürera
Magickým čtvercem nazýváme čtverec o
rozměrech n×n, který je vyplněn přirozenými
čísly od jedné až do n2. Součty čísel v libovolném řádku, v libovolném sloupci i na každé
úhlopříčce se rovnají témuž číslu. Příklad magického čtverce:

I součet vertikálních políček je 34:
16 + 5 + 9 + 4 = 34
3 + 10 + 6 + 15 = 34
2 + 11 + 7 + 14 = 34
13 + 8 + 12 + 1 = 34
Také součet rohových políček je 34:
16 + 13 + 4 + 1 = 34
A ty trochu “pootočené“:
3 + 8 + 9 + 14 = 34
2 + 5 + 12 + 15 = 34

V Evropě se stal velmi známým čtverec
o 16 políčkách, který nakreslil slavný německý malíř Albrecht Dürer. V roce 1514
se objevil v pravém horním rohu jeho rytiny
Melancholie. (Albrecht Dürer (21. května
1471 Norimberk – 6. dubna 1528 tamtéž) byl
malíř, grafik a teoretik umění evropského formátu. Do jeho velkolepého díla patří více než
1100 kreseb, 34 akvarelů, 108 mědirytů a leptů, kolem 246 dřevořezů a 188 maleb.)

Pokusme se objevit magické vlastnosti
této tabulky. Takhle vypadá a pro lepší znázornění ještě jednou bez okras:

16 3

2 13

5 10 11 8

9

6

I v diagonálách:
13 + 11 + 6 + 4 = 34
16 + 10 + 7 + 1 = 34
Stále je to 34:
3 + 5 + 12 + 14 = 34
2 + 8 + 9 + 15 = 34

7 12

4 15 14 1

Slavný malíř byl velmi hrdý na to, že tento
čtverec sám vymyslel. A měl proč! A co všechno umí? Podstatné je číslo 34! To je součet
mnoha kombinací políček (uvažovaná políčka
si vybarvěte):

Součet všech vodorovných políček je 34:
16 + 3 + 2 + 13 = 34
5 + 10 + 11 + 8 = 34
9 + 6 + 7 + 12 = 34
4 + 15 + 14 + 1 = 34

Nadduše

Součet políček ve středu čtverce:
10 + 11 + 6 + 7 = 34
5 + 9 + 8 + 12 = 34
3 + 2 + 15 + 14 = 34

Dvojice čísel uprostřed spodní řady, 15
a 14, jsou datem zhotovení rytiny (1514),
v dolní řadě má Dürer i počáteční písmena
svého jména: 4 = Dürer a 1 = Albrecht, číslice v horní řadě pravděpodobně vyjadřují
den, měsíc a rok smrti Dürerovy matky.

Malé cvičení na závěr:
Máte devět čísel: a, b, c, d, e, f, g, h, i,
která určete tak, že
a + b + c = 15, d + e + f = 1
c + f + i = 15, a + e + i = 15

Připravil František Janeček

vládce hmotného stvoření, řídí její smysly. s úctou Nejvyššímu, který je pro naše hmotIndividuální duše a Nejvyšší Duše žijí spo- né oči neviditelný.
lečně v těle. To potvrzují Upanišady přirovZe Šrímad-Bhágavatamu opsala
M. Jandová, Hare Kršna
náním ke dvěma ptačím přátelům, kteří žijí
na stejném stromě. Jeden pták jí
ovoce stromu a druhý pouze přihlíží a řídí prvního. Individuální
duše – jež je přirovnána k ptáku,
který jí – nevidí svého přítele,
V březnovém čísle PM byly uveřejněny
Nejvyšší Duši, přestože sedí
matematické hlavolamy pro čtenáře PM od 10
vedle ní. Nadduše ve skutečdo 100 let. Řešení úloh mělo být zasláno nejnosti řídí činnost jejích smyspozději do 10. dubna 2017, bohužel do tohoto
lů při požívání si smyslových
předmětů, ale stejně, jako není
termínu řešení od žádného čtenáře nedošlo.
v moci smyslových předmětů viAutorské řešení úloh bylo uvedeno v květdět smysly, tak podmíněná duše
novém čísle, vloudila se zde však u řešení přínemůže vidět řídící duši. Stejně
kladu 5 tisková chyba. Správně má být:
jako různí služebníci v různých
35 148
1
odděleních velké instituce nevi+ = 1, 0,5 + ( 9 − 8 )( 7 − 6 )( 4 − 3=
) 1
70 296
2
dí hlavního ředitele, pod kterým
pracují, podmíněné duše nevidí
Čtenářům děkuji za pochopení.
svrchovaného přítele, který sídlí
F. Janeček
v jejich tělech. Pokloňme se tedy

Matematické hlavolamy –
oprava tiskové chyby

Stejně jako smyslové předměty (podoba, chuť, dotek, vůně a zvuk) nemohou
pochopit, jak je smysly vnímají, tak ani
podmíněná duše přestože sídlí ve svém
těle společně s Nadduší (Bohem) – nemůže
pochopit, jak svrchovaná duchovní osoba,
Polický měsíčník - červen 2017
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Velikonoční doba

Uplynul krásný májový čas a příroda je
v plném rozpuku. Nastupuje červen, který
nám přinese léto, a co nevidět bude za námi
polovina roku. I když letošní květen nebyl z liturgického pohledu, díky pozdějšímu termínu
Velikonoc, tak bohatý jako ten loňský, přesto
neztratil nic na svém kouzle a působivosti.
Opět nás obdaroval májovými pobožnostmi
ke cti a chvále P. Marie, vydařenou poutí do
Vambeřic, památkou P. Marie, Prostřednice
všech milostí (kterou slavíme symbolicky na
den osvobození a návratu míru po světové válce), svátkem sv. Jana Nepomuckého, slavností Nanebevstoupení Páně, svátkem Navštívení
P. Marie (kterým si připomínáme její setkání
se sv. Alžbětou, matkou Jana Křtitele) a také
čtyřmi velikonočními nedělemi, s radostným poselstvím Ježíšova vzkříšení. Papež
František říká: „Pán Ježíš vstal z mrtvých, Pán
Ježíš tě má rád, dal za tebe svůj život, je vzkříšen a živý, je ti po boku a denně tě očekává. Na
to nesmíme nikdy zapomenout. Neexistuje nic
důležitějšího, solidnějšího a aktuálnějšího.“
Tradiční májové putování do Vambeřic
k Matce Boží, Královně rodin (letos již po
čtrnácté), bylo opět umocněno čerstvě rozkvetlou přírodou a příjemným počasím. Letos
vyšlo z Police cca 70 poutníků z různých
koutů Čech i Moravy, cestou se ještě přidali
další. Kromě osobních úmyslů byla letošní
pouť věnována myšlenkám z encykliky papeže Františka „Laudato si - Buď pochválen“ (o
stavu a budoucnosti životního prostředí našeho společného domova - naší Země, s poukázáním na úžasný vzor harmonického přístupu
sv. Františka z Assisi), modlitbám za poutníky,
za nemocné, za mír, za úrodu, za pronásledované a týrané křesťany a za rodiny. Všichni
včas a ve zdraví doputovali do cíle a společně
s cyklopoutníky a těmi, kdo přijeli na místo
autem, pak poděkovali za všechna dobrodiní
při společné bohoslužbě na závěr, kterou celebroval broumovský kněz Martin Lanži. I
kapacita zpátečních autobusů byla dostatečná.
Tak Bohu díky a dá-li Pán tak příští rok budeme opět putovat, a to už 5. května.

