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MOZAIKA Z RADNICE…
V březnu jsme podstoupili několik kontrol. Tradiční roční
audit, ukončení projektu Pellyho domy, kontrolu
grantového programu parkoviště za Pellyho domy… Vše
bez výhrad!
Za běžného pracovního pochodu dochází ke
generační výměně pracovníků. Po Jindře Kosinkové,
kterou na místě vedoucí finančně správního odboru
nahradila Ing. Helena Ištoková, odchází k 30. dubnu
Rita Pohlová, vedoucí odboru výstavby. Její taktovku
přebírá
Ing.
Kateřina
Brátová.
Čerstvým
„důchodkyním“
děkujeme
za
spolehlivou
a
odpovědnou práci a jejich nástupkyním přejeme zdraví
a sílu do plnění povinností svých zodpovědných funkcí.
S nástupem jara se rozbíhají investiční akce. Více o nich
informují pan místostarosta a investiční technik
Úklid města mají na starosti technické služby. Vidíte je
v ulicích denně. Řádné
pracovníky i nezaměstnané
v oranžových vestách. Děkujeme za Vaši pomoc při
úklidu, který probíhá v součinnosti s městskou policií. I
na ni se můžete obracet v případě nutnosti odvozu
smetků z veřejných prostranství, která jste ochotni
uklízet.
Do spádových obcí jsou umístěny do konce dubna
kontejnery k likvidaci zeleně a smetků. Všichni
můžeme využívat sběrného dvora nebo technických
služeb.
Tradičně řešíme bavící se bezzájmovou mládež v ulicích a
na náměstí. Je především věcí rodičů, aby předcházeli
nepříjemnostem. Rušení nočního klidu, kouření,
konzumace alkoholu, vandalství. Čím dál častěji do města
zajíždí sociální pracovnice OSPODu.
Neplatiči. Další výrazná část pracovní náplně.
Neuvěřitelné příhody lidské lhostejnosti, povrchnosti,
nezodpovědnosti. Připravujeme takový právní podklad
pro přidělování bytů, abychom se do budoucna vyhnuli
jakýmkoli problémům s výpověďmi.
Ve čtvrtek 24. března jsme se sešli starostové a
místostarostové deseti největších měst v náchodském
okrese, abychom sjednotili bytovou a sociální
problematiku. Jednalo se o první setkání, kde byly
rozděleny úlohy pro vedoucí sociálních a bytových
odborů pověřených měst. Následně budou probíhat
schůzky pracovníků, v konečné fázi se sejdou opět
představitelé měst, aby mimo jiné apelovali
s konkrétními podněty na naše zákonodárce.
Zúčastnila jsem se výročního jednání AMK, Ostrostřelecké
gardy polické, MO rybářského svazu a Oblastní organizace
ČČK v Náchodě. Již víc než deset let je ČČK v Polici nad
Metují zrušen. Tak jako mnohé organizace se potýká
s generačními problémy. Toho si jsou vědomi např.
v Jaroměři. Místní organizace omládla, odpovídajícně
dnešní době změnila obsah své činnosti. Domluvila jsem
si schůzku s předsedkyní Mgr. Petrou Šilhánovou
Hajpišlovou. Již nyní se mohou hlásit především zdravotní
sestry, dobrovolníci se sociálním cítěním, samaritánky…
Pomoc obětem různých živelných katastrof zatím
inicujeme z radnice ve spolupráci s hasiči či jednotlivci.
Taky máme většinou problém se zajištěním zdravotního
dohledu při různých společenských akcích. To vše je
prostor pro moderní ČČK.
Průběžně se setkávám s podnikateli. V posledním
období především z oblasti pohostinství. Radost mám
z pana Zdeňka Nývlta, který bude před letošními
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Velikonocemi otvírat restauraci U Generála Laudona na
Honech (str. 39).
Opětovně jsme se letos přidali k akci Vlajka pro Tibet.
Podpořili soukromou aktivitu ve prospěch zkoušeného
Japonska. Nominovali jsme manžele Renatu a Romana
Steinerovy na Den D – dobrovolníka východních Čech.
Z pětatřiceti nominovaných se nevešli do deseti
jmenovitě oceněných. Nevadí. Dali jsme jim najevo, že
jejich občanské aktivity vnímáme a vážíme si jich. Více o
nich i dubnový rozhovor (str. 29-30). Asi se nám
nepodařilo porotě dostatečně zdůvodnit smysl jejich
nominace. Víme, je oceňování dobrovolníků starajících se
o nemocné nebo staré občany je velmi potřebné. My si
však vážíme i „prevence“. Je lacinější a veselejší.
Nápady a akce manželů Steinerových těší nespočet lidí.
Zpestřují život a připravují programy pro celé rodiny,
všechny věkové kategorie. A to přece není málo!
V Radkově jsme v pondělí 28. března podepsali za DSO
Policko smlouvu o partnerství a další spolupráci.
Konkrétní akcí by mělo být plánované letní soustředění
lyžařské sportovky v upraveném a příjemném prostředí
Zálivu. Vypravte se do těchto míst. Projeďte
Božanovem, zaparkujte ve Studené Vodě. Do Zálivu je
to slabý kilometr. Nový asfalt je vhodný i pro
kolečkové brusle. V létě je v Zálivu příjemné koupání.
Celý areál je nově osvětlen. Krásnou scenérii tvoří
skály a Koruna.
V neděli 10. dubna se ve Střední Ščinavce konala již
tradiční Velikonoční výstava. Aktivně se pravidelně
zúčastňují z Bezděkova nad Metují, Suchého Dolu a
Velkých Petrovic. Z Police se nám zatím stůl
s velikonočním aranžmá zajistit nepodařilo. Třeba
příště. Více info Eva Pápaiová – pečovatelka svazku.
I letošní rok je ve znamení podpory znovuobnovení
Suchodolské kapličky. Výtěžek 8 811 Kč z přednášky o
historii Borského vodovodu byl předán panu starostovi
Vítkovi. Poděkování přednášejícímu Petru Zudovi,
promítajícímu Oldovi Jenkovi, hrajícímu Kysela County
Bandu i Vám. Za příspěvky a trpělivost při dlouhém, ale
určitě příjemném, večeru.
Možná, že již někoho z Vás oslovil pan Vlček z firmy
KOMPAKT ve věci finančního příspěvku na zakoupení
vozu pro naši pečovatelskou službu. Bylo mu předáno
usnesení rady města i potvrzení od vedoucí sociálního
odboru Ilony Kejdanové, abyste věděli, že se jedná o
solidní firmu se solidním záměrem. Děkujeme všem
donátorům (str. 5)
Byla ukončena další část rekonstrukce radnice. Tentokrát
druhé kanceláře v přízemí, obřadní síně a sociálního
zázemí. První svatba se v těchto prostorách uskutečnila
ve středu 30. března. Chystáme Den otevřených dveří.
Ve středu 6. dubna byl ukončen jarní semestr
11. ročníku Polické univerzity volného času. Ve čtvrtek
12. května nás ještě čeká společný výlet na zámek do
Nového Města nad Metují a setkání s majiteli
Bartoňovými. První přednáškové odpoledne na podzim
se uskuteční ve středu 5. října. Hostem bude paní
Irena Dousková, autorka Hrdého Budžese.
Příprava hlavní sezony cestovního ruchu vrcholí. Probíhají
jednání o využití prostor v bývalém středním odborném
učilišti zemědělském a v klášteře.
Ve čtvrtek 10. března navštívil město – Muzeum Merkur
– současný ministr školství pan Josef Dobeš. Kromě
tématu nutné technizace základního a středního
školství se při společném obědě dostalo i na jiné
otázky. Pan ministr u nás nikdy nebyl. Jediný koho
zná, je Jirka Beran se svými reprezentačními úspěchy.
Chystáme se za ním na ministerstvo v souvislosti
s nutnou rekonstrukcí ZUŠ. Už mám pro něho jako
dárek připravené DVD – Polický GEN Jirky Berana.

Věřme, že ministr školství i ministr financí pochopí naše
zoufalé volání o pomoc při opravě a přístavbě zušky.
Královéhradecký kraj se od této akce distancoval.
Zřizovatelem je město a musí si tedy pomoci samo.
Pomoc přislíbil i evroposlanec Edvard Kožušník. Mimo jiné
i prezident beachtennisu v České republice. Po jeho
vzoru a jeho zkušenostech bychom v této sezóně chtěli
využít i našeho beach volejbalového hřiště. Věřím, že
tato mladá sportovní disciplína získá své zájemce.
Odpočivná místa a lavičky. Ve městě, spojovacích
cestách – např. Ostašská ulice a zdravotní středisko,
v místě vycházek okolím. Hodně diskutované téma.
Oprávněně. Pro mnohé seniory je představa
vzdálenosti bez odpočinku psychicky nepřijatelná.
Město vytipuje místa, kde by se daly umístit další lavičky.
Dáváme možnost i Vám občanům, abyste se na této
aktivitě podíleli. Finančně. Částkou rovnající se ceně
lavičky.
Vy si na tuto lavičku můžete umístit štítek s Vaším
jménem, věnováním žijící i nežijící osobě. My budeme
mít povinnost o tuto lavičku pečovat. Osloví-li Vás tento
nápad, tato nabídka, přijďte za mnou.
Pěkné a ve zdraví prožité jaro, Vám všem!
Ida Seidlmanová

DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM – POLICKÝ
MĚSÍČNÍK
Dotazníkový průzkum se prováděl za účelem získání
informací a názorů od čtenářů Polického měsíčníku. Data,
jež jsou zpracována v následujícím textu, by měla sloužit
k vyvozování závěrů a následně vést k případným změnám,
které by vedly ke spokojenosti čtenářů Polického
měsíčníku.
Průzkum probíhal cca 2 měsíce a byl ukončen 28. února
2011. Ti, kteří se chtěli podělit o svoje názory, měli
možnost dotazník stáhnout na internetových stránkách
dále
vyšel
v tištěné
podobě
www.meu-police.cz,
v lednovém vydání Polického měsíčníku, a také byl volně
k dostání na chodbě před Informačním centrem v Pellyho
domech. Sběrným místem bylo informační centrum.
Zároveň se mohly vyplněné dotazníky odevzdávat
v elektronické
podobě
na
e-mailové
adrese
infocentrum@policko.cz.
Ke dni ukončení dotazníkového průzkumu bylo
shromážděno 100 vyplněných dotazníků.
Otázka č. 1. Čtete Polický měsíčník?
a) Ano, pravidelně
b) Občas
c) Ne

92%
8%
0%

Otázka č. 2. Jaké formě Polického měsíčníku dáváte
přednost?
a) Tištěné
92%
b) Elektronické
8%
Otázka
čtu….
a)
b)
c)
‐
‐

‐
‐
‐

č. 3. Prosím doplňte tuto větu. Polický měsíčník
úplně celý
47%
až na drobné výjimky celý
5%
Pouze vybrané články nebo rubriky, jako např. 8%
mozaika z radnice, články Pěkov, Hlavňov, ze stavebního
odboru, policie, nabídka kultury, žijí mezi námi, ZUŠ
radnice informuje, o územním plánu, o ČOV, o komínech,
žijí mezi námi, sčítání lidu, sloupek z Pěkova, městská
policie, vicemistryně Slovenska, inzeráty, MaMiNa, něco
z kultury
radnice informuje, kultura, investiční akce, žijí mezi
námi
radnice informuje, žijí mezi námi, všechny zprávy
z města, sport, fotoeditorial
úvodník, aktuální události v Polici (investice, sportovní a
kulturní akce), skautské okénko, žijí mezi námi,
vlastivědné okénko

‐
‐
‐

nebylo blíže specifikováno
zprávy z radnice, škol, informace
opakující se reklamy

Otázka č. 4. Co si myslíte o ceně, za kterou se Polický
měsíčník prodává?
a) Nízká
13%
b) Odpovídající
86%
c) Příliš vysoká
1%
Otázka č. 5. Akceptovali byste navýšení ceny, pokud by
se zvýšil počet stran?
a) Ano
37%
b) Ano, ale pouze za předpokladu, že
10%
‐
20, 13, 15, 15, 20, 20, 15, 20, 15, 20 Kč
c) Spíše ne, současný rozsah mi vyhovuje.
41%
d) Ne
12%
Otázka č. 6. Uvítali byste možnost předplatného?
a) Ano
33%
b) Ano, ale pouze za zvýhodněnou cenu
12%
c) Ne, nemám zájem o předplatné
55%
Otázka č. 7. Jste spokojeni s grafickou úpravou Polického
měsíčníku?
a) Ano
96%
b) Ne, navrhuji/změnil(a) bych….
4%
‐
‐

‐
‐

Pokud by bylo možné, vylepšit tisk fotografií.
Obálka p. Soumara r. 2010 byla nevhodná, snad jen pro
děti. V lednu 2011 se opakuje. Proč se nevyužijí krásná
fota polického regionu z fotosoutěže r. 2010? Foto p.
Horáka – špatně; zadní strana měla být na titulní straně a
ne naopak; tj. v titulu současnost a historie vzadu!!!
Škoda, že obrázek na obalu není o něco širší, místo je.
Titulní stranu doporučuji fotografie z našeho okolí.

Otázka č. 8. Jaký je Váš názor na obsah Polického
měsíčníku?
a) Jsem spokojen(a)
83%
b) Doplnil(a) bych obsah o…
9%
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐

nebylo specifikováno
více ze života spolků a akcí ve městě.
volná pracovní místa, kde by měli všichni zaměstnavatelé
inzerci zdarma; krátké a výstižné info z činností všech
komisí města.
pravidelnou rubriku o přírodě. Do Broumovských novin ji
trvale dělá Jiří Kopecký, snad by se i v Polici někdo našel
– třeba Jiří Spíšek ze Správy CHKO. Uvítám veškeré
články o regionální historii (netvrdím, že chybí, ale čím
víc – tím líp), o stavbách a lokalitách.
tipy na výlety do blízkého okolí, je spousta lidí, kteří se
podívají do Kovářovy rokle 1x za život.
aktuální nabídku pracovních míst.
aktuální nabídku pracovních míst.
další informace + OV = připravované, projednávané,
povolované => viz zápis z 9. VZZ – 1. 12. 2010 => úřední
deska, nevhodné + rizikové místo + kopie A5
zprávy z rady města – podrobné informace – uvést počet
radních na jednáních (kolik zúčastněných, omluvených),
výsledek hlasování, pro x proti x zdržel se

c)

Nejsem spokojen(a), navrhuji…

‐

Zbytečně mnoho stran o ničem. Důležité je, aby byly
zprávy z radnice a o městě.
Rozšířila bych tematiku článku. Bylo by dobré korigovat
češtinu (pravopis a někdy větné vazby).
Ve zprávách z usnesení rady města (např. č. 21, 22)
uvádět celá jména, iniciály nám nic neříkají.
Myslím, že by to měly být především informace pro
občany. V současnosti se mi jeví jako nepřehledný,
přeplněný nepodstatnými články, nahrazuje spíše nějaký
zábavný časopis pro dlouhou chvíli?? Dříve byl užší co do
počtu stran, ale vyhovující.
omezit některé články, více info z radnice, zkrácení
článků na pokračování.
snížení počtu stran. Zcela vynechat rubriky, které nemají
nic společného s děním ve městě, např. matematické
rčení apod. Pozor na pravopisné chyby a překlepy. Jsou
velmi časté!

‐
‐
‐

‐
‐

8%

2

‐

‐

Nejsem spokojen a nemám zájem, aby z měsíčníku
dalším
rozšiřování
vznikla
kniha
amatérských
dopisovatelů. Vůbec nechápu, proč chybí články o
místních podnicích a o jejich investicích. Vzniknou tím
nová pracovní místa? O jasné vizi města, rozvoji do
budoucnosti, o úsporách na řízení města, jak řeší policie
stání vozidel u Stodol apod.
porovnat zpravodaje okolních měst a přihlédnout k jejich
zkušenostem – obsah, základní informace zdarma, ostatní
za Kč

Otázka č. 9. Je naopak něco, co podle Vašeho názoru do
Polického měsíčníku nepatří?
a) Ne, ze stálých rubrik není nic, co by mi vadilo 83%
b) Ano, občas se objeví něco nevhodného jako
například…
11%

‐
‐
‐

osobní věci paní starostky – školka apod., nepodložené
informace a pomluvy
podrobný popis výletů různých organizací.
vyřizování osobních sousedských sporů
nevhodné vyřizování vlastních účtů na veřejnosti
donekonečna se opakující, odpuzující pichlavé příspěvky
pana Pichla – proč mu je redakce zveřejňuje??
když si dva mezi sebou vyřizují účty – dohadují se spolu.
reklamy pouze pro polické.
anonymní prodej pozemků.

c)

Ano, zásadně bych vynechal(a) články…

‐

Nepatří sem recepty často opsané z kuchařek, články
typu Eichler, Krejčová, Kašíková, Janeček, Seidlová,
Pichl. Zkrátit o 70% nebo na internet. V minulém roce se
mně nelíbilo velké množství zveřejněných děkovaček a
sebelitovaček paní starostky v rubrice mozaika a
zesměšňování občanů, kteří mají jiný názor č. 11/2010.
Zde mají být názory města ne jen její osoby. Měsíčník ať
sestavuje kultura nebo nezávislý redaktor.
Příspěvky z různých organizací – popisování výletů na
stránku je zbytečné a nezáživné.
filatelistické noviny, astronomický klub, vlastivědné
okénko, staročeská přísloví, matematické rovnice
dlouhé články
kde se občané navzájem napadají a osočují.
Pichl, Janeček – dlouhé! Alespoň zkrátit.

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

6%

Otázka č. 10. Stalo se Vám, že jste Polický měsíčník
nesehnali, protože byl vyprodán?
a) Ne, nikdy
65%
b) Výjimečně ano
34%
c) Ano, stává se mi to často 1%
Poznámky pod čarou
Následující poznámky byly připsány nad rámec otázek.
‐

‐
‐

Budoucnost měsíčníku si dovedu představit jako důležité
zprávy z města tištěné do všech domácností zdarma a
ostatní zveřejňovat na stránkách města internetem.
Otázky dotazníku bych sestavil jinak.
Co se o něm (PM) říká nyní: Píše ho p. Pohner za 4000 Kč
měsíčně, ročně je prodělečný 100 000 Kč. Některým
bývalým občanům je posílán zdarma. Upravuje ho p.
starostka s tajemníkem. Příliš moc vychází vstříc
seniorům.

Slovo závěrem:
Polický
měsíčník
je
jednou
z mnoha
forem
informovanosti občanů, rodáků, chalupářů, návštěvníků
našeho města a spádových obcí.
Nelze zapomenout na těžkosti jeho vzniku. Na první
redakční radu, která se víckrát nesešla. Archivuji všechna
jeho čísla. Čas od času se jimi probírám. Jsou zdrojem
informací, připomínkou minulosti.
Ne jednou jsem se zúčastnila semináře na téma
„výroby“ městských zpravodajů. Pravidelně si na toto téma
vyměňujeme s kolegy zkušenosti. Každé město ke svému
měsíčníku přistupuje specificky. S ohledem na své
představy a možnosti. Na názory svých čtenářů.
Děkuji všem, kteří se posledního dotazníkového
průzkumu na téma Polický měsíčník zúčastnili. Především
však za názory. Kladné i ty záporné.
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Nerozhodne-li zastupitelstvo města jinak, bude do
konce tohoto volebního období vycházet Polický měsíčník
v současné podobě. Budou ho tvořit zprávy z radnice,
příspěvky občanů, institucí, klubů i spolků. Byly by i další
nápady, ale je problém sehnat dopisovatele. Uvidíme…
Příspěvky Polického měsíčníku přicházejí na adresu
městského úřadu nebo moji. Jeho výrobu nezadáváme.
Tvoříme ho sami. Pan tajemník a já. Mohu Vám zodpovědně
říci, že po diskusi s kolegy okolních měst nejlaciněji.
Teď mě napadá, že i tak jednoduchou větu - Tvoříme ho
sami. – si může každý vysvětlit po svém. K tomu se ale
opravdu již vyjadřovat nebudu a nechci.
Ida Seidlmanová

…duben ještě tam budem…

Jak jsem se v minulém měsíci loučil se zimou, tak jsem
nějak pozapomněl dodat, že po té, co roztaje sníh a led,
vykoukne na nás odevšud špína, prach a další radůstky,
které zůstávaly dlouho ukryty (pojednání o „dalších
radůstkách si ponechám pro jiné vydání měsíčníku).
Technické služby se snaží vyčistit ulice jak jen je to
možné, nicméně, mají jen omezený počet pracovníků, a jen
určité množství techniky. Proto bych na tomto místě chtěl
požádat Vás, občany, o trpělivost. Samozřejmě, že nikomu
nebráníme přiložit ruku k dílu a s úklidem komunikací
městu pomoci (a ušetřit tak část peněz z kapitoly „úklid“
pro následné opravy komunikací, kterých bude opravdu
hodně). Je potěšující zjišťovat, že ne všichni čekají na to,
až „to“ (míněn úklid ulice/chodníku) město udělá, přičemž
leckde sami občané svou iniciativou naši snahu předeženou.
Je to jednoduché, účinné a pomáhá to v konečném
důsledku nám všem. Každému, kdo dobrovolně, bez nároku
na honorář nebo odměnu pomohl zamést část našich ulic,
z tohoto místa děkuji.
Závěrem si dovolím připojit přibližný (zdůrazňuji
OPRAVDU PŘIBLIŽNÝ) harmonogram, podle jakého bude
prováděn úklid ulic našeho města.
28. 3. - 1. 4. 2011
Komunikace: Masarykovo náměstí, spojka k Nádržní, U
Opatrovny,
Tyršova,
Husova,
Tomkova,
Kostelní,
Radimovská, Radešovská
Chodníky: Masarykovo náměstí, spojka k Nádražní,
Nádražní, U Opatrovny, Tyršova, Husova, Tomkova,
Kostelní, Bezděkův park
4. 4. - 8. 4. 2011
Komunikace: K Vodojemu, Na Bělidle, Hvězdecká, K Sídlišti,
K Drůbežárně, Na Sibiři, Smetanova, Ledhujská
Chodníky: Na Babí, u Penny Marketu a přeložka od Penny,
Ostašská, Na Sibiři, spojka sídliště-klášter, K Sídlišti
11. 4. - 15. 4. 2011
Komunikace: Fučíkova, Gagarinova, Jiráskova, Dvořákova,
Dukelská, Mírová, Pod Klůčkem, Horní, Slunečná, Na Prádle,
Zahradní
Chodníky:
Fučíkova,
průběžný
chodník
sídlištěm,
K Vodojemu, Na Bělidle, Hvězdecká, K Drůbežárně
18. 4. - 22. 4. 2011
Komunikace: Soukenická, Malý Rynk, Ke Strážnici, V Rokli,
Malá Ledhuje, U Lesovny, Za Pekárnou, Ke Žděřině, Pod
Havlatkou, Příčná, Ke Koupališti
Chodníky: 17. listopadu, Pod Havlatkou, Žďárská
Jiří Škop, místostarosta (s přispěním M. Muchy)

Průběh prací souvisejících
s pořízením nového územního plánu
Jak již bylo zmíněno v lednu, dne 1. ledna 2007 vstoupil
v účinnost zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve kterém je
stanovena povinnost pro obce nahradit územně plánovací
dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny schválenou po
1. červenci 1992 novým územním plánem, a to do 9 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. do roku 2016.
Marným uplynutím stanovené lhůty pozbývá tato územně
plánovací dokumentace platnosti.
O pořízení nového Územního plánu města Police nad
Metují bude rozhodovat některé z příštích zastupitelstev.
Všechny činnosti související s pořizováním územního plánu
provádí jako pořizovatel, na základě stavebního zákona,
odbor výstavby MěÚ Police nad Metují, ve spolupráci s
určeným zastupitelem, odpovědným za oblast územního
plánování. Tímto určeným zastupitelem jsem byl zvolen již
na ustavujícím jednání zastupitelstva města v listopadu
roku 2010.
Zpracování nového územního plánu proběhne ve třech
fázích. První fází je zpracování zadání a jeho projednání s
příslušnými orgány. Na základě zadání schváleného
zastupitelstvem města je zpracován koncept územního
plánu a vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný
rozvoj území. Po veřejném projednání konceptu a jeho
schválení následuje fáze zpracování návrhu. Nad
zpracovaným návrhem se vede společné jednání s
dotčenými orgány a následně žádá pořizovatel krajský úřad
o stanovisko. Podle výsledků projednání se upravený a
posouzený návrh předkládá k veřejnému projednání.
Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky
veřejného projednání a předloží zastupitelstvu města k
vydání opatřením obecné povahy.
Je před námi ještě dlouhá cesta, nicméně právě proto,
že jsme teprve na jejím začátku, by bylo dobré zveřejnit i
naši představu o průběhu prací, souvisejících s pořízením
nového územního plánu města.
Jiří Škop, místostarosta

Harmonogram postupu prací
Termín:
popis činnosti

od

do

1. 1. 2011
30. 6. 2011
Shromažďování podnětů občanů na řešení jimi navrhovaných
ploch
30. 4. 2011
30. 9. 2011
Schválení pořízení nového územního plánu města
zastupitelstvem města
30. 9. 2011
30. 11. 2011
Výběr zhotovitele (projektanta)
30. 11. 2011
1. 2. 2012
Průzkumy a doplnění územně analytických podkladů
1. 2. 2012
1. 9. 2012
Zpracování zadání územního plánu města
podzim 2012
Schválení zadání územního plánu zastupitelstvem města
podzim 2012
1. 6. 2013
Zpracování konceptu územního plánu, včetně vyhodnocení
vlivu na udržitelný rozvoj území
1. 7. 2013
1. 1. 2014
Projednání konceptu územního plánu a následné zpracování
návrhu územního plánu města
2. 1. 2014
1. 3. 2014
Projednání návrhu územního plánu
2. 3. 2014
1. 5. 2014
Projednání návrhu územního plánu krajským úřadem
1. 8. 2014
1. 1. 2015
Řízení o územním plánu
2. 1. 2015
1. 4. 2015
Vyhodnocení výsledků veřejných projednání, zpracování návrhu
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek veřejnosti
léto 2015
Vydání územního plánu města formou opatření obecné povahy

PODNĚTY K NOVÉMU ÚZEMNÍMU
PLÁNU MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Město Police nad Metují, přistoupí v roce 2011
k rozhodování o pořízení nového územního plánu pro
katastrální území Police nad Metují, Velká Ledhuje,
Pěkov, Hony, Hlavňov a Radešov nad Metují, zahajuje
práce na pořizování nového územního plánu.
Z tohoto důvodu oznamuje město Police nad Metují
občanům, že mohou podávat písemně svoje podněty
k novému Územnímu plánu města Police nad Metují
v kanceláři Odboru výstavby, Městského úřadu Police
nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
(č. místnosti 36), případně elektronickou formou
prostřednictvím
adres
meu@meu-police.cz;
podatelna@meu-police.cz (pro podání s elektronickým
podpisem) ve lhůtě do 30. 6. 2011.
O konkrétních krocích města ve věci pořízení nového
územního plánu města Vás budeme dále informovat, jak na
našich webových stránkách www.meu-police.cz, tak
prostřednictvím veřejné úřední desky, Polického měsíčníku,
a dále na veřejných jednáních zastupitelstva města.
Jiří Škop, místostarosta

