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Jiří Kollert: Polní květina, 2002, olej na sololitu, 50 x 30 cm
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Jiří Kollert: Barevná kytice šeříků, 2007, olej na sololitu, 55 x 40 cm
foto: archiv autora
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Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují
Firma MATEX HK s.r.o. Hradec Králové v měsíci březnu dokončila vnitřní prostory plánované kompletní rekonstrukce
„Základní umělecké školy v Polici nad Metují“. Zvýšená část podkroví ve 4. nadzemním podlaží a celá budova „B“ je již od října
využívána pro učebny a zázemí pro výuku.
V místě vybouraného spojovacího krčku
a severních průčelí budovy „A“ a „B“ byla
vybudována přístavba. Přístavbou spojovacího objektu vznikl bezbariérový přístup do
všech podlaží v rámci obou objektů ZUŠ,
a to formou výtahu a přístupových chodeb
do jednotlivých odborných učeben. Severovýchodní část je jednopodlažní, převýšená,
v maximální možné míře využívá stávající zdi
přilehlých objektů. V druhé polovině loňského
roku provedla firma výstavbu 3. etapy, kterou
schválilo zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání. Projektový ateliér TSUNAMI s.r.o. Náchod připravil úpravu projektové
dokumentace a změny stavby před jejím dokončením. Přístavba severní byla realizována
dle původní projektové dokumentace, došlo
pouze k jejímu zvětšení směrem severním o
0,77 m. Přístavba je částečně přízemní a částečně počtem podlaží navazuje na budovu B
(celkem 3. NP). V přístavbě, která navazuje na
budovu B, jsou tyto prostory: 1. NP – jeviště, sál (hlediště), dvě učebny bicích nástrojů,
zádveří a závětří s nakládací rampou; 2. NP
– učebna zvukové tvorby a sklad učebny; 3.
NP – učebna smyčců a sklad. Nad hledištěm

byla provedena galerie směřující do hlavního sálu se vstupem ze schodiště z budovy A.
Stávající okna v objektech A i B zůstaly
beze změn (došlo pouze k úpravě venkovních
parapetů v důsledku zateplení fasády). Nově
navržená okna jsou dle designu stávajících,
jedná se o převážně plastová okna s izolačním
dvojsklem. Pouze v 1. NP přístavby v jižní části
jsou dvě okna dřevěná, plně zasklená s požární
odolností. Nová vstupní vrata do zádveří sálu
jsou také plastová. Z jižní a západní fasády objektů budou nainstalovány předokenní žaluzie.
V prostoru sálu, jeviště a učebnách bicích
byly provedeny akustické podhledy dle vypracované akustické studie v rámci realizace
stavby. V navrhovaném prostoru chodeb, dílny a prádelny jsou podlahy tvořeny lepenou
keramickou dlažbou, v učebnách byly podlahy
vyrovnány stěrkou a doplněny nalepením zátěžových koberců. Podlaha jeviště je provedena dřevěná. Nová dveřní křídla jsou plná nebo
částečně prosklená v barvě šedé. Oddělení
schodišťového prostoru je zajištěno prosklenými stěnami v dřevěných rámech. Vnitřní
stěny byly opatřeny a ve stávajících prostorech
opraveny nebo doplněny vápenocementovými
štukovými omítkami s výmalbou. Sádrokartonové příčky byly opatřeny běžným bílým disperzním nátěrem. Vnitřní parapety byly provedeny z vysokotlakého laminátu s ABS hranou
v barvě bílé, dveřní prahy z tvrdého dřeva.
Nová přístavba i objekt B již jsou zatep-

leny minerálním zateplovacím systémem a
firma nyní dodělává povrchovou úpravu tenkovrstvou omítkou v barvě okrové, béžové
a šedé. Firma MATEX HK s.r.o. do konce
května dokončí i vnější prostory ZUŠ, úpravy venkovního prostranství včetně ozelenění.
Úpravy zpevněných ploch se týkají hlavně
východní části přístavby, kde je navržen nový
vyasfaltovaný příjezd k zádveří sálu. Veškeré rekultivované plochy určené jako zelená
plocha budou ohumusovány a osety travním
semenem. V severní a západní části pozemku
dojde k vytvoření a osázení nového záhonu,
navazujícího na stávající parkové úpravy.
Město již obdrželo v loňském roce dotaci
z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši
1,5 mil Kč na opravu střechy 4. NP budovy
„B“ a zajištění vnitřního vybavení učeben.
V letošním roce již zastupitelé Královéhradeckého kraje rozhodli o další dotaci ve stejné
výši na financování výstavby 3. etapy. Dále
má město schválenou dotaci z EU - z Integrovaného regionálního operačního programu ve
výši 8,4 mil. Kč. Dotace je určena na projekt
„Od řemesla k počítači - tradiční řemesla a
digitální technologie ruku v ruce“ a zahrnuje stavební úpravy (zajištění bezbariérovosti
školy a některé odborné učebny) a dále nové
vybavení učebny uměleckých řemesel a digitálních technologií (keramická pec, multiboard, skříně, pracovní stoly, židle, počítače).
Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

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

Telegraficky….

Je krásné jaro. Užívejme si ho ve zdraví.

Tráva vyskočila. Roste všude, i tam, kde
nechceme. Sečeme a síct budeme. Na plevání z úřadu práce zatím nikoho nemáme.
Děkujeme za Vaši případnou pomoc při obhospodařování městských pozemků ve Vašem
sousedství. Na podzim jsme nechali položit Na
Babí před „stodolami“ travní koberce. Běžte
se na ně podívat! Spálené od psů, rozježděné
od kol, pošlapané od těch, kteří nectí, neváží
si. Projevy vandalismu jsme řešili na sídlišti.
Děkujeme Vám, kteří s námi spolupracujete.
Informujete nás. Mnohdy předejdeme dalšímu
ničení a dáme za vyučenou. Bez velkého mentorování se přidávám ke konstatování, že děti
si neváží fyzické práce především proto, že
samy ji vykonávat nemusí. Kde jsou ty roky,
když jsem mohla průšvihářům dát košťata a
nechat je exemplárně zametat náměstí.
Děkuju Julince a základní škole za vyčištění města od nepořádku, odpadků.
Letos cílíme značnou pozornost na hřbitov. Rádi bychom dodláždili a předláždili
prostor mezi bránami a kaplí. Hospodářskou
budovu necháme porůst loubím, aby méně
rušila otevřený a vzdušný pohled na kapli.
Zkultivujeme pomník legionáře, opravíme
podezdívku mezi bránami, z dotace zrekonstruujeme kruhové schody s plůtkem vedle
kaple. Nad kontejner zasadíme túje, aby pohledu ze hřbitova dolů nevévodil. Instalujeme
čtyři nové stojany na vodu. Technické služby
přeloží a prodlouží panelku ze strany sídliště
a postaveno bude nové oplocení. Do podzimu
bude buňka na sportovní náčiní vyměněna za
nové, důstojnější a potřebné zázemí pro hodiny tělocviku naší základky, ale i sportovních
oddílů. Dojde k označení hrobových míst.

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

květen 2018

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař
05. - 06. 05.

08. 05.
12. – 13. 05.
19. - 20. 05.
26. – 27. 05.
02. – 03. 06.

     Tel. č.