Tolik ohlédnutí za uplynulými májovými
dny. V červnu nás čeká, mimo jiné, Slavnost
Seslání Ducha svatého, kterou zakončíme dobu velikonoční, Slavnost Nejsvětější
Trojice a Slavnost Těla a Krve Páně. Na počátku června je také plánována Noc kostelů a
Muzejní noc, v jeho závěru pak ukončíme výuku náboženství ve školním roce 2016/2017 a
budeme se těšit na prázdniny.

Liturgický kalendář:
1. června 4. června 11. června 18. června 23. června 24. června 25. června 29. června 2. července -

Den dětí
Slavnost SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO 		
(cyklus A)
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Slavnost TĚLA A KRVE
PÁNĚ
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO 		
SRDCE JEŽÍŠOVA
Slavnost NAROZENÍ SV.
JANA KŘTITELE
12. neděle v mezidobí
Slavnost SV. PETRA A
PAVLA, apoštolů,
13. neděle v mezidobí

V měsíci červnu budou bohoslužby
takto:

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

yy v úterý, ve středu a v pátek podle možností
kněze.

Noc kostelů a Muzejní noc
2016 v Polici nad Metují

V pátek 9. června 2017 se ve spolupráci
s Regionálním muzeem Náchod uskuteční ve
večerních hodinách již tradiční Noc kostelů
a Muzejní noc. Bude možné prohlédnout si

hřbitovní kapli se zvonicí, absolvovat komentovanou prohlídku kostela Nanebevzetí
P. Marie s možností nahlédnout na kůr k varhanám a do sakristie, zaposlouchat se do bohatého zvuku varhan, doprovázejících krásný
zpěv, navštívit klášterní městské muzeum
s komentovanou prohlídkou a zakusit krátké
ztišení s modlitbou a Svatováclavským chorálem na závěr.

Program bude následující:

16.00 - 16.45
Prohlídka hřbitovní kaple a zvonice
hřbitovní kaple Narození P. Marie
17.00 - 17.45
Bohoslužba 		 		
kostel Nanebevzetí P. Marie
18.00 - 18.30
Komentovaná prohlídka kostela 	
kostel Nanebevzetí P. Marie
18.30 - 19.00
Koncert:  varhany + zpěv 	
kostel Nanebevzetí P. Marie
19.00 - 19.45
Prohlídka hřbitovní kaple a zvonice 	
hřbitovní kaple Narození P. Marie
19.00 - 22.00
Prohlídka muzeí  
klášter, stará škola „Dřevěnka“
21.00 - 21.45
Komentovaná prohlídka kostela 	
kostel Nanebevzetí P. Marie (s baterkami)
21.45 - 22.00
Ztišení, modlitba za město a okolí
kostel Nanebevzetí P. Marie
- zakončená Svatováclavským chorálem
Program bude vyvěšen na plakátech a
k nahlédnutí bude na kulturních stránkách
města a na speciálních stránkách www.nockostelu.cz.
Za ŘK farnost Police nad Metují
Ing. Jan Troutnar

Přijďte se s námi potěšit
na další

KONCERT PRO RADOST
ve čtvrtek
22. června 2017
v 18 hodin do sboru
Církve československé
husitské v Polici nad
Metují.
Rada starších CČSH
Police n. M.
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MĚSTSKÁ POLICIE
MĚSTSKÁ POLICIE v měsíci květnu

yy V uplynulém období městská policie kontrolovala veřejný pořádek v okrajových
místech města a ve spádových obcích.
yy Na základě žádosti stavebníků nové komunikace v Pěkově prováděla kontroly
průjezdnosti s ohledem na zákaz vjezdu.
Desítky řidičů doplatily na svou lehkomyslnost zaplacením pokut v blokovém řízení. Kontrolám jsme se věnovali i průjezdu
Bělskou ulicí a areálem Družstva vlastníků.
yy Přes útulek prošlo v posledním období pět
psů. Všichni zde ovšem byli krátce a vrátili
se zpět majitelům. Proběhly i kontroly způ-

sobu venčení a úklidu.
yy Společně se sociálním odborem jsme provedli kontroly v rodinách.
yy Práce vandalů, která poznamenala takřka
40 vozidel zvedla vlnu odporu obyvatel a
opět se do diskuse dostal kamerový systém. Při pátrání po pachatelích tohoto činu,
jsme k ruce Policii ČR.
yy Byli jsme přizváni k práci zásahové jednotky celní správy a následných úkonů s tím
spojených při zásahu v našem městě.
yy Pokuty bohužel byly uloženy i v souvislosti s nedovoleným nakládáním s odpady.

Stále se odpad ukládá mimo místa k tomu
určená přesto, že ekologická vzdělanost
obyvatel je na dobré úrovni.
yy Zúčastnili jsme se společně se sportovním
referentem jako rozhodčí, při okresním
kole jízdy zručnosti školáků na Dopravním
hřišti v Náchodě - Bělovsi.
yy Kontrolovali jsme stav vodorovného dopravního značení ve městě a poznatky
k nápravě jsme předali odpovědným.
Petr Zima ved. strážníkř