ODPADOVÉ INFORMACE
Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu
Oznamujeme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova a
Honů, že po 18. kalendářním týdnu nastane pravidelná
změna z týdenního na 14-ti denní interval svozu
zbytkového komunálního odpadu z popelnic. Svážet se
bude v sudých týdnech (20., 22., … 38.). Změna na týdenní
svoz pak opět nastane v září, a to po 38. kalendářním
týdnu.
Kolik odpadu jsme vyprodukovali a vytřídili v roce 2010
Každoročně se v tomto čase ohlížím za uplynulým rokem
z pohledu tvorby komunálního odpadu, respektive jaké
množství jsme ho občané města Police n. M. po sobě
zanechali, v jakém složení a jak byl využit. Lapidárně lze
říci, že to opět byla pořádná hromada, kterou bylo zatíženo
naše životní prostředí, ale pozitivní je na tom to, že se daří
slušnou část vytvářeného odpadu vytřídit pro znovuvyužití a
tím onu hromadu zmenšovat. Nyní ale konkrétně. V roce
2010 bylo z míst určených k odkládání odpadů na území
města Police nad Metují svezeno, prostřednictvím
společnosti Marius Pedersen, a.s., společnosti STEF
Recycling, a.s., pana Pumra z Jetřichova, Diakonie Broumov
a pana Fridricha z Bělého, následující množství
komunálního a drobného stavebního odpadu (pro porovnání
uvádím v závorkách údaje za rok 2009):
- plasty 60.903,- kg (55.976), nápojové kartony 994,- kg
(573), sklo 61.433,- kg (56.749), papír 81.320,- kg
(54.087), kovy 24.160,- kg (47.950),
- pneumatiky 3.913,- kg (3.500), akumulátory 281,- kg
(913), baterie 1,- kg (3), barvy a lepidla 1.732,- kg
(1.448), léčiva 7,- kg (14), rozpouštědla, zásady,
pesticidy a detergenty 377,- kg (106), oleje
167,- kg
(284),
- biologicky rozložitelný odpad 65.480,- kg (61.940),
- objemný odpad 128.700,- kg (182.620),
- směsný (zbytkový) komunální odpad 936.005,- kg
(891.309)
- stavební odpad 155.510,- kg (204.760)
Celkové množství svezeného odpadu v roce 2010 tedy
činí 1.520.983,- kg (1.563.497).
Toto celkové množství lze také rozdělit následovně:
- vytříděno do kontejnerů a výkupu bylo (PL, NK, SK, PAP,
K) 228.810,- kg (215.335) = 15 % (13,8),
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-

sběrným dvorem a mobilními svozy prošlo
- nebezpečný odpad 2.565,- kg (2.768) = 0,2 % (0,2),
- objemný odpad, pneumatiky, odpad ze zeleně
207.993,- kg (248.060) = 13,7 % (15,8),
- stavební odpad 155.510,- kg (204.760) = 10,2 %
(13,1),
- popelnicemi a kontejnery u domů (včetně chalupářů)
prošlo 838.375,- kg (825.329) = 55,1 % (52,7),
- z odpadkových košů, z ulic (smetky), ze hřbitova a z
ostatních činností technických služeb a města bylo
prostřednictvím překladiště na býv. skládce v Radešově,
odvezeno 87.730 kg (68.300) = 5,8 % (4,4) odpadů.
V této bilanci není uvedeno 14.261,- kg (6.034)
elektrozařízení, které bylo shromážděno ve sběrném dvoře
a při mobilních svozech, bylo uplatněno v režimu zpětného
odběru prostřednictvím společností Elektrowin, Asekol a
Ekolamp a neeviduje se jako odpad.
Průměrně tedy na 1 obyvatele města vychází ročně
celkem 342 kg (356) odpadu, z toho je 52 kg (49)
vytříděných PL, NK, SK, PAP, K, 82 kg (104) odpadu
nebezpečného, objemného, ze zeleně a stavebního,
odloženého ve sběrném dvoře, 189 kg (188) zbytkového
odpadu odloženého do popelnice nebo kontejneru u domu;
zbývajících 19 kg (15) je podíl na odpadu z odpadkových
košů, z ulic, ze hřbitova a z ostatních činností technických
služeb a města. K těmto číslům můžeme ke každému z
obyvatel ještě přidat průměrně 3,2 kg (1,4) elektrozařízení,
odložených ve sběrném dvoře a při mobilních svozech,
uplatněných v režimu zpětného odběru.
Pro ilustraci ještě uvedu, že celkové odpadové náklady
za rok 2010, bez provozních nákladů technických služeb a
po odečtení příjmu od společnosti Ekokom (590.000,- Kč),
činily cca 2.680.000,- Kč (2.825.000,-), což je průměrně
na každého obyvatele 603,- Kč.
Na závěr jenom krátké zhodnocení. Podíl 15 %
vytříděného odpadu (PL, NK, SK, PAP, K) na celkovém
množství vytvořených odpadů je stále málo, a je to
poměrně málo i v případě, vztáhneme-li toto množství
pouze k odpadu z popelnic, což činí 27 % (26,1), protože
průměrný podíl těchto složek v naplněné popelnici je
celkem cca 40 %. Máme tedy v tomto směru ještě velké
rezervy a naší společnou snahou by mělo být, uvedený podíl
zvýšit. Je to nejen kvůli tomu, abychom získali více
finančních prostředků od společnosti Ekokom, ale i
z důvodu obnovy a šetrného využívání materiálových a
surovinových zdrojů země. Zcela běžnou samozřejmostí by
již také mělo být, že do popelnice nedáváme žádné (tedy
ani ty nejmenší) elektroodpady, nebezpečné odpady a tam
kde to lze, ani bioodpady, které by měly být v maximální
možné míře využity domácím kompostováním. Ve využívání
bioodpadů (ze zahrad i domácností) máme také ještě velké
rezervy.
Podmínky pro řádné nakládání s odpady a
především pro třídění odpadů jsou vytvořené v dostatečné
míře, jenom je potřebné je využívat. Zbývá ještě vyslovit,
že město Police n.M. velmi děkuje všem, kdo si plní své
povinnosti a se svými odpady řádně nakládají, v rámci
vytvořeného městského odpadového systému.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

Nové auto pro pečovatelskou
službu
Reklamní agentura Kompakt se na naši pečovatelskou
službu obrátila s nabídkou, že dodá nový automobil zn.
Renault Kangoo, který bude financovat pomocí nosičů
reklamy umístěných na automobilu. Dohodnutá
doba
užívání auta je 6 let, a to za cenu 1 Kč(jedna koruna)
ročně. Tuto nabídku město přijalo. Rada města schválila
tento pronájem usnesením č.10/06/2011 dne 14.3.2011,
kterým se firma Kompakt proukazuje. Tuto agenturu
zastupuje pan Vlček Zdeněk, který v našem městě oslovuje
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firmy s nabídkou využít plochu na tomto vozidle ke své
reklamě.
Takto získané vozidlo užívá např. Hospic v Červeném
Kostelci a Červený kříž v Náchodě. Věříme, že i naše
pečovatelská služba touto cestou automobil získá.
Kejdanová Ilona, vedoucí sociálního odboru

PŘIPOMÍNÁME PLACENÍ POPLATKŮ
ZA ODPADY A ZE PSŮ
Oba poplatky měly být uhrazeny nejpozději do
31.3.2011. Ještě stále je mezi Vámi poměrně dost těch,
kteří na úhradu těchto poplatků zapomněli !!
Poplatek za odpady byl pro rok 2011 stanoven částkou
500,-Kč na osobu a rok. Veškeré úlevy a osvobození dle
vyhlášky města zůstávají beze změny.
Poplatek ze psů se nemění – 300,-Kč za psa v domech do
tří bytových jednotek, 500,-Kč za psa v domech od 4
bytových jednotek, 250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov,
200,-Kč důchodci.
Oba poplatky můžete uhradit přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 23 nebo bezhotovostně převodem na účet
č.9005-4629551/0100. Při bezhotovostní platbě uveďte
prosím do textu pro příjemce jména všech poplatníků, na
které se platba vztahuje a při úhradě obou poplatků naráz
rozdělte úhradu za odpady a za psy do dvou jednotlivých
plateb. U platby za psy uveďte do VS - 1341, SS – rodné
číslo poplatníka, u platby za odpady do VS – 1337, SS –
rodné číslo jednoho z poplatníků.
To vše z důvodu
správného zaúčtování plateb ke konkrétním poplatníkům.
D.Adamová a J. Hlaváčková FSO MěÚ Police nad Metují

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
2010 – 2014
Vážení spoluobčané,
v březnovém čísle se Vám prvně představili zastupitelé
pro toto volební období. Snažím se vyslyšet prosby
mnohých z Vás, aby Polický měsíčník poskytoval více
informací z radnice. Z vnitřního života „řízení“ města.
S dobrým úmyslem jsem založila rubriku Zastupitelstvo
města Police nad Metují 2010 – 2014. Zde dostane každý
zastupitel, kterému jste dali důvěru, možnost prezentace
své zastupitelské činnosti.
Může zprostředkovat Vaše názory. Vyslovit svá přání,
názory, potřeby.
Je to samozřejmě dobrovolná prezentace každého
zastupitele. Kladení otázek je docela obtížné. Asi se mi
nepodařilo nejlépe formulovat otázky v tomto čísle. Od
příště budeme konkrétní. Tématem květnového zamyšlení
bude budoucnost polického koupaliště.
Věřím, že občané a čtenáři přivítají názory svých
zastupitelé a zastupitelé pochopí svoji možnost.
Ida Seidlmanová
Otázky:
1/ S čím se za čtyři uplynulé měsíce mohu v zastupitelské
práci pochlubit?
2/ Co bude do konce prvního pololetí letošního roku mojí
zastupitelskou prioritou?

Mgr. Ida Seidlmanová
starostka města
1/
Jednou
z mých
dlouhodobých
současných aktivit je zviditelňování
Police,
celého
Policka.
Propagace
regionu, našich aktivit, schopností lidí.
Podpora a oceňování práce dobrovolníků.
V prosinci loňského roku byla v Náchodě
za svoji dobrovolnickou práci s dětmi oceněna Fanča

Vítková. Ve čtvrtek 7. dubna v Pardubicích na Galavečeru
dobrovolníků východních Čech – Den D – manželé Renata a
Roman Steinerovi.
2/ Vypracování návrhu koncepce sportu ve městě.

Bc. Jiří Škop
místostarosta města
1/ Pokud přijmeme premis, že se dobré
zboží chválí samo, pak snad tím, že jsem
zatím
nepodlehl
svodům
laciných
politických
(nesplnitelných)
slibů
komukoliv, tedy nepřijetím hesla „slibem
nezarmoutíš“ za své.
2/ Zůstat stále nohama na zemi,
nepodlehnout opojné chuti moci, ale využít ji ku prospěchu
celku, v duchu Machiavelliho výroku „Politika je umění, jak
zacházet s mocí, aby se dosáhlo úspěchu.“, jakož i zkusit
vždy nejprve pochopit, a pak se snažit o to být chápán, jsa
přesvědčen o tom, že: „Síla našeho přesvědčení není
konečně důkazem jeho správnosti“ (John Locke).

Rada města
Ing. Jiří Vlček
1/ Mojí jednoznačnou prioritou byla
tvorba a schválení rozpočtu na rok 2011.
Bohužel
se
při
současném
stavu
ekonomiky státu i města nepodařilo
dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, což by
bylo možné pouze za předpokladu velmi
drastického omezení společenského a
kulturního života (snížení či zcela zrušení městských grantů)
nebo za předpokladu zastavení převážné většiny
investičních akcí. Ani jedna z těchto variant nebyla pro nás
jako vedení města průchozí a tak se po dlouhých diskuzích
podařilo schválit rozpočet, který neomezí život a rozvoj
města, ale zároveň nezvýší jeho zadluženost nad únosnou
mez.
2/ Vzhledem k tomu, že jsem byl radou města pověřen
gescí v oblasti financí a investic je mojí přirozenou
prioritou tato oblast, kde bude třeba velmi pečlivě
kontrolovat vývoj hospodaření města ve vztahu k rozpočtu a
zároveň i vývoj hospodaření jednotlivých příspěvkových
organizací města, kde jsou jejich rozpočty velmi úzce
provázány s rozpočtem městským. Cílem musí být dosažení
rozpočtovaných čísel popř. maximalizovat úspory všude,
kde to bude jen trošku možné.

Mgr. Lenka Fulková
V tomto volebním období pokračuji
jako radní. Navázala jsem na práci,
kterou jsem vykonávala v minulém
volebním období. Mojí gescí je školství a
sociální oblast. Své profesní zkušenosti
využívám jako předsedkyně školské rady.
V uplynulých měsících tohoto školního
roku jsme schválili Výroční zprávu ZŠaMŠ Police n.M. za rok
2009-2010, Vnitřní řád školy a Klasifikační řád školy.
Zhodnotili jsme první pololetí tohoto školního roku a
navštívili středisko výchovné péče Varianta. Věřím
v pochopení a spolupráci všech, kterých se život ZŠ a MŠ
týká, koho zajímá.

Členové zastupitelstva města
Ing. Matěj Brát
1/ Když pochlubit, tak pochlubit:
Doznávám tedy, že jsem se, snad mimo
jiné, zasadil o důslednější dodržování
zákazu kouření na městském úřadu,
nevyjímajíc tak prostor služebny městské
policie. Nyní pevně věřím, že toto lokální
omezení osobní svobody nebude ze
strany strážnictva bráno nikterak osobně a nemusím se tedy

obávat žádné odvetné represe, neboť pro všechny své vozy
jsem vzorně zakoupil roční parkovací karty na náměstí a po
kruhových objezdech jezdím v předepsaném směru. Totéž
doporučuji všem! Ale vážně, rád bych městské policii
poděkoval za zajištění a úschovu plečkovitého jízdního
kola, které bylo před dlouhými třemi lety nejmenované
člence rodiny odcizeno v pozdních nočních hodinách před
restauračním zařízením... šťastné shledání.
2/Priorita jaro 2011:
revize
územního
plánu, zveřejňování územního plánu, možnosti vyhlášení
soutěže na
zpracování
dlouhodobé
urbanistické
koncepce, možnosti externí spolupráce s architektem,
činnost stavební komise, činnost stavebního úřadu!

Věra Klusáčková
1/ V místním zastupitelstvu jsem třetí
období. Po celou tuto dobu, tedy i v
současné době, jsem členkou Komise pro
obřady a slavnosti. Jak její název
napovídá, účastníme se nebo přímo
organizujeme např. vítání občánků, vítání
prvňáčků, loučení se žáky 9. tříd, stříbrné
podvečery. Moje kolegyně navštěvují občany při
významných životních jubilejích, zavítají také do domova
důchodců. Nebudu vyjmenovávat všechny naše aktivity, ani
jsem původně nechtěla nikoho jmenovat, protože si práce
všech svých kolegyň vážím. Přesto musím vyzdvihnout podíl
Konráda Lichtera, který je jediným mužem v komisi.
Setkáváme se s ním při smutečních obřadech. Oceňuji jeho
zodpovědnost, takt a lidský přístup.
Výsledkem práce naší komise není nic, co by mělo hmotnou
povahu. Chtěli bychom v této akční době naše spoluobčany
svou činností potěšit. Pokud se nám to daří, pak má naše
komise smysl a moje členství v ní není zbytečné.
2/ Jaké mám jako zastupitelka plány do dalších měsíců ?
Protože jsem pracovala 38 let na základní škole, budu se
snažit svou prací v zastupitelstvu prosadit akce, které by
přispěly ke zkvalitnění podmínek pro práci učitelů i dětí.
Ing. Norbert Marel
1/ Pokud RM na naše doporučení dodrží slovo na Honech
bude vybudován kus asfaltové cesty.
Hony budou objízdné. Zlepší to dopravní obslužnost obce,
při svozu komunálního odpadu a vyhrnování sněhu se
situace zjednoduší.
2/ Po jednání s vedením radnice máme příslib, že chodník v
Pěkově směrem na Hony bude dokončen do 31.května 2011.
Chodník se nepodařilo dokončit v prosinci loňského roku
kvůli nepřízni počasí.

Věra Plachtová
1/ U mě se práce zastupitele prolíná
s prací ředitelky knihovny a přináší mi
větší informovanost o dění v našem
městě. Snad se mi podařilo razantněji se
zapojit do jednání o záručních opravách
v Pellyho domech a mám příslib majitele
firmy Kerson, že v jarních měsících
přijdou opravit strop čítárny, kam nám
zase při oblevě zatekla voda. A samozřejmě odstraní i
příčinu zatékání. Děkuji minulým zastupitelům, že při
rozpočtových změnách zvedli ruku pro elektrické kabely do
žlabů v Pellyho domech. Můj dík patří i novému panu
místostarostovy, který se aktivně zapojil do jednání.
2/ Vlastně tím přecházím k druhé otázce. Ráda bych ve
spolupráci s ostatními pracovníky Pellyho domů a
s technickými pracovníky města dokončila jednání o
záručních opravách a hlavně se dočkala skutečného
odstranění závad. Pro mě, netechnika, je to docela náročný
úkol. K tomu si přidejte práci v kontrolním výboru, snahu
pomoci v kulturní problematice města. A už je té
samochvály dost. Spíš by mě zajímaly názory občanů, kde
jim jako zastupitelé můžeme pomoci.
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Oznámení o přerušení dodávky
elektřiny v Polici nad Metují !!!
1. V ulici Tomkova – od zeleniny po papírnictví Balák

středa 27. dubna 2011 od 7:30 do 10:30 hodin

2. V ulici Ostašské po čp. 254, Na Sibiři – od zahradnictví
po čp. 100, VaK, Rijat, zahradnictví Zobal

středa 27. dubna 2011 od 11:00 do 13:30 hodin

3. V ulici Ostašská od čp. 254 k Broumovu, Pod Klůčkem
dolní část, Na Sibiři od čp. 100 k Broumovu,
K Drůbežárně

středa 27. dubna 2011 od 13:30 do 15:30 hodin

4. V ulici U Opatrovny, Pod Jasany, Kostelní, Komenského
náměstí, vrchní náměstí, Hvězdecká po dřevěnku

čtvrtek 28. dubna 2011 od 7:30 do 11:00 hodin

5. V ulici Husova, Nádražní od čp. 393 k Petrovicím,
Radešovská, Na Splachově, Tyršova

čtvrtek 28. dubna 2011 od 12:00 do 15:00 hodin

Bližší informace na lince 840 850 860
ČEZ Distribuce a.s.

Rekonstrukce silnice II/303 v
úseku Ostašské ulice v Polici n.M.
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Dopravně-inženýrská projekční kancelář Hradec Králové,
vyprojektovala pro investora - Správu a údržbu silnic
Královéhradeckého kraje, projekt průjezdního úseku II/303
Ostašské ulice v Polici nad Metují. Chodníky, parkovací
plochy a jízdní pruhy pro cyklisty není možné financovat ze
zdrojů KHK, ani žádat o dotaci z prostředků EU v rámci
KHK, ale musí být zajištěny městem z jeho rozpočtu.
Projektová dokumentace (PD) řeší úpravu hlavního
dopravního prostoru, obnovu vozovky včetně lokálních
oprav a sanací a výstavbu bezpečnostních prvků v podobě
středových ostrůvků. Z pohledu vyhlášky lze stavbu zařadit
do staveb místních komunikací a silnic, řešený dle ČSN jako
dvoupruhová, obousměrná místní komunikace, předmětný
úsek silnice vedený intravilánem města Police n. M., je
řešen jako sběrná komunikace s funkcí dopravně obslužnou,
funkční skupina B – průtah silnice II. třídy. Typ příčného
uspořádání MS 2a 9,5/13,5/50, jízdní pruh šířky 3,25m,
jízdní pruh pro cyklisty šířky 1,5m (včetně bezpečnostního
odstupu a vodících proužků), návrhová rychlost 50 km/h.
Délka řešeného úseku silnice činí 619 m, se začátkem před
křižovatkou ulic Ostašská a Na Sibiři (u kovárny) a koncem
za křižovatku ulic Ostašská a Na Sibiři (u provozovny firmy
Sádovský). Návrh výškového i směrové řešení komunikace
přibližně odpovídá současnému stavu.
Součástí návrhu je také řešení cyklistické dopravy.
Cyklisté budou vedeni v hlavním dopravním prostoru na
jízdních pruzích pro cyklisty. Jízdní pruhy budou vyznačeny
pro oba směry vodorovným a svislým dopravním značením.
Autobusové zastávkové zálivy jsou navrženy dle platné
ČSN. Nástupní hrana bude provedena s normovou výškou
podstupnice 20 cm a doplněna o prvky pro osoby zrakově
postižené (kontrastní a varovný pás). Povrch jízdního pruhu
je navržen ze zámkové dlažby s jednotným sklonem od
nástupní hrany. Po dobu stavby budou zastávky v obou
směrech mimo provoz. Zastávky budou dočasně umístěny v
ul. Na Sibiři. Nové autobusové zastávky jsou řešeny takto:
zastávka ve směru na Broumov zůstane na stejném místě a
ve stejném provedení, zastávka ve směru do Police n. M.
bude posunuta cca 10,0 m ve směru do Bukovice. Důvodem
je zajištění rozhledu z křižovatky do ulice Na Sibiři a
bývalého areálu CDS. Z tohoto důvodu je třeba prodloužit
délku nástupní hrany na 20,0 m. Stávající chodník bude
ukončen spolu s nástupní hranou.
V rámci této PD jsou řešeny také dva přechody pro
chodce. První z nich je řešen jako obnova stávajícího,
jenom s drobným posunutím tak, aby do přechodu
nezasahovaly uliční vpusti a šachty. Druhý je nově navržen
u autobusových zastávek. Oba tyto přechody jsou navrženy
jako bezbariérové (tedy se sníženým obrubníkem) a s prvky
pro osoby zrakově postižené (signální a varovný pás, vodící
pásky). Vzhledem k délce přechodu (12 m) byly pro zvýšení
bezpečnosti chodců navrženy středové ochranné ostrůvky
šíře 2,5 m. Ostrůvky budou lemovány silničním obrubníkem
a betonovým krajníkem, v šíři přechodu budou provedeny
ze zámkové dlažby, zbývající část bude zatravněna. V
dlážděné části bude osazena dlažba pro osoby zrakově
postižené.
Vlastní výstavba bude rozdělena do tří etap. Během
první a druhé etapy dojde k částečné uzavírce Ostašské
ulice, v rámci třetí etapy, během pokládky asfaltového
koberce, je plánována uzavírka úplná.
Současně s tímto projektem je řešen projekt Města
Police n. M. Tento projekt řeší podélný parkovací záliv na
východní straně Ostašské ulice, stezku pro chodce a cyklisty
s odděleným provozem, přisvětlení přechodů a úpravu
křižovatky ulic Ostašská a Na Sibiři. Tento projekt bude
realizován současně s výstavbou vlastní silnice.
V rámci přípravy projektu města byla orgány města
vznesena řada námitek a připomínek, ale pouze minimum
jich bylo projektantem a investorem akceptováno, většinou
s odkazem na potřebu vyprojektovat stavbu tak, aby se
vůbec mohla ucházet o přidělení dotace z financí EU a

splňovala podmínky závazných norem. Městem pak byla
v rámci přípravy projektová dokumentace odsouhlasena
úprava křižovatky ulic Ostašská – Na Sibiři (u kovárny).
Jedná se o přesazení chodníkových obrub, úpravu
chodníkových ploch, změna přechodu pro chodce na místo
pro přecházení a pokládka nové konstrukce komunikace s
výškovým napojením na stávající stav. Před realizací je
uvažováno s opravou stávající kanalizace. Termín realizace
závisí na možnosti získání dotace z fondů EU.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

„Pálení čarodějnic“
S příchodem jara se také pomaloučku blíží termín
tradiční akce „Pálení čarodějnic“. V této souvislosti
připomínáme, že na celém území CHKO Broumovsko je
zakázáno rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená souhlasem
Správy CHKO Broumovsko. Na základě žádosti jednotlivých
pořadatelů je pro tento účel, na území města Police n.M.,
oficiálně vyhrazeno a povoleno místo nad Bělskou ulicí
v tzv. „Červeňáku“, ve Smetanově ul. na hřišti, v Radešově
nad návsí, v Hlavňově vedle rybníku a v Pěkově u hřiště.
Jiná místa pro tento účel na území města Správou CHKO
Broumovsko vyhrazena nejsou. Upozorňujeme na to, že při
této akci nesmí docházet k pálení odpadů (např.
pneumatik,
plastů
všeho
druhu,
PVC,
koberců,
zaolejovaných nebo jinými látkami napuštěných hadrů,
tkanin z umělých vláken a pod.). Věříme, že se organizátoři
tohoto tradičního jarního zvyku nenechají zlákat k tomuto
nedovolenému způsobu likvidace odpadů a že atmosféra
těchto akcí nebude muset být narušena kontrolním
zjištěním tohoto nedovoleného pálení a následnou pokutou.
Myslete na ochranu zdraví účastníků (zejména dětí) a
životního prostředí.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Informace ze psího útulku

Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku jsou
pejskové.

k 8.4.2011 umístěni dva

Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

Den země a životního prostředí
Dne 22. dubna si jako každoročně připomeneme svátek
našeho životního prostřední (které nám bylo svěřeno
předchozími moudrými i nemoudrými správci - našimi
předky), všeobecně nazývaný Den Země. Význam této akce
je především v tom, že připomíná a umožňuje nejrůznějším
skupinám lidí přispět třeba i nepatrně k péči o naše
společné a propojené životní prostředí a tím i do mozaiky
celostátního a celosvětového kontextu.
Každoročně
probíhá na mnoha místech řada akcí, do kterých se mohou
zapojit vedle nevládních organizací zejména školy, místní
samosprávy i státní úřady a velké množství jednotlivců, aby
udělali něco pro zlepšení životního prostředí. U nás se do
této akce tradičně zapojuje ZŠ ve spolupráci s městem, TS
a společností MP a.s. (letos 28.4.), která uklízí okolí našeho
města od poházených odpadů. Zajímavé akce pořádá také
Správa CHKO Broumovsko. Do oslavy svátku životního
prostředí naší Země, která nám byla svěřena, se může svoji
ohleduplností, šetrností, zodpovědným chováním nebo
užitečnou aktivitou ve svém okolí zapojit každý z nás.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rozpis lékařů stomatologické
služby duben 2011
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

16.04.– 17.04. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
23.04.

Tel. č.
603 479 084

MUDr. Jan Kubec
ZS Police n. Met.

491 543 398

24.04.

MUDr. Jaroslava Neoralová
Teplice nad Met., Horní 109

491 581 394
602 333 460

25.04.

MUDr. Daniel Blažek
ZS Police n. Met.

491 543 844

30.04. – 1.05. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí
7.05 – 8.05.

MUDr. Josef Práza
ZS Machov

491 582 381
491 547 139

Usnesení rady města ze zasedání
č.06/2011 a 07/2011 ze dne 14.3. a 28.3.2011

Černá fenka - kříženec
menšího vzrůstu byl
nalezen druhý březnový
týden v místní části
Pěkov.

Opět menší pejsek kříženec světlé barvy,
který byl rovněž nalezen
v první
půlce
března
v místní části Pěkov.

Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.

RM bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku v
územním obvodu OOP Police nad Metují za rok 2010, kterou
předložil vedoucí OO Policie ČR npor. Bc. Ing. Pavel Štengl.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o odvodu
části výtěžku na veřejně prospěšný účel s firmou GAPA GROUP,
a.s. Město Police nad Metují na základě této smlouvy obdrží
z části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her
částku 500 tis. Kč. kterou se zavazuje použít k veřejně
prospěšným účelům v oblasti sportu, kultury, a společenského
života.
RM mění usnesení č. 14/21/2010 a schvaluje zřízení věcného
břemene pro oprávněnou společnost ČEZ Distribuce, a.s. takto:
Věcné břemeno bude spočívat v právu oprávněného strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy na pozemcích p.č. 993/6, 995/2, 990/10, 993/3 a
st.č. 356/1 v k.ú. Police nad Metují. Zařízením distribuční
soustavy se konkrétně rozumí stavba "Police nad Metují kvvn,
kvnn, DTS Cihelna-VEBA, IE-12-2003241" - kabelové vedení VN,
kabelové vedení NN, pojistková skříň.
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Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za
předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene
bude finanční náhrada činit 3500,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje nechat geodeticky zaměřit pozemky p.č. 175/7 a
175/8 a pozemek p.č. 175/1 (dle PK) v k.ú. Hony v lokalitě
určené pro zástavbu rodinnými domy, a rozdělit je na pět
stavebních parcel o přibližně stejné výměře 900 - 1000 m2.
RM schvaluje:
1) pronájem pozemků p.č. 966/42 o výměře 1150 m2, 966/45
o výměře 888 m2 a 966/46 o výměře 660 m2 v k.ú. Velká
Ledhuje firmě KŠK stavebniny s.r.o. od 1.1.2011 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je
stanoveno dohodou ve výši 10,- Kč/m2 ročně.
2) ukončení nájmu pozemků p.č. 966/42, 966/45 a 966/46 v
k.ú. Velká Ledhuje firmě CDS s.r.o. Náchod k 31.3.2010.
Za období od 1.4.2010 do 31.12.2010 bude novému
vlastníkovi areálu firmě KŠK stavebniny s.r.o. vyúčtována
jednorázová úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p.č.
966/42, 966/45 a 966/46 v k.ú. Velká Ledhuje ve výši
4.051,- Kč.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Police nad Metují - Velká Ledhuje Veřejné osvětlení“ firmu SIGNALBAU a.s. Přerov s nabídkovou
cenou 536.208,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova poškozených částí 2
úseků ohradní zdi na p.p.č. 85/2, p.p.č. 85/4, k.ú. Police nad
Metují“.
1. Kritéria:
nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: Broumstav s r.o. – Broumov
Pfeifer, Friml, Martinec - Police n. Met.
STAFIDO - Police nad Metují
VPS vše pro stavby s.r.o. - Náchod
3. Výběr. komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města
Zdeněk Kadidlo - člen stavební komise
Ing. Vasil Bučok - TS Police n. M, s.r.o.
Rita Pohlová - vedoucí odboru výstavby MěÚ
Ing. Scholz Pavel - investiční technik města
náhradník:
Ing. Troutnar Jan – ved. odboru IMŽP MěÚ
Michal Mucha - TS Police n. M, s.r.o.
Ivan Škop - Technické služby Police n. M,
s.r.o.
RM schvaluje bezúplatný převod dětských knih v celkové
hodnotě 32 667, 80 Kč a her v celkové hodnotě 3 465,- Kč
příspěvkové organizaci Knihovna města Police nad Metují.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností
KOMPAKT spol s r.o. na pronájem vozidla Renault Kangoo pro
potřeby pečovatelské služby na dobu 6 let s nájemným 1 Kč
ročně.
RM schvaluje použití znaku města na webových stránkách
lyžařského oddílu TJ Spartak Police nad Metují.
RM schvaluje použití znaku města v katalogu 56. ročníku
Dvořákova festivalu.
RM schvaluje snížení nájmu za pronájem sálu v Pellyho
domech pro konání plesu Unie rodičů o 25%.
RM pověřuje místostarostu k jednání s Mgr. Simonou
Hendrichovou ve věci bezdůvodného obohacení města za
užívání vývěsní plochy v ulici Tomkova a ve věci bezdůvodného
obohacení ve věci užívání veřejného prostranství (lavičky)
tamtéž, včetně jednání o případném pronájmu vývěsní plochy a
veřejného prostranství
RM schvaluje jednací řád Rady města Police nad Metují.
RM bere na vědomí výsledek dotazníkového průzkumu na téma
Polický měsíčník a souhlasí s jeho vydáváním v současné
podobě.
RM souhlasí s podnájmem bytu č. 3 v domě č.p. 444, Fučíkova
ulice, Police nad Metují, jehož nájemcem je Petra Hrušková, a
rovněž souhlasí s jeho budoucím prodejem.
RM doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků v k.ú. Police
nad Metují mezi Městem Police nad Metují a manželi Pavlem a
Eliškou Žákovými takto:
1) město přenechá manželům Žákovým pozemek p.č. 300/3 o
výměře 138 m2
2) manželé Žákovi přenechají městu pozemek p.č. 301/2 o
výměře 46 m2.
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Za rozdíl ve výměře vzájemně směněných pozemků, který
činí 92 m2 ve prospěch Pavla a Elišky Žákových, uhradí manželé
Žákovi kupní cenu 40,-Kč/m2, celkem 3 680,- Kč + náklady na
geometrické zaměření pozemků.
RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 769/232 o výměře 197
m2 v k.ú. Velká Ledhuje manželům Aleši a Jaroslavě
Andresovým. Kupní cena je stanovena 100,- Kč/m2 a celková
kupní cena činí 19.700,- Kč. Kupující rovněž uhradí náklady na
geometrické zaměření.
RM souhlasí s podáním grantové žádosti do FMP Euroregionu
Glacensis v termínu do 31. 3. 2011
RM schvaluje, aby město na Sněmu Svazu města a obcí ČR,
který se bude konat 26. - 27.5 2011 zastupoval místostarosta
Bc. Jiří Škop.
RM schvaluje, aby místostarosta dále jednal s Policií České
republiky o možnosti bezúplatného převodu osobního
motorového vozidla z majetku Policie ČR do majetku města
Police nad Metují pro účely městské policie.
RM pověřuje místostarostu, aby ve spolupráci s odborem IMŽP
a stavební komisí připravil pro příští jednání rady města
podklady, ze kterých bude zřejmé:
a) míra našeho povědomí o stavu prodávaného pozemku při
jeho prodeji;
b) míra spoluodpovědnosti za stav pozemku před prodejem;
c) doporučená výše úhrady nákladů na dokončení demolice v
souladu s demoličním výměrem;
d) trestní odpovědnost osob zodpovědných za realizaci
demolice, jakož i za jednání při převzetí pozemku zpět do
majetku města;
e) podání trestního oznámení v případě vzniku škody na
straně města.
RM bere na vědomí stanovení podmínek a kritérií pro přijímání
dětí do Mateřské školy Fučíkova 328, Police nad Metují na
školní rok 2011 - 2012.
RM bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání na
školní rok 2011 – 2012, která činí 250,- Kč měsíčně.
RM schvaluje použití znaku města na propozice Běhu na
Hvězdu.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Kladské pomezí se opět
prezentovalo na veletrzích
cestovního ruchu
Zimní období je tradičně časem plánů letních
dovolených a pro destinační společnost BRANKU, o. p. s. a
její partnery možností prezentace na celé řadě veletrhů
zaměřených na cestovní ruch.
Od ledna do března jsme prezentovali region Kladské
pomezí na celé řadě veletrhů a výstav. Největší a tradiční
akcí je brněnský Region tour. Letos s velmi pěkným
doprovodným programem zajištěným zástupci TIC z Teplic
nad Metují a Adršpachu. Návštěvníci během přehlídky
soutěžili u krásného modelu skal o hodnotné ceny. Čas byl
i
pro
partnerská
jednání
s jinými
destinačními
společnostmi.
Dalším regionálním veletrhem byl Expo tourism
Olomouc. Individuální přístup k jednotlivých klientům je
zárukou kvalitních informací a zvýšení zájmu a povědomí o
Kladském pomezí. V podobném duchu probíhal i veletrh
Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou, na který si našli cestu
klienti z nedalekého Liberce a Polska. Info Tour v Hradci
Královém je pro nás zajímavý z pohledu nabídky programů
pro klienty, kteří jezdí do našeho regionu na krátkodobé
návštěvy.
Jako nejzajímavější se ukázal veletrh FOR BIKE v Praze –
Letňanech. Cíleně zaměřená výstava na podporu cyklistiky,
cykloturistiky a aktivního trávení volného času přilákala na
18 000 návštěvníků. Obrovským potenciálem je skladba
návštěvníků expozic, kteří jsou aktivní turisté a
cykloturisté. Společně se zástupci Královéhradeckého kraje
jsme se snažili uspokojit poptávku, která se týkala hustoty
značených cyklotras, propagačních materiálů k cyklotrasám

a výletům stejně jako možnosti ubytování. Veletrh FOR BIKE
se ukázal jako jeden z nejproduktivnějších.
Kladské pomezí bylo prezentováno i na dvou
zahraničních veletrzích v Německu. Regionální výstava
v Drážďanech byla velmi úspěšná co do počtu návštěvníků a
předaných informací. Dopravní dostupnost Saska a jejich
obyvatel je pro náš region velmi zajímavá. O něco méně
produktivní se ukázal veletrh ITBB v Berlíně. Největší
veletrh v Německu navštívilo velké množství klientů, ale
naše Kladské pomezí se mezi stovkami dalších ve 25 halách
trochu ztrácela.
Daniel Denygr, ředitel BRANKA, o. p. s.

podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a
efektivního doručení složenek poplatníkům.
Důležité upozornění: Adresa PO Boxu, uvedená v levém
horním rohu obálky se složenkami, je určena pro vracení
nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli však pro
doručování jiné korespondence finančním orgánům.
Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný
finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod.
proto zasílejte vždy na adresu místně příslušného
finančního úřadu, uvedeného na složence.
Ing. Jolana Doubková, vedoucí odd.
majetkových daní a ostatních agend FÚ v Náchodě

Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitostí od
roku 2011
Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině
případů zpracovávány centrálně podle územní působnosti
jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým
subjektům hromadně dodavatelskou firmou.
Počínaje rokem 2011 je dříve zasílaná daňová složenka
nahrazena standardní složenkou typu A, podléhající
poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.
Rozsah informací, zasílaných poplatníkům se složenkami,
stejně jako způsob jejich distribuce, se však nemění.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí,
které se nacházejí v působnosti dvou či více finančních
úřadů v rámci působnosti jednoho finančního ředitelství,
jsou v zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány
společně složenky za všechny tyto finanční úřady.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu
místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního
úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost
nachází), kterému je příslušná platba určena. Na alonži
složenky jsou uvedeny informace pro poplatníka o počtu
splátek a výši daně, případně o výši daňového nedoplatku
za předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více
finančních úřadů v působnosti různých finančních
ředitelství, obdrží zpravidla obálku se složenkami za každé
dotčené finanční ředitelství samostatně. Vzhledem k
centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být údaje
na složenky za jednotlivé finanční úřady předány
zpracovateli s takovým předstihem, aby složenky mohly být
poplatníkům doručeny do 15. 5. zdaňovacího období (tj.
příslušného roku), neboť první termín splatnosti daně z
nemovitostí je do 31. 5. zdaňovacího období. Je proto
pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v
mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. V takovém případě
budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole
výše daně a k případnému doplacení rozdílu mezi
vyměřenou daní a částkou již uhrazenou.
Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených
finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna
složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí
nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň
vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň
vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou
složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. 1.
zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky
daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v
daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce
daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
Ve specifických případech mohou být složenky i nadále
zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí)
jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou
jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních

Ocenění Jiřího Mládka
Neúnavný propagátor Merkuru byl v Praze po loňském
ocenění Kulturní cenou města Police nad Metují odměněn
"Křesadlem" za dobrovolnickou činnost vykonanou pro
Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice Motol.

Blahopřejeme!

Ida Seidlmanová

 KNIHOVNA
Noc s Andersenem
Letošní noc, kterou trávilo v knihovně 18 dětí a 2
knihovnice, jsme věnovali panu Zdeňku Milerovi a jeho
Krtkovi. Připravili jsme si knížku Krtek a orel. Větší část
jsme přečetli hned zvečera a zbytek před spaním. A od
Krtkových zvířecích kamarádů jsme se dostali ke zvířátkům
volně žijícím v našem CHKO Broumovsko. To bylo vyhlášeno
právě před 20 lety. Všichni jsme se tedy vydali na návštěvu.
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Sice se takhle večer už na návštěvy nechodí, ale my jsme
byli očekáváni. Pan Mgr. Petr Köppl si pro děti připravil
zajímavé povídání spojené s projekcí obrázků z naší krajiny.
Dozvěděli jsme se, že každý, kdo chce krajinu chránit, o ní
musí hodně vědět, aby jeho pomoc spíše neublížila než
pomohla. Vědomosti k tomu získáme z knih. To si děti také
hned vyzkoušely. V areálu správy CHKO na ně čekala
blikající světýlka svíček a u každé byla připravena kniha a
v ní vložená otázka, která čekala na naši odpověď. Ta byla
ukrytá v textu knížky.
Po návratu do knihovny jsme se inspirovali prvním
příběhem „Jak Krtek ke kalhotkám přišel“ a děti z novin
pomocí nůžek a izolepy vyráběly krtčí kalhoty. Pak už
nastal čas na spánek. Uložili jsme se dvou odděleních
knihovny – mezi regály dospělého a dětského oddělení. Na
dobrou noc jsme ještě také dětem četli. Po sedmé hodině
ranní nás čekala snídaně a pak loučení. Pan Andersen zase
nepřišel, ale společně jsme se shodli, že noc se vydařila a
že příští rok na shledanou.

Spolupráce s partnerskou Miejskou
bibliotekou publicnou im. Cypriana
K. Norwida w Swidnici
24. února vyjeli z Police čtyři čtvrťáci Míša Danitová,
Klára Hlaviznová, Lucka Prouzová a Ondra Vaněček do
Swidnice na setkání dětí s paní ilustrátorkou Joannou
Zagner-Kolat. Během besedy se seznámili s knížkami paní
ilustrátorky a společně jsme si zopakovali, jak vzniká kniha.
Paní Zagner-Kolat dětem nakreslila pohádkové postavička
našich i polských autorů a společně jsme je vybarvili a pak
je naložili do pohádkového vlaku, který 25. března při
pracovní návštěvě polských knihovnic dorazil do polické
knihovny. Přijďte se na něj do dětského oddělení knihovny
podívat.

Spolupráce mezi knihovnami se dále rozvíjí a v dubnu
vás rádi zveme do swidnické knihovny na výstavu Grafika –
Jiří Samek. Vernisáž proběhne v pátek 15. dubna od 18
hodin v knihovně v ulici Francizskańske 18. Výstava potrvá
od dubna do května 2011.

Společné čtení ve spolupráci se Senior
klubem Ostaš
Před prázdninami se sejdeme ještě 3. května od 15
hodin v dětském oddělení. Srdečně zveme všechny seniory
na příjemné odpoledne při čaji a kávě a při nádherném
předčítání pana Františka Pivoňky.
V. Plachtová

KINO – KOLÁROVO DIVADLO

VELIKONOČNÍ
FILMOVÝ TÝDEN PRO DĚTI
Úterý 19. 4. 2011 v 17 hodin

RANGO

„Vítej, amigo, v poušti
nekonečné, kde žízeň a
prach jsou tvé družky
věčné…“ Chór hrajících a
zpívajících mexických sov
vás uvede do světa, kde vás
přejde sranda, ale přesto se
budete bez ustání smát
příběhu
o
nejnepravděpodobnějším hrdinovi, jakého kdy Divoký západ
poznal. Režisér Pirátů z Karibiku Gore Verbinski znovu namíchal
opulentní koktejl akce, humoru a nádherných kulis, který jede
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stejně dobře jako loď Jacka Sparrowa, ačkoliv z hraného světa
možná nečekaně přeskočil do animovaného.
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých
hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili
prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo, snad kromě trochy
akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou náhodou
ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm málem
pochutná hladový jestřáb. A aby napětí nebylo málo, jeho další
kroky vedou do města jménem Prach, v němž visí obyvatelům
kolty proklatě nízko. Ve zdejší nálevně si chameleón vymyslí
jméno Rango a pár hrdinských historek, čehož vzápětí lituje. Od
zoufalých domorodců totiž obratem dostane šerifskou hvězdu a
hromadu úkolů, mezi nimi i nalezení zdroje pitné vody a
odstranění zdejších i přespolních zabijáků. Na Rangovi teď bude,
zda neuvážené hrdinské kecy přetaví v činy, nebo zda zahodí
hvězdu, kolty a stetsona, navlékne havajskou košili a uteče
zpátky do civilizace.
Režie: Gore Verbinski
Hrají: (v českém znění): Ondřej Brzobohatý, Tereza Bebarová,
Tomáš Juřička, Otakar Brousek, Lukáš Hlavica
Přístupnost: mládeži přístupný
Animovaná komedie USA 2011 (český dabing, 107 min)
Vstupné: 40 Kč

Středa 20. 4. 2011 v 17 hodin

GNOMEO A JULIE

Nový animovaný komediálně‐
dobrodružný snímek o trpaslících
Gnomeo
a
Julie
dává
nejslavnějšímu příběhu lásky na
světě Williama Shakespeara
další rozměr. Režisérem filmu je
tvůrce Shreka 2 Kelly Asbury,
scénář napsal Mark Buton, který
je
autorem
úspěšného
Madagaskaru, což je záruka
zábavného příběhu, u kterého se
budou bavit děti i dospělí. Užít si
jej můžete ve formátu 3D v kinech
právě
v
období
svatého
Valentýna. Filmu se jako výkonný producent ujal zpěvák a
skladatel Elton John, jehož písně jsou použité jako hudební
doprovod.
Režie: Kelly Asbury
Hrají: v českém znění Jan Dolanský, Tereza Bebarová, Pavel
Liška, Tatiana Vilhelmová, Petr Rychlý, Petr Oliva
Přístupnost: mládeži přístupný
Animovaná rodinná komedie USA/Velká Británie 2011 (český
dabing, 84 min)
Vstupné: 40 Kč

Úterý 26. 4. 2011 v 17 hodin

GULLIVEROVY CESTY
V moderním, rodinném a komediálním 3D pojetí klasické
pohádky Jonathana Swifta hraje Jack Black (Škola ro(c)ku, King
Kong) Lemuela Gullivera, obyčejného chlápka, který třídí
poštu v redakci newyorských novin a sní o tom, že z něj bude
autor cestopisů. Podfukem se mu podaří přesvědčit editorku
Darcy, kterou tajně miluje, aby ho pověřila napsáním článku o
Bermudském trojúhelníku. Během výpravy na Bermudy
Gulliver ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země
Liliputánů. Zde je sice nejprve zatčen generálem Edwardem
(Chris O’Dowd), ale již brzy se z něj stane všemi obdivovaný a
respektovaný obr. Gulliver pomáhá prostému hochovi
Horatiovi (Jason Segel) namluvit si princeznu (Emily Blunt) a
sám dokáže porazit nepřátelskou armádu Blefusciánů. K tomu
přidá několik smyšlených povídaček o tom, jak vymyslel
největší vynálezy světa a jak byl ve středu dění těch
nejdůležitějších světových událostí a jeho důležitost nabývá

vskutku obřích rozměrů. Když ale vyjde najevo skutečná
pravda o tom, co je zač, ztratí Gulliver veškerou přízeň, kterou
si u Liliputánů vydobyl. Navíc se kvůli němu Liliputáni ocitnou
ve velkém nebezpečí a tak mu nezbývá nic jiného než nalézt
způsob, jak napravit všechny škody, které spáchal.

Režie: Rob Letterman
Hrají: Jack Black, Emily Blunt, Jason Segel, Billy Connolly,
Amanda Peet, Chris O'Dowd
Přístupnost: mládeži přístupný
komedie, rodinný, dobrodružný film USA 2010 (česká verze, 84
min)
Vstupné: 40 Kč

Středa 27. 4. 2011 v 17 hodin

AUTOPOHÁDKY

V současné době jsou automobily
absolutně běžnou součástí našeho
života, spotřební "zboží", které ani
nevnímáme. Staly se spolehlivými
služebníky, jenom obyčejným
prostředkem na překonávání
vzdáleností. Možná že dnešní auta
uchvacují technickou dokonalostí.
Chybí jim však vznešenost a
půvab, kterými se vyznačovala v
dobách pro nás již pohádkových...
Podobné je to i s lidskými vztahy:
máme dokonalá elektronická
spojení, ale vztahy mnohokrát
nestojí za nic...
Film by neměl být retrovzpomínkou krásné doby. Spíše by se
měl, mimo dobu a často i mimo realitu, zabývat hezkými vztahy
mezi lidmi. Měla by to být taková pohádka.

AUTOPOHÁDKY je animovaný povídkový celovečerní film
natáčený na motivy stejnojmenné knížky Jiřího Marka.
Autorem námětu je z části Jiří Marek, z části další autoři.
Koncepce filmu je povídková, každou povídku realizuje jiný
autorský kolektiv. Jednotlivé povídky se liší jak technologií
realizace, tak výtvarným pojetím. Sjednocujícím prvkem filmu
je osoba vypravěče: Michala Malátného, hudebního doprovodu
a hraných předělů ‐ CHINASKI. Supervize celého díla a
vytvořením dramatické koncepce celého projektu se ujal Prof.
Břetislav Pojar.
Jednotlivé povídky:
Princezna která se nesmála
Režie: Břetislav Pojar, Výtvarník: Pavel Koutský
O rybáři, jeho pyšném Populáru a ještě pyšnější paní
Režie: František Váša, Výtvarník: Bára Dlouhá
Účetní a víla
Výtvarník a režie: Michal Žabka
Pan Vincent:
Výtvarník a režie: Libor Pixa
Hrané předěly filmu:
režie: Jakub Kohák
Režie: Břetislav Pojar, František Váša, Michal Žabka, Libor
Pixa, Jakub Kohák
Hrají: Michal Malátný
Přístupnost: mládeži přístupný
animovaný film ČR 2011 (75 min)
Vstupné: 40 Kč
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Čtvrtek 28. 4. 2011 v 17 hodin

NA VLÁSKU
Na vlásku je animovaná hudební
komedie
plná
efektů
a
dobrodružství o dívce, která má
kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé
víc než 70 stop. Princezna Locika
je unesena z hradu svých rodičů již
jako dítě a zamčena v tajné věži a
touží po dobrodružství. Nyní je ve
věku teenagera s bujnou fantazií a
odhodlá
se
s pomocí
temperamentního bandity provést
velký husarský kousek. Locika a
její
komplici
nacházejí
dobrodružství, srdce, humor a
vlasy… spoustu vlasů. Prozrazení jejího královského původu
visí na nitce a její únosce je jim v patách. Tato komedie je
převyprávěním klasické pohádky bratří Grimmů.
Režie: Nathan Greno, Byron Howard
Hrají: Mamá Gothel: Helena Vondráčková (dialogy a zpěv),
Flynn: Vojta Kotek (dialogy), Ondřej Izdný (zpěv), Locika: Ivana
Korolová (dialogy a zpěv)
Přístupnost: mládeži přístupný
animovaný rodinný film USA 2010 (český dabing, 100 min)
Vstupné: 40 Kč
Vstupné na jednotlivé filmy je 40 Kč.
Při zakoupení permanentky na všech 5 filmů budete mít
jedno filmové představení zdarma!
Cena permanentky je 160 Kč.
Více o filmech se dozvíte na www.policko.cz v sekci KINO
nebo v příštím čísle Polického měsíčníku.

Úterý 3. 5. 2011 v 19 hodin

ODCHÁZENÍ

filmová adaptace úspěšné divadelní hry Odcházení od
Václava Havla z roku 2007
Bývalý prezident a dramatik Václav Havel debutuje jako
režisér filmovou verzí své celosvětově úspěšné hry Odcházení.
Příběh filmu se odehrává ve zlomovém okamžiku života Dr.
Viléma Riegera (Josef Abrhám), který po dlouhá léta zastával
funkci kancléře. O tu však v nedávné době přišel a ačkoliv se
snaží nedat nic najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. Musí se
vystěhovat z vládní vily, která se už za ta léta stala jeho
domovem. Zároveň ‐ a hlavně ‐ musí prožít rozklad svého okolí,
svého "dvora", a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal: z
patolízalského tajemníka (Oldřich Kaiser) se vyklube zrádný
had, z protivného byrokrata (Jiří Lábus) jediný věrný, starší
Riegrova dcera (Tatiana Vilhelmová) zvolna ustupuje od svého
původního úmyslu otce ubytovat u sebe, mladší dcera (Ivana
Uhlířová), která se zdála být jen jakousi ozdobou rodiny, je
naopak jediná, kdo hledá reálné východisko. Z vyšších míst
přichází Riegerovi nabídka, že by ve vile mohl zůstat, kdyby
veřejně podpořil svého cynického protivníka (Jaroslav Dušek).
Tato výzva je navíc doprovázena vydíráním pomocí
kompromitujících dopisů, které jsou Riegrovi nepřátelé
připraveni nabídnout bulvárním plátkům. Dokáže zlomený
Rieger odolat nebo ho čeká zoufalá a ponižující kapitulace?
Setkání Václava Havla s filmovou režií, řečeno jeho slovy ‐
v závěru veřejné kariéry ‐ je poněkud symbolické. Jeho rodina,
především v osobě jeho strýce Miloše Havla, je úzce spojena s
vybudováním domácího filmového průmyslu v období první
republiky. Zároveň je to poprvé, kdy Václav Havel svou
autorskou vizi sám interpretuje. „Divadelní hra je jakýsi
polotovar, který autor nabídne divadlům a ta si s ním naloží po
svém,“ říká Václav Havel a dodává: „Myslím, že autor to má
pokorně snášet. Nesnese‐li interpretaci někým jiným, má psát
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romány a ne divadelní hry. Poté, co mnohá desetiletí se mé hry
takto hrají, pocítil jsem chuť konečně interpretovat sám sebe. A
navíc filmem, což pro mne znamená určitou vnitřní satisfakci.
Původně a vlastně celý život jsem chtěl být hlavně filmařem.“
Režie: Václav Havel
Hrají: Josef Abráhm, Dagmar Havlová, Vlasta Chramostová, Eva
Holubová, Tatiana Vilhelmová, Jan Budař, Jiří Lábus, Jiří
Macháček, Oldřich Kaiser, Jaroslav Dušek, Marián Labuda,
Barbora Seidlová, Stanislav Zindulka
Přístupnost: mládeži přístupný
Komedie ČR 2011 ( 93 min)
Vstupné: 50 Kč

Úterý 10. 5. 2011 v 17 hodin

FIMFÁRUM

Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana
Wericha, O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři
syny Jak na Šumavě obři vyhynuli a Rozum a štěstí
V novém Fimfáru jsou
vedle
tradičních
fimfárovských
tvůrců
(tandem Vlasty Pospíšilové a
Petra Poše) úplně mladí,
začínající tvůrci, pro které je
to příležitost prokázat svůj
talent a ukázat poprvé svoje
nadání
divákům
ve
všech českých kinech i v zahraničí. Vedle Jana Wericha
tentokrát uslyšíte např. Otu Jiráka, Jiřího Macháčka, Miroslava
Krobota, Romana Říčaře nebo Miroslava Vladyku.
Stručně o nových pohádkách: V pohádce Jak obři na Šumavě
vyhynuli se štáb filmového týdeníku vypraví do šumavských
hvozdů odhalit pravdu o tom, zda tam opravdu žijí nebo nežijí
obři, hrající pradávnou hru „na většího“. V pohádce O
kloboučku s pérkem sojčím má Král tři syny, zavolá si ale pouze
dva, neboť syna Honzu nikdo nebere vážně. Vysoko v horách si
zapomněl klobouček se sojčím pérkem a teď se mu po něm ve
stáří zastesklo. Cesty do hor jsou však složité a je otázkou, zda
dojede Rychlomilův Bugasseratti nebo Bull‐Bagr Speciál
královského syna Siloslava. Nebo že by přeci jen moped třetího
Honzy? A může se královský syn stát absolutním mistrem světa
všech závodů a všech kategorií? Nejdelší pohádka Rozum a
Štěstí řeší kardinální otázku, zda se dá žít bez Rozumu nebo bez
Štěstí. Když pak spolu pan Rozum a pánisko Štěstí uzavřou
sázku, rozhodnutí o jejich nepostradatelnosti má potvrdit
hloupý pasák prasat Ludvík.
Režie: Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová, David Súkup
Přístupnost: mládeži přístupný
stereoskopický loutkový film ‐ rodinný ČR 2011 (93 min)
Vstupné: 40 Kč

Úterý 10. 5. 2011 v 19 hodin

127 HODIN

Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu
Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26‐letý Aron Ralston vydal
do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých skalách
národního parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání
zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o
pravou ruku. Ralston (James Franco) přežil 127 trýznivých
hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným kamenem, s
malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody. Bojoval s
přírodou i vlastními démony a vyhrál. Dokázal, že má
potřebnou sílu na to, aby se vyprostil z 20 metrů hluboké
propasti a zraněný ušel více než 10 kilometrů, než konečně
najde záchranu. Jen díky neuvěřitelné statečnosti unikl jisté
smrti.
Hned jak režisér Danny Boyle (Milionář z chatrče, 28 dní poté,
Pláž) objevil Ralstonův příběh, poslal knihu svému
spolupracovníkovi Christianu Colsonovi, který produkoval

Milionáře z chatrče. Boyle viděl v příběhu příležitost zpracovat
jedinečný zážitek, který dokáže v každé vteřině nabité fantazií,
snem, vzpomínkou, smutkem nebo lítostí pohltit diváky. Viděl
možnost zachytit člověka, jak se ze zoufalství přesune k
silnému znovuodhodlání žít, které ho přinutí dokázat, co se zdá
nemožné.
127 hodin je napínavý, živelný film, který diváky vtáhne do
neobyčejného dobrodružství, a který ukazuje, co všechno
dokážeme, když se rozhodneme, že chceme žít. Od začátku, kdy
Danny Boyle začal číst Ralstonovy memoáry, přesně věděl,
jakým způsobem chce tento příběh natočit. Použil kameru pro
detailní záběry, díky čemuž se diváci mohou vžít do Ralstonovy
kůže i hlavy během situací, kdy mu jde o život. “Chtěl jsem, aby
byli diváci s Aronem v kaňonu a zůstali tam, dokud se mu
nepodaří se dostat ven,” vysvětluje režisér. “Samozřejmě jsem
to vnímal jako mimořádný příběh o přežití v divoké přírodě, ale
kromě toho je zde další rozměr, který lidi překvapí. Není to jen
o tom, jak Aron přežil, jakkoliv je to neuvěřitelné. Je to i o
životní síle, která je silnější než individuální odhodlání Arona.
Je to síla, která je v každém z nás, ale projeví se jen v mezních
situacích.“ Film má v současné době 3 nominace na Zlaté Glóby.

Balzerová. Když Geraldine Aron navštívila premiéru ve Viole,
nešetřila na adresu české protagonistky slovy chvály.
O hře bylo napsáno:
Ve hře jde skutečně o rozvod. Přesněji řečeno, hlavní
hrdinka vypráví svůj život a především vše, co se děje v ní i
kolem ní v posledních letech.
Dozvídáme se o nádherném páru, jehož rozluka byla
nemyslitelná, a jejichž láska snad dokázala i ty pověstné hory
přenášet. Jenomže i takovou lásku jednoho dne zavalí hory
starostí a hlavně zevšednění, a tak on odchází za jinou, jejich
dcera odchází za svým milým a hlavní hrdince zůstává jen pes.
Protože jde o komedii, přichází s emocemi zpravidla smích,
nicméně vzhledem k tématu jasně naznačenému už v názvu
občas diváka i trochu zamrazí a dojme.
Vstupné: 160 / 170 / 180 Kč
Předprodej vstupenek od 1. 4. 2011 v Infocentru v Pellyho
domech.

PELLYHO DOMY
sobota 30. dubna 2011

ČARODĚJNÁ POLICE
aneb je tu zpátky tradice

Režie: Danny Boyle
Hrají: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Treat
Williams
Přístupnost: mládeži do 12 let nevhodný
Drama USA 2010 (české titulky, 90 min)
Vstupné: 50 Kč
Úterý 24. 5. 2011 v 19 hodin

KRÁLOVA ŘEČ
Středa 1. 6. 2011 v 17 hodin

ČERTOVA NEVĚSTA
Čtvrtek 2. 6. 2011 v 10 hodin

Zveme děti, dospělé a hlavně čarodějnice, na báječné
odpoledne, které nejdříve strávíme na čarodějné diskotéce a
poté se přesuneme ke kašně, kde bude probíhat zdobení a
stavění máje. Poté se zapálí oheň a následuje hlídání máje až
do ranního kuropění.
A nyní čarodějná chvilka poezie:
Z domu hrnek na punč a grog,
„ pulitr “ na pěnivý mok.
Sebou točák, chleba
i polen bude třeba.
Nechybí nám pranic?
Dáme i pár lavic.
Oheň krásně plápolá
měsíc lásky nás volá…
Sál Pellyho domů od 14 hodiny

Čarodějný rej

ČERTOVA NEVĚSTA

vstupné: 40 Kč / čarodějná cháska 20 Kč

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.

Masarykovo náměstí u kašny od 17 hodiny

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

KOLÁROVO DIVADLO
plánujeme na květen

Stavění a zdobení máje

Přineste si na náměstí pentličky, mašličky, fáborky na ozdobení
malých májek
Po celý měsíc lásky budou zdobit naše polické náměstí.
Masarykovo náměstí v podvečerních a večerních hodinách

Hlídání máje

Občerstvení zajištěno za čarodějné ceny.

pondělí 16. 5. 2011 od 19
hod, Kolárovo divadlo

MŮJ BÁJEČNÝ
ROZVOD
Divadlo Na Fidlovačce
Geraldine Aron
Režie: Jana Kališová
Překlad: Pavel Dominik
Hraje: Eliška Balzerová
Můj báječný rozvod je
velice
laskavá
komedie,
kterou irská autorka věnovala
všem, kteří nikoli vlastní
vinou zůstali sami. Všechny
postavy
vytváří
Eliška

Více podrobností na plakátech, nebo na Informačním centru
v Pellyho domech.
Začátek 19. 4. 2011, vždy úterky a čtvrtky 16—18 hod
Pellyho domy, učebna č. 304

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO POKROČILÉ
10 vyučovacích hodin
Rozšíření
znalostí
dle
přání
potencionálních účastníků kurzu.
Vaše náměty na obsah kurzu můžete
zasílat
na
e‐mail
ckv@policko.cz
nejpozději do pátku 15. 4. 2011!
Cena kurzu: 400 Kč
Počet míst omezen!
Kurzovné se hradí zároveň s podáním přihlášky na
počítačový kurz!!
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Přihlášky a bližší informací na tel. 491 421 346 nebo na e
mailu ckv@policko.cz., www.policko.cz nebo na Informačním
centru v Pellyho domech.

VÝSTAVY v Pellyho domech
Knihovna a město Police nad Metují v rámci cyklu „Žijí mezi
námi“ pořádají výstavy
18. – 29. 4. 2011 předsálí Pellyho domů

SBĚRATELSTVÍ
aneb co všechno můžeme sbírat…
pondělí  pátek od 9 do 12 a od 13 do 16 hod.
Vstupné dobrovolné.