Medical Cannabis s.r.o.
MUDr. Jitka Farná
Tyršova 327, Police n. Met.
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
DLK s.r.o.
MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí, Školní 196

Polický měsíčník - květen 2018

491 512 277
603 479 084
491 543 844
602 333 460
491 543 398

491 582 381

Instalaci nové tabule, výměnu současné informační… co mě osobně trápí však nejvíce
je pořádek a neúhlednost hřbitova. Plocha je
velká, opuštěných a zarostlých hrobů mnoho,
tráva, plevel, listí. S ředitelem technických
služeb jsme se domluvili na vyhlášení nabídky
brigádníků na dohodu.
Děkuju všem, kteří si nejen udělali čas,
ale především pochopili a vyplnili dotazník ke
zjištění kvality života ve městě. Sešlo se jich
42. Málo – moc? Neřeším a děkuju. Za Vaši
otevřenost, dopisování Vašich zkušeností, názorů, návrhů a poctivé zamyšlení.
Máme za sebou čarodějnice. Je zajímavé, že za dvacet let se nám nepodařilo založit „nějakou“ společnou, veřejnou tradici.
Od dob lampionových průvodů na Havlatku
jsme se pokoušeli o mnohé. Letos naposledy
vyslyšeli prosbu na hlídání máje hasiči Velké
Ledhuje. Pod vedením Aleše Trojtla jsme několik let spolupracovali a radovali se z májky,
která celý květen zdobila polické náměstí.
Julinka, skautíci, poličtí hasiči, lyžaři, sokolové, dobrovolníci. Děkuju Vám všem za tradiční, mnohdy nelehké, stavění máje a držení
tradice!
V polovině dubna jsem měla jednání
s Ing. Petrem Bláhou, správcem majetku benediktinů. Současným správcem polického
kláštera je Roman Pavlínek. Do konce srpna
klášterní prostory opustí základní umělecká
škola. S využitím prostor mají benediktini
plány, které však podléhají rozhodnutí soudní
žaloby. Všichni na rozsudek netrpělivě čekáme. Petr Bláha nabízí spolkům, organizacím,
jednotlivcům využívání klášterních prostor,
zahrady na základě dohody. Pro veřejnost je
však z důvodu nepořádku a vandalství vstup
do prostor mezi klášterem a hřbitovem zapovězen. V blízké budoucnosti bude zamezen
vstup i ze strany od zahradnictví.
Novým ředitelem Regionálního muzea
v Náchodě je Sixtus Bolom-Kotári, který
vystřídal Petra Landera. S panem ředitelem
jsem v přítomnosti Jana Tůmy, správcem
muzea v klášteře a Dřevěnky, projednala plány i potřebnou spolupráci. Oživlá Dřevěnka,
projekt, který dělá radost. Obětavému Cechu
panen rukodělných i zvyšujícímu se počtu
návštěvníků. Děkuju za návrat k tradicím, za
vybudování místa, které dýchá náročným, ale

neuspěchaným životem našich babiček.
Jaro se rychle překulí do léta, přinese
letní prázdniny. Radost, volnost, odpočinek,
pohodu, ale i rodinné starosti. Kam s dětmi.
Mateřská škola ve Fučíkově ulici bude z důvodu rekonstrukce kuchyně – elektroinstalace, podlahy, vybavení – zavřena 5 týdnů.
Děkuju za bezvadnou podporu a spolupráci
MaMiNě, Muzeu papírových modelů, knihovně, Evě Řehákové ze školní družiny. Vytvořili
jsem nabídku programů příměstských táborů.
Věříme, že tak jsme trošku zmírnili Vaše potíže s hlídáním Vašich dětí.
Parkování ve městě. Víte, že mě toto téma
znepokojuje. Z důvodu bezpečnosti, pořádku,
údržby. Čekáme, zda uspějeme se žádostí na
projekt P+R. Součástí je vybudování parkoviště pod Havlatkou. Následně bude omezeno parkování v Nádražní ulici. Výjezd z autobusáku je opravdu velmi nepřehledný. Na
Záměstí na Malém Rynku by mělo vzniknout
několik parkovacích míst při dokončení chodníků a komunikací. Ve středu města v květnu dojde k dokončení odstavné plochu po
Milpu. Další parkování je možné za školou, u
Kolárova divadla. Opět z důvodu bezpečnosti a přehlednosti zvažujeme zákaz stání mezi
školní tělocvičnou a Kolárovým divadlem.
Pro oblast bělskou je zkultivovaná parkovací plochu pod Adlerem. Zadali jsme projekt
revitalizace sídliště i středu města. Speciálně
sídliště se stavělo v době, kdy aut bylo málo.
Dnes je značně nepřehledná ulice Gagarinova
a jistě mi dáte za pravdu, že komunikace
z Gagarinovy do Fučíkovy ulice s parkujícími
auty a na druhé straně kontejnerovým stáním
je hodně nepřehledná. Vítám každý tip, který
by nám všem společně v běžném životě pomohl. Chodcům, cyklistům i automobilistům.
Cyklisti to nemají v Polici jednoduché.
Všichni víme o nepříjemném projíždění kruháku u kostela, o častém ježdění – i dospělých
– po chodníku. Několikrát jsme na toto téma
hovořili s Bc. Davidem Kultem, dopravním
inspektorem. Hledáme řešení v souladu s přepisy. Zatím neúspěšně. Nebyl by problém
rozšířit chodník. Problémem je návaznost na
silnice v obou směrech.
„Čas má plné kapsy překvapení,“ řekl Jan
Werich. Vám všem přeju, aby byla příjemná
a radostná.
Ida Jenková

Poděkování polické základní škole

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se polická
základní škola již tradičně ujala úklidu
bezprostředního okolí města, v rámci celosvětové aktivity Den Země. Žáci 6. - 9.
tříd se svými učiteli vyšli do okolí a uklízeli odpadky a drobné černé skládky, které po
sobě zanechali někteří spoluobčané či jiní
návštěvníci města. Žáci dostali plastové pytle, které pro tento účel opět věnovala společnost Marius Pedersen, a.s. a do nich odpadky soustředili. Naplněné pytle pak odvezli

pracovníci polických technických služeb.
Město Police nad Metují velmi děkuje
všem žákům, učitelům a vedení základní
školy za provedení tohoto úklidu. Přispívají
tak k udržení čistoty a zlepšení vzhledu města, učí se základním návykům udržování
společného pořádku a dávají dobrý příklad
všem, kteří nevědí, jak mají s odpady řádně
nakládat.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Aktuální informace k uzavírce komunikace II/303 v Pěkově

Jak jsme Vás již informovali v měsíci
březnu, v průjezdním úseku obce Pěkov,
který prošel v loňském roce kompletní rekonstrukcí, dojde i v letošním roce k úplné
uzavírce.
Důvodem pro letošní uzavírku je jednak
potřeba dokončení prací, které již dodavatel nezvládl v závěru loňské stavební sezóny
dokončit (instalace zábradlí, svodidel, terénní úpravy), a dále je třeba v celém opravovaném úseku položit nově vrchní vrstvu
asfaltového koberce. V důsledku nekvalitně
položeného povrchu je třeba tento v celé
délce úseku od křižovatky pod Ostašem až
po napojení na úsek stoupacích pruhů ofrézovat (v tloušťce 4 cm) a položit následně nový
asfaltový koberec. Tyto uvedené práce nelze
bohužel provést bez úplné uzavírky vozovky.
Původní proklamace investora stavby (Královéhradecký kraj) i zhotovitele
(COLAS) z loňského roku, že úplná uzavírka bude omezovat obyvatele Pěkova a
Honů, jakož i celého Broumovska, pouze po
dobu jedné stavební sezóny (!!!) pro to, aby
bylo možné celou stavbu zvládnout, a v dalším roce již nebude uzavírkou nikdo omezován, tu máme dalších pár perných týdnů.
Věřím, že se již nebude opakovat zmatek,
jaký nastal kolem uzavření komunikace na počátku dubna, a že nás již ze strany dodavatelské firmy nebo investora nečeká nějaká další
blamáž.
Jak tedy budou práce na dokončení
stavby rekonstrukce komunikace II/303
v Pěkově probíhat?
Úplná uzavírka komunikace v celém úseku Pěkova bude povolena v termínu od 9. 5.
2018 do 31. 5. 2018;
Vlastní práce budou probíhat v několika
etapách, které částečně umožním obyvatelům
Pěkova a Honů zajíždět do úseku stavby, resp.
umožní dopravcům běžný provoz autobusových linek;
Pro obyvatele Pěkova a Honů zůstane
komunikace přes Pěkov částečně průjezdná

následujícím způsobem:
Od 9. 5. do 21. 5. bez omezení (resp.
pouze s lokálními omezeními při frézování
povrchu, či provádění terénních úprav nebo
montážních prací za užití jeřábu);
Od 21. 5. do 23. 5. bude možné do
Pěkova zajíždět po objízdné trase komunikací kolem truhlárny (bude prováděna I.
etapa asfaltování v úseku od křižovatky pod
Ostašem po křižovatku komunikace k truhlárně), přičemž v úseku u truhlárny budou provoz
opět řídit semafory);
Od 23. 5. do 27. 5. bude provedena úplná uzávěra Pěkova (možné bude zajíždět do
úseku od křižovatky pod Ostašem po křižovatku s komunikací k truhlárně; bude prováděno
asfaltování II. etapy v úseku od křižovatky
komunikace k truhlárně po závěr úseku u
Restaurace u Laudona). UPOZORŇUJEME,
ŽE po tuto dobu bude uzavřený úsek úplně nedostupný dopravě (zhotovitel má od
dopravní policie nařízeno přijmout taková
technická a personální opatření, aby na
nově položený koberec nebylo možné vjíždět vozidly před jeho řádným vytvrdnutím).
Objízdné trasy na Broumovsko budou vedeny stejně jako v loňském roce, tedy
přes Lachov, Bohdašín, Jetřichov s tím, že
nákladní doprava bude vedena přes obce
Vernéřovice, Březová, Meziměstí, Jetřichov,
Hejtmánkovice.
Autobusová doprava bude řešena tak,
že v období od 9. 5. do 14. 5. bude autobusům umožněno projíždět stavbou (je třeba
počítat pouze s drobnými zpožděními, která
mohou způsobit lokální omezení v důsledku
frézování povrchu, či provádění terénních
úprav nebo montážních prací za užití jeřábu).
Od 14. 5. do 27. 5. bude doprava BUS zajišťována pouze v režimu objížďkových jízdních
řádů (které ještě nejsou ke dnešnímu dni k dispozici). Objížďkové jízdní řády budou rozeslány a zveřejněny okamžitě po jejich vydání.
Svoz odpadu bude umožněn po celou
dobu prací s výjimkou období 21.5. – 27.5.