ZE SPORTU

Mladší přípravka atakuje stupně vítězů

Po velmi dobrém vstupu do jarních bojů
okresního přeboru mladší přípravky pokračovali
hráči Police a Machova v dobrých výkonech i během měsíce května.
V závěru dubna zhatilo dvě kola soutěže
špatné počasí. Fotbalového počasí jsme se dočkali až 6. května. V rámci 14.kola jsme cestovali do Červeného Kostelce. Hráči Police n.
M. se vyhřívali na pěkném třetím místě a toto
umístění jsme chtěli udržet i po tomto kole.
První zápas se silným Náchodem tým překvapil
a vyhráváme 5:3 (branky: 2x Šimon Krtička, Jiří
Tauc, Ondřej Klíma, Sebastian Kollert). Druhé
měření sil s TJ Velichovky již tak úspěšné nebylo, po chybách jindy jistého Samka Frimla a
nekoncentrovanosti prohráváme 2:6 (branky:
2x Sebastian Kollert). Poslední zápas byl ošemetný. Podceňovaný tým TJ Červený Kostelec
nás dokonale zaskočil a vyhrál 4:3. Přesto, že
jsme prohrávali 0:3, podařilo se hráčům srovnat, ale soupeř o jeden gól přestřelku vyhrál
(branky: Ondřej Klíma, Adam Malý, Jiří Tauc).
Společný tým Machov/Police sehrál dva těžké zápasy na machovské trávě proti týmům
Broumova. Bohužel Broumov si odvezl dvě výhry 0:10 a 0:8.
Dohrávku 12.kola jsme sehráli v náhradním
termínu 3.května v Hronově. Paradoxně jsme se
na dobře připravené hronovské trávě utkali ve
dvou zápasech s Broumovem. První zápas byl
vyrovnaný, šance střídala šanci a hráči si na hřišti
nedarovali ani metr. Nakonec i s trochou fotbalového štěstí porážíme Broumov „Draky“ 2:0
(branky: Stázka Denygrová, Petr Mitterwald).
Broumov „Vlci“ hráli ještě více fotbalově a právě onou fotbalovostí nás přehráli 1:7 (branka: Jan
Zmátlo). Soupeř vedl již 0:3, ale výše jmenovaný Honza Zmátlo snížil. Soupeř nás ale silově
přehrál.
Patnácté kolo hostíme opět na hřišti v Polici
nad Metují. V sobotu 13.května jsou našimi soupeři Machov/Police, Teplice n. M. a Provodov
„Komety“. Derby bylo na programu hned
v úvodu turnaje. Tým Machov/Police byl posílen o naše zkušené borce (Jan Zmátlo, Jirka
Tauc, David Klikar, Adam Malý). Bojovné derby rozhodla lepší produktivita v útoku Police.
Naši hráči dopravili míč do sítě třikrát (Stázka
Denygrová, Šimon Krtička, Kryštof Brát) a
soupeř jednou (Jan Zmátlo). Druhé utkání proti
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stále se lepšícím Teplicím n. M. rozhodli po dvou
gólech Stázka Denygrová a kolega v útoku
Sebastian Kollert (vítězíme 4:3). Poslední duel
vychytal čisté konto Samuel Friml, dva góly
dala opět Stázka Denygorová a na konečných
3:0 upravil Kryštof Brát. Tým Machov /Police
porazil rovněž Provodov „Komety, a to rozdílem
4:0 (branky: Adam Malý, Jirka Tauc). Nestačil
ovšem na Slavoj Teplice a prohrál 2:7 (branky:
Jan Zmátlo, Jirka Tauc).
Další dohrávané kolo odložené ze soboty
29. dubna hrajeme v náhradním termínu ve středu 17.5. v našem sportovním areálu v Polici nad
Metují. Po třech dnech nastupujeme znovu v derby proti Machovu/Polici. Soupeř nás tentokrát
zaskočil a poločas vyhrál 0:1. Hra se nám nedařila, ale silou vůle a týmovým duchem jsme vybojovali těsnou výhru 2:1 (branky: Matěj Švorčík,
Ondřej Klíma). Dalším oblíbeným soupeřem je
Velké Poříčí. Tentokráte dobře připravený tým
nám přidělal hodně práce. Opět se projevil týmový duch a svého soupeře porážíme 3:2 (branky:
Anastázie Denygrová, Adam Malý, Jan Zmátlo).
Poličtí hráči se k dobrému výkonu vybičovali až v posledním utkání proti Zábrodí. Obrana
eliminovala elitního střelce soupeře a naopak
jsme si otevřeli střelnici my. Vítězíme 12:4 po
brankách: 4x Jirka Tauc, 3x Stázka Denygrová,
2x Petr Mitterwald, David Klikar, Séba Kollert a
Ondřej Klíma. Druhý tým Machov /Police podlehl Sokolu Zábrodí i TJ Velké Poříčí. Z Polických
hráčů se trefil pouze Šimon Krtička.
Anglický týden končíme v sobotu 20.května
již řádným 16. kolem opět v Polici nad Metují.

Tentokrát hostíme opět Velké Poříčí, FK Náchod
a TJ Velichovky. Toto kolo ukáže, zda se skutečně dokážeme poprat o medailové umístění.
První zápas proti TJ Velké Poříčí máme „tabulkově“ zvládnout. Bohužel hráči podají kolektivně špatný výkon a prohráváme 1:3 (branka: Jan
Zmátlo). Po mezizápasové bouři v šatně nastupujeme se sousedem v tabulce. Hráči TJ Velichovky
přijeli do Police potvrdit třetí místo a daří se jim
nás porazit. Náš tým podal znovu špatný výkon a
prohráváme 1:3 (branka: Šimon Krtička). Podaří
se nám zmobilizovat síly? FK Náchod hraje
dobře, ale my se vracíme k naší hře. Začneme si
přihrávat a náchodský gólman loví míče z brány.
Obrana se taky polepšila. Po dobrém výkonu vítězíme 8:3 (branky: 2x Jan Zmátlo, 2x Jiří Tauc,
Sebastian Kollert, Šimon Krtička, Anastázie
Denygrová a Petr Mitterwald).
Podaří se hráčům mladší přípravky vybojovat medailové umístění? To ukážou závěrečná
kola na přelomu května a června.