3. – 31. 5. 2011 předsálí Pellyho domů

ZE SVĚTA OCHOTNICKÝCH SOUBORŮ

Sobota 23. 4. 2011 od 8 do 14 hod, Masarykovo náměstí

Velikonoční trh
Stánkový prodej zajišťuje p. Kubín ‐ tel.: 737 121 975
středa 27. 4. 2011 od 13 do 17 hod, učebna č. 305 Pellyho
domy

DNY ZDRAVÍ S VZP
Nečekejte, až vás nemoc zaskočí.
Nechte se včas zdarma vyšetřit.
Nabízíme Vám bezplatné orientační vyšetření:
‐ cholesterol a hladina cukru v krvi
‐ krevního tlaku
‐ pulsu
‐ zjištění váhy (index BMI) aj.
Být aktivní se vyplatí!

divadelní kostýmy, loutky, plakáty, fotografie
pondělí  pátek od 9 do 12 a od 13 do 16 hod
sobota od 9 do 12 hod
Vstupné dobrovolné.

16.  20. dubna 2011, sál Pellyho domů

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Pořádá MC MaMiNa ve spolupráci s MŠ a ZŠ Policka, městem
Police nad Metují a Senior klubem Ostaš.
Otevřeno:
sobota 16. 4. od 9 do 12 hod
pondělí ‐ středa (18. ‐ 20. 4.) od 9 do 12 hod pro školy, školky a
veřejnost a od 14 do 17 hod pro veřejnost

Sobota 7. 5. 2011, Masarykovo náměstí, 8  10 hod

SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL
na polickém náměstí
sobota 14. 5. 2011, zastávka na Českou Metuji naproti
polické poště
Vstupné dobrovolné

Toulavý autobus

RŮZNÉ

vypravuje CDS s.r.o. Náchod ve
spolupráci s městem Police nad
Metují
Opět nová trasa!
Více informací o plánované trase a
času odjezdu bude uveřejněno na
www.policko.cz nebo v příštím čísle Polického měsíčníku.

Čtvrtek 14. 4. 2011 od 17.30 hod, učebna č. 306
Pellyho domy

Přednáška  NÁVRAT KE ZDRAVÍ
Srdečně Vás zveme na přednášku o produktech čínské
medicíny. Je to velká příležitost pro všechny, které zajímá
vlastní zdraví i zdraví ostatních. Využijte této jedinečné
příležitosti.
Nebudete litovat, každý obdrží malý dárek.
Další informace na telefonu: 603 816 907 Jana
Šnajdrová, nebo na emailu: jana.snaj@atlas.cz

Symbolické jízdné 20, Kč bude věnováno na údržbu kapličky Na
Struze.
O. s. PoKuS ve spolupráci s městem Police nad Metují
pořádá

... a našlo se vejce ...
Udělejte si v neděli 15. května
v 9 hodin ráno čas a pojďte zažít
trocha dobrodružství, teda jestli se
nebojíte. Záleží jen na Vás jestli
přijdete bez dětí, bez rodičů anebo
společně, všichni jste vítány. A hlavně
nezapomeňte si vzít vařené vajíčko,
dobrou náladu a to všechno dejte do batůžku spolu se svačinou
a pitím. Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.
kdy
a
kde
celé
dobrodružství
začne?
v neděli 15. 5. 2011 v 9 hod na náměstí u polické kašny a
poté se vydáme tam, kam nás pergamen povede ...
Bližší podrobnosti na informacích v Pellyho domech.
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PS: V neděli dne 15. května můžete volat na telefonní číslo
607 824 616, kdy se dovoláte paní Steinerové, která tuto akci
pořádá. Na tomto telefonu zjistíte i předpokládaný návrat dětí.
Můžete si přibalit drobnou hotovost na případné občerstvení.

HLEDÁME …
Hledáme technika
- zvukaře, osvětlovače
Pracovní doba: dle rozpisu akcí (pondělí ‐ neděle)
Druh práce: technické zajištění akcí v Kolárově divadle
nebo Pellyho domech a dalších akcí pořádaných městem Police
nad Metují
Předpoklady: dosažení 18 let věku, způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost
‐
‐
‐
‐
‐

Požadavky:
kladný vztah k technice (výhodou je znalost z oblasti
divadelní techniky)
příjemné vystupování
samostatnost, zodpovědnost
pokud možno zkoušky dle vyhl. 50/1978 Sb, min § 6
výhodou je možnost zajišťovat akce v dopoledních
hodinách

uzávěrka přihlášek: 29. 4. 2011
Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení, datum a místo
narození, místo trvalého pobytu zájemce, kontakt, dosažené
vzdělání, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce
Přihlášky doručte osobně do kanceláře CKV Pellyho
domy (2. Patro):
Pondělí, středa 9,00 ‐ 11,30 a 12,00 ‐ 17,00
Ostatní pracovní dny: 9,00 ‐ 11,30 a 12,00 ‐ 15,00
Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 421 346, e‐mail: ckv@policko.cz

Nordic Walking v okolí města Police
nad Metují
V roce 2010 město Police
nad Metují získalo finanční
prostředky
z Fondu
mikroprojektů
na
vydání
propagačního materiálu Nordic
walking v okolí Police nad
Metují. Jedná se o sadu s 12
trasami, mapou a instruktáží
NW. Materiál je k dostání
v Informačním centru v Pellyho
domech
v česko‐polské
jazykové
mutaci.
Dále
informační centrum nabízí
zapůjčení pevných holí na NW
za menší poplatek.
Všechny trasy začínají u
pramene
Julinka
na
Masarykově náměstí v Polici
nad Metují. Na tomto místě je
rovněž umístěna informační
tabule
s
přehledem
jednotlivých tras pro začátečníky i pokročilé.
Kratší lehké trasy pro začátečníky měří čtyři až dvanáct
kilometrů. Delší středně těžké trasy pro pokročilé měří třináct
až dvacet tři kilometrů. Trasy nejsou v terénu značeny

zvláštním označením, částečně využívají značení turistických
tras a cyklotras, předpokládají základní znalosti orientace
v mapě s vyznačenými trasami.
Z nabízených dvanácti možností si jistě každý vybere tu pro
sebe nejvhodnější. Nordic Walking v okolí Police nad Metují
nabízí trasy dlouhé 4 km, ale i delší. Nejkratší je vlastně
nenáročnou procházkou, vedoucí jižním směrem od Police nad
Metují, jejíž součástí je výstup na Havlatku. Dále pokračuje
přes Zákopanici, kde nám nabídne nezvyklé pohledy na město,
Polickou kotlinu, Bor a Hejšovinu.
Pro milovníky dlouhých vycházek je zde možnost projít
nejdelší trasu, která nás zavede do obce Pstrążna v Polsku.
Procházka je dlouhá 23 km, takže je to zhruba celodenní výlet s
možností rybolovu nebo prohlídky skanzenu v obci Pstrążna.
Účastníci letošního Mezinárodního Polického vandru
(sobota 21. 5. 2011) mají možnost si hole v místě startu
zapůjčit a vyzkoušet je přímo v terénu. Před tím než vyrazí, jim
bude vysvětlena technika chůze.
Na léto jsou naplánovány další tři hromadné výlety Nordic
walking, které navazují na uskutečněnou vycházku, která
proběhla v loňském roce. Termíny jsou 4. 6., 2. 7. a 6. 8. Více
informací k plánovaným výletům budou uveřejněny na
webových stránkách www.policko.cz atd.
Pro všechny milovníky pohybu je připraveno celkem 12
tras (5 tras pro začátečníky a 7 tras pro pokročilé, které vedou
nádhernou přírodou s možností odpočinku i relaxace. Srdečně
vás zveme!!
Informační centrum Police nad Metují, Masarykovo nám.
75, Police nad Metují
Tel.: 491 421 501, e‐mail: infocentrum@policko.cz,
www.policko.cz

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.“

INFOCENTRUM
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA OD 1. 5. 2011
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 17:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 12:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e‐mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

TURISTICKÉ NOVINY
I pro letošní letní turistickou sezonu jsou připravovány
dvoje turistické noviny. Zajímavé informace z našeho kraje jistě
zaujmou i Vás – místní. Dočtete se například o tradičních akcích
konaných v regionu Kladského pomezí,
o zajímavých
osobnostech a nebudou chybět ani tipy na pěší nebo
cyklovýlety, kulturní programy a další užitečné informace.
Oboje noviny ‐ Letní Broumovsko i Kladské pomezí budou
volně k dostání v Infocentru v Pellyho domech přibližně od
poloviny května.
M. Golová
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ČARODĚJNICE
V SUCHÉM DOLE
Dn e 3 0 .0 4 .2 0 1 1 v 1 6 ,0 0 h o d in

Hudba v rytmu disco, sout ěže, rej všech
přítomných čarodějů a čarodějnic.
V 17,00 hodin možná přijde kouzelník –

MILOŠ MALÝ - úspěšný účastník
TALENTMANIE 2010 na TV Nova.
V 19,45 hodin průvod k hranici,upálení odsouzené čarodějnice.
Občerstvení zajištěno
Za nepříznivého počasí celý program na sále Suchodolské restaurace.
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou Suchodolské ženy.
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Suchodolské ženy
si Vás dovolují pozvat
na JARNÍ VÝSTAVU
paličkované krajky s možností
vyzkoušení techniky,
kterou pro nás připravily ženy Blanky Kovařovicové
z Hradce Králové.

a na Velikonoční výstavu ,
kterou se prezentovaly naše ženy, jako každoročně
v Polské Scienawce Sradne.
Výstava se koná v tělocvičně základní školy Suchý Důl
v sobotu 16. 4. 2011 9 – 17 hodin
v neděli 17. 4. 2011 9 – 16 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek bude věnován na obnovu Suchodolské kapličky.

Komu z Vás toto datum nevyhovuje, můžete žádosti
doručit do MŠ nejpozději 31.5.2011, což je datum
ukončení zápisu .
Přijímají se děti ve věku 3 - 6 let. Žádosti jsou
k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do
16.00 hodin. Stáhnout si je také můžete
na
www.mspolice.cz

Dne 20.4.2011 v 15.00 hodin
pořádáme informační schůzku k zápisu pro rodiče
– prosíme bez přítomnosti dětí . Seznámíme Vás
s podmínkami pro přijetí dětí, s ŠVP naší mateřinky a rádi
zodpovíme Vaše dotazy.
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116
nebo 733 539 979 u pí ředitelky Dany Balákové.
email: mspolice@email.cz

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
1.

Základní škola a Mateřská škola
Police nad Metují, okres Náchod
vyhlašuje v měsíci květnu
tj. od 2.5.2011 do 13.5.2011

ZÁPIS DO VŠECH SVÝCH MŠ
Prosíme všechny rodiče, kteří uvažují o umístění svého
dítěte do některého z těchto předškolních zařízení (tj. MŠ
na Bezděkově, MŠ v České Metuji, MŠ Police nad Metují –
Jiráskova nebo MŠ ve Velkých Petrovicích,) během školního
roku 2011/2012, aby si přišli do školek v těchto dnech
vyzvednout žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.
Ve všech našich školkách nabízíme Vašim dětem
příjemné rodinné prostředí a individuální přístup.
Do každé MŠ se můžete přijít podívat
denně od 7.00 hodin do 15.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
učitelky MŠ

Z polické mateřinky
…Vás dnes seznámíme se všemi důležitými
informacemi, které se týkají přijímání dětí do naší
mateřské školy. Zároveň Vám vysvětlíme, jakým způsobem
bude výběr dětí probíhat – většina z Vás určitě sleduje
plamenné diskuse v televizi, v tisku, na internetu a
v nejrůznějších kuloárech, které se týkají právě přijímání
dětí do mateřských školek, a které v současné době hýbou
předškolním vzděláváním v rámci celé České republiky.

Zápis dětí do Mateřské školy
na školní rok 2011 / 2012
Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici
nad Metují vyhlašuje zápis dětí do
mateřské školy

na školní rok 2011-2012
Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme
23.5. 2011 v MŠ od 14.30 – do 16.30
hodin v ředitelně školy. Tento den
můžete přijít i se svými dětmi a
prohlédnout si prostory MŠ. Ve všech třídách budou paní
učitelky připravené zodpovědět Vaše dotazy.

Přednostně se přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky
(školský zákon č.561 /2004 § 34 odst. 4)
2. Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují
3. Věk dítěte – dítě, které dovrší ve školním roce
2011 - 2012 3 let – od nejstaršího po nejmladší

Nejspornějším bodem výše uvedených diskusí jsou
Kritéria přijímání dětí. O co se jedná? O pravidla, kterými
je nutné se při výběru dětí do MŠ řídit . Důvod existence
těchto pravidel je jednoduchý – dětí je hodně, míst ve
školce málo. Tato situace trvá už několik let a každá školka
se s ní musí vypořádat.
Řada rodičů zastává velmi mylný názor, že kritéria
vymýšlejí vrtošivé ředitelky jen proto, aby znepříjemnily
život některým rodičům, zatímco jiným (přátelům,
příbuzným a hlavně těm, kteří na nějakou korunu nehledí)
mohly vyhovět, a přijímání dětí by podle nich mělo
fungovat na principu pořadníku (takže nejlepší by bylo
podat si přihlášku do školky hned, jak se dítě narodí, ne?).
NIKOLIV.(!!) Že je tento názor naprosto mimo, dokazuje
fakt, že přijímáním dětí do MŠ se již několik let zabývají
Krajské úřady ve spolupráci s MŠMT a v prosinci roku 2010
dokonce i veřejný ochránce práv (ombudsman). Věřte, že
ten by se vrtochy ředitelek na malém městě asi nezabýval.
Takže problematika přijímání dětí zase taková maličkost
není. Ombudsmanův dokument se jmenuje Doporučení
veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné
zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání a přečíst si
ho můžete na www.ombudsman.cz. Mimochodem, moc
užitečné čtení pro rodiče budoucích školáčků! Tento
dokument byl přijat i legislativní radou MŠMT, v odvolacích
řízeních se jím budou řídit i krajské úřady.
Naše školka se při výběru řídí jednoduchými,
neměnnými a průkaznými pravidly(kritérii), která se týkají
pouze údajů o dítěti. Samozřejmě, že postupem času se
tato kritéria mohou měnit – záleží na podmínkách školek,
na demografickém vývoji v té které oblasti, apod.Ale
v případě poptávky, která převyšuje nabídku, je třeba
nějaká pravidla nastavit, i když bohužel vždy zůstane
skupina neuspokojených, kterým nebude možno vyhovět.
Pro Vaše srovnání – v 80. letech se přijímaly do školek jen
děti zaměstnaných rodičů a pokud někteří rodiče v průběhu
školního roku ukončili zaměstnání nebo nastoupili na
mateřskou (rodičovskou) dovolenou, jejich dítě okamžitě
přestalo MŠ navštěvovat a na toto ,,uvolněné“ místo bylo
přijato další dítě zaměstnaných rodičů v pořadí. V průběhu
let se kritéria měnila, např. přednostní přijímání dětí
s celodenní docházkou před dětmi s docházkou polodenní,
přijímání dětí rodičů určitých profesí, společensky
potřebných, apod. V současnosti se výběr těchto pravidel
zúžil tak, aby se údaje týkaly přijímaných DĚTÍ, nikoliv
jejich rodičů. Za výběr dětí zodpovídá jen a pouze ředitelka
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školky, která jediná figuruje v případném odvolacím řízení,
ve kterém jí nepomůže ani zřizovatel, který by třeba v
„ dobré víře “kritéria sestavoval úplně jinak. Dokud se ale
v našem státě nezmění legislativa, není pomoci.
Proto velkou roli hraje také vztah se zřizovateli
mateřských škol – v našem případě je vztah se zřizovatelem
naší MŠ (město Police nad Metují) výborný, neexistuje
problém, který by statutární orgány našeho města neměly
snahu řešit a nevyřešily – např. vybudování třídy mateřské
školy v polytechnickém pavilonu ZŠ právě pro děti (rodiče),
které nemohly být z kapacitních důvodů přijaty do naší MŠ
v loňském roce, je ukázkou snahy vzájemně si vyjít vstříc a
pomoci tam, kde je to potřeba. I zde jsou však možnosti
omezené.
A na závěr malá poznámka: někteří rodiče se odvolávají
na změny během roku, poté, kdy už je Přijímání dětí do MŠ
uzavřeno (např. lukrativní zaměstnání, kdy rodiče ze dne na
den potřebují umístit své dítě v MŠ, ačkoliv původně
plánovali zůstat s dítětem doma): školka má určitý počet
míst a nafukovací vážně není – pokud jsou všechna místa
naplněna, pak musí nastoupit solidarita mezi rodiči, kdy
např. maminka na mateřské dovolené souhlasí s ukončením
docházky svého dítěte DOBROVOLNĚ, aby uvolnila místo pro
dítě tohoto zaměstnaného rodiče. V tomto případě se ale
jedná o čin dobrovolný a solidární . V loňském roce se
k tomuto činu odhodlala 1 maminka. Kolik jich bude letos???
Těšíme se na Vás a Vaše děti a pokud máte již teď
nějaké dotazy nebo připomínky, zajímá vás cokoli, co se
týká dění v naší mateřince, nestyďte se, neváhejte a ptejte
se: osobně
paní ředitelky, telefonicky na číslech
491 541 116,
733
539 979 , elektronicky na
mspolice@email.cz nebo na našich webových stránkách
www.mspolice.cz, přijďte na informační schůzku do MŠ
20. 4. 2011
Za MŠ Police nad Metují Dana Baláková

Základní umělecká škola
informuje ...
•

Krajské kolo klavírní soutěže ZUŠ

Ve čtvrtek 24. března 2011 se v Hradci Králové uskutečnilo
krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kam postoupili ti
nejlepší ze všech okresů našeho kraje. Naši školu
reprezentovaly tři klavíristky ze třídy Reginy Goslinské - Sára
Suchánková, Lucie Johnová a Magdalena Troutnarová.
V tvrdé krajské konkurenci děvčata opět předvedla kvalitní
výkony a každá získala první místo ve své kategorii! Sáru navíc
porota vybrala do ústředního - celostátního kola této soutěže,
kde bude reprezentovat celý náš kraj.
Porota udělila také mimořádná ocenění, z nichž dvě
putovala do Police nad Metují. Zvláštní cenu poroty za
interpretaci skladby z období romantismu získala Sára
Suchánková a paní učitelka Regina Goslinská získala ocenění
pro nejlepší pedagogy.

•

Okresní kolo smyčcové soutěže ZUŠ

Dne 16. března 2011 proběhlo v ZUŠ Nové Město nad Metují
okresní kolo soutěže ZUŠ, vyhlášené Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy pro soutěžní obor „Hra na smyčcové
nástroje“.
Soutěž byla rozdělena na dvě části – vrchní smyčce (housle,
viola) a spodní smyčce (violoncello a kontrabas). Každá
soutěžní část probíhala samostatně a byla hodnocena vlastní
odbornou porotou.
Okres Náchod je znám vysokou úrovní výuky hry na
smyčcové nástroje a i tento ročník soutěže potvrdil výsadní
postavení Náchodského okresu. Tato soutěž byla v porovnání
s ostatními okresy našeho kraje obsazena nejpočetněji a také
soutěžní výkony byly nadstandardní a ve velké většině
převyšovaly okresní standard.

Naši školu reprezentovalo celkem 18 (!) soutěžících - 8
houslistů, 2 violisté, 6 violoncellistů a 2 kontrabasisté.
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Všichni získali první místa a všichni také postupují do
krajského kola!
Žáci jsou ze tříd Ladislava Michala (housle, viola), Michaely
Michalové (violoncello) a Lubora Bořka (kontrabas).

•

Okresní kolo kytarové soutěže ZUŠ

Ve středu 30. března také kytaristé odstartovali své
soutěžní klání okresním kolem kytarové soutěže v Jaroměři. Za
naši školu soutěžili čtyři sólisté a jedno kytarové duo a dosáhli
úžasného výsledku: všichni získali 1. cenu a postup do
krajského kola!
A zde jsou výsledky:

Kategorie 0a: Tiefa Tomáš
- 1. místo s postupem
Kategorie 0b: Jareš David
- 1. místo s postupem
Kategorie III: Ševců Tomáš
- 1. místo s postupem
Kategorie VI: Rainová Zuzana
- 1. místo s postupem
Cena poroty za mimořádný hudební výkon
Kytarové duo:
- 1. místo s postupem
(Rejchrtová Markéta, Lecnarová Radka)
Žáci jsou ze tříd Tomáše a Petra Ševců.

•

Krajské kolo akordeonové soutěže ZUŠ

Také dva naši akordeonisté se svým vyučujícím Jánem
Pastorkem zamířili v pondělí 4. dubna 2011 do Vrchlabí, kde
soutěžili v oboru hra na akordeon jako sólisté i společně
v kategorii „Komorní hra“ jako duo. Statečně bojovali a
v tvrdých podmínkách získali 2 třetí místa a čestné uznání
takto:

Foglar Jaroslav
Horáková Alena
Akordeonové duo

•

- 3. místo
- čestné uznání
- 3. místo

Krajské kolo smyčcové soutěže ZUŠ

18 hráčů na smyčcové nástroje - toto suverénně největší
zastoupení měla naše škola v krajském kole soutěže ve hře na
smyčcové nástroje, které proběhlo ve středu 6. dubna 2011 v
Rychnově nad Kněžnou. Naši žáci, kteří v takovém počtu
zvítězili v okresním kole, svůj úspěch zopakovali i v krajském
kole a získali 15 prvních míst, dvě druhá a jedno třetí místo.
Celkem 10 z nich bylo odbornými porotami doporučeno k
postupu do celostátního kola. Kromě toho získali také zvláštní
ceny poroty za mimořádné výkony.

Výsledky krajského kola:
Lichá Anna (housle)
Novotná Eliška (housle)
Pospíšilová Anna Klára (housle)
Karpfová Kateřina (housle)
Karpfová Karolína (housle)
Novotná Anna (housle)
Nádvorníková Markéta (housle)
Soumarová Kateřina (housle)
Vik Maxim (viola)
Soukupová Petra (viola)
Jirásek Lukáš (violoncello)
Pospíšilová Františka (violoncello)
Soukupová Karolína (violoncello)
Lichý Petr (violoncello)
Pacner Pavel (violoncello)
Kašpar Adam (violoncello)
Seidl Jakub (kontrabas)
Blažková Anna (kontrabas)

- 1. místo s postupem
- 3. místo
- 1. místo s postupem
- 1. místo
- 1. místo
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 2. místo
- 1. místo s postupem
- 1. místo
- 1. místo
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 2. místo
- 1. místo s postupem
- 1. místo
- 1. místo s postupem

Zvláštní ceny poroty:
Krajské kolo:
Novotná Eliška - Diplom pro nejmladšího účastníka
houslové soutěže
Lichá Anna - Diplom za nejpřesvědčivější interpretační
výkon v I. kategorii
Nádvorníková Markéta - Diplom pro absolutního vítěze
houslové soutěže
Soumarová Kateřina - Diplom pro absolutního vítěze
houslové soutěže
Michal Ladislav - Ocenění pro nejlepší pedagogy
Foltýnová Daniela - Cena za vynikající klavírní doprovod

Pospíšilová Františka - Diplom pro nejmladšího účastníka
violoncellové soutěže
Lichý Petr - Diplom za interpretaci Sonaty e moll A. Vivaldi
Seidl Jakub - Diplom pro nejmladšího účastníka
kontrabasové soutěže
Blažková Anna - Zvláštní cena za interpretaci Capriccia M.
Gajdoš

•

Taneční soutěž Hronovské jablíčko

Uplynulý víkend byl v Hronově ve znamení tance.
Uskutečnil se 10. ročník taneční nepostupové soutěže Hronovské jablíčko.
V sobotu v sále Josefa Čapka v rytmu disco, show,
breakdance a hip hop a v neděli v Jiráskově divadle. Tam se
tanečníci představili s výrazovým a klasickým tancem.
Za taneční obor naší ZUŠ tančila dvě vystoupení v podání 10
děvčat ve věku 8 a 9 let. V jejich kategorii se představilo 12
choreografií ze ZUŠ Jablonec nad Jizerou, ZUŠ Habrmanova
Hradec Králové, Taneční školy z České Třebové, ZUŠ Náchod,
ZUŠ Nové Město nad Metují či ze Zábřehu.
Žákyně naší školy zatančily velmi dobře a ačkoliv to byla
jejich
první soutěž,
porota
jim
za
vystoupení
Bakterie udělila 3.místo a za vystoupení
Velká sýrová
krásné 1. místo.

•

Concerto Bohemia 2011 - dvojnásobný
úspěch!

Neuvěřitelná zpráva přišla v tyto dny z Producentského
centra Českého rozhlasu v Praze, ve které jsme byli
informováni o výsledcích soutěže mladých orchestrů Concerto
Bohemia 2011. Naše škola do letošního jubilejního dvacátého
ročníku této prestižní soutěže vyslala nahrávky dvou našich
orchestrů - smyčcový orchestr ARCHI PICCOLI (který letos spojil
síly v ojedinělém projektu s rychnovským flétnovým souborem
SARABANDA) a dechový orchestr BIGBAND.
Oba naše orchestry prošly vítězně prvním kolem soutěže a
ve finále, které proběhlo 24. března 2011, byly hodnoceny další
porotou, složenou z dirigentů předních českých profesionálních
orchestrů, jejímž předsedou byl prof. Ilja Hurník.
A výsledek je pro nás naprosto neuvěřitelný:
Oba naše orchestry zvítězily ve svých kategoriích a
budou hrát v sobotu 12. listopadu 2011 na Koncertu vítězů
ve Velkém sále Paláce Žofín v Praze!
Všem – žákům i jejich pedagogům - k vynikající
reprezentaci blahopřejeme!

•

Úspěšná trojice klavíristek: Lucka Johnová, Magda
Troutnarová a Sára Suchánková

Naši kytaristé Tomáš Ševců a Zuzana Rainová …

Klavírní koncert pro Japonsko

V úterý 19. dubna navštíví naši školu vynikající japonská
klavíristka Hatsumi Saitoh na závěr svého studijního pobytu
v Čechách. Mnozí si ji pamatujeme z předchozích let, neboť
v Polici koncertovala již dvakrát, a vždy s velkým úspěchem.
Hatsumi pochází z japonského města Sendai, které bylo
nejvíce postiženo letošní
ničivou vlnou tsunami a
kde žila většina jejích
příbuzných.
Rodiče
s babičkou jako zázrakem
katastrofu přežili (v ten
den zrovna odjeli za
babičkou na venkov), ale o
všechno
přišli.
Další
příbuzní
jsou
zatím
nezvěstní…
Hatsumi čeká před
návratem do Japonska
ještě několik koncertů
v naší
republice
s Pardubickou filharmonií a
také absolventský koncert
na závěr úspěšného studia
na
pražské
Akademii
múzických umění.
Výtěžek z klavírního koncertu, který proběhne od 18 hodin
v koncertním sále ZUŠ, chceme věnovat na konto pro postižené
katastrofou v Japonsku.

(ZUŠ)

Záběr z úspěšného vystoupení tanečního oboru na soutěži
Hronovské jablíčko

… a kytarové duo Markéta Rejchrtová a Radka Lecnarová
(ZUŠ)
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Jak si „žije“ Otec NEZVĚSTNÝ?
Každé dílo, které jeho tvůrce vypustí do světa, si od toho
okamžiku skutečně začíná naprosto nezávisle „žít“ – a on to
může sledovat, občas se zúčastnit, ale většinou to nemůže
příliš ovlivnit. Tak i náš film „Otec NEZVĚSTNÝ“, který jsme
v NAŠA TV výtvarného oboru ZUŠ natočili, už má svůj „životní“
start za sebou. První krůčky byly trochu rozpačité. Film jsme
točili do soutěže „Děti točí hrdiny“, kterou po původním
vyhlašovateli Ministerstvu obrany ČR převzalo ostravské studio
ČT. Vybrané soutěžní snímky byly na podzim loňského roku
odvysílány na ČT1. V opožděném vyhlášení výsledků byl
nakonec náš snímek ohodnocen druhým místem.
V letošním roce již přišly na řadu odborné filmařské
soutěže. Prvním srovnáním byla počátkem března „Mladá
kamera“ v Uničově. Soutěž probíhala ve třech kategoriích: –
amatérští tvůrci do 20 let – amatéři do 30 let – studenti
filmových škol do 30 let. V této soutěži byl náš film ohodnocen
hlavní cenou, která je pro nás zvlášť cenná, když si
uvědomíme, že naši žáci ve věku do 15 let „přeprali“ nejenom
daleko starší soutěžící, ale i studenty filmových škol.
Odkaz na Mladou kameru:
http://www.filmdat.cz/souteze.php?detail=284&oceneni
O týden později se konal Juniorfilm – memoriál Jiřího
Beneše ve Dvoře Králové nad Labem, soutěž pro mladé filmaře
do 26 let. V této soutěži jsme získali 3. cenu od dětské poroty.

Následovala 1. cena od odborné poroty v kategorii dětských
televizí a školních filmových studií.