Informace k procesu projednávání
změny územního plánu města č. 1

V procesu pořízení změny územního plánu
č. 1 se od loňského podzimu, zajišťuje zpracování Posudku SEA v režimu zákona o posuzování vlivu (změny územního plánu) na životní prostředí. Tento režim byl na projednání
změny územního plánu č. 1 uvalen na základě
stanovisko odboru životního prostředí krajského úřadu, přičemž důvodem pro posuzování
je rozšiřování výrobních ploch firmy HAUK.
Zákon však v takovém případě ukládá zpracovateli posouzení posoudit všechny navrhované
změny bez ohledu na to, zda navrhované využití ostatních ploch spadá pod režim zákona o
posuzování vlivu na ŽP či nikoliv.
Podle posledních informací od zpracovatele (spol. FARMPROJEKT) by měl být posudek dokončen do 30. 4., přičemž následně
předán zpracovateli změny územního plánu
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(arch. Metelka). Poté by již mělo dojít již ke
zveřejnění návrhu změny územního plánu k
veřejnému připomínkování (první polovina
května).
Na závěr ještě doplňuji, že změny, u kterých bude na základě posudku SEA zjištěno,
že jsou v rozporu s veřejným zájmem ochrany
životního prostředí, resp. s nadřazenými územně plánovacími dokumenty (Politika územního rozvoje ČR; Zásady územního rozvoje
kraje) pak nebudou do návrhu zahrnuty, neboť
jejich zahrnutím bychom buď zablokovali,
nebo notně oddálili závěr projednání změny
ÚP č. 1, přičemž s ohledem na to, jakou si již
projednávání změny ÚP č. 1 vyžádalo dobu, je
jakékoliv další prodlužování projednání jak ze
stran města, tak ze strany žadatelů, nežádoucí.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

V tomto směru se pokusíme vyjednat se svozovou firmou případně mimořádný svoz – o
aktuálním vývoji budeme občany Pěkova a
Honů informovat.
Na závěr si dovolím zopakovat a zdůraznit některé důležité informace kolem
této stavby, neb ve veřejném prostoru kolují stále určité dezinformace:
yyměsto není investorem této stavby (investorem je Královéhradecký kraj). Město tak
nevybíralo zhotovitelskou firmu ve výběrovém k řízení, a rovněž pak město neplatí
opravu ze svého rozpočtu (!!!). Díky uvedenému pak město není investorem stavby,
tudíž nenese odpovědnost za výsledek práce dodavatelské stavební firmy;
yyměsto nemá se zhotovitelem stavby žádný
smluvní vztah, který by nás opravňoval
ovlivňovat postup prací, či zajišťovat kontrolu kvality prováděné práce;
yyměsto je v procesu stavby zúčastněné pouze
z toho důvodu, že je stavba prováděna ve
spádovém území města (především z důvodu zajišťování nutné komunikace mezi
obyvateli území, a z důvodu zajištění návazností na místní infrastrukturu, a koordinace některých prací);
Přes výše uvedené máme enormní zájem na kvalitním provedení prací a co možná nejrychlejším dokončení prací, aby již
život obyvatel a podnikatelů v Pěkově nebyl
omezován.
Na úplný závěr si dovolím touto cestou
apelovat na všechny řidiče, aby dodržovali
dopravní omezení pod dobu uzavírky, a pomohli tím rychlému a kvalitnímu dokončení této rozsáhlé stavby.
Odpovědnu osobou je stanoven za
firmu COLAS Ing. Jaroslav Novotný
(733 780 164), na kterého se případně můžete
obracet s dotazy k postupu provádění prací,
případně se domluvit na zajištění nutného příjezdu k Vaší nemovitostí, pokud postup prací
na stavbě bude povolení příjezdu umožňovat.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

MĚSTSKÁ ZELEŇ

Odbor IMŽP sděluje, že na jižní straně
Malého Rynku byl z bezpečnostních důvodů
pokácen 1 smrk pichlavý. Byl již významně vychýlen ze svého těžiště a v přízemní části kmene
z horní strany byl poškozený. K dalšímu kácení
došlo v městském lese „starý park“, kde DSO
Lesy Policka pokácel suché modříny a nebezpečný jasan. Zábradlí, poškozené při kácení,
bude opraveno. K redukci dřevin došlo také
v části stromořadí podél cest pod Klůčkem.
Došlo zde k redukci keřů, které již vrůstaly do
korun vysazených stromů, k redukci náletových
dřevin v ochranných příkopech a k pokácení poškozených bříz. Ve druhé vlně budou v těchto
stromořadích ještě zapěstovány koruny stromů.
Také došlo k vyfrézování pařezů již dříve pokácených, případně vyvrácených stromů po městě,
aby pařezy nebránily realizaci nové výsadby a
následné údržbě pozemků.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Projekt “Tradice v novém hávu” ukončen

V minulém roce se podařilo městu Police nad Metují získat dotaci na projekt “Tradice v novém hávu”. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EFRR, prostřednictvím Euroregionu
Glacensis. Schválená částka celkových způsobilých
výdajů za mikroprojekt jako celek činila 59 923,23
Eur. Za vedoucího partnera město Police nad Metují
29 683,65 Eur a projektového partnera Muzeum
Dawnego Kupiectwa 30 239,58 Eur. Samotný projekt byl ukončen 30. dubna 2018.
Cílem projektu bylo vytvořit ze stálých expozic
atraktivní místo. Jednou z hlavních a nejnáročnějších aktivit se tak stalo pořízení interaktivních a
multimediálních prvků. Navštivte Muzeum papírových modelů a přesvědčte se sami, zda to mělo
smysl.
Ing. Xenie Hambálková, koordinátor projektu

Pečovatelská služba JAVOR má druhé auto

Jedná se o stejnou značku Ford Tournero
Courtier, od stejné firmy Auto Trutnov, jenom
je tmavé. Ještě není polepené javorovými listy a označené logem a názvem pečovatelské
služby, ale již ho pečovatelky využívají. U
pana Rudolfa Resla, který nám zhotovil polep
již na bílém autě, je podaná objednávka.
současné
V
době
zajišťujeme

pečovatelskou službu mimo obyvatelů z našeho města do Machova, denně jezdíme do
Bezděkova nad Metují a do Bukovice, nárazově do Hlavňova a Pěkova.
Využití dalšího auta práci pečovatelkám
velmi usnadní a zrychlí.
Ilona Kejdanová

NABÍDKA LETNÍ
BRIGÁDY
Technické služby Police
nad Metují, s.r.o. hledají:

yy brigádníky na údržbu města.
Jedná se o sezónní práce (sečení trávy, úklid, natírání,.. .
yy brigádníka na pravidelný
úklid koupaliště. Náplní práce
je úklid koupaliště po dobu letní
sezóny (červen – srpen), cca 2
hodiny denně.
Bližší informace poskytneme
v kanceláři technických služeb v ulici V Domkách 80 nebo na telefonním čísle 491 512 251 – Ing.
Kalibán.

DERATIZACE

Během května proběhne ve městě
celoplošná deratizace proti hlodavcům. Podněty k
deratizaci
mohou občané města a přilehlých
obcí nahlásit na
technické služby
osobně,
telefonicky, nebo přes
webové stránky.

UKONČENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY

Letošní zima skončila. Z pohledu technických služeb byla průměrná.
Bylo sice méně sněhu, méně se vyhrnovalo, ale bylo více mrazivých dnů, při
kterých bylo potřeba více sypat solí a inertním materiálem. Toho bylo spotřebováno celkem 139 t, což je více, než v přechozích letech.
Poprvé v letošní sezóně vyjížděly sypače 20. listopadu 2017, naposledy
18. března 2018, celkem vyjížděly 23krát. Na zimní údržbě města se podílelo
11 pracovníků (8 zaměstnanců TS a 3 pracovníci z ÚP). Odpracovali celkem 1448 hodin. Technika, která byla na vyhrnování a posyp použita (traktor
Zetor, stroj Ladog, Multicar 25 a ruční fréza v Pěkově) najezdila celkem
822 hodin. Na toto zimní období byla také uzavřena smlouva o údržbě komunikací v okolních obcích s p. M. Kozárem - úklid Honů a Pěkova, s p.
V. Kohlem ml. - úklid vedlejších komunikací v Hlavňově, Na Hvězdu a
na Pohoř. Hlavní silnici z Hlavňova na Suchý Důl udržovala SÚS KHK.
Celkové náklady na zimní údržbu 2017/2018 jsou kolem 820 000Kč vč.
DPH.
O tom, že zima už definitivně skončila, svědčí snad i to, že pracovníci TS
připravují stroje na sezónu letní😊
Ing. Pavel Kalibán, jednatel TS
Polický měsíčník - květen 2018
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Příměstské tábory v Polici nad Metují

Milí rodiče,
máme pro vás dobrou zprávu. Městu
Police nad Metují se podařilo získat dotaci
MAS Stolové hory od Evropského sociálního fondu na Příměstské tábory v Polici nad
Metují. To znamená, že pokud splňujete podmínky dotace a máte zájem umístit vaše dítko
na některý z našich příměstských táborů, uhradíte pouze stravu a věci nepodpořené grantem.
Cena po doložení příslušného formuláře k
přihlášce je 100,- Kč den/450,- Kč týden.
Těšíme se v létě na vás!
Kontakt :
přihlášky je možné podávat od 1. 5. 2018
taboryvpolici@seznam.cz, tel. 775 686 987

Sníženou cenu mohou čerpat děti, jejichž
rodiče:
yy mají trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje
yy jsou v Královéhradeckém kraji zaměstnaní
(forma pracovního poměru nerozhoduje)
yy jsou OSVČ
yy jsou studenti v řádném nebo rekvalifikačním studiu
yy jsou registrováni na Úřadu práce a aktivně
si hledají zaměstnání
yy matka je na mateřské nebo rodičovské dovolené, ale má trvající pracovní poměr
Nárok na sníženou cenu musí být doložen příslušným formulářem, který je k

dispozici na webu MC MaMiny, Muzea papírových modelů, Města Police nad Metují,
nebo si o něj napište na kontakt výše.

Termíny táborů
MC MamMiNa - děti do 6 let
30.7.-3.8. - Pohyb je hra a hra je radost vede Martina Macounová
6.8. - 10.8. - Svět pohybu - vede Martina
Macounová
13.8.-17.8.- Galerie pod širým nebem - vede
Martina Nosková
Muzeum papírových modelů - děti od 6 let
16.7.-20.7. - Výlety za poznáním pověstí a
bájí Policka
6.8. -10.8. - Putování s Malým princem
Martina Váňová
Projekt

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V POLICI
NAD METUJÍ
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět ke zvýšení zaměstnanosti rodičů předškolních a školních dětí a také usnadnit rodičům vstup
na trh práce či sladit rodinný a pracovní život.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ODDLUŽENÍ V BROUMOVĚ

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov získalo od
Ministerstva spravedlnosti České republiky akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.
Bezplatná pomoc v oblasti oddlužení je poskytována v rámci
Odborného sociálního poradenství.
Osoby, které se ocitly v bezvýchodné finanční situaci a nejsou
schopni dluhy nadále splácet, mohou od května roku 2018 využít pomoc odborného poradce při zpracování a podání žádosti o
oddlužení.
Dlužník musí v průběhu oddlužení plnit celou řadu povinností,
proto odborný sociální poradce v případě potřeby pomáhá klientovi po celou dobu trvání oddlužení.

Z JPO II a od hasičů
z Police…

V letošním roce registrujeme zvýšený počet zásahů než v minulých letech. Jednotka
zatím zasahovala v roce 2018 u požáru 4 x,
dopravní nehody 6 x, technické pomoci 17 x
a ostatní pomoci 3 x. To znamená doposud
30 zásahů. Když se podíváme na předcházející rok, tak toto číslo bylo až v půlce června.
Nárůst je převážně ve spolupráci se záchrannou službou.
Jak už tu bylo psáno, od září probíhá rekonstrukce hasičárny a tím nastalo pár komplikací. Vybavení máme uskladněné po celé
Polici, kde jen to bylo možné. Zásahové vozidlo na dopravní nehody parkuje v areálu technických služeb a cisterna zatím díky vstřícnosti dodavatelské firmy v prostorách jedné
z garážích v hasičské zbrojnici, kde máme i
šatnu.
V tomto období probíhají veškerá školení
zásahového družstva, připravují se oslavy 150
let od založení SDH Police nad Metují. Oslavy
proběhnou koncem června při příležitosti otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Můžete se těšit na ukázku zrekonstruovaných
prostor hasičské zbrojnice, nové hasičské
techniky, program pro děti a k tomu nám zahraje muzika. Program a datum upřesníme v
dalším čísle PM.
Jiří Hubka - velitel jednotky
tel. 725086504

Hasiči Police nad Metují pořádají svoz starého železa

Pro podání žádosti musí dlužník splňovat zákonem dané podmínky:
yy Dlužník má minimálně dva věřitelé a dluhy jsou po splatnosti
delší jak 30 dnů, nebo dlužník z důvodu neočekávaných okolností nebude schopen řádně a včas své dluhy splácet
yy Dlužník musí mít trvalý finanční příjem v odpovídající výši. A
to ze zaměstnání, z důchodového pojištění, z mateřské dovolené, z výsluhového příspěvku atd. V případě nízkého finančního
příjmu, lze oddlužení splácet také pomocí příspěvku od třetí
osoby.
yy Za 5 let trvání oddlužení musí dlužník splatit z celkové výše
dluhu minimálně 30% všech svých pohledávek
Odborné sociální poradenství můžete v rámci konzultačních
hodin navštívit na adrese Centrum pro rodinu, Na Příkopech 33,
Broumov (bývalý úřad práce).

PROVOZNÍ DOBA PORADNY

Pondělí
10:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Úterý		
10:00 – 11:30
12:00 – 14:00
Středa
10:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Kontakt: Bc. Martin Minařík, minarik@nadejebroumov.cz,
tel.: 778 486 553
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PÁTEK 25. 5. 2018
SOBOTA 26. 5. 2018
Nepotřebné železo bud' vyvezte před dům nebo vyčkejte
příjezdu svozového auta a hasičů, kteří vám železo pomohou odnést.

více informací na telefonním čísle 725 086 504
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Pečovatelská služba a asistenční služba "Anděl na drátě"

Dne 7. března se do pečovatelského domu dostavily pracovnice
Asistenční a Tísňové péče „Anděl na drátě“. Představily obyvatelům
pečovatelského domu svoji sociální službu, která je určena především
seniorům a zdravotně postiženým osobám k jejich větší bezpečnosti.
Rozdaly letáky s informací o službě, součástí kterých je adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, na které se můžete v případě zájmu obrátit.
Pro tyto informace se můžete obrátit i na sociální odbor.