Daniel Denygr a Jiří Kollert
trenéři mladší přípravky
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Kolotoč zápasů se točí dál

Neúprosný termín uzávěrky měsíčníku
přerušil komentování dalších zápasů fotbalových týmů Spartaku Police. Plynule tak navazujeme tam, kde jsme skončili před měsícem.
Nejprve přišli na řadu mladší žáci, kteří
vyrazili do Zábrodí. Zatímco na podzim náš
soupeř měl velmi silný tým a hrál se všemi
vyrovnané a často úspěšné zápasy, na jaře někteří hráči zřejmě mužstvo opustili a odešli
někam jinam, za lepším. Zábrodí tak dostává
docela slušné gólové příděly. Výjimkou nebyl
ani zápas s námi. Vyhráli jsme 11:1 a proti
slabšímu soupeři se nám vydařilo několik pěkných kombinačních akcí i povedených střel.
Střelcem zápasu byl Honza Šolc z Machova se
čtyřmi góly. Dvakrát skóroval Vilda Gavelek,
Vojta Švorčík a Radim Kubín, jeden gól přidal
Marek “Piškot” Ištok.
V dalším zápase jsme podlehli ve
Velichovkách 2:5, přestože v 5.minutě zápasu 2:0 vedli. Trenéra Kamila svědci dlouho
neviděli tak rozčileného, jako po tomto zápase. Naše góly Jirka Klíma a penaltový expert
Radim Kubín, jak jinak, než z penalty.
Následoval domácí zápas proti Teplicím/
Meziměstí. První poločas velmi dobrý výkon,
ve druhém už to bylo horší a prohra 1:3 (gól
Vojta Švorčík). Ještě v tomtéž týdnu odveta v
Meziměstí s výsledkem 6:0 pro domácí, když
se z různých důvodů nedostavilo 8 polických
hráčů. Trenér tak musel tým doplnit hráči z
přípravky. Alespoň se nemusel zabývat střídáním hráčů, protože na střídání nebyl nikdo.
Již za 3 dny zápas na domácím hřišti s
velmi silným Broumovem. Kluci hráli docela
dobře, nedlouho před koncem drželi nadějný
stav 2:3 (oba góly Vilda Gavelek), až v závěru
soupeř upravil na konečných 2:5.
Starší přípravka již po druhé na jaře zavítala do Velkého Poříčí. Tam nastoupila proti
Náchodu, Provodovu/Velké Jesenici a nakonec
proti domácímu týmu. Náchodu jsme na úvod
podlehli 2:4 ve vyrovnaném zápase, potom
jsme porazili Provodov /Jesenici 3:0. O zápase
s Poříčím bychom se rádi zmínili podrobněji. Podlehli jsme 2:3, když za stavu 1:0 trefil
Jarda Zemek po nádherné individuální akci
přes celé hřiště břevno a renomovaný střelec
Matěj Danihel ve vyložené šanci brankáře.
V posledních vteřinách zápasu podařenou hlavičku Petra Krále pod břevno domácí brankář
skvělým zákrokem vyrazil. S výbornou úrovní
zápasu byli spokojeni trenéři i příznivci obou
týmů a hráče odměnili dlouhotrvajícím hlasitým potleskem. Po takovém utkání se do mysli
trenérů pomalu začíná vkrádat myšlenka, že
kluci, kteří se fotbal naučit chtějí a důkladně
se mu věnují, se přece jen již něco naučili.
Se širokým kádrem hráčů, včetně několika začínajících, odjel trenér 30.4. do Zábrodí.
Proti domácím si naši kluci s chutí zastříleli
a zvítězili 8:0, střelcem zápasu Matěj Danihel
se čtyřmi góly. Další náš soupeř, tým Babí se
proti podzimu výrazně zlepšil a v průběhu zápasu nad námi dvakrát vedl. Nám se nakonec
podařenými střelami podařilo výsledek otočit
na konečných 3:2. Poslední soupeř Náchod
předvedl několik povedených akcí a porazil
nás 3:0, když naše střely, především v podání
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Jardy Zemka, končily buď těsně vedle nebo
na břevně.
Jako bonus na závěr jsme si to rozdali s
Babím za neuskutečněné utkání z podzimu
formou penalt (výhra 2:1) a předehrávku se
Zábrodím formou zkráceného zápasu. S týmem, nad kterým jsme před dvěma hodinami
zvítězili 8:0 jsme dokázali prohrát 3:4. Pro
kluky velmi poučné!
Další turnaj v Provodově: s Vlčáky Hronov
2:2, penalty 3:2 pro nás, s Babím nečekaně 2:5
a s Provodovem v zajímavém a napínavém zápase 2:3. Našim klukům tentokrát chyběl větší
přehled a týmová spolupráce.
Následoval turnaj v Polici, na kterém se
svým rodičům, příbuzným a známým představili i začátečníci. Svůj úspěšný debut si odbyl
Jakub Kratochvíl, který vstřelil naši úvodní
branku zápasu s Babím a zahájil tak obrat na
výhru 4:2. Jeho mamka však dala přednost
pracovnímu procesu a Jakubův první gól neviděla. V dalších zápasech jsme podlehli Poříčí
0:4 a Hronovu 1:3.
Starší žáci pokračují v dobré tradici a na
domácím hřišti nastupují v předzápase dospělých. Tentokráte to bylo v neděli 23.4. proti
Velké Jesenici. Za vydatných sněhových přeháněk, ve kterých se zcela ztrácela i dominanta Police, bájná hora Ostaš, jsme se v úvodu
utkání ujali vedení nejlepším hráčem na hřišti
Vildou Gavelekem z penalty. Další jarní střelec Petr Šolc tentokrát gól nepřidal, netrefili
se ani další naši střelci, ani střelci soupeře a
tak výsledek z úvodu utkání 1:0 zůstal až do
závěrečného hvizdu rozhodčího. V jednu chvíli se hřiště proměnilo v zookoutek. Po hřišti
pobíhal pes a začala jej honit koza (respective
Radim Tér, zvaný Koza).
Následující středu, za velmi chladného
počasí a vytrvalého deště, starší žáci odjeli na
zápas na Babí. Bohužel nemůžeme pochválit
některé hráče za přístup k utkání. Někomu
se kvůli počasí nechtělo a jiného to pro změnu nebavilo. Smutné je, že se jedná o opory
týmu, které své méně zkušené spoluhráče mají
strhnout k maximálnímu výkonu. Jakoby některým našim vycházejícím hvězdičkám při
vytrvalém dešti maličko napršelo do nosánku.
Vildu tentokrát rozhodně nemůžeme označit
za nejlepšího hráče na hřišti. Dostavil se tak
vcelku logický výsledek 0:5.
S blížícím se termínem třídních schůzek
lze na tvářích učitelek spatřit výraznější a výraznější úsměvy, zatímco fotbalové trenéry
přepadá stres a žaludeční nevolnosti, jak to
zase dopadne. A taky že ano.
Při této příležitosti bychom chtěli požádat
maminku našeho hráče Standy R. Helču, aby
pro něho vymyslela jiné tresty, než je zákaz
kolektivního sportu, fotbalu. Doporučujeme
například zákaz rybaření nebo zabavení mobilu (to by byl výborný a účinný trest i pro našeho dalšího hráče, Vildu). A pokud trvá na zákazu kolektivního sportu, nechť příště Standovi
zakáže účast na mistrovských utkáních hokejových, aby si zklamání z jeho neúčasti užili i
jiní kamarádi a trenéři, kteří výchově mladých
sportovců věnují docela hodně hodin svého
volného času.