A na úplný závěr ještě odkaz na výsledky soutěže na
portálu Filmdat:
http://www.filmdat.cz/souteze.php?detail=270&oceneni
A pokud si chcete film prohlédnout na internetu, tak se
k němu snadno „proklikáte“ přes výše uvedenou výsledkovou
listinu, nebo si ho můžete vyhledat na YouTube. V blízkém čase
ho také umístíme na školní stránky.
Vladimír Beran

Filmaři z NAŠA v TOP100 2011
Každoročně je na portálu Filmdat také zveřejňována
tabulka TOP100 amatérských filmařů a filmů.
V těchto tabulkách jsou zveřejněni autoři i jejich filmy
v pořadí podle umístění v soutěžích. Nejedná se o oficiální
žebříček, ale o porovnání výsledků v soutěžích. Pilnější
autoři, kteří obešlou více soutěží a podaří se jim tak
nasbírat větší počet bodů, mají tedy větší šanci na lepší
umístění. NAŠA TV v loňském roce soutěžila se snímkem
„Vůle Žít“, se kterým jsme vyhráli „Český videosalon“. A
jak jsme tedy dopadli v celostátním srovnání? V tabulce
autorů se Štěpán Landa, Luděk Suchánek a Kolektiv NAŠA
TV umístili na 21. místě. V tabulce filmů se „Vůle Žít“
umístila na 15. místě.
Vzhledem k tomu, že jsme v Českém videosalonu
soutěžili v „dospělácké“ kategorii, tak je to určitě výborný
výsledek:
http://www.filmdat.cz/2011020012-top-100-tabulkaceskych-autoru-za-rok-2010
http://www.filmdat.cz/2011020008-top-100-tabulkaceskych-filmu-za-rok-2010
Na základě současných výsledků filmu „Otec NEZVĚSTNÝ“
jsme přesvědčeni, že i ten má v této statistice pro letošek
velmi slušně „našlápnuto“.
Vladimír Beran

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater

A na závěr ještě režisér Jakub Voves převzal Hlavní cenu

starostky Dvora Králové.

Na následujícím snímku Vám ještě představíme odbornou
porotu při práci. Její předsedkyně, šéfdramaturgyně
ostravského studia ČT paní Lenka Poláková na našem filmu
mimo jiné ocenila i zařazení rozhovoru s Arnoštem Lustigem.
Vzhledem k jeho nedávnému úmrtí najednou naše dílko jakoby
získalo na ceně, protože jak setkání žáků s mistrem, tak jeho
záběry se zařadily do kategorie neopakovatelného unikátu.
Před závěrem článku ještě představíme společné foto
účastníků.
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Na další lekci Polické univerzity volného
času jsme si museli počkat až do pátku 11.
března, kdy jsme se v Pellyho domech sešli
na přednášce s názvem Na kole do EU. Toho
dne v předsálí právě končila výstavka
českého europoslance Edvarda Kožušníka na
stejné téma. A pana Edvarda Kožušníka,
čtyřicetiletého
poslance
Evropského
parlamentu, rodáka z Olomouce a pana Františka Šestáka,
sedmdesátiletého
důchodce
z jihočeské
Blatné, jsme na PUVČ
přivítali jako lektory.
Co
tuto
zdánlivě
nesourodou
dvojici
spojuje? K vysvětlení se
musíme vrátit o dva
roky zpět, do období
červnových voleb do
Evropského parlamentu
v roce 2009. Tehdy se

jméno Edvard Kožušník objevilo na kandidátce ODS a v rámci
předvolební agitace si jej pozval k rozhovoru redaktor MF Dnes
Viliam Buchert. Na závěr tohoto rozhovoru padl z úst pana
Kožušníka, možná poněkud troufalý výrok, že pokud bude
zvolen, pak na zahajovací plenární zasedání Evropského
parlamentu pojede z Prahy do Štrasburku na kole. Zvolení se
stalo skutkem a tak nezbývalo než slib splnit. Vzhledem k
tomu, že nový europoslanec neměl s podobnými cyklistickými
maratóny žádné zkušenosti, požádala 3 dny před odjezdem MF
Dnes spolu s časopisem Cykloturistika pana Šestáka, aby panu
Kožušníkovi dělal doprovod. Proč se obrátili právě na pana
Šestáka? Pan Šesták je totiž na slovo vzatý odborník na dálkové
cyklistické jízdy. Ve svých padesáti letech se na doporučení
lékaře vrátil ke sportování, speciálně cyklistice, které se kdysi
v mládí věnoval. Doporučení lékaře vzal vskutku vážně, stal se
pilným účastníkem cyklistických závodů, zvláště si oblíbil právě
maratóny a svou cyklistickou sezónu uzavírá pravidelně
každoročně na trati populárního silničního maratónu Král
Šumavy. Na kole projel mimo jiné velkou část Evropy, vydal se
např. po trase bývalé „železné opony“ od Baltu k Jadranu,
projel trasu známé Route 66 z Los Angeles do Chicaga v USA a
v roce 2005 se vydává po stopách družiny pana Lva z Rožmitálu
Svatojakubskou cestou do Santiaga de Compostela na mys
Finistere. V té době jej totiž zaujala povídka Aloise Jiráska „Z
Čech až na konec světa“ sepsaná podle vyprávění Václava
Šaška z Bířkova, který byl v roce 1465 členem mírového
poselstva krále Jiřího z Poděbrad. Poselstvo se vydalo k mysu
Finisterre, který byl v té době považován za konec světa a
neslo, na tehdejší dobu přímo revoluční, mírové myšlenky o
sjednocené Evropě. Tak se pan Šesták se svým přítelem
Františkem Hejtmánkem vydali na trať dlouhou 6 087 km a
zvládli ji za 68 dnů. Tento zkušený cyklista, prověřený
tisícovkami najetých kilometrů pak přijíždí 2. července 2009 do
Prahy a setkává se zde poprvé, přímo na startu, s panem
Kožušníkem, aby se společně vydali na cestu do Štrasburku. Po
dobře 13 dnech a ujetí 866 km cesta končí. Bohužel, na
slavnostním aktu zakončení se objevuje nečekaná kaňka. Do
cíle vjíždí pan Kožušník na kole a pan Šesták přichází pěšky,
protože poslední noc před tímto symbolickým aktem mu bylo
ukradeno v hotelu kolo. Kolo, které s panem Šestákem v sedle
absolvovalo tisíce kilometrů po celém světě! Leč konec dobrý,
všechno dobré. Po návratu do Prahy dostává pan Šesták
zásluhou pana Kožušníka a distributora kol GALAXY nové kolo
této značky. Oba pánové se s námi podělili o své zážitky z této
cesty. Pan Šesták navíc o dojmy z ostatních cest a pan Kožušník
přidal informace o své práci v Evropském parlamentu, kde se
věnuje zejména zemědělské politice a ekologickým
problémům. Na závěr proběhla autogramiáda, před kterou
posluchači obdrželi publikaci pana Šestáka Na kole do
Evropského parlamentu, ve které líčí cestování z Prahy do
Štrasburku chronologicky po jednotlivých etapách.
Ve středu 23. března byla na programu Polické univerzity
další přednáška. Úvodem nás potěšila hudba, tentokrát
v podání kytaristky polické ZUŠ Zuzany Rainové, která nám
předvedla své umění ve skladbách Passing Clouds od Henryho
Sponnera a Capriccio od Luigi Legnaniho. Poté se představil
pan Ing. Petr Rudolf Manoušek, zbraslavský zvonař, aby nám
poněkud poodhalil tajemství kampanologie, tedy vědy o
zvonech. Pan Manoušek je dalším pokračovatelem rodinné
zvonařské tradice. Tu zahájil jeho dědeček, který v roce 1908
založil první českou zvonárnu, v tradici pokračoval jeho otec,
jenž v roce 1935 zakládá svou vlastní továrnu v České u Brna,
která mu však byla v roce 1948 znárodněna. Na počátku 60. let
byla výroba zvonů zcela zastavena, ale v roce 1967 zakládá
novou dílnu v Praze na Zbraslavi, kterou v roce 1988 přebírá
jeho syn, náš dnešní host. Na úvod jsme shlédli krátký snímek
popisující ve stručnosti celou technologii výroby, od
počátečního tavení zvonoviny až ke konečnému výrobku. Poté
pan Manoušek doplnil film dalším komentářem k technologii, ve
kterém jsme se dozvěděli mnohé zajímavosti z tohoto
uměleckého řemesla. Např. jak se provádí výpočet tvaru a
rozměrů zvonu nebo výpočet výsledného tónu, jak se
připravuje zvonovina a že i sebemenší množství příměsi jiného
kovu ve zvonovině (78 % měď a 22 % cín) zhoršuje kvalitu
hotového zvonu, ale třeba i jaké jsou problémy se zajišťováním
materiálu pro odlévací formy. Do hlíny pro přípravu formy se

totiž dávají jako příměsi
poněkud neobvyklé složky,
např. kravská srst, koňský
trus,
šišky
jehličnanů,
plevy,
nepasterizované
pivo apod. Každá tato
složka však má svůj
nezastupitelný význam pro
kvalitu formy. Poté jsme
vyslechli
vyprávění
z bohaté praxe zvonaře o
odlévání nových zvonů i o
opravách
zvonů
porouchaných, např. o
výměně
srdce
zvonu
Zikmund
ve
věži
Svatovítské katedrály nebo
o
opravě
zvonohry
v pražské
Loretě.
Zvonohry, což jsou už
vlastně hudební nástroje, patří také do sortimentu výrobků
firmy pana Manouška. Z jeho dílny pochází např. zvonkohra pro
poutní areál ve Křtinách na Moravě nebo Pražská mobilní
zvonohra, která je evropským unikátem. Původně byla
vyrobena pro Prahu, v současné době však je ve vlastnictví
pana Manouška. Tato zvonohra vážící 12 tun je umístěna na
kamiónu, má 57 zvonů, největší zvon váží 850 kg a nejmenší 5
kg, je vybavena počítačem, do jehož paměti lze vložit více než
100 skladeb a má svůj vlastní zdroj energie, zajišťující i
dvouhodinový koncert. Ostatně, zájemci mají možnost
shlédnout a poslechnout si tento nástroj letos v létě v Praze,
kam nás pan Manoušek také pozval. Při příležitosti 10.
„narozenin“ zvonohry se totiž v sobotu 9. července bude konat
slavnostní koncert v Praze 6, Tomanova 1, před usedlostí
Ladronka. Bohužel, ale kromě zpráv příjemných a příznivých
jsme se také dozvěděli jednu zprávu smutnou. Totiž, jakou
pohromou pro firmu se stala povodeň v roce 2002, která
znamenala zničení zvonárny a úplné zastavení výroby. A
protože výroba nebyla do dnešního dne obnovena, protože na
Zbraslavi nejsou ukončena protipovodňová opatření, současné
požadavky na zvonařské práce uskutečňuje pan Manoušek ve
spolupráci s firmou Royal Eijsbouts v holandském Astenu.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Oslaďte si život výletem i moučníkem!
Jarní výlet může mít mnoho podob. Výborným tipem je
zámek v Ratibořicích, široké veřejnosti známý jako dějiště
jednoho z nejpopulárnějších děl české literatury, Babičky.
Obyvatelům našeho regionu jsou Ratibořice blízké také jako
oblíbené letní sídlo „paní kněžny“ Kateřiny Vilemíny vévodkyně
Zaháňské. Za jejího panování se Ratibořice staly na čas také
diplomatickým centrem, kde se konala důležitá politická
jednání protinapoleonské koalice. V té době vévodkyně na
zámku hostila korunované hlavy, ministry, vojevůdce a
diplomaty Rakouska, Pruska a Ruska. Celé Náchodsko bylo také
po více jak jedno století spjato s knížecím rodem SchaumburgLippe. Jeho příslušníci si ratibořický zámek velmi oblíbili a
téměř trvale jej obývali. Také za Schaumburgů v Ratibořicích
pobývala řada osobností, včetně několika králů. A zajímavost
na závěr. Věděli jste, že jako vychovatel knížecích synů v
Ratibořicích po delší čas působil také známý autor knih o
společenském chování, generální tajemník Mezinárodního
olympijského výboru a ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka,
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský? V příštím, květnovém čísle se
mohou čtenáři těšit na pozvání do Ratibořic na velkou májovou
zámeckou akci.
Jarní období příprav na výlety nad automapou, turistickou
mapou či mapou cyklotras jistě zpříjemní vůně a chuť několika
klasických moučníků, které mohou být podávány i jako hlavní
jídlo. Ten první je ryze regionální, prozradily nám jej výtečné
kuchařky z Velkého Dřevíče u Hronova.
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Dřevíčské pařené vdolky

420 g hladké mouky, 150 ml mléka, 15 g droždí, 60 g cukru
krupice, vejce, 160 g másla, 150 g cukru moučka, citronová
kůra, sůl, mletá skořice.
Droždí smícháme s trochou
krupicového cukru, rozředíme
malým množstvím vlažného
mléka, přidáme trochu prosáté
hladké mouky a promícháme,
až vznikne kvásek, který
necháme na teple vykynout. Do
zbylé prosáté mouky přidáme
cukr,
vejce,
strouhanou
citronovou kůru, sůl, 60 g
másla, zbylé mléko a vykynutý kvásek. Směs pečlivě
promícháme a na teple necháme dostatečně vykynout. Poté
těsto rozdělíme na stejné dílky, ze kterých vyválíme kuličky.
Ty naskládáme na slabě vymazaný plech a necháme opět
vykynout. Poté pečeme v předehřáté troubě na 150 až 200º C
dozlatova. Upečené vdolečky sesypeme do hlubší mísy,
přelijeme 500 ml vařící vody, přikryjeme pokličkou a krátce
protřepeme. Poté vodu odcedíme a napařené vdolky hodně
posypeme moučkovým cukrem smíchaným se skořicí a
přelijeme rozpuštěným máslem. Vdolečky na talíři ještě navíc
přelijeme rozpuštěným máslem s cukrem a skořicí.
Dobrou chuť s vůní jara přejí čtenářům Polického
měsíčníku žáci a pracovníci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.
r. o. www.hshronov.cz
Text připravili Mgr. Martina Zálišová, Jiří Musil, Edita
Štirandová a Mgr. Renata Lelková.

STATISTIKA
K 31.3.2011 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4261 obyvatel.

JUBILEA

=========

Březen 2011 byl měsícem oslav pro tyto jubilanty:
70 let
pan František Ištok
75 let
pan Jaroslav Bernard
pan Jiří Kollert
80 let
paní Alenka Škopová
85 let
paní Františka Kvapilová
pan Roman Pavlínek
pan Zdeněk Bischof
paní Jiřina Fišarová
paní Emilie Vondračková
paní Květuše Janečková
90 let
paní Božena Rokytenská
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny 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.

SŇATKY
Oddáváme – po odstávce z důvodu rekonstrukce obřadní
síně byl obnoven provoz. Zahájili jsme svatbou v podvečer
30.3.2011, pár si nepřeje být jmenován.
Dagmar Hambálková, matrikářka
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Čas je život….
Vyměřený pozemský čas pro pana Jaroslava Daňka
skončil. Děkujeme všem za slova účasti a květinové dary při
posledním rozloučení s ním v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Polici nad Metují.
Rodina Daňkova

VZPOMÍNKA
Před deseti lety, dne 12. dubna 2001, nás navždy
opustila paní Jindřiška Pelcová z Police nad Metují. Kdo jste
jí znali a měli rádi, vzpomínejte s námi.
Za všechny pozůstalé manžel
Miroslav Pelc

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Když jaro zaťuká, ťuky, ťuky, ťuk,
kukačka zakuká, kuky, kuky kuk...
Určitě si vzpomínáte na tuto rozvernou písničku končící
– každý si zahřeší, táta, máma, kluk. My už tyhle hříchy
mládí máme za sebou a venku pokračuje zima a chlad.
V Pellyho domech je naopak příjemně a tak si mlsáme a
bužírujeme. Dnes bez mladých muzikantů, ti mají před
soutěží, tak jsme se spokojili, díky moderní technice
s reprodukovanými zvuky z mobilů. Ty kvílely z kabelek,
šupsáků, no změna, je změna a dobře doprovázely při
slovech pí předsedkyni H. Pivoňkovou, která se velice
hezky, stručně a z fundovaného materiálu přenesla na
žhavé téma důchodci – finance atd.
No řekněte, nepřipadáte si jako VIP? Stále dokola,
peníze nestačí, kauza stíhá kauzu a nakonec se to snad za
nehty zadřelo důchodcům. Dobrá rada: „My jsme této
situace strůjci, tak se tím netrapme“. Paní I. Richterová,
naše místopředsedkyně, využila prodlevy a seznámila
s aktuálními aktivitami. Proběhne další cyklus – „Kurz na
počítačích!“ podrobnosti cenové relace, dny a hodiny sdělí
ochotně v INFOCENTRU.
Dudince, lázeňský pobyt pana uč. J. Macouna nám
osobně přiblížil a neskrýval nadšení. Což je velmi milé a
cenová relace solidní. Alespoň něco.
K financím ještě jednou, ale už naposledy. Vzhledem
k úsporám se 8.000,- Kč scvrklo na 5.000,- Kč a tak si kapku
připlatíme. Přece si neodřekneme výlet už v květnu, TAJNÝ
pak na podzim, na OSTAŠI se taky trochu rozšoupneme, a
pokud se výběrčí dohodnou s jedním velmi dobrým znalcem
písničkáře Karla Hašlera až od Prahy, uhradí se mu jízdné.
Sice jízda na kole je prospěšná, ale v těch výtlukách?
Návštěva – host, to máme v každém setkání, se
dostavila... Synoložka pí Zuzana Ježková. Protože její
studijní pobyt byl v Číně, tak jsme se díky projekci a
podrobnému výkladu dozvěděli a shlédli tolik ze země
naprosto odlišné od našeho národa. Mentalita, veliká
přelidněnost, jen těžko bychom si na život v takových
složitých podmínkách zvykli. O hygieně nemluvě.
Chlapečkovi to už zřejmě přerostlo přes hlavu a vrněl. Naše
chlácholení nepomohlo a tak tato mladá inteligentní
maminka se dovolila a přerušila zajímavou přednášku a
snad se zrodila historická 1 /4 hodinka v Pellyho domech,
kterou bych pojmenovala „KOJENÍ V PŘÍMÉM PŘENOSU!“
Abychom nepřišli zkrátka, připraven byl CHRYZANTÉNOVÝ
ČAJ. A tak byl spokojen kojenec, ale i senioři. Chůvu zastal
p. František Pivoňka a v jeho náručí blahem usínal malý
Jonáš. Chlapi a chlapci si prostě rozumí...
S pohledem do kalendáře zjišťuji, že to astronomické
jaro už je tady. Hurá! Sluníčko rozzáří i škarohlídy. Víte

přeci, že každá stařenka je veselejší z jara. Tak se toho
držte a dědkové, přidejte se!
Předávám moudrá slova optimismem prošpikovaná od
pana Jana Wericha:
Mám rád tulipány.
Ale v té chvíli, když rozvijí,
znovu věřím, že bude blaze!
A protože, kde je naděje
je život,
proto mám rád tulipány...
Další setkání už 13. dubna.
Kde nás najdete? s-k-o@seznam.cz, http://www.meupolice.cz/, s-k-o .rajce-net
Hana Krejčová

Naše kaple je opravdu velice pěkná a děkujeme všem, kdo
se na její realizaci podíleli a také všem zúčastněným.
S blížícími se Velikonocemi jsme obdrželi i několik
pozvání do okolních domovů na jejich velikonoční výstavy.
Moc se již na tyto návštěvy těšíme, protože v každém
z domovů mají také velice krásné výrobky a možná tam
najdeme i další inspiraci a i tímto způsobem oslavíme
velikonoční svátky.
Závěrem ještě jednou přijměte pozvání na naši
velikonoční výstavu, která, jak jsme již předeslali, se
uskuteční 14. dubna od 9 do 17 hodin ve společenské
místnosti našeho domova.
Těšíme se na shledanou.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců DD
Věra Kašíková, ředitelka
Velikonoční čas přišel,
budiž z toho každý vesel,
pochválen buď Pán,
přišel jsem já na pomlázku k vám.

Zprávy z DD
Dění v našem domově s nastupujícím jarem neutuchá,
spíš naopak.
V plném proudu jsou přípravy na naši velikonoční
výstavu, jejíž termín – 14. 4. se nezadržitelně blíží. Proto
veškeré volné chvíle věnujeme výrobě velikonočních a
jarních ozdob a různých dekoračních předmětů. Naše
šikovné ruce se nezastaví. Po několika letech můžeme opět
uspořádat v našem domově výstavu, což bylo z důvodu
probíhající stavby nemožné. Touto cestou Vás, čtenáře
Polického měsíčníku a všechny ostatní spoluobčany, chceme
srdečně pozvat na naši velikonoční výstavu a těšíme se na
Vaši návštěvu.
I přes veškeré přípravy na výstavu nám zbývá čas i na
jiné aktivity. V únoru jsme si promítli fotografie ze Šumavy.
Mohli jsme tak vidět známá i neznámá šumavská místa –
Povydří, Javorník, Knížecí Pláně, šumavské slatě, hrady
Kašperk, Velhartice a Rabí.
Velice milým vystoupením bylo hudební pásmo pana
Šedivého s názvem „Lásky Karla Hašlera“ dne 24. února.
Pan Šedivý nám vyprávěl o největších láskách Karla Hašlera:
o Praze, o hudbě i o Zdeničce Frimlové, skladatelově
životní partnerce. V pořadu také zaznělo mnoho známých
Hašlerových písniček. Děkujeme za krásné vystoupení.
Masopustní merenda se letos u nás konala 3. března.
Masek se sešlo velké množství, účastníků také, k dobré
náladě nám zahrála i zazpívala stále usměvavá paní Maruška
Ryšavá. S její neodmyslitelnou harmonikou nás svým
rytmem uchvátila, my jsme si zazpívali, zatancovali,
pobavili, ani se nám večer nechtělo z naší společenské
místnosti odcházet. Moc děkujeme.
Někteří z nás zkoušeli i výrobu zvířátek ze sena. Jak se
tato činnost opravdu dělá, nám přišla ukázat paní Jitka
Tomanová z Hlavňova. Její myšky, veverky a zajíci jsou
opravdu jako živí a rádi jsme se od ní přiučili. Děkujeme za
zajímavou ukázku.
Také na nás nezapomínají a pravidelně nás navštěvují
prodejci s textilem. No, nekupte si něco nového na sebe,
když nabízejí stále takové hezké věci!
Dne 4. dubna se v našem domově uskutečnil slavnostní
akt – vysvěcení ekumenické kaple. V tomto důstojném
prostředí vysvěcení provedli důstojní pánové p. Marian
Lewicki a p. ThDr. Stanislav Švarc a k slavnostní atmosféře
přispěli i členové chrámového sboru. Přivítali jsme i
zástupce města starostku p. Mgr. Idu Seidlmannovou a
místostarostu p. Bc. Jiřího Škopa a další hosty. Takový akt
je jistě pro každého člověka velice emotivní a my jsme moc
rádi, že naši uživatelé mohou využívat tyto prostory
k rozjímání a setkávání s Bohem i k setkávání mezi sebou.

Oznamujeme všem
příznivcům i široké
veřejnosti,
že se ve čtvrtek
14. dubna 2011 koná
v Domově důchodců
v Polici nad Metují
tradiční

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Otevřena bude od 9.00 do17.00 hod.
Přijďte si prohlédnout, jak zaplňují
svůj čas a co tvoří naši uživatelé
společně s těmi, kteří o ně pečují.
Návštěvu můžete spojit
s posezením se svými blízkými,
sousedy nebo přáteli, kteří jsou
v současné době obyvateli našeho
domova.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Turnaj v deskových hrách 5.3.2011
První březnovou sobotu proběhl již druhý ročník Turnaje
v deskových hrách. Ten letošní, se konal v prostorách
Rychlého občerstvení v Pellyho domech. Touto cestou bych
chtěla poděkovat p. Exnerovi za propůjčení prostor,
výborný guláš a za
to, že to s námi
celou
sobotu
vydržel.
Ono
poslouchat celý den
přes 30 upovídaných
dětí stojí hodně sil a
on
to
zvládl
s úsměvem na tváři.
Soutěžilo se ve
dvou
kategoriích:
mladší
(světlušky,
vlčata) hráli hru s názvem Trans Evropa a starší (skauti,
skautky, roveři) hráli hru Ubongo!. Kromě soutěžních her
jsme měli zapůjčenou spoustu dalších deskových her přímo
od výrobců (Corfix, Albi). A tak ti, kteří zrovna nesoutěžili
nebo již z turnaje vypadli, měli možnost si vyzkoušet i nové
hry. Okolo 16. hod byl turnaj dokončen a mohli jsme přejít
k vyhlašování výsledků.
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V kategorii mladších vyhrál 1. místo Viktor Trýzna, na 2.
místě byl Šimon Krista a 3. místo obsadila Petra Mašatová.
V kategorii starších se na 1. místě umístila Petra Veverková,
na 2. místě Monika Janečková a 3. místo patřilo Tomášovi
Kujínkovi. Všichni jmenovaní si odnesli věcné ceny samozřejmě deskové hry =). Ani na 4. místa jsme
nezapomněli. Nedostali sice bramborovou medaili ale
krásnou mrkev, aby měli bystřejší mysl.
Na závěr ještě
proběhlo hlasování
o
nejzajímavější
deskovou
hru
sobotního turnaje.
Celkovým vítězem
se
stala
hra
Ubongo!. Jde o hru
s
vyváženým
poměrem rychlosti
a strategie, hru ve
svižném tempu a
napětí. Stanete se objeviteli a přenesete se do světa
šamanů, džungle a tajemných pokladů. Rychlé vyřešení
záhadných hlavolamů vede k nalezení cesty k ukrytým
diamantům. Hráči se snaží sestavit skládačku z barevných
dílků, posunout svou figurku na hrací desce a vzít si
drahokamy. To vše musí stihnout dříve, než se přesypou
hodiny. Vítězí hráč s největším počtem kamenů jedné
barvy. Kdo máte zájem tuto hru více poznat, můžete si ji
zkusit zahrát v polické knihovně.
Myslím, že celý turnaj proběhl výborně a všichni
odcházeli domů plni zážitků. Ještě jednou bych chtěla
poděkovat všem, co se na zdárném průběhu turnaje podíleli
- p. Exnerovi za zapůjčení prostor a také L. Burešové Smíškovi za organizaci celé akce.

Ochrana obojživelníku
Již druhým rokem pomáháme Správě CHKO Broumovsko
s instalací zemních pastí a plastových zábran podél silnic
v místech migračních tras obojživelníků. Letos jsme se opět
postarali o tři lokality v okolí Police nad Metují. Během
odpoledních schůzek se oddíly podílely na jejich výstavbě.
Ale tím to pro nás ještě nekončí. Podél silnice k Bezděkovu
jsou totiž instalovány zemní pasti – tedy nádoby sloužící
k záchytu obojživelníků a každý den musí dvojice skautů či
skautek nádoby obejít, obojživelníky spočítat, určit a
přenést na druhou stranu silnice. V minulém roce jsme jich
takto přenesli stovky. Pomozte nám prosím tím, že
nebudete zábrany ničit. Děkujeme.
Hana Mazancová - Haňďa

Regionální značení výrobků
Broumovska – Originální
produkty Broumovska

Poslední seminář, konaný 29. března 2011, uzavřel první
etapu vedoucí k zavedení regionální značky produktů
Broumovska. Účastníci se během tří konaných seminářů
dozvěděli veškeré parametry důležité k získání značky a
kritéria a druhy výrobků, které mohou být certifikovány.
Vyslechli si také zajímavé prezentace Správy Chráněné
krajinné oblasti Broumovsko, Ekocentra Violka a dozvěděli
se cenné zkušenosti z regionu Orlických hor a Podorlicka,
kde je značení regionálních výrobků již tradicí. Na
posledním semináři bylo vybráno logo regionálního značení
výrobků, představeno území pokrývající certifikaci regionu
Broumovska a oznámeno také složení certifikační komise.
Ta bude z budoucích žádostí vybírat výrobky vhodné pro
certifikaci. V certifikační komisi zasednou: 1 zástupce
Asociace regionálních značek, 4 zástupci z řad místních
výrobců a 4 zástupci neziskového sektoru (Agentura pro
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rozvoj Broumovska o. s., DSO Policko, Ekocentrum Violka a
MAS Broumovsko +). Dalším tématem proběhlých seminářů
byla tvorba marketingové strategie, základy marketingu a
internetový marketing.
Děkuji všem, kteří se seminářů zúčastnili. Díky jejich
aktivnímu přístupu mohlo být prodiskutováno a vybráno
nejen logo regionálního značení, ale také název, jednotlivá
kritéria pro získání značky a účastníci si mezi sebou
vyměnili cenné zkušenosti, které jak doufám, uplatní ve své
další činnosti.
Semináře byly zrealizovány s využitím prostředků
Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova
ČR, a to osy IV Leader administrovaných o. s. Místní akční
skupina Broumovsko+.
Markéta Hanušová
Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s.
organizační složka Společnost pro destinační
management

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa
investuje do venkovských oblastí.

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie
Námět
známky:
Vlasta Burian, vlastním
jménem Josef Vlastimil
Burian (9. duben 1891,
Liberec - 31. leden
1962, Praha) byl český
divadelní
herec,
režisér,
zpěvák,
divadelní
ředitel,
filmový herec, spisovatel a imitátor, který se díky své
nespoutané živelnosti a potřebě být všude první, vypracoval
mezi skutečné hvězdy českého filmu a divadla. Byl jedním z
nejpopulárnějších herců za první republiky, po II. světové
válce byl však neprávem nařčen z kolaborace. I přesto jeho
obliba trvá dodnes, o čemž svědčí vítězství v anketě o
"Krále komiků" a časté televizní reprízy jeho filmů.
Konečně jsme se dočkali krále komiků na známce.
Trvalo nám to 120 let od jeho narození (a jestli sledujete
naše okénko, víte, že za života filmové legendy to nebylo
možné) a 49 let od jeho úmrtí (to už možné bylo).
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černomodré
kombinovaný hlubotiskem v barvách šedomodré, červené a
modré.
Námět známky: Na známce je
vyobrazena postava tanečnice, v
levé ruce drží vějíř a okolo pravé
má omotanou stuhu. V linii nohy
jsou pod sebou umístěny tři
kresby škrabošek.
Známka vychází k 200.výročí
založení Pražské konzervatoře. Ta
patří k nejstarším školám svého
typu v Evropě. Byla založena v
roce 1808 za účelem výchovy
orchestrálních hudebníků.
Způsob
tisku:
rotační
ocelotisk
v
barvě
černé
kombinovaný
hlubotiskem
v
barvách růžové, okrové, olivově
zelené a černé.
Stanislav Plachta

Astronomický klub
Police nad Metují
JARNÍ OBLOHA
bude v letošním roce nebývale chudá na planety. Téměř
všechny planety se případnému pozorovateli promítají do
blízkosti Slunce a jsou proto nepozorovatelné. Jedinou
výjimkou je Saturn, který se nachází v souhvězdí Panny a je
dobře pozorovatelný po celou noc. Známé prstence, které tuto
planetu obklopují, nám ukáže pouze astronomický dalekohled.
Připojená mapka znázorňuje situaci na dubnové obloze při
pohledu jižním směrem. Vidíme zde většinu typicky jarních
souhvězdí, jimž „vévodí“ Lev, Pastýř a Panna. Je zde také
zakreslena poloha Měsíce v noci ze 16. na 17. dubna, kdy nám
Měsíc poslouží jako navigace pro vyhledání Saturna. (Saturn je
nápadný jasný objekt vlevo nad Měsícem).

MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

není pozorovatelný,
není pozorovatelný,
po celou noc v souhvězdí Panny,
není pozorovatelný,
není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

GAM 2011
Letošní duben byl vyhlášen jako Světový měsíc astronomie.
Stejně jako v úspěšném Mezinárodním roce astronomie 2009
(IYA 2009) je cílem této třicetidenní akce přiblížit astronomii
co nejširší veřejnosti.
V průběhu dubna poběží na hvězdárnách speciální celosvětové
programy:
Týden tmavé oblohy 1. – 8. dubna,
Hvězdy pro všechny 9. dubna,
Týden Měsíce 10. – 16. dubna
Noc Jurije Gagarina 12. dubna (u příležitosti 50. výročí letu
prvního člověka do vesmíru),
Astronomie bez bariér (popularizace astronomie pro
spoluobčany s tělesným postižením).

ORBITÁLNÍ STANICE ISS
13. dubna ve 4 hodin 15 minut zahlédneme ISS vysoko nad
jihozápadním obzorem v souhvězdí pastýře poblíž jasné
hvězdy Arcturus. Přelet ISS bude pokračovat přes souhvězdí
Herkula a Orla směrem k jihovýchodnímu obzoru. Jasnost
ISS bude nepřehlédnutelná: -3,7 magnitudy.
14. dubna uvidíme přelet ISS ve 4 hodiny 40 minut, kdy se
stanice objeví nad jihozápadním obzorem mezi souhvězdími
Pastýře a Panny. Jasnost ISS bude menší než 13. dubna: 2,7 magnitudy.
15. dubna nastane přelet ISS v 5 hodin a 5 minut nízko nad
jihozápadním obzorem v souhvězdí Vah.
Termíny přeletů mezinárodní orbitální stanice ISS můžeme
zjistit na www.heavens-above.com

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE

20. dubna ve 12 hodin 17 minut SELČ vstupuje
do znamení Býka,
v dubnu se den prodlouží o 1 hodinu a 43min.
3. v novu, 11. v první čtvrti, 18. v úplňku, 25. v
poslední čtvrti,
není pozorovatelný,
není pozorovatelná,

MaMiNa >>>>>>>>>>>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci

- pro nejmenší děti kolem 1-2 let, které se již naučily chodit.

Úterý (9.30-11.30) – Miminkování

- program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.

Středa (9.30-11.30) – Kapříci

- program pro rodiče s dětmi od 2 - 4 let. Součástí programu je
malá výtvarná dílnička s procvičováním jemné motoriky.

Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci

- program pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let s důrazem na rytmiku,
tanečky a říkadla.

Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek
- pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské školky.
Probíhá bez účasti rodičů. Na tento program je nutné se
přihlásit a to na tel.: 728334087 pí Pohlová nebo přímo v MC, a
to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni Základní
školy v Polici nad Metují.

Kroužky a kurzy – doplňující informace
Každé úterý od 16. a od 17.hodin - Keramika pro
nejmenší spojená s dalším tvořením pod vedením Simony

Pohlové. Jedná se o tvořivý kroužek, kde děti poznávají
keramickou hlínu a tvoří z ní výrobky. Další náplní programu je
tvoření z jiných a netradičních materiálů. Přihlásit se můžete
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kdykoliv během roku na tel.: 728 334 087 u lektorky pí Pohlové
nebo přímo v mateřském centru.

Cvičení na míčích nejen pro těhotné se přesouvá na
čtvrtek od 18 hodin – abychom mohli vyhovět všem

maminkám v jejich zájmu o cvičení, přesunuli jsme ho na
čtvrteční podvečer, hlásíme stále dost volných míst!!! Klasické
cvičení na míčích pro budoucí maminky, které pomáhá od
bolestí a také se připravit na porod s lektorkou Mgr. Karolínou
Havlíčkovou.
Přihlášky
na
777 903 029
nebo
mailu
katahlavkova@seznam.cz. Při účasti alespoň 4 osob je cena
150,-Kč za 5 lekcí, platba je předem, cvičení probíhá jednou za
týden. Lekce trvá 60 min.

Doplňkový program v mateřském centru
Šikovné ruce se tentokrát vrhnou na tyto zajímavé
výrobky:

Kvůli úpravě programu MC jsme museli přesunout tvoření
dospělců na středeční odpoledne. Příští měsíc uvidíme, jestli to
tak zůstane nebo zvolíme zpáteční přesun na čtvrtek. V dubnu
tedy ve STŘEDU!
Velikonoce už klepou na dveře, takže se ve středu 13.
dubna se vrhneme na drátkování vajíček. Je třeba si donést 2
vejdunky (možno i obarvené) a slabší drátek, který můžete
zakoupit v Galanterii u paní Vítkové. Při dalším setkání za 2
týdny, 27. dubna, budeme tvořit originální trička netradiční
voskovou batikou, sebou je třeba si přinést světlé bavlněné
tričko. Toto vyrábění bylo původně pro nemoc lektorky
zrušeno, takže ho uvádíme v náhradním termínu. Oba programy
začínají v 15:30, vstupné je 30,-. Připravila Katka Hlávková.

Velikonoční výstava 2011
– 3.ročník 16., 18. – 20. dubna
I v tomto roce organizujeme velikonoční výstavu prací
dětí ze základních a mateřských škol z okolí. Tímto vás na
ni srdečně zveme. Díky zaměstnancům Informačního centra
se nám podařilo zajistit otevření výstavy i v sobotu 16.
dubna dopoledne od 9 – 12 hodin. Další otevření výstavy
bude od pondělí do středy, vždy od 9-12 hodin pro školy,
školky a veřejnost a v odpoledních hodinách od 14 – 17
hodin pro veřejnost. K vidění budou opět krásné a
nápadité výrobky vašich dětí a kreativita jejich šikovných
učitelek a učitelů. Vstupné je dobrovolné a bude určeno
pro nákup výtvarného materiálu pro 3 stoly vybrané
nezávislou porotou.
V dopoledních hodinách jsou plánovány ukázky výroby
různých jarních a velikonočních výrobků – v pondělí se
můžete přijít podívat na paličkování a nešitý patchwork či
košíky z pedigu. V úterý nás přijedou navštívit studenti
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMDS z Hronova, kteří
si připravili zdobení perníčků a tvoření z ovoce a ve středu
zakončíme pletením pomlázek a malováním na textil a
hedvábí. Odpoledne jsme připravili od 15-16 hodin dílničky
s různým zajímavým vyráběním pro děti.
Účastníci výstavy: Knihovna Města Police n. M., ZŠ a MŠ
v Polici n. M., Mateřská škola v Polici n. M., ZŠ a MŠ Suchý
Důl, ZŠ a MŠ Bezděkov nad Metují, MŠ Velké Petrovice, ZŠ a
MŠ Bukovice, ZŠ a MŠ Žďár nad Metují, MŠ Česká Metuje.
Jako hosté přijali naše pozvání ZŠ ul. Hradební
z Broumova a Domov Dolní zámek, Teplice nad Metují.
Za podporu akce velmi děkujeme městu Police nad
Metují a Pellyho domům.
Speciální poděkování patří všem, kteří se podíleli na
dopoledních i odpoledních ukázkách a dílničkách, na
organizaci akce a hlavně Senior Klubu Ostaš, jehož členové
se opět ujali hlídání výstavy a zodpovědnému sčítání
návštěvníků – děkujeme.

Dovolená s MaMiNou - 2. – 6. května
V tomto termínu pojede 11 odvážných maminek
z mateřského centra a jejich 20 dětí na dovolenou do Domu
rodin ve Smečně. Pevně věříme, že si tam všichni
dostatečně odpočinou od běžných každodenních starostí a
užijí si spoustu zábavy a legrace a hlavně budou relaxovat.
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Ujišťujeme návštěvníky centra, že v tomto týdnu
zůstávají programy MC nezměněny. Rušíme pouze úterní
Keramiku a také pátečního Zvídálka, protože jejich lektorky
se také budou rekreovat a nabírat síly do další práce☺

Oznámení, nabídky, sdělení
Dramatický kroužek, o kterém jsme vás informovali
v minulém PM již má své přihlášené mladé herce a
herečky☺ Na informační schůzce, která se konala 7.4. se
rodiče i lektorky domluvili na termínu kroužku ve čtvrtek v
15 hodin v MaMiNě. První setkání tak bude ve čtvrtek 14.
dubna.
Do tohoto data přijímáme poslední 2 přihlášky, poté již
nebude přihlášení možné!
Jedná se o dramatický kroužek, který organizuje
mateřské centrum MaMiNa. Kroužek je určen předškolákům
až do věku 3. třídy ZŠ – cca 6 – 9 let. Děti nemusí umět číst,
předpokladem je dobrá výslovnost, chuť se učit něco
nového, zajímavého. Samostatnost a komunikativnost
dítěte. Lektorský tým, zkušená divadelnice Ivana
Richterová a nadšenec Martina Golová, si připravily tuto
náplň kroužku: komunikace, mluvené slovo, pohybová
aktivita, rozvíjení fantazie, pohádky a příprava na
studování her či pohádek, s následnými představeními.
Vstupné je 35,-, vybíráme dopředu na 5 lekcí.
Zumba pro členky MC - poděkování
Ve spolupráci s Pavlínou Noskovou jsme pro členky
mateřského centra připravili ukázkovou lekci Zumby, která
se konala v sobotu 9.4. dopoledne.
Pavlína Nosková se věnuje orientálnímu tanci a ZUMBĚ.
Je oficiální certifikovanou lektorkou zumby a členem
mezinárodní sítě lektorů zumby ZIN. Velmi děkujeme paní
Noskové za přípravu a realizaci této lekce. V případě
vašeho zájmu o návštěvu běžných lekcí Zumby, které paní
Nosková vede, se můžete informovat na webových
stránkách www.zumbapavlina.cz nebo na tel.: 723 419 937.
Canisterapie v MaMiNě
Canisterapie je součástí programu MC již pátým rokem,
letos je její fungování velmi ohroženo. V letošním roce se
nám prozatím nepodařilo sehnat finanční prostředky na
zaplacení těchto lekcí. Finance na canisterapii jsme žádali
již ve 3 grantových či dotačních řízeních. V této době
čekáme na výsledek posledního z těchto grantů, a to grantu
fy Konzum. V případě, že ani tento grant nebude úspěšný,
budeme se snažit najít sponzora, který by lekce ve zbytku
letošního roku zafinancoval. Tímto vás žádáme, pokud by
někdo měl zájem lekce sponzorovat, aby se nám ozval
s nabídkou na tel.: 777 903 029. Na tomto telefoním čísle
poskytneme i další informace o projektu. Děkujeme vám.
Za MC Káťa Hlávková
více o MC najdete také na www.mcmamina.cz

Výběrové řízení na fotografa
Podnikatelský klub Broumovska vyhlašuje veřejné výběrové řízení na fotografa,
který bude mít možnost vydat autorský kalendář na rok 2012.
Požadavky na záběry:
- region Broumovska kopírující hranici CHKO Broumovsko
- panoramatické barevné fotografie
- pro každý měsíc jedna fotografie – vlastní návrh podoby kalendáře
- dostatečný výběr snímků pro případné výměny
Termín pro dodání návrhů kalendářů – do pátku 29. dubna 2011, do 15:00
Kontakt:
Podnikatelský klub Broumovska
Michaela Janoušková
Centrum regionálního rozvoje Broumovska
Klášterní 1, P.O.BOX 81
550 01, Broumov
tel: 736 481 778
e-mail: michaelaj@broumovsko.cz

Pěkovští loutkáři se v této sezóně rozloučili v sobotu 19.
března představením „Kašpárek a čerti“. Obecenstvo se
dostavilo opravdu v hojném počtu. Některé loutky z divadla si
bude možné prohlédnout v květnu na výstavě v Pellyho
domech. A na další premiéru se můžeme těšit koncem roku.
V pátek 25. března 2011 byl zahájen cyklus oslav založení
obce Pěkov, a to zajímavou a hojně navštívenou přednáškou
p. Jiřího Kohla o historii Pěkova a Honů. Posluchači se
dozvěděli spoustu zajímavostí od prvních zmínek, přes selská
povstání, četné války, které ztěžovaly život místních, až po
školství. Právě na dobu, kdy v Pěkově ještě škola fungovala,
zavzpomínali nakonec ti, kteří tuto dobu sami pamatovali.
Pořadatel: Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s..

hlavně za to, že byly úžasné, aktivní, vtipné – snad se jim Noc
aspoň trochu líbila. Moc se nevyspaly, ale během soboty to
doma určitě dohnaly. A o tom to je. Jo – a víte, jak se jmenuje
hajný od jelena Větrníka? Prý Drobátko. A já si do té doby
myslela, že Robátko.

Šárka Pokorná

Poděkování do Pěkova….

Hned druhý den ráno – 26.3.2011 proběhl „Turnaj o pohár
knihovny dětí a mládeže ve stolním tenise“. Soutěžilo se ve
třech kategoriích: děvčata, starší chlapci a mladší chlapci.
Protože se na poslední chvíli několik účastníků omluvilo,
dostavila se posila ze sousední Bukovice. A to jsme netušili, že
si oba poháry odvezou. Vítězkou děvčat se stala Kristýna
Hubková, starších chlapců Petr Vacek a mladších chlapců
domácí Jakub Knittel.Cenami a diplomy byli oceněni všichni
soutěžící. Příští rok to Bukovičákům „nandáme“ – rozhodli se
Pěkováci. A děvčata to vzala vážně a několik se jich dohodlo na
pravidelném tréninku.

Dne 19.3.2010
proběhlo rozloučení s loutkohereckou
sezónou pěkovských ochotníků. Na programu nebyla pouze milá
pohádka, která jako vždy děti zaujala, ale také další program
pro zpestření nedělního odpoledne. Po zaslouženém potlesku
dětských diváků si všechny malé ručičky mohly loutky osahat a
vyzkoušet si, jak se loutka pod
jejich
vedením
probudí
k životu. Z malých diváků se
rázem stali herci a hlediště se
proměnilo
v jedno
velké
pódium.
Kdo
se
zrovna
nedostal ke své vytoužené
loutce, mohl si čekání krátit
hraním
připravených
her.
Vyvrcholením
příjemného
divadelního odpoledne byla
bohatá tombola, ze které si
každý diváček odnesl kromě
zážitků i nějakou tu cenu. Naše
poděkování patří všem ze
spolku pěkovských ochotníků,
kteří věnují svůj drahocenný čas na to, aby se dětská očka
rozzářila a jejich mysl obohatila o to, co nám pohádky
nabízejí. Za všechny maminky, které jsou vděčné za každé
naplněné odpoledne, v e l k ý d í k.
Kaněrová Michaela, Važanová Kateřina

HARE KRŠNA v Polici
Letos už podruhé dorazili dětští spáči (v počtu 15) do
pěkovské knihovny na Noc s Andersenem – 1.4.2011 (akce na
podporu dětského čtení, která se konala v mnoha knihovnách,
školních družinách a školách již 11. rok). Protože 4.4.2011 by
se spisovatel Václav Čtvrtek dožil stovky, přizpůsobili jsme
tomu i téma. Kromě her, soutěží, kvízu a čtení např. o
Křemílkovi a Vochomůrkovi, poslechu gramofonové desky o
Rumcajsovi, jsme hráli živé „Člověče, nezlob se“, opékali
špekáčky, pekli brambory, nechyběla noční výprava s
lucerničkami za jelenem Větrníkem, stezka odvahy a někteří se
těšili hlavně na to spaní (mezi regály knih). Děkujeme
maminkám a babičkám za upečené koláče, bábovky, buchty.
Původně měly být až k snídani, ale sešlo se jich tolik, že došlo
na noční ochutnávání (v noci byl prostě hlad). Ráno byly děti
odměněny diplomy a drobnými cenami, jednak za přežití noční
stezky odvahy, ale také za znalosti Čtvrtkových pohádek a

S prvními jarními paprsky
sluníčka k nám do Police
zavítali i oddaní členové hnutí
HARE KRŠNA. Usměvaví a plni
optimismu nabízeli polickým
občanům literaturu o Kršnovi.
Na své usedlosti pečou kromě
jiného i velmi chutné sušenky.
Každým rokem se v našem
městě objevují a mají radost,
když jejich výrobky jdou na
odbyt. Velice rádi s vámi
proberou Vaše dotazy ohledně
jejich víry. Tak jestli jste je
letos nepotkali, tak zase na shledání příště!
Markéta Jandová

28

Žijí mezi námi…
RENATA A ROMAN „MAX“
STEINEROVI

Rozhovor s „Maxovými“ jsme dělali u nich doma
v citlivě rekonstruovaném domě. Žijí bohatým kulturním
životem, je na nich vidět, že jejich velkou radostí je úsměv
dětí a to nejen jejich vlastních. Aktivit mají hodně a
zabírají jim jistě spoustu času.
Asi Vaší nejznámější a nejstarší akcí je Garden party.
Jak vznikla?
Max: Akci vymyslel Miloš Berka s Rodrigem (Milan
Rotter z Hlavňova), první ročník udělali oni. Od druhýho
ročníku jsme to dělali s Rodrigem napůl. Potom už ale byl
víc a víc zaneprázdněný a tak to pořádám sám.
Renata: Hmm…
Max: Sám (smích). Garden party se koná od roku 1991,
takže jsme měli už 20. ročník. S Renatou jsme se poznali
v roce 1993 a od tý doby mi s pořádáním pomáhá.
Takže se můžeme těšit na 21. ročník? Z akce se stala
pěkná tradice.
Max: Asi jo, mysleli jsme, že už ne, už je to po dvacátý
to samý. Dříve jsme se bavili sami, hráli jsme si na
továrníky, nikdo neřekl jediný sprostý slovo, všechno bylo
decentní, elegantní. Bavili jsme se o tom, jak komu stojí
akcie nebo „jak vám pěkně kouří komín u továrny, pane
továrníku“… Dneska to je spíš zábava a tohle se nějak
pomalu vytrácí. Myšlenka byla, užít si ten čas minulosti.
Měli jste perspektivu, že se z Garden stane masová
akce?
Max: To nás v první chvíli ani nenapadlo, třeba první
ročník jsme měli venku, stoly byly od Květy (bývalá hospoda
v Hlavňově), byly tam lampióny, hudba hrála z gramofonu.
Celou noc venku. Druhý rok pršelo, takže jsme všechno
sbalili a jeli jsme z Hvězdy ke Květě, tam vzali za své
gramofonové desky. Od třetího ročníku už akci pořádáme
uvnitř na chatě.
Nový impuls přišel asi na pátým ročníku, kdy se na
Hvězdě objevila skupinka čundráků z Prahy. Otevřely dveře
a tam dvacátý léta. Zůstali zírat s papulema dokořán. A od
tý doby jezdí pravidelně a myslím, že nevynechali ani jeden
ročník. Nebýt jich, tak by Garden party skončila. Akci jsme
financovali z aukcí pořádaných na místě. Každý něco dal a
začalo se dražit. Samozřejmě v halířích, takže třeba 10.000
není zas tak závratná cena.
Renata: Draží se úplně všechno. Třeba stará zaprášená
flaška se dražila jako láhev z Titaniku, nebo sedm
ložiskových kuliček jako sedm kulí ze Sarajeva. Jednou
dokonce i televize, která se zapnula, zvuk šel hned, ale
obraz naskočil asi až za hodinu (smích).
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Max: Tím se prokázalo, že zvuk je rychlejší než světlo.
(smích)
Jednou jsme napsali do archivu Českého rozhlasu
žádost, jestli nemají přímo z toho dne nějaký zprávy.
Poslali nám kazetu a shodou okolností to byl poslední den
života prezidenta Masaryka. Měli jsme starý rádio a za ním
byl kazeťák s nahrávkou zpráv. Lamentovali jsme a lomili
rukama nad zprávama o milovaným tatíčkovi Masarykovi.
Kde sháníte dobové oblečení?
Max: Já v hrabáku a trochu se dobově upraví.
Renata: Já si všechno šiju. Většinou bez střihů a
s kontrolou v zrcadle - je to docela náročný, ale hrozně mě
to baví. Jedny z mých šatů měla na sobě Martina Riegerová
a vyhrála Miss elegance na mistrovství republiky ve sjezdu
na dobových ski. Máme spoustu dětských obleků.
Letos
jste
nominováni
na
dobrovolníky
roku
východočeského kraje, Den D. Jak se to stalo?
Renata: Ani nevíme, kdo nás nominoval, ale Radka
Vlachová se mě pořád na něco vyptávala a nakonec po mě
chtěla i adresu. Teprve po pár dnech jsem to zjistila. Takže
takhle se to stalo.
Max: Já z toho nejsem úplně nadšenej, protože bych
tam radši viděl třeba dobrovolníky, co se starají o děti nebo
vedou skauty, ty tomu věnujou hroznýho času. My oproti
tomu děláme jenom „šaškárny“.
Jak jste se dostali k Silvestru u Čertovky?
Max: Pindejs (Petr Scholz) dělal nejdřív čerta sám a
nestíhal to, protože se chtěl jako čert pozdravit s každým.
A tak nás oslovil, jestli bysme mu nepomohli.
Renata: Jeden ročník mě napadlo, že bych si s sebou
mohla vzít saze a každýho pro štěstí čárnout. Je to krásný,
když pak slyšíme, jak lidi cestou k Čertovce potkávají ty se
zamazanýma tvářema. Ale většinou se ptám, jestli můžu
nebo nemůžu, hlavně u lidí, který neznám. Vloni mě
napadlo, napsat neviditelným písmen pergamenty a nad
ohněm je zahřívat až se objeví nápis. Byly i takové
poukázky, že návštěvníci mohli pozvat čertici na večeři. Ale
udělal to jenom jeden a pozval mě na jídlo do Pekla. Slávo,
díky, bylo to skvělý. (smích)
Jak se zrodil „Běh z Police do Police“?
Renata: To byl nápad starostky. Jednomu z účastníků
jaksi zapomněli vysvětlit, že je to sranda akce a on hned po
startu vyrazil a běžel před náma. Na kruháku jsme ho už
neviděli. Když jsme se dokodrcali na nádraží, seděl na
lavičce, vyhlížel nás a říkal, že to asi nepochopil. (smích)
Děláte spoustu dalších akcí pro děti, od hraní divadla,
adventní neděle, přípravu „mapečáků“ nebo akci „A
našlo se vejce“. Tak to vezmeme hezky popořádku:
Adventní neděle? Letošní rok mělo náměstí opravdu
krásnou atmosféru.
Renata: To je jedna z akcí, kde jsem postrádala
zapojení dětí. Tak mě napadlo, že by si mohly ozdobit
vánoční stromeček na náměstí. Myslím si, že se to povedlo,
všechny ozdoby vydržely a zůstaly na příště. Ozvy jsou
různý, jako u všeho, ale myslím, že převládají ty kladný.
A „mapečáci“ – co s nimi máte v plánu?(The Muppets –
postavičky navlečené na ruce, „maňásci“.)
Renata: Bětka Černá mi šije dvě postavičky
„mapečáků“, se kterýma bych chtěla objíždět školky s
výchovně zábavným programem a chtěla potom natočit i
DVD o Polici a okolí, kde v roli průvodců budou právě ty dvě
postavičky „mapečáků“. Zjistila jsem třeba, že ani místní
děti nevědí, kde je Kovářova rokle a proč se tak jmenuje.
A našlo se vejce ?
Renata: Akce se koná 15. května. Začne v 9 hodin na
náměstí. Odkud se skupinově vyrazí podle pergamenu na
dobrodružnou výpravu. Samozřejmě ty větší můžou jít i
sami. Jedinou povinností bude plnit úkoly a vzít si s sebou
svačinu na celý den a natvrdo uvařené vajíčko. Akce bude

mít velké překvapení v cíli, ale to samozřejmě
neprozradím.
A nejbližší akce?
Renata: Teď chystáme čarodějnice. „Čarodějná Police,
aneb je tu zpátky tradice“. V sobotu 30. dubna na náměstí.
Všichni jsou vítáni. Opět něco pro děti – takže čtyři malé
májky, který budou moci samy ozdobit. Potom zapálíme
oheň, bude připraveno zázemí, občerstvení. A pro dospělé
bude na plakátu výzva „pulitr a polínko sebou“, aby
vydrželi hlídat májku až do rána.
Přejeme Vám mnoho dalších skvělých nápadů a mnoho
spokojených návštěvníků Vašich akcí. Doufáme, že
z blížících se čarodějnic se stane úspěšná akce a vybuduje
si důležité postavení a bude se pravidelně pořádat.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Výroční setkání Ostrostřelecké
gardy Polické
V sobotu 5. března 2011 si Ostrostřelecká garda spolku
vojenských vysloužilců Václava hraběte Radeckého
připomenula již 19 let své činnosti a zároveň obnovení
veteránského spolku Radecký, který byl založen v Polici nad
Metují v roce 1869.
Výjimečnost tohoto setkání u pomníku vojenských
vysloužilců na místním hřbitově spočívala v tom, že byl po
šesti letech vyřazen nový řádný člen gardy, kadet Tomáš
Hitschfell z Pavlišova. Pevně věříme, že tento mladý a
odvážný hoch bude příkladem pro další své vrstevníky a
vyřazování nových členů se stane každoroční tradicí.
Po položení věnce a salvě se slova ujal podmyslivec
František Pohl, který přednesl aktuální zamyšlení nad
současným stavem naší společnosti a občanským posláním
v ní.
Po ukončení pietního aktu na hřbitově se členové gardy
a zástupci pozvaných spolků odebrali do restaurace
Sokolovna, kde pokračovala výroční schůze. Hejtman Karel
Sýkora a jemu podřízení přednesli výroční hlášení o stavu
Spolku. A rovněž bylo předneseno nejbližší společné konání.
Slova se ujali i pozvaní hosté z Klubu vojenských
vysloužilců, kteří vyjádřili naději, že vzájemná spolupráce
bude dále pokračovat a rozvíjet se. Garda byla poctěna
přítomností paní Idy Seidlmanové, starostky našeho města,
která reagovala na přednesené zprávy, poskytla i rady na
řešení některých problémů a současně vyjádřila naději, že
Ostrostřelecká garda spolku vojenských vysloužilců Václava
hraběte
Radeckého
zůstane
nadále
nedílným
reprezentantem svého města.
Pak již následovala družná část výročního setkání - na
počest nového člena spolku se podával Pavlišovský řízek a
jako zákusek tlačenka s cibulí.
Již za tradičně skvělou obsluhu a výbornou kuchyni
děkujeme panu hostinskému Ficencovi a panu kuchaři
Vlčkovi.
Za ostrostřelce šikovatel Štvrtečka

Na svatého Jiří rodí se jaro …
(svátek 24. dubna)
Podle legend se Jiří narodil kolem roku 270 n. l. v
Kapadocii, dnešním Turecku. Byl vychován v urozené
křesťanské rodině. Jako mladík se rozhodl pro vojenskou
kariéru u římského vojska; získal důstojnickou hodnost.
Když začal císař Dioklecián pronásledovat křesťany, Jiří
před něj předstoupil a vyznal se ze své víry. Císař jeho
slova označil za zradu a nechal Jiřího ihned uvěznit. Několik
dnů ho mučili, aby se zřekl křesťanství, ale marně. Roku
303 zemřel katovým mečem.
Svatý Jiří se stal vzorem čestného bojovníka za víru a od
středověku je zobrazován jako rytíř na koni, který svým
kopím probodává draka – symbol zla nebo také pohanství.
Někdy bývá u něj také postava klečící dívky. Za patrona si

ho zvolili rytíři, stal se i ochráncem některých měst, např.
italského Janova, a zemí. Jeho ochrany se ale dovolávali
též kováři, bednáři, pocestní a hlavně rolníci – vždyť
Georgius znamená v latině zemědělec. Podle lidové víry se
na sv. Jiří otevírá země. Svátek byl proto důležitým
mezníkem hospodářského roku, především v chovu dobytka.
K představě Jiřího jako rytíře drakobijce přispěla
legenda, jejíž zápletka připomíná pohádku:
V jezeře u libyjského města Silen se usadil drak a
sužoval celé okolí. Lidé mu nejprve vodili denně dvě ovce,
aby se nasytil. Když nestvůra požrala všechny ovce, přišli na
řadu lidé. Oběti byly vybírány losem a jednoho dne padl los
na královskou dceru. Král bezvýsledně prosí o její život, ale
princezna je předložena drakovi. Najednou se objeví
sv. Jiří, který na svých cestách zrovna jede kolem, postaví
se drakovi, zabije ho a zachrání princeznu. Vděční občané
se vzdají pohanství a přejdou ke křesťanství.
Svatému Jiří se začala úcta projevovat již záhy po jeho
mučednické smrti a také jeho jméno patří v křesťanských
zemích k nejčastěji užívaným. K poctě světce nechal
vybudovat chrám již římský císař Konstantin Veliký ve 4.
století. Kult svatého rytíře se rychle šířil po celé Evropě,
dosáhl i do Ruska, Turecka a Gruzie. Byly mu zasvěceny
kostely v Paříži, Mohuči, mimo jiné i románská bazilika
v areálu Pražského hradu (počátek 10. století) a při ní
založený klášter, vůbec první klášter na našem území. Také
románská rotunda na Řípu (z první poloviny 12. století) nese
jeho jméno.
František Janeček