NON-STOP pomoc v krizových situacích (pády, zranění)

Nepřetržitá
24/7
Asistenční
a
Tísňová
péče
„Anděl
na
drátě“
je
určena
převážně
seniorům
a osobám se zdravotním postižením, u kterých se zvyšuje riziko pádu,
náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu. Zdraví i život pak závisí na rychlém zajištění pomoci.
Princip služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce)
malé elektronické zařízení (hodinky, náramek) Po jeho stisknutí se
ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu
zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem v
neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace.
Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace (náhlý pád či déle trvající nehybnost) i když klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň se lokalizuje (GPS/GSM) místo v jakém se klient
nachází. Asistent i v těchto případech volá na zařízení a ověřuje stav
klienta.
Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci v domácím i venkovním
prostředí. Uživatel tím získá větší sebedůvěru a nemusí se
omezovat ve svých aktivitách a oblíbených činnostech kvůli obavám z
nečekaných problémů.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO
GRANTOVÉHO PROGRAMU
MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
NA 2. POLOLETÍ ROKU 2018

Vážení žadatelé,
dovolujeme si Vás informovat o tom, že od začátku května bude probíhat příjem žádostí do grantového
programu města Police nad Metují – Akce, dílčí aktivity
(2. pololetí roku 2018). Podpora z rozpočtu města je zaměřena na sportovní, volnočasové, kulturní a sociální
aktivity. Termín pro podání žádosti je stanoven od 1. 5.
do 31. 5. 2018.
Formulář žádosti a podmínky programu naleznete na webových stránkách města Police
nad
Metují:
http://www.meu-police.cz/radnice/
granty-a-prispevky-spolkum/.
Luboš Ježek, správa dotací

Vážení občané Police nad Metují,

sděluji Vám, že kontejner pro ukládání biologického odpadu je určen výhradně pro občany obce
Bukovice. A protože je
to tak zakotveno v naší
obecně závazné vyhlášce
a její porušení je přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy
dle § 46 odst. 2 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, příštímu přistiženému
hříšníkovi hrozí udělení pokuty až do výše 30 000
Kč.
za Obec Bukovice
Milan Šrůtek - starosta
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Linka pomoci a bezpečí pro seniory

Součástí služby je také non- stop linka pomoci a bezpečí pro seniory (pomoc při úzkostných a tísnivých pocitech) a poradna pro seniory
(pomoc a rada před podvodnými praktikami podomních a telefonních
prodejců, pomoc při řešení problémů v domácnosti).

Bez mob. telefonu, bez měsíčních plateb za SIM kartu

Další přidanou hodnotou je možnost přijímat hovory na zařízení od
rodiny a přátel ale hlavně vlastní, neomezené volání ze zařízení (odchozí hovory) na jakákoliv čísla v rámci veškerých států EU (vše v
ceně služby). Klient tak nepotřebuje telefon a ušetří za kredit či paušál
SIM karty.

Všechny tyto služby stisknutím jediného tlačítka

Linnet eu s.r.o.
Anděl na drátě, z.ú.
Mělčany 38, 518 01 Dobruška

Tel.: 774 705 824
E-mail: info@andelnadrate.cz
www.andelnadrate.cz

Oprava kanalizace u Domu
s pečovatelskou službou

Nedostatečný odtok odpadních splaškových vod
z přistavěné části DPS vedl k odkrytí staré splaškové
kanalizace a celkové rekonstrukci časti kameninové
kanalizace mezi dvěma šachtami před vchodem do
DPS.
Problém s nedostatečným odtokem se projevil již
v zimě a řešil se odčerpáváním odpadní vody fekálem
pana Čižinského. Průchodnost kanalizace se nepodařilo obnovit ani tlakovým čištěním. Z tohoto důvodu
bylo nutné tento úsek vyměnit. K odkrytí kanalizace
mohlo dojít až po dostatečném rozmrznutí zeminy,
tedy až začátkem dubna. Na místě se rozhodlo, že se
musí vyměnit celá část staré kameninové kanalizace
mezi šachtami. Vlastní výkop byl dost náročný, v zemi
byly ukryty části původního asfaltového koberce, výkop se zasypával mokrou zeminou a hloubka u dolní
šachty dosahovala více jak 2,5 metru. I když celkový
spád kanalizace mezi šachtami byl dostatečný, v půlce trasy se musel výkop ručně
upravit z důvodu křížení s dalšími sítěmi a také původní trasa v těchto místech vedla
mírně do kopce. Během dvou dnů se pracovníkům technických služeb povedlo rekonstruovat poškozenou část. Dík patří především pánům Rubáčkovi, Zinkemu, Beranovi
a Matoulkovi, kteří v náročných podmínkách mokrého a smradlavého výkopu pracovali dlouho po ukončení pracovní směny.

TS

BANKOMAT MONETA BYL PŘESUNUT DO SPODNÍ ČÁSTI NÁMĚSTÍ
Po dlouholetém působení Moneta Money Bank a.s. v našem městě ukončila tato
společnost svou činnost. Město Police nad Metují zajistilo pro občany města
zachování vkladového a výběrového bankomatu, který je umístěn ve spodní části
náměstí.
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Téma letošní „Noci s Andersenem“
(z 23. 3. na 24. 3. t.r.) bylo: „O pejskovi a kočičce“. To proto, neboť právě tento rok uplynulo 90 let od vzniku nádherné knížky Josefa
Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. I
v dnešní akční době děti zajímají animované
pohádky z roku 1950 o tom, jak spolu pejsek
s kočičkou hospodařili – v podání p. Karla

Högera to nemá chybu. A my jsme těmto
příběhům uzpůsobili program. Děti soutěžily ve věšení a sbírání prádla, látaly pejskovy
kalhoty, vybíraly ingredience do dortu, hledaly syreček…. Nechyběly hry, kvízy, tradiční
polštářová bitva a stezka odvahy, ani čtení na
dobrou noc. A hlavně: výborné buchty, koláče, koblihy od maminek se mohly jíst klidně

celou noc. Vždycky je prostě nějak hlad…
(Na snídani taky zbylo. Trochu.).
A v sobotu odpoledne (24. března 2018)
odehráli pěkovští loutkáři poslední pohádku
této sezóny: «V temné sluji».
Šárka Pokorná

Polický GEN

jsou snímky, které natočili
Miroslav Šolc a David Puschmann
o
zajímavých
a
významných
osobnostech Police. Kešot, Když
se řekne Kousal, Olympionik Jirka
Beran, Josef Hauk, Pan učitel František
Šeda.... Mirek Šolc natáčí další díl,
tentokrát s polickým rodákem, muzikantem, dirigentem, aranžérem, skladatelem Václavem Hybšem. Třetí den
letošního května bude slavit třiaosmdesáté narozeniny. Na dálku blahopřejeme a přejeme zdraví a ještě hodně
tvůrčích hodin v jeho „Kutlochu“.
Těšíme se na další sérii letošních,
tradičních
Vánočních
koncertů.
V Kolárově divadle 20. prosince.
Ida Jenková
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Usnesení rady města ze zasedání č. 8 /2018 ze dne 23. 4. 2018
I. Rada města schvaluje žádost o provedení přezkoumání hospodaření města Police
nad Metují za rok 2018 Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
II. Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou podpisem žádosti o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2018 adresovanou Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
I. Rada města odvolává z konkurzní komise
pro konkurz na ředitele/ku Základní umělecké
školy Police nad Metují zástupce ČŠI paní Mgr.
Renatu Nehybovou
II. Rada města jmenuje do konkurzní komise
pro konkurz na ředitele/ku Základní umělecké
školy Police nad Metují zástupce ČŠI paní Mgr.
Radomíru Bartošovou.
I. Rada města schvaluje zapojení Mateřské školy Police nad Metují do projektu Potravinová
pomoc dětem v Královéhradeckém kraji II –
obědy do škol pro školní rok 2018/19
II. Rada města pověřuje starostku Idu
Jenkovou podpisem souhlasu zřizovatele se
zapojením školy do projektu a jeho zaslání KÚ
Královéhradeckého kraje
I. Rada města projednala a bere na vědomí
uzavření provozu MŠ Fučíkova 328 , 549 54
Police nad Metují v době hlavních prázdnin od
16.7.2017 do 18.8.2017.
I. Rada města projednala a schvaluje následující parametry výběrového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "VZT zařízení
a rozvody pro kuchyň v ZŠ Police nad Metují".
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%.
2. obeslané firmy: Čech vzduchotechnika, s.r.o.
Semonice; Jiří Resl S K mont. s.r.o. - Česká
Skalice; Izomat s.r.o. - Červený Kosletec;
ADK Klima s.r.o. - Hradec Králové; Air Mat
Matkovsky - Jaroměř
3. výběrová komise: Mgr. Luboš Ježek - referent správy dotací; Vít Hynek, DiS. - investiční technik; Ing. Pavel Scholz - vedoucí IMŽP;
Mgr. Karel Nývlt - ředitel ZŠ; Mgr. Jiří Škop
- místostarosta města
náhradníci: Ing. Pavel Pohner – tajemník MěÚ;
Ing. Helena Ištoková - vedoucí FSO; Ing. Jan
Troutnar - ekolog
II. Rada města pověřuje výběrovou komisi k
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a vyhodnocení nabídek podle
schválených kritérií.
I. Rada města projednala návrh hodnotící
komise na stanovení vítěze veřejné zakázky Revitalizace a obnova historické památky
„Sousoší Nejsvětější trojice“ II. a III. etapa
II. Rada města schvaluje za vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu Revitalizace a obnova
historické památky „Sousoší Nejsvětější trojice“ II. a III. etapa uchazeče: MgA. Jana Čádu,
IČO 062 26 124, adresou Zengrova 11, 160 00
Praha 6, s nabídkovou cenou 319 900 Kč bez
DPH (tj. 319 900 Kč vč. DPH) a současně také
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou k podpisu smlouvy o dílo.
I. Rada města projednala žádost manželů Z.
K. a F. K. o budoucí prodej části pozemku p.č.
395/1 v k.ú. Police ad Metují.
Polický měsíčník - květen 2018