Nabízí se paralela: pokud by obdržela zákaz účasti na koncertě “Country tria” jedna z
hudebnic třeba kvůli tomu, že připálila řízky,
koncert by se nejspíš uskutečnil, ale asi by to
nebylo úplně ono a zbylé duo muzikantek by
bylo nejspíš notně zklamané a naštvané.
Dále na domácím hřišti vyrovnaný zápas
se Zábrodím bez nemocných Vildy Gaveleka
a Petra Šolce
a Standy R., matkou trvale
distancovaným. Výsledek 0:1.
Zápas ve Velké Jesenici byl odložen kvůli průtrži mračen o týden. Naši hráči a hráčka
nastoupili se zaujetím a podali velmi dobrý
výkon. Odměnou jim bylo vítězství 1:0. Hráč
Seba Hlaváček připomněl staré, dobré, zašlé
časy, kdy Petr “Kéfa” Vít jezdil občas se svým
synkem na zápasy bez kopaček. Seba přispěl k
této problematice inovativně a vzal si kopačku pouze jednu, což také není úplně ideální.
Připomínal tak skokany do výšky, kteří často
skáčou s jednou tretrou a jednou “bačkorou”.
Další zápas dospělých, který jsme nemohli zmínit v dubnovém čísle, byl domácí duel s
Lípou nad Orlicí. Někteří diváci byli zvědavi,
zda bude pokračovat i slovní přestřelka z podzimu mezi členy polického realizačního týmu
a trenérem hostí. Předseda oddílu však naše
nejupovídanější funkcionáře (Švorčík,Tauc)
vtipně oblékl do pořadatelských vest, takže se
museli chovat důstojně a vše proběhlo v klidu.
Z obvyklých mezí nevybočilo ani dění na hřišti, takže se bez výraznějších emocí zopakoval
podzimní výsledek 5:2 pro nás.
Již na podzim předvedli hráči Solnice, že
hrají výborný fotbal. To beze zbytku potvrdili i
doma a porazili nás 2:0. Našim se povedlo poprvé v této sezóně obdržet červenou kartu, a to
hned dvakrát. Mezi postiženými nebyl kupodivu známý sběratel karet této barvy z minula, náš trenérský kolega, Jirka “Šíďa” Kollert.
Tak Jirko, vydrž! Neboli po russki “vyděržáj
pioněér!”
Při návratech z vítězných utkání na kruhovém objezdu u Penny marketu šofér autobusu
Hubert absolvuje počet koleček podle počtu
vstřelených gólů. Teď, po porážce, došlo k
situaci jiné a podle dohody museli hráči vystoupit z autobusu a povinný počet koleček
absolvovat v poklusu.
Po očekávaném vítězství v Ohnišově poměrem 8:1 nás již jen jediná výhra dělí od
zaslouženého postupu do 1.A třídy. Jak to
nakonec dopadlo, v době vydání tohoto čísla
měsíčníku příznivci kopané již vědí. Věříme,
že je již dávno rozhodnuto.
Všechny příznivce polické kopané zveme
v neděli 11.6. dopoledne na fotbalové hřiště. Od 09.00 hod. se koná závěrečný turnaj
starších přípravek za účasti všech osmi týmů
okresní soutěže. Přijďte a užijte si příjemné
červnové fotbalové dopoledne. Zaručit můžeme velmi dobré výkony všech týmů, napínavé zápasy i kvalitní občerstvení po celou
dobu turnaje. Přípravou nedělního oběda se
tentokráte doma nezdržujte, zajděte raději do
restaurace.
Kamil Švorčík, starší trenér mladších žáků
Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky
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Minikáry v Polici nad Metují

Automotoklub Police nad Metují uspořádal za podpory města Police nad Metují
a Královéhradeckého kraje ve dnech 13.14.5.2017 Pohár České republiky v závodu
minikár. Trať vedla po silnici č. III/30319
z obce Suchý Důl po odbočku na Ochoz
v Polici nad Metují. Tato trať byla náhradní, na původně zamyšlené trati na silnici
č. III/30316 nebyla uzavírka silnice zprvu
povolena.
A co to vlastně minikáry jsou? 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 jenom z kopce.
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.
Pohár České republiky v závodu minikár, který Automotoklub Police nad Metují
uspořádal, je druhou nejvyšší soutěží
v České republice v závodu minikár. Pohár
je vyhlášen jako seriál volných závodů a
jede se po celé České republice. Celkem
se koná na 15 místech od května do září.
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Celkové výsledky a
nejlepší jezdci v jednotlivých kategoriích
budou vyhlášeni na
slavnostním vyhlášení na konci roku.
Jezdci jsou rozděleni do šesti kategorií
podle věku, kdy kategorie M1 se mohou
zúčastnit chlapci a
dívky od věku 4 let.
Automotoklub
Police nad Metují
se ke konání závodu
minikár po 30 letech
vrátil z důvodu toho,
že Police nad Metují
se nachází v oblasti
CHKO Broumovsko,
kde jsou veškeré
motoristické závody ze zákona zakázány.
Jediný sport, který se přibližuje k motoristickému sportu, jsou právě závody minikár.
A vzhledem k tomu, že organizace již měla
zkušenost s pořádáním takovýchto závodů,
výbor klubu se rozhodl, že zkusí v zaniklé
tradici pokračovat. Další neméně důležitým
faktorem byl i důvod, že se závodů zúčastňují zejména děti.
V sobotu i v neděli se na start postavilo
cca 50 jezdců, z toho byly 2/3 dětí od 4 do
16 let. Nejvíce zastoupenou kategorií byla
kategorie M2 (chlapci a dívky do max. 12
let), celkem 18 jezdců. I když byla trať po
oba dny stejná, na každý den byly postaveny jiné slalomy. Každý jezdec absolvoval celkem 5 jízd, a to jednu tréninkovou,
která se neměřila a jednu, která se měřila,
a následně 3 „ostré“ jízdy, kdy se započítával čas dvou nejlepších jízd. Každý den se

konal samostatný závod a každý den proběhlo v odpoledních hodinách vyhlášení
výsledků včetně předání medailí, pohárů a
cen. Cenu dostal každý jezdec. Nedělního
vyhlášení výsledků se zúčastnil radní
Královéhradeckého kraje a místostarosta
Meziměstí Bc. Pavel Hečko.
V sobotu proběhl k závodu i doprovodný
program, který částečně zhatil déšť. I přesto
byla na doprovodném programu účast dětí
s rodiči velmi slušná. Snad se to všem líbilo.
Automotoklub Police nad Metují tímto
děkuje všem sponzorům, městu Police nad
Metují, Královéhradeckému kraji a všem
dobrovolníkům, kteří přispěli nemalou měrou k snad úspěšnému závodu minikár. Bez
jejich podpory a pomoci bychom závod nedokázali uspořádat.