Dny jarní
Konečně jsme se dočkali, není to apríl. Jaro už
doopravdy řádí i ve městě a semhle tamhle vidíte skupinky
lidí, kteří se snaží všechno špatné z ulic vymést. Jde to
ztuha, ale musíme tomu pomoci i my.
V posledním příspěvku do PM jsem se zastavila u
obchodů a obchůdků na náměstí a neměla bych přehlédnout
ani ty trochu zastrčené,leč potřebné a patřící do našeho
městského uspořádání. Tak třeba lékárna „Kuklík“ nejen
s léky, ale i výbornými čaji. Též restaurace“ Sokolovna „
patří mezi oblíbená místa setkání při dobré krmi a pan
restauratér je pán na svém místě. S dobrým jídlem a pivem
obsazuje první místo v pohostinství města a nezadá si
v porovnání ani s opět otevřeným „Pensionem 65“ na Sibiři.
Postoupíme-li dále k centru města všimneme si
drogerie TETA naproti České spořitelně, kde je důležitý
bankomat, k němuž se často uchylujeme jako k první
pomoci. No, a ta drogerie má v sobě tolik nabídek a
voňavých lákadel, že člověk neodolá. A je dobře, že se tu
předhání a konkurují dva takové obchody, které pořád a
pořád potřebujeme.
Když pak vcházíme z náměstí do Tomkovy ulice, je
nepřehlédnutelná Vinotéka, což je velice užitečné
zařízení,které v nás může čas od času
vzbuzovat svými
moky příjemnou náladu.
A hned vedle je páně
Suchomelovo zelinářství. To mám ve veliké oblibě, protože
holduji ovoci i zelenině a s příjemnou obsluhou dámskou i
pánskou si ráda popovídám. Mám ráda i jejich „Bio“
potraviny, takové ty s mořskou řasou . Bude se jí ještě
dařit, když na nás „atomy“ útočí ze všech stran?
A dále je pěkné posezení u pana Novotného, který má
nejen dobré pivo, ale připravuje i dobrou překapávanou
kávu. Teď jsme tuto hospůdku dlouho nenavštívily, tedy se
sestrou,ale to dělala asi ta protivná dlouhá zima, že jsme
trčely doma, četly a zíraly často do bedny, zvané televize a
kazily si náladu.
V Tomkově ulici je také galanterie, která stojí za
povšimnutí, obchůdek paní Karfové také s voňavými
věcičkami a na konci ulice je obuv pana Jiráska, kterému
říkáme podle značky jeho obuvi JOLA. Vím, že boty Jola
jsou horolezecké páskáče s orthopedickým klenkem, ale
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pan Jirásek nevyrábí jen Joly. Mám jím vyrobené zimní
kožené boty kotníčkové, takové do nepohody, fortelně
udělané a mohu vřele doporučit firmu Jola.
Na druhé straně ulice Tomkovy se prodávají potřeby pro
koupelny a ještě dále k náměstí je obchod s potravou pro
zvířátka a i jiné věci a na konci je polský obchod
s potravinami a tam koupíte vše od uzenin až po vitamíny,
dle libosti.
Škoda, že už nefunguje restaurace“ Na poště“, která
tam dlouho sloužila Poličákům ještě za dob pana Johna zv.
Džony a jeho manželky. Leč,jak je vidět, v Polici se moc
restauracím nedaří. Ono je to přece jenom „fuška“ starat
se o hosty, dobře jim vařit a ubytovávat.
A když zabrousíme ještě dál, ocitneme se u starobylé
hospody Krčma a tam je posezení, jak se patří na českou
hospodu. Já ji znám především z třídních setkání ročníku
1937. Dobře si tam popovídáme, najíme a zapijeme všechny
radosti i strasti. Fakt je, že každým rokem nám někdo
ubude, ale to už i k životu patří. Ale některé ročníky nám i
závidí, že si dokážeme ještě skočit při hudbě.
A to už se pomalu přes cestu dostaneme ke starému
pivovaru, jehož činnost už nepamatuji, ale vím, že tu byly
právovarečné domy,o kterých se debatovalo v době
restitucí, ale výsledek neznám. Z pivovaru se stalo sídlo
JZD Hvězda, či jak se jmenovalo a je tam též znovicírovaná
ubytovna Spartaku a sauna s masážemi.
Mne však nejvíce zaujala ta sauna a masáže. Ne proto,
že bychom ji navštěvovaly se sestrou kvůli jejímu účelu, ale
schází se tam dobrá parta žen, které se mimo saunování i
dobře baví. No, vždyť po takové masáži se dobře povídá a
ledacos „po policku“ rozebere a při tom se i dobře pije
pivečko a jiné nápoje a konzumuje „vídeňská“ uzenina. A
všemu tomu dává šmrnc Magda M., která jako starostlivá
máma dbá o dobroty, které si vymýšlíme a připravuje
všelijaká překvapení. Ve čtvrtek při dámském obsazení je
tam rušno a milo. To je též kus občanské společnosti, která
přispívá k pěknému životu městečka.
Je to ode mne takové cancálkovské povídání, ale cožpak
v tomhle nepřehledném světě, hrozivě vypadajícím,
nemůže být něco úplně obyčejného, jednoduchého bez
všelijakých „izmů“ a levých a pravých ohlupujících názorů a
uskupení ?
Přeji všem lidem dobré vůle pěkné jarní dny a
rovnováhu ke všemu konání!
Jar@a Seidelová

PODĚKOVÁNÍ KOLEGOVI

I v době hospodářské krize, v době úspor a škrtů mohou
vzniknout zajímavé projekty a unikátní počiny. Díky
dlouhodobému úsilí lékařů Ústavu soudního lékařství
v Hradci Králové byl v roce 2009 schválen příslib výstavby
nového pracoviště soudního lékařství ve Fakultní Nemocnici
v Hradci Králové. V dnešních dnech prochází nově
vybudovaný pavilón soudního lékařství v centrálním areálu
fakultní nemocnice kolaudačním řízením pro zkušební
provoz. V nové budově soudního lékařství budou k dispozici
ty nejmodernější technologie a metody, které současná
medicínská věda nabízí. Výstavba nového pracoviště však
není pravým důvodem, proč píši tyto řádky. V roce 2010
vyšla z pera královéhradeckých soudních lékařů odborná
monografie věnovaná problematice střelných poranění. Na
počátku autorské práce jsme oslovili desítky sponzorů
s prosbou o finanční pomoc. Jen zlomek sponzorů přislíbilo
pomoc s vydáním knihy a ještě menší zlomek svůj příslib
dodrželo. Touto cestu bych chtěl vyjádřit za celý kolektiv
našeho pracoviště své poděkování svému kolegovi panu
MUDr. Štěpánu Kurskému, který svou finanční pomocí
podpořil vydání publikace, která je v celosvětovém měřítku
ojedinělá. Je symbolické, že skutečnou pomoc jsme našli
až ve městě, ve kterém jsem prožil své dětství. I když
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v Polici nad Metují již několik let nežiji, zůstává Policko
krajem, který jsem ve svém srdci nikdy neopustil.
MUDr. Petr Hejna, Ph.D. přednosta Ústavu soudního
lékařství LF UK a FN Hradec Králové.

Železniční muzeum v Meziměstí
Autorem expozice je pan Petr David, který v budově
železniční stanice Meziměstí vystavuje předměty z vlastní
rozsáhlé sbírky. Rád každého výstavou provede a připojí
komentář či vysvětlení. Nyní v době počítačů a pásmových
jízdenek si málo kdo vzpomene na jízdenky z lepenky, u
které platila cena zvlášť z jedné stanice do druhé. Vše se
mění – přijďte zavzpomínat na starou dobrou železnici.
Malé i velké jistě potěší funkční elektrické modely vláčků,
model nádraží v Meziměstí s kolejištěm a vláčky a mnohé
další.
Vchod do muzea je z haly s výdejnami jízdenek.
A. Kohl

Čestní občané
města Police nad Metují –

dokončení

Při vědomí toho, že je dnes Klement Gottwald historiky
hodnocen jako osoba, mající přímou politickou odpovědnost
za stovky vražd, statisíce deportací a věznění i za
zplundrování země, o jejíž osudech po dobu pěti let
rozhodoval, nabízí se i otázka jeho čestných občanství,
dosud přetrvávající v mnoha městech i po změně politické
atmosféry v roce 1989. Mnohá česká města jej čestného
občanství bez okolků zbavila (např. Brno, Znojmo, Kladno,
Kroměříž, Ostrava, Plzeň atd.), jiná města, a je jich
v České republice nejméně ještě dvacet (např. České
Budějovice, Český Krumlov, Králíky, Uherský Brod, Chrudim
atd. – a paradoxně i sám Zlín, jehož jméno – Gottwaldov –
nesl od roku 1949 do roku 1990) většinou argumentují tím,
že nemíní „nepřípustně přepisovat historii“. Do tzv.
„přepisování historie“ se nehrnou ani ta města, která
čestným občanstvím v minulosti vyznamenala masového
vraha J. V. Stalina (České Budějovice, Kadaň, Chrudim,
Lanškroun), strůjce okupace republiky v r. 1968 Leonida
Iljiče Brežněva (Hluboká n. Vltavou), ovšem vrcholem je
dosud trvající čestné občanství válečných zločinců Konráda
Henleina v Králíkách či v Benešově n. Ploučnicí a Adolfa
Hitlera v Písku a v Lanškrouně. Také v Polici n. Metují byl
v nedávné době učiněn pokus čestné občanství Klementu
Gottwaldovi odejmout – ovšem s negativním výsledkem.
Osobně se domnívám, že často halasně proklamovaný
argument „nebudeme vytrhávat listy v kronikách, české
dějiny nebudeme měnit“ neobstojí. Tak jako se tenkrát
plénum Národního výboru usneslo čestné občanství K.
Gottwaldovi udělit (možná i ne zcela dobrovolně), nyní
současné obecní zastupitelstvo, u vědomí všeobecně
známých morálních kvalit vyznamenaného, se usnese čestné
občanství zase odejmout. Nic víc, nic míň. Není to žádné
měnění historie, je to jen její další pokračování. A zřejmě
nebudu sám, kdo se právem domnívá, že představitelé
totalitních režimů by se čestným občanstvím našich měst
chlubit neměli, ani to, že by bylo nejlépe politikům čestné
občanství vůbec neudělovat, protože to je zvláštní
„kategorie“, která velmi rychle podléhá proměnám času a
historie.
Posledním, čtrnáctým nositelem titulu čestného
občanství města Police nad Metují je
univ. prof. PhDr. JOSEF BROŽEK.
Světoznámý vědec v oboru psychologie a antropologie
univ. prof. Josef Brožek se narodil dne 14. 8. 1913

v Mělníku. Během svého dětství prošel s rodiči mnoha
štacemi v různých jazykových prostředích (Polsko, Rusko),
až se roku 1921 objevil v Polici nad Metují, kde jeho otec
získal zaměstnání v administrativě Katschnerovy továrny na
brusle. Brožkovi bydleli na Babí až do roku 1929, kdy rodina
z Police zase odešla. Po absolvování gymnázií v Náchodě,
Mělníku, Brně a Plzni studoval psychologii na Karlově
universitě, jak na české tak i na německé psychologické
fakultě, kromě toho zapisoval také antropologii. Po
krátkém působení asistenta na katedře filosofie UK, dále
v karlínské Poradně pro volbu povolání, nastoupil v r. 1937
jako psycholog ve Zlíně, odkud odešel na roční zkušenou na
americké univerzity. V důsledku 2. svět. války a dalších
okolností se již do ČSR vrátit nemohl. Nikdy se však za
emigranta nepovažoval. Roku 1945 se stal občanem USA. Za
války pracoval pro Office of Scientific Research and
Development, nejvyšší vědeckou organizaci válečných let.
Záhy vešel ve známost obou oborů – psychologie a
antropologie – svým významným podílem na badatelském
projektu
minnesotské
univerzity,
dokumentovaném
publikací The Biology of Human Starvation.
Popisovat celou vědeckou dráhu prof. Brožka není
účelem tohoto pojednání. Jen ještě uveďme, že během
celého období totalitního režimu podporoval řadu našich
mladých psychologů zásilkami odborných publikací, radou,
zajišťováním studijních pobytů atd. Zájemce o bližší
podrobnosti odkazuji na publikaci Josef Brožek: Má Police
(1995; nákladem Městské knihovny v Polici n. M.) a na další
odborné články.
Osm dětských a jinošských let strávených v Polici n.
Met. se Josefu Brožkovi vrylo hluboko do duše. Police jeho
mládí byla městem divadla, hudby a zpěvu, okouzlila jej
kouzelná příroda, kulturní památky, rázovitá malebnost
domků a chalup na Záměstí. Rád vzpomínal na své tehdejší
mladší i starší kamarády, na muzicírování v Šantově mlýně
v Ochozi. Sám prohlásil: „že vyrůstal v jedinečně krásném a
historicky bohatém kraji a vstřebával jeho krásy, půvab a
pohádkovost do té míry a hloubky, že z těchto pramenů
dodnes pije vodu živou. Policko je kraj, který v mém
duševním životě hrál tak nesmírně důležitou, jedinečnou
úlohu. Kořeny myšlení a cítění, tedy mé osobnosti, jsou
v Polici.“ Na Polici nikdy nezapomněl: při každé své
návštěvě republiky (1948, 1963, 1969, 1970) nikdy
neopomenul do „své“ Police alespoň na skok zavítat,
navštívit staré přátele, projít se po známých místech.
Dne 23. března 1992 městská rada svým usnesením č.
8/9/92 rozhodla, aby byl prof. Josef Brožek jmenován
čestným občanem města Police nad Metují. To se
uskutečnilo při jeho návštěvě v Polici n. Met. dne 20. srpna
1992, kdy mu bylo starostou ing. Karlem Šnáblem čestné
občanství slavnostně uděleno. Roku 1996 mu bylo uděleno
čestné členství Česko-Moravské psychologické společnosti a
byl vyznamenán zlatou pamětní medailí Univerzity Karlovy.
Při té příležitosti znovu navštívil Polici. Dne 19. září se na
radnici uskutečnilo setkání s vzácným hostem, při kterém
z rukou starostky města Marie Vaňkové obdržel pamětní
list. PhDr. Josef Brožek, první (a zatím poslední) držitel
čestného občanství města Police nad Metují v polistopadové
historii naší republiky, držitel mnoha ocenění za svou
celoživotní práci, zemřel dne 18. ledna 2004 v USA.
Miroslav Pichl

Z pamětní knihy obce Hlavňova
Pokračování z minulého čísla

Století XIX.

Roky ubíhaly, klidně žilo obyvatelstvo obce a nastal
památný rok 1848. Konstituce. Záznamů z té doby je málo.
Téměř žádné.
V roce 1853 byly v obecním zastupitelstvu tyto osoby.
Představený: František Jirků z č. 9

Radní: Hynek Berka, rolník z č. 37, Josef Schwaansee,
rolník z č.37
Členové: Antonín Kinzel (č. 19), Josef Borna (č. 33),
Florian Berka (č. 41), Antonín Winter (č. 27) a František
Janeček (č.2) - vesměs rolníci.
V dubnu (28. IV.) obecní představenstvo společně
s výborem vykonalo přehlídku obce a bylo usneseno, že se
přes potok naproti číslu 26 a 56 pořídí nákladem obce
dřevěný most.
Užitek myslivosti (honební) na pozemcích náležejících
obci připadl císařským patentem (v červenci 1853)
majitelům pozemků. Bylo však třeba, aby pronájem honitby
převzal někdo oprávněný k nošení zbraně a honebního
patentu znalý.
Při dražebním pronájmu konaném u c. k. podkrajského
úřadu v Broumově 10. července 1853 najal honitbu
v Hlavňově rolník Antonín Winter z č. 27 za 17 zl. 6 kr. stř.
ročně. To se nelíbilo správcovství Dominia polického a
zvláště nadlesnímu, který chtěl najmout honitbu v celém
okresu pro klášter.
Občané brzy tuto nelibost ucítili. Povstal pomalu
nepokoj a sočení proti nájemníkovi Antonínu Wintrovi (inu
bylo to v Hlavňově; pozn. pisatele), který beztoho
dražebních podmínek nedodržoval a také dodržovat
nemohl.
Proto stalo se v obci usnesení, že se myslivost převede
na tehdejší vrchnost prostřednictvím nadlesního. Ten však
se uvolil platit pouze 6 zl. stř. ročně nájmu. První nájem,
který obec prostřednictvím berního úřadu v Polici n. Met.
obdržela, byl zaúčtován do obecních příjmů.
Od r. 1848 přestali občané platit poplatek na farské
koně a dávky z krav vrchnosti. Protože však tyto dávky
k výkupu nepřišly, bylo v říjnu 1853 stanoveno, že se tyto
dávky odvádět musí, dluh za 5 roků obnášející 10 zl. 16 kr.
stř. byl zaplacen z příjmů obecních.
Před mnoha lety oženil se zdejší příslušník Jan Franz a
zemřel potom v Praze. Zanechal po sobě vdovu Františku se
třemi dětmi. Ta byla i s dětmi poslána postrkem do
Broumova a odtud do Hlavňova, aby se o ní jako svou
příslušníci postarali. Byl jí dán byt u Václava Kleinera ve
výměnkářské světničce čís. p. 38 a později u Františka
Lamky č. 56 a dovoleno jí, aby zároveň s jinými chudými
v obci almužnu sbírala.
Dne 5. ledna 1854 sešlo se obecní zastupitelstvo, aby
uzavřelo účty za rok 1853. Při této příležitosti byly
ujednány následující věci:
l. Hned jak výsledek c.k. vyvazovací komise v záležitosti
zhoštění činže byl občanům doručen, spláceli někteří z nich
buď zcela nebo jen zčásti náhradní jistiny do obecní
pokladnice. Jistina náhradní, která vcelku 236 zl. stř.
obnáší, zúčována bude k obecnímu příjmu. K obecnímu
příjmu vzaty budou též až dosud dluhující nedoplatky za
zakoupená stavební místa, které činí 10 zl. 45 kr.
Když byly odečteny výdaje, které v tomto roce
neobyčejně vzrostly, od příjmů, shledáno bylo, že zůstává
hotovost 202 zl.stř. Usneseno, aby se z této částky vzaly 2
zl. pro příjem
na nastávající rok a 200 zl., aby bylo
uloženo na 5% úrok od 1. ledna 1854. K obecnímu příjmu
aby se pak bral i nadále jako úrok z této jistiny.
2. Od 1. ledna t.r. mají se výlohy obecní o takzvané
„mimovydání“ pod jedním zapisovati a společně účtovati.
3. Místní představený p. František Jirků udává, že
s dosavadní roční mzdou 6 zl. stř. pro budoucnost nemůže
se spokojit. Ustanoven tedy jeho roční plat na 12 zl. stř. a
za každou cestu k úřednímu jednání do Police 20 kr. stř.
nebo roční paušál 8 zl. stř.
V měsíci dubnu byla opět provedena prohlídka obce a
usneseno, aby se zřídila před příbytkem čp. 60, na
takzvaném Broumovském stezníku přes potok, široká
kamenná lávka se zábradlím.
Počátkem července 1854 dostavila se do obce
katastrální c.k. komise, aby ustanovila domovní daň.
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K ulehčení státních finančních záležitostí nařízena jest
císařským patentem dobrovolná státní půjčka. Ta nedošla
však žádoucího cíle. Zdejší obec upsala 20 zl. stř.
Rok 1855. Zdejší příslušník František Schulz, podruh a
zedník, chtěl odejíti do Uher, aby se tam živil prací
zednickou. Avšak ženu a šestiletého syna chtěl zde
zanechati. Dříve však, než se mu domovský list k tomu
účelu vydal, musel se jeho otec Jan Schulz z Huttberka
zavázati, že se o dítě svého syna až do návratu otcova, a
v případě, že by se nevrátil, až do dvanácti roku dítěte
otcovsky starati bude.
Prozatímně zřízené krajské vlády a podkrajské úřady
byly zrušeny a zavedeny opět krajské úřady a okresní úřady.
V Polici byl okresní úřad s okresním soudem spojen. Úřady
ty počaly dnem 1. července svoji činnost. Okres polický byl
tehdy od okresu broumovského zcela oddělen.
Dne 10. června nalezly zdejší dvě ženy Marie Čechová a
Anna Pejskarová v lese na skalách vpravo od Hvězdy
mužskou mrtvolu, která zde nepochybně ležela již přes rok.
Věc ta byla oznámena c.k. okresnímu hejtmanství. Dne 12.
června bylo zavedeno šetření a 15. června byla mrtvola
pohřbena na polickém hřbitově. Výlohy tím povstalé byly
prozatím představeným obce zaplaceny a likvidovány.
Poněvadž se domovská příslušnost tohoto nalezence
nevypátrala, zaplaceny jsou starostovi výlohy z obecní
pokladnice chudých.
Pokračování v příštím čísle.

Vybral František Janeček

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Postní a velikonoční doba
První dubnové dny s sebou přinesly krásné počasí a zdá
se, že zima definitivně ustoupila a přihlásilo se nové jaro.
Přicházející jaro probouzí přírodu a po náročné zimě
probouzí také nás a přináší do našich dnů novou radost,
naději, očekávání a odhodlání. V církvi je jarní období
tradičně
spojeno
s nejvýznamnějším
obdobím
křesťanského liturgického roku, a to velikonočními svátky
a velikonoční dobou, na které se připravujeme v postní
době. Postní doba potrvá ještě do poloviny dubna. Květnou
neděli, která bude letos 17. dubna, si připomeneme
Ježíšův poslední příjezd do Jeruzaléma na tradiční židovské
velikonoční svátky Pesch. V týdnu po Květné neděli pak
postní doba končí a začíná postně-velikonoční Svatý
týden s Velikonočním triduem (třídením) . V tomto týdnu
prožijeme Zelený čtvrtek - připomínku Ježíšovi poslední
večeře, Velký pátek - připomínku Ježíšova umučení, Bílou
sobotu, Velikonoční vigílii - připomínku Ježíšova vzkříšení
a nedělní Boží hod velikonoční - oslavu Ježíšova vzkříšení.
Poté bude následovat 50-ti denní liturgické velikonoční
období.
Velikonoční vigilie je nádherná slavnostní bohoslužba.
Má čtyři části: bohoslužbu světla, bohoslužbu slova, křestní
bohoslužbu a eucharistii. Bohoslužba světla začíná mimo
kostel, rozžehnutím velikonočního ohně, ten je poté
posvěcen a od něho se zapálí velikonoční svíce (paškál). Ta
je nesena v průvodu do ztemnělého kostela a věřící si od ní
zapalují vlastní svíce. Znázorňuje nám „světlo Kristovo“.
Po příchodu do kostela zazní na adresu velikonoční svíce
krásný velikonoční chvalozpěv (Exsultet), který tvoří vrchol
této části bohoslužby. Následuje bohoslužba slova, která
se skládá ze 7 čtení ze Starého zákona ( nejdůležitějším z
nich je vyprávění o přechodu Izraelitů Rudým mořem při
východu z Egypta - Ex 14), jednotlivá čtení jsou od sebe
oddělena zazpívanými žalmy (nejdůležitější je Mojžíšova
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píseň Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený,
která zazněla po přechodu Rudého moře) - počet čtení ze
Starého zákona je možné zredukovat, poté se při zpěvu
Gloria (Sláva na výsostech Bohu) znovu rozezní zvony,
následuje čtení z Nového zákona (z Listu Římanům),
poprvé zazní velikonoční zpěv Aleluja a bohoslužba slova
vrcholí četbou evangelia o Ježíšově zmrtvýchvstání
s následnou promluvou. Další částí je křestní bohoslužba.
Při ní se nejprve požehná voda, potom bývají pokřtěni a
někdy i biřmováni ti, kdo se připravili na křest
(katechumeni), a poté všichni věřící, kteří se během postní
doby připravili na Velikonoce, obnoví své křestní sliby a
závazky. Závěrečnou částí je slavení eucharistie
s přijímáním. Do velikonoční doby patří šest následujících
velikonočních nedělí. (Velikonoční doba letos končí
v neděli 12. června Slavností Seslání Ducha svatého.)
Velikonoční události jsou základním pilířem, na kterém
stojí křesťanská víra, naděje a láska. Velikonoce jsou proto
nejvýznamnějším a také nejstarším křesťanským svátkem.
Boží láska, která se tak silně projevila především v Ježíšově
oběti a Boží plán spásy každého člověka, pramenící z
Kristova vzkříšení, jsou pro nás zdrojem naděje a radosti do
dalších období života.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
10. dubna - 5. neděle postní
17.dubna - Květná neděle s pašijemi
18. - 24.dubna - velikonoční týden
19. dubna - výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.
23. dubna - svátek Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
25. dubna - svátek Sv. Marka, evangelisty
29. dubna - svátek Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky
církve, patronky Evropy
1. května - 2. neděle velikonoční, neděle BOŽÍHO
MILOSRDENSTVÍ (Svátek práce - státní svátek)
3. května - svátek Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
6. května - památka Sv. Jana Sarkandra
8. května - 3. neděle velikonoční
(Den osvobození - státní svátek, Den matek)
LITURGICKÝ PROGRAM LETOŠNÍCH
SVÁTKŮ V POLICKÉ FARNOSTI:

VELIKONOČNÍCH

21. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
17.30 mše svatá na památku Večeře Páně
18.30 - 19.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci
22. dubna - VELKÝ PÁTEK, den přísného postu
8.00 křížová cesta
8.30 - 17.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci
15.00 začátek novény před Svátkem Božího
milosrdenství
17.30 bohoslužba na památku Umučení Páně
18.30 - 19.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci u
Kristova hrobu
23. dubna - BÍLÁ SOBOTA
8.00 ranní chvály - společná modlitba církve (Breviář)
9.00 - 19.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci u
Kristova hrobu
10.00 požehnání velikonočních pokrmů
11.00 požehnání velikonočních pokrmů
15.00 společná modlitba v rámci novény před Svátkem
Božího milosrdenství
20.30 VELIKONOČNÍ VIGILIE (přineste si s sebou svíčky)
24. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
8.00 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - zpívaná mše
svatá (zpívat bude polický chrámový sbor)
25. dubna - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8.00 mše svatá
24. dubna - 1. května - Velikonoční oktáv
V měsíci dubnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:

5
5
5

v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
ve středu mše svatá od 8.00 hod.
v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností

Rádi bychom všem popřáli radostné Velikonoce a
krásné jarní dny. Všichni jste srdečně zváni na
velikonoční bohoslužby.

MÁJOVÁ POUŤ DO VAMBEŘIC
V sobotu dne 7. května 2011 pořádá naše farnost již
tradiční Májovou pouť do Vambeřic v Polsku, k bazilice
Panny Marie, královny rodin, letos s modlitbou za našeho
nového biskupa Mons. Jana Vokála. Putovat budeme pěšky
po památné vambeřické poutní cestě s kamennými kříži a
sochami, malebnou krajinou Policka přes Broumovské stěny
do Broumovské kotliny a odtud do Vambeřic. Pouť bude
zahájena v 8.00 hod. požehnáním poutníků v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují a ukončena
mší svatou od 16.30 hod. v bazilice Panny Marie ve
Vambeřicích. Po mši sv. bude možnost prohlídky baziliky,
Kalvárie a dalších míst Vambeřic. Zpáteční cesta bude opět
zajištěna odvozem autobusem v 19.00 hod. Podrobnější
program bude uveřejněn na plakátku v našem polickém
kostele.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie a měsíc březen
-

-

-

-

-

Městská policie i v minulém měsíci zaměřila mimo jiné
i na kontrolu výkonu práce osob při výkonu veřejných
prací ve městě.
Společně se sociálním odborem provedla řadu kontrol
mládeže, rodin a městských bytů.
Spolupracovala s obvodním oddělením Policie ČR,
prováděla kontroly bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.
Provedla kontrolu stavu sportovišť, zejména jejich
vybavenosti a zpracovala písemnou zprávu.
Vyřešila a ocenila ve spolupráci s ostrahou a
zaměstnanci Penny Marketu práci několika pobertů
Ve spolupráci s TS zajistila úklid černé skládky u
větrolamu za rozvodnou.
Uložila několik blokových pokut za přestupky.
Účastnila se výkonu exekuce na žádost zaměstnanců
soudu.
Přijala zhruba 40 oznámení od občanů, na která
reagovala buď okamžitou pomocí a řešením, případně
postoupením orgánům, za tu kterou věc odpovědným.
Útulek je v současné době obsazen dvěma pejsky, dva
další našli během
uplynulého měsíce nové
domovy..naše poděkování za pomoc tak letí paní
Kubáskové do Martínkovic a paní Jirmanové do Vysoké
Srbské. Fotografie pejsků najdete na stránkách města.
V poslední době se stalo, že někteří majitelé zbrojních
průkazů zaspali a řádně si neohlídali konec platnosti.
Proto jedna výzva ke všem militaristům, kteří mají
„zbrojáky“… podívejte se, kdy vám končí a zažádejte
včas..
Petr Zima – vrchní strážník MP

Horolezecký klub Ostaš
- Novým předsedou klubu se stal Michal Stuchlík a vystřídal
tak Jiřího Škopa.
- Počet členů k 19. 2. 2011 je 46.