II. Rada města odkládá záměr budoucího prodeje části pozemku p.č. 395/1 v k.ú. Police nad
Metují do doby vyjasnění realizace kanalizace
plánované vlastníkem sousední nemovitosti
I. Rada města bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy , na části pozemků p.č. 1083 a
p.č. 395/1v k.ú. Velká Ledhuje, uzavřené mezi
městem Police nad Metují a nájemcem panem
R, P. bytem Malá Ledhuj 517, 549 54 Police
nad Metují, podanou nájemcem panem R. P., a
schvaluje ukončení této smlouvy k 31. 5. 2018.
II. Rada města projednala žádost pana P.
Č., xxxx, Police nad Metují, o pronájem částí pozemků p.č. 1083 a p.č 395/1 v k.ú. Velká
Ledhuje.
III. Rada města schvaluje záměr pronájmu
částí pozemků p.č. 1083 a p.č. 395/1 v k.ú.
Velká Ledhuje, o celkové výměře 1680 m2.
IV. Rada města ukládá Nikole Řezníčkové vyvěšení záměru výpůjčky dle návrhu na úřední
desku města Police nad Metují.
I. Rada města projednala a schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 730/58 v k.ú. Hlavňov
o výměře 55 m2, paní A. R., nar. xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, Policenad Metují.
II. Rada města ukládá Nikole Řezníčkové vypracovat smlouvu o výpůjčce.
I. Rada města projednala a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130
00 Praha 3, IČ: 04084063, DIČ: CZ 04084063.
Služebnost spočívá ve zřízení, provozování,
údržbě a opravách podzemního komunikačního
vedení k pozemkům p.č. 731/6, 731/8, 731/13,
751/2, 1119, 1138 vše v k.ú. Velká Ledhuje.
Služebnost se zřizuje v délce 224,26 m - 150,Kč/bm a celková jednorázová náhrada činí 33.
639 Kč.
II. Rada města ukládá Nikole Řezníčkové
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti. Smlouva
bude podepsána po dokončení stavby a po
protokolárním předáním pozemků stavby zpět
městu.
I. Rada města projednala a schvaluje
udělení výjimky dle čl. 11 odst. 1 písm. g)
ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 02/2017
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
MALÉHO ROZSAHU na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Milpo - odstavná plocha", "Parkoviště u víceúčelového hřiště",
"Fotbalové hřiště - nájezd" v Polici nad Metují
firmu Colas CZ, IČO:26177005, se sídlem
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, s nabídkovou
cenou:"Milpo - odstavná plocha" 397.988,- Kč
bez DPH tj. 481.565,- Kč s DPH ; "Parkoviště
u víceúčelového hřiště" 39.964,- Kč bez DPH
tj. 48.356 s DPH; "Fotbalové hřiště - nájezd"
18.042,- Kč bez DPH tj. 21.831,- Kč s DPH a
současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
II. Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
III. Rada města ukládá Pavlu Scholzovi, Ing.
zajistit uzavření smlouvy o dílo.
I. Rada města projednala a schvaluje, aby
DSO Lesy Policka podal žádost o dotaci na
rekonstrukci části lesní cestní sítě v městských
lesích Police nad Metují, v lokalitě na Žděřině,
ze SZIF, dotačního titulu Program rozvoje

venkova.
II. Rada města ukládá Janu Troutnarovi, Ing.
aby oznámil výkonnému řediteli DSO Lesy
Policka L. B. schválení podání dotace na výše
uvedenou rekonstrukci části lesní sítě v městských lesích Police nad Metují.
I. Rada města projednala a schvaluje záměr
pronájmu pozemků města k lesnímu hospodaření podle přílohy, o celkové výměře 109,3237 ha
II. Rada města projednala a schvaluje záměr
uzavřít dodatek č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 4. 3. 2008 mezi městem Police nad
Metují a DSO Lesy Policka, spočívající ve
změně výše nájmu a změně výměry pronajatých
pozemků
III. Rada města ukládá Janu Troutnarovi, Ing.
aby zajistil vyvěšení schválených záměrů na
úřední desku města
I. Rada města projednala a schvaluje záměr
pachtu pozemků p.č. 212/3 a 212/4 v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. Rada města ukládá Nikole Řezníčkové vyvěsit záměr pachtu na úřední desce města Police
nad Metují.
I. Rada města projednala a schvaluje návrh
Plánu odpadového hospodářství města Police
nad Metují, zpracovaný společností ISES, s.r.o.,
podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, v
platném znění
II. Rada města ukládá Janu Troutnarovi,
Ing. oznámit zpracovateli schválení návrhu
Programu odpadového hospodářství města Police nad Metují, aby ho mohl předložit k odpřipomínkování Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje
I. Rada města projednala a schvaluje nákup
technologie INFRASET STANDARD od firmy
MORAM CZ, s.r.o., U Elektrárny 4171/4G, 695
01 Hodonín, IČO: 27712079 za cenu 289.000,Kč bez DPH tj. 349.690,- Kč včetně DPH a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy.
II. Rada města ukládá Pavlu Scholzovi, Ing.
zajistit uzavření kupní smlouvy.
I. Rada města bere na vědomí oznámené vícepráce a méněpráce na akci "Stavební úpravy
a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují čp. 108",
spočívající v provedení změnových listů č. 15,
19, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40 a
41 v II. etapě výstavby a provedení změnových
listů č. 1, 2 a 3 ve III. etapě.
II. Rada města schvaluje uzavření dodatku
č. 4 smlouvy o dílo, uzavřené dne 13. 4. 2017
se spol. Matex HK s.r.o., spočívající v realizaci
změnových listů č. 15, 19, 21, 22, 24, 26, 31, 32,
34, 35, 37, 38, 39, 40 a 41 ve II. etapě výstavby
a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, provedení změnových listů č. 1, 2 a 3 ve III. etapě výstavby. Celkové finanční navýšení ve II. etapě
činí 931.404,3 Kč bez DPH, tj. 1 126.999,21 Kč
s DPH a ve III. etapě výstavby 110.064,08- Kč
bez DPH, tj. 133.177,54- Kč s DPH.
III. Rada města pověřuje starostku města Mgr.
Idu Jenkovou podpisem dodatku č. 4 z II. etapy
a dodatku č. 1 ze III. etapy smlouvy o dílo.
IV. Rada města ukládá Pavlu Scholzovi, Ing.
vypracovat dodatek č. 4 smlouvy o dílo z II. etapy, dodatek č. 1 ze III. etapy a zajistit podpisy
obou stran.
Ing. Pavel Pohner
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O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í
Změna intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu z popelnic v obcích

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

Pouliční sběr a svoz nebezpečných a
objemných složek komunálního odpadu a
elektrozařízení z domácností

Ve 20. kalendářním týdnu, a to ve středu 16. května 2018, proběhne v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech pravidelný
„pouliční“ sběr nebezpečných a objemných složek komunálního
odpadu a vyřazených elektrozařízení z domácností. Sběr proběhne
zastávkovým způsobem, podle známého harmonogramu:

zast. č. ulice, nároží, místní část čas příjezdu a odjezdu
1. Radešov
16.00 - 16.10
2. Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
16.20 - 16.30
3. Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45

4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

16.50 - 17.00
17.10 - 17.20
17.25 - 17.30
17.35 - 17.45
17.50 - 18.00
18.05 - 18.15