za AMK Police – Petr Dostál
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Lyžařský oddíl

Po dubnovém tréninkovém volnu jsme se
naplno pustili do letní přípravy. Dva první
víkendy v květnu jsme absolvovali téměř se
všemi dětmi jarní soustředění na Bišíku.
První soustředění starších dětí jsme zahájili odpoledne 5. května cyklistickým
výjezdem po okolí. Do cíle jsme dorazili
vyčerpaní, ale s dobrou náladou. Celý prodloužený víkend jsme měli velmi pestrý
program. Sportovní výkony střídaly kulturní
zážitky...(“křížový běh”, noční “orienťák”,
bouldrování, cyklovýlet do měděného dolu
Bohumír, posilování, gymnastika, spousty her a balančních cvičení, MTB „Májová
osmička“, dobrodružná výprava do skal,
večerní koncert na hornu i stezka odvahy,
kterou připravila nejstarší děvčata). Děti
byly úžasné...tréninkové plány jsme splnili
na výbornou a celý pobyt jsme si moc užili i
díky skvělému zázemí, za což moc děkujeme
Jardovi a Marušce Pavelkovým a výbornému
„provianťákovi“ Renče.
Druhý víkend 12.-14.5. vyrazily nejmenší děti na Bišík také na kole. Během dvou dnů
jsme zažili spoustu zábavy a pohybu. Počasí
nám přálo, takže jsme trávili veškerý čas venku. V sobotu večer jsme byli v „kině“. Jarda
Pavelka nám promítl film a vyprávěl zážitky
z náročných závodů – ultratriatlonů, které
se konaly v Mexiku. Děkujeme. V neděli si

děti zaběhaly v botách i naboso kolem
Černého jezírka a pak
je čekal odpolední
dojezd na kolech do
Police.
Protože nezávodíme jen na lyžích, ale
také běháme, první
závod nás čekal hned
v úterý 16. května.
Během obvyklého tréninku jsme se účastnili závodu Polická
stovka. Vítězem letošního ročníku se
stal náš bývalý člen
David Černý, moc mu
gratulujeme.
V neděli 21. května proběhl 38. ročník
oblíbeného silničního
závodu Běh sídlištěm,
kde bojovali všichni
od sotva chodících
až po zkušené běžce.
Celkem se zúčastnilo
112 závodníků, o 17
více než loni. Moc
nás těší zájem dětí i

dospělých, rekreačních
i začínajících běžců.
Za podporu děkujeme
sponzorům,
kterými
jsou: město Police nad
Metují, TOP drogerie,
VK LOŽISKA.
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Na léto máme naplánované cyklosoustředění do Nového Města pod Smrkem. A koncem léta se již budeme zodpovědně připravovat na hlavním soustředění v Račím údolí
(Jeseník). Moc se těšíme na nové zážitky.
Za LO Helena Pohlová
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Polická stovka – 19. díl

Devatenáctý ročník veřejného závodu na
sto metrů měl v loňském roce pauzu. Důvod
byl prostý – nepodařilo se mi ho ekonomicky zajistit … Letošní ročník jde velkým dílem za vstřícným přístupem a podporou od
Tomáše Řehoře, ředitele polické firmy Hauk
s.r.o. Stejně tak si vážím pomoci Maxových Koloniálu Renata. Díky moc !
A byl to ročník vydařený. Skvělé počasí,

to byly první atletické pokusy. I v tom je smysl této akce. Běhalo, vrhalo a skákalo se až
do sedmé večerní hodiny a tak řada těch nejmenších se závěrečného vyhlášení nedočkala.
Pokusím se s tím příště něco udělat, slibuji …
Nejen mládež, ale také kategorie dospělých, ukázala, jak se umíme poprat o každou
vteřinku, každý centimetr, každý bodík. A to
je skvělé !
Rekord dráhy letos odolal. Absolutním
vítězem tohoto ročníku se stal s časem 13,4
sekundy David Černý a navázal tak na rodinnou tradici. Jeho matka Bětka se stala vítězkou
už v roce 2006.
Ženskou kategorii vyhrála Lucka
Važanová v čase 14,5 s.
Atlety roku se stali Lucka Riegrová a
Honza Kleiner. Absolutní vítězové na sto
metrů a v trojboji získali, tedy jen do příštího
ročníku, nové putovní poháry. Také vítězové
jednotlivých dětských kategorií v běhu obdrželi pohár (nebo se o něho přihlásí …).
Poděkování míří ke všem účastníkům i
divákům za vydařené sportovní odpoledne, ke

sehraná parta rozhodčích, pohodová atmosféra i tradiční odměny a ceny pro každého
příchozího účastníka – to vše nalákalo na 140
převážně mladších „závodníků“ na atletickou
dráhu pod sídlištěm. Kromě běhu na sto metrů
se téměř všichni pokusili i o osobní rekordy ve
skoku dalekém a vrhu koulí. A pro řadu z nich

všem rozhodčím a pomocníkům za zvládnu- akcích pořádaných SSK Pedro Police n. M.
tý průběh akce, ke všem, kteří pomohli s příTěším se na Vás – Petr Jansa
pravou a zajištěním
hladkého průběhu.
Díky, díky ….
Věřím, že se zase
sejdeme při dalších
Ve středu 7. června pořádá

OD PÍPY K PÍPĚ již po 34.

lyžařský oddíl Spartaku Police nad Metují

již 34. ročník silničního běhu
Od pípy k pípě.

Prezentace od 17 h, start v 18 h. Běží se od
klubu Krčma k hostinci U Lidmanů.
Poběží mládež do 18 let, ženy, muži
a veteráni 40, 50 a 60 let.
Převoz zavazadel zajištěn autem.
Upozorňujeme, že místo prezentace i startu
může být posunuto podle momentální situace
rekonstrukce mostu.
Těšíme se na Vaši účast.