Stručné ohlédnutí za činností Horolezeckého kubu
Ostaš v roce 2010
(zdroj: Výroční zpráva HKO 2010, Jiří Škop)
1. Novoroční open 2010
Již
tradiční
zahájení
nového
roku
závodem
v obtížnostním lezení na umělé lezecké stěně v Sokolovně.
Závodu se účastnilo přibližně 33 mužů a 11 žen, přičemž
v závodě měli zastoupení dospělí a junioři. Závod se
podařil, což bylo zřejmé jak z přímých reakcí závodníků
bezprostředně po závodě, tak z reakcí, které se objevily na
internetových lezeckých serverech.
2. Tajfunky 2010
Tento ročník se vyznačoval zejména tím, že naším
klubem bylo rezignováno na funkci pořadatele, a byla
využita forma public-privat-partnership, kdy závod pořádají
všichni a zároveň nikdo.
Zima relativně přála, a tak se závod konal na celkem
malém množství sněhu. Podařeného závodu se účastnilo
kolem 35 borců, a krom drobných úrazů přežili všichni
celkem ve zdraví.
3. Otevírání skal na Ostaši
Skály byly opět otevřeny klasickým klíčem a šampíčkem,
a to tak, že důstojně. V rámci akce byla v Dolním labyrintu
Ostaše západně pod Fořt Peregrýnem vylezena nová věž,
pojmenovaná Ortogonální matice.
4. Oddílový zájezd na Hruboskalsko
Proběhl stejně jako v předchozích letech v termínu
cyrilo-metodějo-husových svátků. Labské pískovce však byly
nahrazeny Hruboskalskem. Skupině účastníků se podařilo
několik
přelezů
těžkých
cest,
včetně
několika
hromadnějších výstupů v krásných kolmých a mírně
převislých osolených stěnách. Při akci zjistilo několik borců
a borkyň, že doma je hold doma, a že krásné klasické
výstupy na Hrubici mohou někdy být pekelně děsivými
záležitostmi. Nicméně po akci panovala mezi účastníky
spokojenost a chuť vytrvat v této krásné tradici.
5. Lezecký závod „O Krále Ostaše“
Závod byl připraven, přálo i počasí, takže se opět ve
věžích Ostaše závodilo už od pátečního podvečera. Vítězná
dvojice vylezla 75 věží v terénu a 3 věže pivní cestou.
6. Brigáda na Ostaši a Poslední slanění
Akce byly spojeny v jednu a konaly se opět na Ostaši.
V rámci brigády proběhl pokus o opravu stezky u Prokleté a
přetlučení slaňáků na čtyřech věžích. Zda je stezka
bezpečná, bude vyzkoušeno až při jarním lezení.
Bezprostředně po brigádě bylo přistoupeno k Poslednímu
slanění.
7. Skalní brigády
V uplynulém roce byly svolány celkem 2 brigády (1x
Adršpach, 1x Ostaš). Účast členů HKO na brigádě pořádané
provozovatelem turistického okruhu ve spolupráci s Oblastní
vrcholovou komisí byla vzhledem k ostatním oddílům
v oblasti značně nadprůměrná. Brigáda na Ostaši viz bod 6.

Auto-Moto klub Police nad Metují
Zpráva o činnosti v roce 2010
(zdroj: Zápis z výroční schůze AMK)
Výroční členská schůze, která se konala v Suchém Dole.
32. Ples motoristů, který byl dvoudenní a konal se na
Hvězdě.
MČR cross Country motocyklů v Radvanicích v Čechách.
Enduro Cross v Radvanicích v Čechách
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Výpomoc při pořádání závodů Sudety (horská kola,
silniční kola).
Výpomoc při Rally show v Hradci Králové na fotbalovém
stadionu.
Stavění stanu a pódia pro DSO Policka.
Spojení s klubem RC Klub Police nad Metují.
Neuskutečnil se zájezd pro dříve narozené členy.
Každý měsíc bylo přispíváno článkem do Polického
měsíčníku.
Od města Police nad Metují byl obdržen Pamětní list.
Parkování autobusu v objektu bývalé mlékárny
Byl zvolen nový správce dílny – Rostislav Maďar st.
Ve svépomocné dílně byl opraven záchod, natřena
hlavní brána, provedeny drobné opravy a nainstaloval
se venkovní halogen na pohybové čidlo.
Svépomocná dílna byla dvakrát vykradena – pachatelé
byli dopadeni.
Aktivní členové reprezentovali AMK Police a město
Police nad Metují při účasti na různých motocyklových
Z výročních zpráv vybrala M. Golová

Trocha historie AMK Police

... pokračování
Po zkušenostech z předcházejících let bylo snahou
aktivních motoristů zcela se osamostatnit a nepodléhat
vlivu Svazarmu. Bylo možné navázat na tradici nezávislého
Autoklubu. O tom se rozhodně diskutovalo i v Polici nad
Metují. Dne 26.1.1968 předal dosavadní předseda Miroslav
Ságner funkci nově zvolenému předsedovi Miloši
Puschmannovi. Výbor zpracoval plán činnosti na roku 1968 a
snažil se informovat širokou motoristickou veřejnost o
programu Automotoklubu. V jednotlivých motoristických
organizacích se rozhodovalo, zda zůstat ve Svazarmu nebo
prosazovat samostatný AMK. Jednání se protahovala. Dne
31.5.1968 se v Polici nad Metují uskutečnil aktiv motoristů,
kde bylo konstatováno, že nejen drtivá většina přítomných,
ale dle velkého počtu odevzdaných anketních lístků jsou
motoristé pro samostatný AMK. Krajské konference
v Holicích dne 14.6.1968 se za náš klub zúčastnili Miloš
Puschmann, Josef Foglar a Jaroslav Beran. Předseda AMK M.
Puschmann se jako delegát za okres Náchod spolu se
Zdeňkem Hubeným z Náchoda zúčastnil celostátní
konference motoristů v Praze dne 22.6.168 a v diskusi
přednesl za AMK Police nad Metují příspěvek. Delegace
zvoleného přípravného výboru jednala i s Ing. Šikem a zdálo
se, že zaregistrování nezávislého Automotoklubu ČSSR nic
nebrání.
Situace se však vyvíjela nepříznivě, přesto aktivita
motoristické organizace rostla a rozšiřovala se členská
základna. Opakovaně bylo urgováno jednání ZO Svazarmu
Police nad Metují o rozdělení finančních prostředků, aby
AMK mohl samostatně hospodařit. V lednu 1969 byl v Praze
ustanoven samostatný Auto-moto-touring-klub. A dne 15.
března 1969 byl na výroční členské schůzi ustaven
samostatný AMTK Police nad Metují a zvolen výbor klubu.
Předsedou se stal Miloš Puschmann, místopředsedou Josef
Foglar a jednatelem Míla Kollertová. Politická situace byla
však stále horší. Registrace samostatného AMTK nebyla
provedena a AMTK nadále zůstal složkou Svazarmu.
Předseda M. Puschmann se dne 28.2.1970 zúčastnil sjezdu
AMK ČSR v Praze, kde bylo sděleno, že kluby mají právní
subjektivitu a jsou postaveny na úroveň ZO Svazarmu. Ještě
10.9.1970 se snažil předseda OV Svazarmu v Náchodě S.
Houfek přesvědčit polické motoristy k založení jednotné
organizace Svazarmu v Polici nad Metují, ale výbor AMK
tento návrh zamítl.
Na výroční členské schůzi dne 16.1.1971 bylo
konstatováno, že organizace má 102 členů. Do plánu
činnosti bylo zařazeno hodně akcí, ale žádný motoristický
sportovní podnik zatím v plánu nebyl.
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Činnost AMK za poslední měsíc
Automotoklub
Police nad Metují ve
dnech
1.-2.4.2011
uspořádal na chatě
Hvězda v Hlavňově již
33. Ples motoristů.
Naše účast na tomto
plese byla již od
čtvrtka, neboť jsme
chatu Hvězda museli
nazdobit. V pátek byla
účast na plese slabší,
alespoň se však dalo
bez problémů tancovat. V sobotu byl ples dostatečně
zaplněn. Po oba dny hrála skupina Ledvin Stones
z Broumova, se kterou byli přítomní spokojeni. Děkujeme
všem sponzorům za příspěvky do tomboly.
Nadále se pracuje na přípravě Mezinárodního mistrovství
České republiky v Cross Country terénních motocyklů, které
pořádá Automotoklub Police nad Metují ve dnech 25.26.6.2011 v Radvanicích v Čechách, okr. Trutnov v bývalém
dolu Kateřina. V současné době probíhají jednání ohledně
pronájmu pozemků. Zanedlouho začneme jezdit do
Radvanic připravovat samotnou trať.
Chtěli jsme uspořádat výlet pro naše dříve narozené
členy, ale bohužel pro nedostatek přihlášených jsme se
rozhodli tento výlet neuskutečnit.

Za AMK Police – Petr Dostál

O POHÁR NADĚJÍ 2011

Výsledky IV. ročníku dětského florbalového turnaje
O POHÁR NADĚJÍ, který se konal 26. 3. 2011 v tělocvičně ZŠ
Police nad Metují. Hlavními pořadateli této akce byli opět
Radek Starý a Marek Plný za podpory Okresního výboru ČSSD
Náchod, který tuto akci podpořil finanční částkou.
Dalšími sponzory turnaje byly firmy Veba, Guseppe,
Skrblíkův ráj, Stafido, Primátor Náchod, Loma Sport a
Zelenina Suchomel. Všem uvedeným velmi děkujeme za
podporu. K bezproblémovému průběhu akce přispěli také
vedoucí družstev a někteří občané města.
Jako divák s námi strávil jednu hodinu také hejtman
Královéhradeckého kraje a předseda OV ČSSD v jedné osobě
pan Lubomír Franc. Poděkoval organizátorům a hovořil s
některými rodiči startujících žáků a žákyň.
Konečné výsledky:
1. Bylo nás sedm – Police
2. Rokytnice v Orlických horách
3. Orel Zbečník „A“
4. Orel Zbečník „B“
5. Velké Poříčí „A“
6. Police „S“
7. Velké Poříčí„B“

Vítězové turnaje polický tým Bylo nás sedm

Další dvě družstva původně přihlášená z Orlických hor se
z důvodu nemoci omluvila.
Pokud neztratíme přízeň sponzorů, připravíme další
ročník turnaje 2012 !!
Zvláštní poděkování patří lidem, kteří nám každý rok
pomáhají, jak při turnaji,tak s přípravou turnaje: Karel
Klimeš ml., Kamil Švorčík, Marcela Stará, Hanka Plná a také
Standovi Rubáčkovi, který se přišel na turnaj podívat a sám
se hned zapojil s pomocí.
M.K

Úspěšná sezóna polických lyžařů
Výsledky
našich
závodníků byly letos opět
slušné. Z nejmenších dětí
do 8 let byli nejlepší Šimon
Štolfa
5.
v Poháru
Královéhradeckého kraje a
byl
4.
na
krajských
přeborech v Deštném. Miloš
Klimeš byl 7. v Poháru z 31
závodníků. Do 10 let byla
Bára Meierová 6. a Šárka
Fulková 7. v Poháru, Bára
zejména
kvůli
dvěma
výborným
2.
místům
v přespolních bězích. Kluků
nám závodilo 7 a nejlepší
byli Adam Kolář 2. v Poháru
a 3x 1. na krajských
závodech a Ondra Binar 3.
v Poháru a 3x 2. na krajských závodech.

Z mladšího žactva závodily Kačka Šefcová, která byla 8.
a Nikol Benešová 9. v Poháru KHK. Radek Jansa byl v Poháru
11. a bratr Tomáš 13. Všichni 4 se zúčastnili i republikového
finále seriálu „Hledá se nová K. Neumannová“ ve Vimperku.
Tam se závodilo 3 dny po ročnících – sprint a 2 km volně a 2
km klasicky. Ve svých kategoriích skončili Kačka 19., 20. a
13., Nikol 26., 22. a 26., Tomáš 41., 43. a 39. a Radek 42.
39. a 38.
Ze staršího žactva byl Jakub Binar 5. a Štěpán Štolfa 14.
v Poháru KHK. Jakub zvítězil i v posledním krajském závodě
v Deštném a se Štěpánem vyhráli P-KHK ve štafetách. Oba
se zúčastňovali i republikových závodů, kde se také závodí
po ročnících. V Jeseníku byl Štěpán klasicky 18. a volně 16.
a Kuba 17. a 15. Na M-ČR na Benecku byli ve sprintu Štěpán
26. a Kuba také 26. Kuba jel druhý den ještě volně a byl 31.
a třetí den se jely štafety klasicky, kde Kuba výborně
zabojoval v krajské štafetě, která byla na vynikajícím 5.
místě. Na finále HNKN ve Vimperku skončili Štěpán 24., 18.
a 31. a Kuba 22., 27. a 24.

Mladší dorostenka
Šárka Jirásková jezdí
za SKI Skuhrov nad
Bělou
a
vede
si
výborně. Zvítězila v
republikovém žebříčku
a na M-ČR získala dvě
zlaté a jednu stříbrnou
medaili. Na dalších
závodech
českého
poháru vždy zvítězila a
2x byla „až“ 2. Rovněž
krajský pohár vyhrála,
jak se říká bez ztráty
kytičky.
V ženách
vybojovala
Jolana
Benešová
2.
místo
v Poháru a s Lenkou Kráčmarovou byly 2. na P-KHK ve
štafetách
Muži na krajských závodech – Honzové Beran a Pohl
obsadili shodně 1. místo v poháru a Honza Beran zvítězil i
na P-KHK a Honza Pohl zase na posledním závodě v
Deštném. Honza Pohl s Mírou Hornychem byli 2. na P-KHK
ve štafetách. V Poháru dále uspěli Míra Hornych 4., Pája
Jirásek 7. (2. junior), Martin Štolfa 8., Dušan Hejl 9. a Jirka
Beran ml. 10. z 27 závodníků. Tradičně dobře si vedli
veteráni. V Poháru byl Pepík Metelka 2., Jirka Fulka 3.,
Arek Ogorzalek 6., Jirka Beran st. 7. a Tomas Čada 8. Tito 3
se ale zúčastnili jen dvou závodů, jinak by byli také na
bedně. Na tradičním závodu pětičlenných hlídek
„Krkonošské 70“ veteráni na 25 km již tradičně vyhráli a
muži tentokrát byli 15. Na závěr sezony se jel už po 17.
závod 10 členných hlídek „K-70 illegal, po hřebenech
Krkonoš“, kde naši borci vybojovali 1. místo.
Přejme si, aby příští zima byla bohatá na sníh, abychom
mohli celou zimu trénovat, protože zejména mladším
dětem trénink na sněhu letos moc chyběl. Aby Jirka Černý s
Petrem Jenkou mohli upravovat turistické lyžařské stopy
k Ostaši a ke Slavnému také alespoň celé 2 zimní měsíce.
Zde musíme opět poděkovat všem majitelům pozemků, přes
které stopy vedou, že nám umožní jejich projíždění,
zejména Karlu Pfeiferovi z Bukovice, který na zimu odstraní
ohradu pro koně a Miloši Thérovi z Pěkova, který na
oplocených pastvinách pod Ostaší otevře brány.
Na závěr opět děkujeme všem sponzorům, kteří nám
věnují peníze na činnost mládeže, na úpravu tratí a ceny na
závody. Děkujeme městu Police, hlavnímu sponzoru TJ i
vedení TJ za podporu naší činnosti.

Uprostřed Kuba Binar se Štěpánem Štolfou
Za lyžaře Tonda Pohl
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Rybářské závody
MO ČRS Police nad Metují
„GRIMŮV POHÁR“
Otevřené rybářské závody na rybníku Hony v Pěkově
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na
rybářské závody dospělých, které se budou konat v sobotu
7. května 2011 na rybníku Hony v Pěkově u Police nad
Metují.
Program a propozice závodu dospělých (nad 18 let)
v sobotu 7. 5. 2011:
6:00 – 6:55 prezence a losování míst pro oba poločasy
6:55 – 7:00 zakrmení
7:00 – 10:00 1. poločas závodu
10:00 – 10:55 občerstvení a přemístění na 2. poločas
10:55 – 11:00 zakrmení
11:00 – 14:00 2. poločas závodu
14:30 – 15:00 vyhlášení výsledků závodu
Startovné 200,-Kč (Sleva pro členy MO ČRS Police nad
Metují 50, - Kč)
OTEVŘENÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE DO 18 LET
„ZLATÁ RYBKA“ SPOJENÉ SE SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV O
POHÁR BROUMOVSKÝCH STĚN.
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na
rybářské závody mládeže do 18 let, které se budou konat
v neděli 8. května 2011 na rybníku HONY v Pěkově u
Police nad Metují.
V tomto závodu se letos bude soutěžit ve třech
kategoriích. Mládež do 15 let, mládež od 15 do 18 let a
v kategorii rodičů s dětmi. V kategorii 15 – 18 let si musí
závodník se vším poradit sám. V kategorii mládeže do 15
let smí rozhodčí, nebo jiná osoba pomoci závodníkovi
podebrat ulovenou rybu, jinak si musí závodník, se vším
ostatním, poradit také sám! V nově vzniklé kategorii
rodičů s dětmi se předpokládá, že závodník – dítě ještě
nezvládá všechny náležitosti rybolovu a manipulaci
s rybolovným náčiním a tedy, že mu starší doprovodná
osoba pomáhá s více úkony, než jen s podebíráním ryby. Do
této kategorie budou při závodech samotných přeřazováni i
ostatní závodníci, pakliže nedodrží pravidla výše stanovená.
Program a propozice závodu mládeže v neděli 8. 5. 2011
6:00 – 6:55 prezence a losování míst pro oba poločasy
6:55 – 7:00 zakrmení
7:00 – 9:00 1. poločas závodu
9:00 – 9:55 občerstvení a přemístění na 2. poločas
9:55 – 10:00 zakrmení
10:00 – 12:00 2. poločas závodu
12:30 – 13:00 vyhlášení výsledků závodu
Startovné 50,-Kč
Podmínky obou závodů
Lov na 1 prut. Způsob lovu položená nebo plavaná
(maximálně 1 háček). Výbava jednotlivců dle rybářského
řádu (podběrák, vyprošťovač háčků, koš nebo vezír na
ryby. Nástrahy a návnady rostlinného i živočišného původu.
Není nutné být členem Českého rybářského svazu.
Zakrmování povoleno 5 min před každým poločasem a
také v průběhu lovu.
Občerstvení po oba dny zajištěno. Těšíme se
na Vaši účast
VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME.

FOTBALOVÁ ČASOMÍRA V PROVOZU
V neděli 27.3.2011 se na první poločas utkání krajského
přeboru Police nad Metují - Přepychy přijel podívat také
hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.
O tom, že kraj přispěl polické kopané na časomíru
částkou 25 000 Kč, jste byli již informováni v Polickém
měsíčníku.
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Hejtman se chtěl pravděpodobně přesvědčit, jestli
zařízení
funguje
a
dále
se
zajímal,
jakou
má kopaná v Polici podporu. V poločase zápasu poděkoval
místopředseda fotbalového oddílu Jaroslav Čálek panu
hejtmanovi za dotaci pro oddíl. Poté hejtman L.Franc
diskutoval o problémech se zástupci Spartaku Petrem
Rutarem, Bedřichem Erbenem a jinými, kde vyplynulo, že
Spartak již mnoho let usiluje o kvalitní tréninkové hřiště se
zázemím. Řešila by
to investice několika
milionů, které kraj
ani město nemůže
dát.
Hejtman
doporučil,
aby
Spartak
zasílal
žádosti o podporu
kraji každým rokem
na konkrétní věc a
dle
možností
ji
podpoří. V současné době není vypsán žádný vhodný grant a
uspokojivé řešení. Podpora sportu jako celku není vyřešena
na příští léta, kdy každý má napjatý rozpočet, neustále se
zvyšují náklady na energie, na dopravu sportovců, není
jasná budoucí podpora Sazky a odpovědné ministerstvo za
sport a tělovýchovu preferuje školství.
Lubomír Franc přijede pravděpodobně do Police v
květnu na utkání Police -Broumov, což sdělil v přestávce
mezi poločasy, kdy také oslovil diváky a popřál časomíře
bezporuchový chod.
M.K.

POLICKÝ ODDÍL KOPANÉ MÁ
ZASTOUPENÍ V I. LIZE
TJ SPARTAK POLICE NAD METUJÍ, oddíl
kopané, má po několika letech opět zastoupení v
I. fotbalové lize v podobě MARKA JANDÍKA
oblékajícího dres nováčka ligy z FC HRADEC
KRÁLOVÉ.
Tento univerzální hráč, s
velmi
dobrou
kopací
technikou
a
zakončením
hlavou, začal svoji fotbalovou
kariéru
jako minižák v
polickém dresu. Po Karlu
Podhajském, který hájil v
brance
rovněž
černobílé
votroky
z
východočeské
metropole,
tak
místní
fotbalový klub měl podíl na
výchově hráče, který hraje v
naší nejvyšší soutěži a dělá
dobré jméno jak Polici nad
Metují tak i Náchodu, kde
byly jeho další fotbalové
krůčky
v
žákovských
kategoriích. Marek Jandík je
v současnosti hráčem Police
nad Metují a v Hradci Králové
je na půlročním hostování. Po
solidních
výkonech
v
rezervním týmu Hradce jste
mohli i vy na vlastní oči
sledovat
prostřednictvím
televizních obrazovek jeho
debut v "A" týmu v prvním
jarním kole proti
lídru
soutěže Plzni.
Doufejme, že dostane příležitost i v dalších utkáních a
popřejme mu hodně příjemných fotbalových momentů a
především zdraví, bez kterého nelze provozovat vrcholový
sport.

MAREK JANDÍK - narozen 19.4.1985 v Náchodě
1990 - 1997TJ SPARTAK POLICE minižáci
1997 - 2000FK NÁCHOD žáci
2000 - 2003FK AS PARDUBICE dorost, "A" muži
2003 - 2004FK JAKUBČOVICE
2004 - 2006FC VÍTKOVICE
2006 - 2007FK NÁCHOD
2007 - 2008FK BANÍK SOKOLOV
2008 - 2009FK NÁCHOD
2010 - 2011FC HRADEC KRÁLOVÉ

Sbor dobrovolných hasičů Běloves nabízí

„RESCUE CAMP 2011“
I. hasičsko – záchranářský tábor v ČR
Lákají tě reálné záchranné akce po boku profesionálů?
S námi je zažiješ!
Je Ti mezi 11 – 18 lety? Staň se součástí táborového
záchranného oddílu a poznej sílu akce na vlastní kůži.
14 dní na Devítce prožiješ ve víru napětí, her a zábavy
v táboře i mimo něj...

JARNÍ START SOUTĚŽÍ

Termín: 6. 8. – 20. 8. 2011
Místo: TZ Devítka, Nízká Srbská
Cena: 3880,- Kč - Sleva pro členy SDH - 200,-Kč
Kontakt: 775 733 323
Sleva pro sourozence - 500,- Kč, slevy lze sčítat
Více informací na www.rescuecamp.webnode.cz
nebo na cmelik@tiscali.cz

Muži Spartaku Police nad Metují, kteří po
úspěšném podzimu skončili na 4. místě v
krajském přeboru absolvovali zimní přípravu a
tréninkový dril na umělých trávnících v
sousedních Teplicích a Meziměstí a rovněž
dlouhodobý zimní turnaj na "umělce" v Trutnově.
Tyto tréninky i turnaje přináší zvýšené výdaje a to
přesto, že hráči si dopravu hradí z vlastních prostředků.
Zimní turnaj - EXPOL CUP absolvovala Police se střídavými
úspěchy.
Police - Horní Staré Město Trutnov
Police - Mladé Buky
Police - Červený Kostelec
Police - Broumov
Police - Dvůr Králové nad Labem
Police - Janské Lázně

7:1
2:1
1:2
0:1
1:5
2:1

Poličtí hráči ještě odjeli na 3 denní soustředění, které si
hradí z vlastních nákladů všichni účastníci a pak již jen
navázat na velmi dobré podzimní výsledky a udržet stávající
postavení v tabulce. Spartak Police se připravuje nejen s
"A" mužstvem, má i "B" mužstvo, mladší a starší dorost,
mladší a starší žáky a přípravku.
Vzhledem k velkému počtu družstev hledáme obětavé
pomocníky, kteří by byli ochotni pomáhat při výchově
mladých generací a to buď z řad rodičů nebo příznivců
polické kopané.
Kontaktujte prosím sekretáře klubu - Honzu Ticháčka na
tel. čísle 737 353 852, na projednání podmínek trénování
nebo osobně na hřišti v úterý nebo ve čtvrtek po 17 h nebo
se zapojte do diskuze na www. policefotbal.cz
Výsledky jarních kol:
Převýšov - Police nad Metují "A"
5:1
Police nad Metují "A" - Přepychy 3:2
Tabulky, výsledky a referáty naleznete na www.
fotbalpolice.cz nebo www.fotbalkh.cz
Petr Hauk

Restaurace a Penzion

„Pod Jasanem“
v Hlavňově

srdečně zve k posezení
ve stylovém prostředí.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů Police nad Metují
provede sběr železného šrotu
v pátek 29. dubna odpoledne
a v sobotu 30. dubna dopoledne.
-

-

-

Hasiči budou projíždět celé město a
nakládat železný odpad, který bude
připraven na chodnících před domy.
Prosíme o vyndání železného šrotu až ve
stanovený den sběru, aby se předešlo omylu
a sběr neodvezla jiná firma.
Na požádání Vám pomůžeme s vynesením
těžších a objemných kusů.
Bližší informace Vám sdělí
na tel. 725 086 504 p. Hubka

ZEDNICKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ
PRÁCE + OPRAVY
- Omítky, betony, úpravy a opravy vašeho
domu, bytu, chalupy...
- Montáž dveří a oken
včetně vybourání
- Drobné bourací práce
KONTAKT: 602 380 709 nebo 737 462 989

- možnost uspořádání různých akcí do 20 lidí
- nabízíme minutkovou teplou a studenou
kuchyni
- po objednání akce min. 24 hod. možnost
uvaření nebo grilovaní specialit na lorně,
skopové, vepřové, kuřecí, kačena, husa nebo
dle přání zákazníka

Otevírací doba denně:
Po – Pá od 13.00 – 23.00
So – Ne od 11.00 – 24.00

nebo dle dohody na tel. č.: 728 088 556,
491 543 908
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Kosmetika
Masáže
Jana Burešová
Pro Váš dobrý pocit nabízím tyto služby:
Kosmetika:
• ošetření všech typů pleti přírodní kosmetikou
• depilace obličeje i těla
• barvení obočí a řas
Masáže:
• klasická, relaxační nebo sportovní
• kosmetická masáž
• masáž horkými lávovými kameny
• indická masáž hlavy (antistresová)
• medová masáž (detoxikační)
• masáž baňkou
• přístrojová lymfatická masáž:
mírní otoky a pocit těžkých nohou, odstraňuje
celulitidu a únavu nohou,
zpevňuje obvod stehen,
zlepšuje tok krve a lymfy,
podporuje detoxikaci,
prevence vzniku křečových žil …
Ostatní nabízené služby:
dárkové poukázky na všechny nabízené služby
prodej kosmetiky firmy ATOK a Nobilis Tilia
Podrobnější nabídku naleznete na www.kosmetika-masaze.eu

Dopřejte si chvíli jen pro sebe a přijďte si odpočinout.
Objednat se můžete na telefonním čísle 604

799 189

pro Vás připravilo
- největší výběr zahradnického sortimentu v oblasti Broumovského výběžku
( protože část rostlin vyrábíme, můžete u nás nakupovat za zajímavé ceny)

nabízíme tyto služby
-

doručujeme kytice až do domu v oblasti Broumovska a Náchodska
vážeme svatební kytice, zdobíme svatební tabule, auta a obřadní prostory
zhotovujeme smuteční vazby a udržujeme hrobová místa
osazujeme truhlíky, mísy a květníky
navrhujeme, zakládáme a udržujeme zahrady

dále jsme pro Vás připravili
ZOOKOUTEK
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
OBČERSTVENÍ S POSEZENÍM
RYBOLOV NEJEN PRO DĚTI
V ZAHRADNICKÉM CENTRU V POLICI NAD METUJÍ
MÁME OD DUBNA OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

Kde nás všude najdete?
V Hronově naproti spořitelně.
Tel.: 491 483 245
V Polici nad Metují naproti Penny Marketu
Tel.: 491 420 507
V Teplicích nad Metují vedle spořitelny
Tel.: 491 581 463
V Broumově naproti hřbitovu
Tel.: 491 521 253
Web: www.zahradnictvi-zobal.cz
Email: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz
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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;

opravy STA a TKR; dodávky STA
na klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy

SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních
možností a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 510, 491 462 129
Mobil: 602 940 731 nonstop

Moje hypotéka, bez registru,
bez doložení příjmu
Tel: 774 208 846
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

26. duben 2011

28. duben 2011

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz

HLEDÁM PODNÁJEM, KOUPI
Slušný solventní muž středního věku hledá
pronájem či koupi bytu cca 2 + 1. Přednost
cihlový s balkonem nebo zahrádkou.

Kontakt: 603 779 553

Vysvěcení ekumenické kaple
v Domově důchodců
Police nad Metují
4. dubna 2011

Štěpána Horáka

▲ V prostorách nově vybudované kaple bývala původně
kuchyně

▲ Ředitelka Domova důchodců Věra Kašíková přivítala

všechny přítomné, poděkovala všem, kteří se na
výstavbě podíleli a popřála obyvatelům, aby jim kaple
dobře sloužila

▲ Následovala slavnostní řeč a modlitba polického faráře
pana Mariana Lewickeho

▲ Poté byla kaple vysvěcena

▲ Kaple je ekumenická, což znamená „týkající se všech

křesťanských církví“, tak při obřadu nemohl chybět ani
farář církve husitské pan ThDr. Stanislav Švarc Th.D.
(vlevo)

▲ Vysvěcení kaple bylo doprovázeno velmi bohulibě
znějícím hudebním vystoupením Chrámového sboru pod
vedením pana Jaroslava Kasala (vlevo)
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 5 . k v ě t na 2 01 1
Dis tribuc e : 11. kvě t na 2011
Vychází v nákladu: 1 000 ks
A u t o ř i o bá lk y : M a r t ina Vá ň o vá , Pa v e l F r y dr y c h a Ja r os la v So uma r

… aneb výstavba rodinných domů ve Slunečné ulici

Re gist ra č ní č ís lo : M K ČR E 1 19 7 4
T is k: T IS K ÁR NA F ra nt iš ek M ATĚ NA Pol i ce na d M e t ují
A dre s re dak c e: MěÚ M a s a r yk o vo nám. 98 , Po l i ce na d M e t u j í 5 49 5 4
t e l : 49 1 54 1 1 1 3
IČ O 27 2 9 49
E - mai l : meu@me u- po lice.cz