Odpady musí být osobně předány ve stanovený čas na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla společnosti Marius
Pedersen a.s., která ho uloží do kontejneru a odveze k využití nebo
zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány. Odebírány budou tyto odpady z domácností: nebezpečný odpad (oleje, barvy, ředidla, lepidla,
rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, zahradní
chemie, obaly od výše uvedených odpadů, baterie, akumulátory, zářivky apod.), objemný odpad (starý nábytek, podlahové krytiny, pneumatiky z osobních automobilů, odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné
předměty apod.) a vyřazená elektrzařízení (televizory, rádia, ledničky,
pračky, počítače, telefony a veškeré další malé i velké elektrospotřebiče). Odebrán nebude stavební odpad a odpad ze zeleně. Informace
k tomuto svozu jsou uvedeny v brožurce Průvodce pro nakládání s komunálním odpadem a na internetových stránkách města - www.meu-police.cz.
Ing. J. Troutnar

CO JSME ZJISTILI Z FYZICKÉ ANALÝZY ODPADU Z POLICKÝCH POPELNIC
A JAK DO TOHO ZAPADÁ ECONIT
Ještě před spuštěním chytrého systému evidence odpadů ECONIT,
o kterém jsme Vás informovali v předchozím článku, se v prostoru polického sběrného dvora uskutečnila anonymní fyzická analýza směsného komunálního odpadu z polických občanských popelnic. Jejím cílem bylo zjistit aktuální stav třídění v polických rodinách
a domácnostech, nebo také konkrétní podoba směsného odpadu v polických
popelnicích, a kolik procent tvoří jednotlivé složky v jeho celkovém množství. Anonymní analýza probíhala ve čtvrtek, tedy v den svozu odpadu z popelnic a kontejnerů na směsný odpad, na vzorku o celkové hmotnosti 332 kg.
Tento odpad byl vysypán ze sběrného vozu na sběrném dvoře a následně se
třídil na zhruba 15 složek. Po vytřídění byla každá složka zvážena a zaznamenána. Výsledky této analýzy byly překvapující. Více než čtvrtinu veškerého odpadu tvořil zelený odpad ze zahrad a kuchyně. Z celkového množství
zkoumaného směsného odpadu by tedy bylo možné zkompostovat až 25,5 %
odpadu. Z hlediska hmotnosti tvořil tento kompostovatelný odpad 84,8 kg.
Komunální mix obsadil druhou příčku s podílem 23 %. Třetí největší složku
tvořily plasty, které jako bioodpad rovněž do směsného komunálního odpadu
nepatří, a to téměř 15 % z celkového množství. Dále se ve zkoumaném vzorku nacházelo velké množství textilu (který je možné odkládat od kontejnerů
Diakonie nebo ho přinést do sběrného dvora), a také papíru, skla a dalších
složek. Celkové množství využitelných složek bylo 31,9 %. Analýzu odpadu provedla partnerská nezisková organizace Institut cirkulární ekonomiky
(INCIEN), za přítomnosti žáků několika tříd polické základní školy, a poté
s nimi seznámila občany při podvečerní besedě. Ta probíhala na sále Pellyho
domů, společně s firmou JRK Česká republika a zástupci města, kde JRK
také představila občanům fungování systému ECONIT. Právě chytrý systém
evidence odpadů by měl být účinnou cestou k tomu, aby se v Polici nad
Metují začalo více třídit. Pokud by se v odpadových nádobách na směsný
komunální odpad nenacházely složky, které mají občané ve svých domácnostech třídit, a jsou pro ně vytvořené podmínky, snížilo by se celkové množství
směsného komunálního odpadu, ale i celkové množství odpadu ukládaného
na skládku o 1/3 až 1/2. Mohlo by pak do budoucna dojít ke snížení frekvence svozů odpadu z popelnic a samozřejmě k úspoře odpadových nákladů,
což by mohlo vést ke snížení odpadového poplatku u aktivních domácností.

PLAŤ ZA TO, CO VYHODÍŠ.
VÍCE INFORMACÍ NA www.chytreodpady.cz
JRK Česká republika
upravil ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují
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Pomoci recyklovat staré
elektro můžete i netradičně

Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo
neví, kam s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich sběru a recyklace, který se v České republice buduje už od roku
2005, postupně přinesl tisíce a tisíce možností, jak se domácích vysloužilců zbavit na
nejrůznějších sběrných místech. Proč si ale
se starým elektrem ještě naposledy neužít
trochu zábavy nebo neudělat dobrý skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, největší
český kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektra, už vytvořil na 13 500 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 19 milionů vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 330 tisíc tun.
Sběrné dvory s jasně danou provozní
dobou, kontejnery trvale umístěné na veřejně přístupných místech nebo třeba mobilní
sběry pravidelně organizované obcemi jsou
možností, na niž už jsme si všichni zvykli.
Možná ale netušíte, že starým spotřebičem
můžete také obdarovat potřebné lidi, nakrmit zvířata v ZOO, nebo rozšířit muzejní
sbírky.

Když „staré“ neznamená
nefunkční

Možná máte doma spotřebič, který stále
dobře funguje, vy jste se ale rozhodli koupit
nový, který má víc funkcí, menší spotřebu
- nebo se vám prostě svým designem víc
hodí do domácnosti. Pak máte šanci pomoci potřebným lidem. K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který rovněž organizuje
ELEKTROWIN. Dává možnost nabídnout
k dalšímu použití spotřebiče, kterých se lidé
chtějí zbavit, přitom jsou ale stále funkční a
mohly by po odborném posouzení, se zárukou, dále sloužit potřebným. Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který
zavedl pojem „opětovné použití“. Rozumí
se tím „použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich
dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro
který byly původně určeny“. Na webových
stránkách www.jsemzpet.cz najdete kromě
podrobných informací také formulář, přes
který lze nabídnout svůj spotřebič k opětovnému použití. Odborníci na základě zadaných údajů posoudí vyplněné parametry
zařízení, a pokud vyhovuje, přijedou si pro
spotřebič rovnou k dárci domů. Jen za rok
Polický měsíčník - květen 2018

2017 bylo takto získáno a umístěno 101
spotřebičů, za celou dobu trvání projektu –
tedy od roku 2014, kdy začala jeho pilotní
fáze – už přes 300. Příjemci jsou vesměs
neziskové organizace.

Zvířata žehličkou nepohrdnou

Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba medvěd grizzly, kočkodan Dianin a další zvířata chovaná v českých zoologických
zahradách? Jestli nevíte, nevadí. Přesto je
můžete pomoci nakrmit. Vhod jim přijde
například stará žehlička, rychlovarná konvice nebo třeba toustovač. Ne, není to vůbec
takový nesmysl, jak se může zdát.
Celkem v sedmi zoologických zahradách byly v roce 2017 umístěny speciální
kontejnery na vysloužilé spotřebiče, jejichž
obsah pomůže nakrmit chovaná zvířata.
Postaral se o to ELEKTROWIN, který za
naplněný kontejner vyplatí zoologickým
zahradám finanční odměny. A ošetřovatelé
už vědí nejlépe, co dobrého pro chovaná
zvířata za tyto peníze obstarat. Pokud se v
nejbližší době chystáte na výlet do ZOO,
podívejte se včas na její webové stránky,
jestli právě v té, kterou jste si vybrali, takový kontejner nestojí. Pokud ano, nezapomeňte vzít s sebou nějakou tu elektrickou
dobrotu.

Hurá do muzea!

I letos se mohou obyvatelé celé České
republiky zapojit do projektu Máte doma
muzejní kousek?, který ELEKTROWIN
připravil ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Možnost přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu mají všichni
od 1. března až do konce roku 2018.
Pokud jste přesvědčeni, že máte doma
spotřebič, který byste rádi věnovali do sbírky Národního technického muzea, stačí
udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej,
doplňte jeho popis - odhadované stáří, stav,
dochované příslušenství, případně další informace (manuál, návod, prodejní doklad,
apod.) a zašlete emailem do 31. prosince
2018 na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.