Polický měsíčník - červen 2017
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Na začátek automotodrom Brno

Sobota a neděle 22. - 23. dubna
2017 a automotodrom Brno byly
aktéry Jarní ceny
Brna! Pořádala je
Českomoravská
asociace motocyklového sportu jako
Mistrovství ČR na
přírodních okruzích.
Miloš Thér, závodník i nadále jezdící za AMK Police n M.,
se zúčastnil už pátečních volných tréninků,
aby svůj stroj ČZ 125 ccm zajel po opravě
motoru. V sobotu se jel 2 x trénink a vpodvečer se konal první závod. „Klasici“ vyrazili všichni najednou, protože to propustnost tratě dovoluje. Miloš po chudším startu
na nic nečekal a ujal se ve třídě do 175 ccm
vedení. Tuto pozici udržel a spokojen projel
první cílem. V neděli ráno nás vítalo stejné počasí jako v sobotu. Chvíli slunce, za
chvíli kapky deště a vločky sněhu. Závodit
se začalo krátkým tréninkem „Warmup“.
Před polednem se šlo do boje. Miloš měl
opět pomalejší start, který způsobuje „těžký
převod“. Brzy se ujal vedení a opět projel
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první cílem. Byl to dobrý výlet. Domů jsme
přivezli dva poháry a 50 bodů k dobru.
Další zastávkou bylo Staré Město u
Uherského Hradiště.
6. a 7. května 2017 bylo datum pro
uspořádání motocyklového závodu na
„Slováckém okruhu“ ve Starém Městě.
Závod byl pod hlavičkou Autoklubu České
republiky. Depo bylo uspořádáno letos trochu jinak. Díky dotacím EU už nás nepustili na hřiště u zemědělské školy. V sobotu absolvoval Miloš oba tréninky v klidu.
Stroj ČZ 125 spolehlivě pracoval. Nedělní
ráno bylo trochu chladnější, ale nepršelo.
Po slavnostním zahájení přišla chvíle na
start třídy 175 ccm. Vedení se ujal Jirka
Obtulowicz, kterého dojel během závodu
Marek Vrána. Bezpečně a v klidu přijel do
cíle na třetím místě Miloš Thér. Po vyhlášení výsledků se stroje (první tři) musely
odvézt k technikům. Ředitel závodu Dr.
Svoboda nařídil na popud „místních“ kontrolu obsahu. Těší nás, že žádný z jezdců
nemá nadobsah a kontrola pro ně dopadla
dobře. Závist panuje všude. Byl to úspěšný
výlet. Příští závod se jede 16. a 17. června v
Kopčanech na Slovensku.
Za AMK Čvaňhák

Radešovská Osma

Další ročník tradiční hasičské soutěže
se konal dopoledne 22. dubna u rybníčku
v Radešově.
I když ještě ve středu jsem si nebyl jistý,
jestli půjde uskutečnit bezpečně závod i ve
sněhové pokrývce. Nakonec nás počasí trochu překvapilo a na malou chvilku se ukázalo i sluníčko. Ale jinak byla zima pořádná
tak se použití termo prádla ukázalo jako nezbytné. Především pro nás, co jsme mačkali
stopky a jediný náš pohyb bylo leknutí, když
startér vypálil ze své zbraně. Navzdory tomuto nepříznivému počasí dorazilo 12 soutěžních družstev, což slibovalo dobrou podívanou. Bohužel se letos domácímu týmu (a
to i přes pečlivý trénink) moc nedařilo tak
jsme byli vděční za umístění v první desítce. Deváté místo jsme si opravdu zasloužili,
protože dokončit hasičský útok, s nespojenými hadicemi je obtížná věc. No tak snad
za rok to spojíme. Musím poděkovat všem,
co nám pomohli s organizací celé sportovní akce. Sponzorský dar jsme dostali od
Kvíčerovské pekárny, Koloniálu Renata a
Městského úřadu Police nad Metují. Díky
moc všem a ať vás Pán Bůh opatruje. Pohár
si od rybníčku odvezli bratři z Bezděkova,
takže ještě jednou GRATULUJEME!!
Za SDH Radešov Marek Voborník
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NABÍDKA BRIGÁDY
Pellyho domy - Centrum kultury, vzdělávání a sportu Police nad Metují,
hledá vhodné uchazeče o práci na Víceúčelovém sportovišti.
Jedná se o brigádu - pracovní poměr formou dohody o provedení práce.
Vhodné i pro studenty.
Požadavky:
•
•
•
•
•

časová flexibilita, manuální zručnost
příjemné vystupování, komunikativnost, ochota
spolehlivost, samostatnost, odpovědnost,
Bydliště v Polici n.Met. či blízkém okolí výhodou
aktivní znalost práce na PC
(E-mailová pošta, Internet)

Náplň práce:
•

•
•
•

zajišťování provozu Víceúčelového sportoviště
( pokladní a dozor sportoviště, drobná údržba, úklid zázemí)
prodej občerstvení návštěvníkům
komunikace s návštěvníky
Zajišťování externích akcí, pořádaných CKVS PELLYHO DOMY

Zájemci, zašlete svůj životopis na email rezervace@sportvpolici.cz,
nebo přineste osobně do Infocentra, Masarykovo náměstí 75,
549 54 Police nad Metují.

PRONAJMU
BYT 2+KK

V CENTRU
POLICE NAD METUJÍ
VOLNÉ IHNED
KONTAKT: 736 480 070

KOUPÍM

Vzduchovku
a staré jízdní kolo
Kontakt:

608 103 810
41

Polický měsíčník - červen 2017

Chatová osada Ostaš

přijme
paní na uklízení
(i důchodkyni).

Nabízíme dobré mzdové
ohodnocení
a stravu zdarma.
Nástup možný ihned.
Více informací na telefonu:

604 371 576

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 - červen 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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ADAPT electronic CZ s.r.o.

se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov,
zabývající se výrobou v oblasti elektroniky
a kabelové konfekce, hledá nové

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY
•
•
•

Mzda od 13 000 Kč hrubého po zapracování
Benefity (13. plat, stravenky, příspěvek na dopravu)
Dvousměnný provoz, nové pracovní prostředí aj.

Tel. 491 426 360, e-mail: info@adapt-electronic.cz

PŘIJMEME ŠIČKY

K
E
T
Y
B
Á
N

do naší provozovny v Machově.
-

Nabízíme:

práci v malém kolektivu,
jednosměnný provoz,
příspěvky na oběd,
finanční benefity na dovolenou a vánoce,
nástup možný ihned.
Kontakt:

Doldy, s.r.o. Machov
tel: 491547120, e-mail: info@doldy.cz

Firma
ve Velkém Poříčí hledá zaměstnance do
třísměnného provozu na pozice:
* Spojování profilů vč. kontroly
* Lisování na lisech Maplan a Vlašim
* Vstřikování na lisech LSR
* Dokončovací operace vč. kontroly
* Ruční konfekce (spojky)
Požadujeme :
vzdělání střední odborné, flexibilitu, spolehlivost,
manuální zručnost, samostatnost
Nabízíme:
• práce na hlavní pracovní poměr
• finanční ohodnocení až 20 800,- (hrubá základní
mzda) + přesčasy
• týden dovolené navíc, příspěvek na závodní
stravování, odměny při pracovních a životních
jubileích, příspěvek na dětské rekreace, …
Zájemci o práci zasílejte životopisy na email:
pavla.valaskova@sicorubena.cz
nebo přineste osobně do sídla firmy SICO RUBENA
s.r.o., Náchodská 449, 549 32 Velké Poříčí
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KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ

• 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.

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
Polický měsíčník - červen 2017
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

27. 6. 2017 v 15.00 hod.

Police n. Metují

29. 6. 2017 v 15.00 hod.

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:

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

+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
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Autor obálky: Ing. Pavel Pohner
O

- 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

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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V POLICI NAD METUJÍ

� ERVEN 2017
Kolárovo divadlo
VESELÁ TROJKA
PAVLA KR� KY
Ned�le 4. 6. od 17:000
Po�ádá Petr Havlí� ek
Vstupné: 230 K� .

PROTAN� ÍME CELÝ ROK
Pátek 16. 6. od 18:00
Záv�re� né vystoupení tane� ního oboru
ZU� Police nad Metují
Vstupné: 80 / 60 K� .
Prodej vstupenek od 1. 6. 2017.

VÍNEM PROTI POHANSTVÍ
ANEB STARO� ESKÝ
DEKAMERON
Pátek 20. 10. od 19:00
Spisovatel Vlastimil Vondru�ka a hudební
skupina Ginevra zvou na výlet za h�íchy na�ich
p�edk�. Divadelní p�edstavení nabízí zábavné
vypráv�ní, � tení z kronik, dobové písn�
a tance, ale také laskavý humor a zamy�lení
nad dne�ním � ivotem.
Vstupné: 270 / 250 K� .
Prodej vstupenek od 5. 6. v informa� ních
centrech v Polici nad Metují a v Náchod�.

Kino /
Kolárovo divadlo
OBR DOBR
Den d�tí
� tvrte 1. 6. od 17:30
P�íb�h mladé dívky a laskavého obra
známého jako Obr Dobr, kte�í se vydávají na
dobrodru� nou cestu s cílem zajmout zlé
lido� routské obry, kte�í pronikají do sv�ta
lidí. Adaptace knihy od britského spisovatele
Roalda Dahla.
Rodinný / Fantasy. Velká Británie / USA /
Kanada, 2016, 117 min.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty.

Muzeum papírových
model�
BAJE� NÝ LADISLAV
BADALEC � VÝSTAVA
� erven 2017
Retrospektivní výstava díla Ladislava
Badalce � známé modely, které vycházely
v � asopise ABC � i vydavatelství Albatros,
ale i u nás tém��neznámé modely vydané
pouze ve slovenském � asopise Zenit.

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 5. 6., 9:00�17:00
Krom� stálé expozice bude p�ístupná i výstava Ladislava Badalce a nový výstavní sál.

INTERAKTIVNÍ
SAMOOBSLU�NÁ DÍLNA
Sobota 24. a ned�le 25. 6.
Tématem budou africká zví�ata.

HUDEBNÍ MOTIVY
V GRAFICE � VÝSTAVA
do ned�le 11. 6.
Zelený dome� ek
Kolektivní výstava S� UG Hollar
Po�ádá spolek Apeiron za podpory M�sta
Police nad Metují. Vstupné dobrovolné.

ANDY WARHOL � VÝSTAVA
� tvrtek 15. 6.�ned�le 30. 7.
Zelený dome� ek
Gra� ky sv�toznámého výtvarníka, zap�j� ené
ze soukromé sbírky. Vernisá� : 15. 6. v 18:00
Po�ádá spolek Apeiron za podpory M�sta
Police nad Metují. Vstupné dobrovolné.
Otev�eno: úterý� ned�le, 10.00� 12.00,
13.00� 17.00.

PROCHÁZKA POLICKEM I.
/ LAUDONOVY VALY
Sobota 3. 6.
S Mgr. Janem T�mou po stopách vojenských
polních opevn�ní z 18. století. Max. po� et:
30 osob. P�ihlá�ky, bli� �í informace a platba
p�edem v informa� ním centru do 1. 6. 2017.
Ú� astnický poplatek: dosp�lí 60 K� , d�ti 30 K� .

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
POLICKÉHO KLÁ� TERA
Soboty a ned�le 10. 6.
/11. 6. a 24. 6. / 25. 6.
v� dy od 11:00 a od 13:00
Prohlídka benediktinského klá�tera v Polici
nad Metují, v� etn� prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie a Muzea m�sta Police
nad Metují, s pr�vodcem. Sraz ú� astník�:
na nádvo�í klá�tera, 15 minut p�ed za� átkem
prohlídky. Délka prohlídky: cca 45 minut.
Cena: 80 K� dosp�lí / 40 K� d�ti do 15 let
(zahrnuje vstupné do muzea a p�ísp�vek kostelu).

NOC KOSTEL�
A MUZEJNÍ NOC
Pátek 9. 6.
�ímskokatolická farnost Police nad Metují
a Regionální muzeum Náchod zvou na Noc
kostel� a muzejní noc. Bli� �í informace
a program bude uve�ejn�n v Polickém
m�sí� níku a na plakátech.

POLICKÁ ZEL�A� KA
Sobota 10. 6.
Masarykovo nám�stí
Sout�� ve va�ení polévky, trh, doprovodný
program. Více informací na www.policko.cz
a samostatných plakátech.

P�ipravujeme na � ervenec:
IMAGINÁRNÍ LÁSKY / 1. 7. od 21:00 Promítání pod �irým nebem na Nové terase
VÝSTAVA MALÍ�� SPOLKU AMAG NÁCHOD / Pellyho domy 10.� 24. 7.
PROCHÁZKA POLICKEM II. A III. / 22. 7. Hv�zda � Polická hora, 29. 7. Stra� ím ocasem do Suchého Dolu

M�sto Police nad Metují
Pellyho domy � Centrum kultury, vzd�lávání a sportu
Masarykovo nám�stí 75, 549 54 Police nad Metují
e-mail: infocentrum@policko.cz, info@pellyhodomy.cz
tel.: +420 491 421 346

www.pellyhodomy.cz

Ostatní akce

P�edprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba Informa� ního centra v � ervnu: pond�lí� pátek: 9:00� 11.30 a 12:00� 17:00; sobota: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

Zázemí sportoviště má nová okna a “kamenný” obklad

Výměna a doplnění osvětlení v Bezděkových sadech

Rekonstrukce ulice Na Babí je v plném proudu

Rekonstrukce komunikace v Pěkově - I. úsek