ELEKTROWIN loni překročil
kvótu na sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů

vysloužilých spotřebičů kolektivní systém
ELEKTROWIN. Podle platné metodiky
výpočtu, která vychází z průměrného ročního množství nového elektra uvedeného na
trh za předchozí tři kalendářní roky, dosáhl míry zpětného odběru ve výši 45,19 %.
Požadováno je 40 %.
Vyjádřeno hmotností vysbíraných a
zrecyklovaných spotřebičů se jedná celkem
o 39 554 tuny vysloužilého elektra. Největší
podíl - 18 326 tun připadá na velké domácí
spotřebiče. Další velkou část - 15 711 tun
tvoří chlazení, 5 502 t se na výsledku podílely malé spotřebiče. Zbytek byly televize,
monitory a světelné zdroje.
Podle požadavků zákona o odpadech
měl ELEKTROWIN v loňském roce zřízené místo zpětného odběru v každé
obci s počtem obyvatel větším než 2000.
Smluvních obcí bylo 1429 s 1522 sběrnými dvory. Formou mobilního sběru zajišťovalo likvidaci elektroodpadu 3406 obcí,
ELEKTROWIN rozmístil také 800 stacionárních kontejnerů. Sbírat a recyklovat
pomáhalo 2451 prodejců a servisů, 1431
hasičských sborů, 3604 škol, pomáhaly i
dopravní podniky nebo Vězeňská služba.
Celkem měli lidé v roce 2017 možnost předat ELEKTROWINu staré spotřebiče prostřednictvím 13 925 sběrných míst. To znamená pokrytí 10 256 455 obyvatel České
republiky. Celkově nás bylo podle statistik
k 31. prosinci loňského roku 10 610 055.
Průměrně tedy každý z nás odevzdal
loni prostřednictvím ELEKTROWINu
zhruba 3,7 kilogramu vysloužilého elektra.
V různých krajích byli ale lidé různě aktivní. Měřeno množstvím odevzdaných spotřebičů na obyvatele zvítězil Královéhradecký
kraj se 4,85 kg, naopak Praha se 2,98 kg
žebříček uzavírá.

Zpětný odběr a oddělený sběr
v krajích podle výtěžnosti na
obyvatele v kg v roce 2017:
V Polici nad Metují bylo v roce 2017
prostřednictvím ELEKTROWINu odevzdáno 14 323 kg vyřazených elektrozařízení,
což je 3,5 kg na 1 obyvatele.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní
systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a
elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí.
Od svého založení v roce 2005, tedy za 13 let
svého působení na trhu, zrecykloval více než
19 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o
celkové hmotnosti více než 330 000 tun.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Nad rámec požadavků vycházejících z platné evropské směrnice splnil
v roce 2017 kvótu pro sběr a recyklaci
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Statistika
Dle dostupných údajů mělo k 31.3.2018
město Police nad Metují 4072 obyvatel.

Jubilea
V březnu 2018 slavili:

70 let
80 let
85 let
90 let

paní Hana Pulterová
pan Vojtěch Kvapil
pan Miloslav Sochůrek
paní Vlasta Zítková
pan Milan Šefc
paní Marie Frenclová
paní Irena Ptáčková
paní Jitka Pavlínková

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

Vítání občánků
V sobotu 7.4. jsme přivítali 13 občánků:

Michaela Machová
Kateřina Rohlenová
Sofie Ticháčková
Julie Krejčová
Antonín Adamec
Bára Vlčková
Anna Ferancová

Radim Tér
Václav Trojtl
Jakub Kolář
Jakub Kollert
Erik Búžik
Jakub John

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí, a nepřejí si být jmenováni
v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990

Sňatky
Oznamujeme, že ve dnech 24. – 27. května 2018 z provozních důvodů neoddáváme.
V březnu proběhly dva jarní obřady…
• 7.3. v obřadní síni
• 29.3. Jiří Reinhardt a Petra Propílková
na Hvězdě.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
příbuzným, přátelům a známým za účast a
květinové dary na pohřbu naší drahé zesnulé,
paní ŽOFIE KUBEČKOVÉ, se kterou jsme
se naposledy rozloučili 29. 4. 2018
Za zarmoucenou rodinu děkuje dcera
Jitka Pišiová a synové s rodinami
Dagmar Hambálková, matrikářka

K N I H OV N A
Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Nad stránkami knih v krásném a příjemném přednesu pana Františka Pivoňky při
společném čtení se v prvním pololetí 2018
sejdeme 22. května a 12. června vždy v 15
hodin v dětském oddělení knihovny. Všichni
senioři jsou srdečně vítáni.

Noc s Andersenem

V minulém čísle jsme slíbili podrobnosti
z letošní Noci s Andersenem. Celý program
proběhl ve znamení Pejska a Kočičky Josefa
Čapka. Ten své povídání psal pro svou dceru
Alenku (1923-1971), ale od vydání knížky její
hrdinové Pejsek s Kočičkou baví svými kousky už nespočet dětí. Také polické děti si vyslechli povídání o nich v podání pana Hasana
Zahiroviče. Pak mezi ně přišli dva opravdoví
pejsci – léčitelé. Jejich majitelky paní Dagmar
Hambálková a Renata Špuláková je cvičí pro
canisterapii, tj. léčebný kontakt psa a člověka.
Děti si vyzkoušely, jak se v těchto situacích s
pejsky pracuje. Baruška a Dorotka se všem líbily. Po té se děti dozvěděly něco o fungování
psího útulku v Polici z úst vedoucího strážníka
Petra Zimy. A pak vyrazily ven, kde ve skupinkách plnily úkoly podle knížky o Pejskovi
a Kočičce a hledali cestu k naplánovanému
cíli. Ten byl na víceúčelovém hřišti, kde už
čekal ohýnek pro opečení buřtíků. Návrat do
knihovny proběhl už za tmy. V knihovně na
všechny ještě čekalo tvoření. Výsledkem jsou
papíroví pejskové s kočičkami, kteří zdobí
dětské oddělení. Nakonec si děti vyslechly
čtení na dobrou noc z úst paní knihovnice a
postupně usínaly. Snad jim pan Andersen přinesl pěkné sny. Ráno čekala snídaně a rozloučení. Věříme, že se dětem noc v knihovně
líbila a zároveň jim ukázala, že i s knížkou se
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dá zažít dobrodružství.
Nakonec chceme moc poděkovat všem,
kteří nám byli při pořádání nápomocni – už
výše jmenovaní Hasan Zahirovič, Dagmar
Hambálková a Renata Špuláková, Petr Zima,
a pak pracovníci Pellyho domů, hlavně pan
Balák, který připravil prostory víceúčelového
hřiště.
A za rok zase na shledanou s panem
Andersenem.

Spolkla mě knihovna

David by mohl číst neustále – při chůzi, v
posteli, pod lavicí i na záchodě. Jenže do jeho
přeplněné knihovny se už žádná další kniha
nevejde. Když se pokusí silou nacpat do regálu
ještě jednu útlou knížečku, knihovna se naštve
a kluka spolkne i s kocourem Koniášem. Tím
začne dobrodružná výprava do knižní historie.
Autorka knihy, paní Klára Smolíková,
připravila také výstavu - 12 závěsných panelů formátu A2 s komiksy a ilustracemi Vojty
Šedy z knihy. Výstava putuje po knihovnách a
dalších místech ve dvou identických sadách a
je k zapůjčení zdarma. Toho jsme museli využít a výstavu pro naše dětské návštěvníky objednat. Během dubna přišli do knihovny žáci
1. – 6. tříd naší školy a některých okolních
škol. Zkusili si, jak rýt písmena – znaky do
hliněných destiček, jak se píše krůtím či husím brkem a vůbec jak šli dějiny psaní a písma
po časové ose. Snad to bylo trochu zajímavé i
zábavné a třeba se z návštěvníka stane čtenář.

200. výročí narození
Václava Vladivoje Tomka

V návaznosti na vernisáž výstavy k tomuto
výročí v polické Dřevěnce chystáme podvečerní čtení ve spolupráci s našimi ochotníky na den Tomkova narození dne 31. 5. v
18 hodin.
Přijďte si poslechnout vzpomínky Tomkovi,
jak se dostal do Police, kde se zakoukal

do dcerky pana správce Dáni Lidušky. Ta
se stala jeho věrnou souputnicí životem.
V knize Paměti z mého života vzpomíná i
na to, jak se vyrovnával s jejím odchodem a
za co Liduška vlastně mohla. Ovšem i události tzv. velkých dějin se promítly do života
historika, univerzitního profesora a rektora
české univerzity a také poslance zemského
sněmu.

Knihovna města Police nad Metují
ve spolupráci s Klubem filatelistů
a Klubem sběratelů Policka

vyhlašují
k 100. výročí československé
poštovní známky

VÝTVARNOU SOUTĚŽ PRO DĚTI
o návrh na nejhezčí poštovní
známku s libovolným námětem

Návrhy přijímáme v knihovně od
3. dubna do 20. května 2018.
Vyhlášení nejkrásnější známky
proběhne 20. 6. 2018, kdy bude vydán
aršík známek 100 let československé
poštovní známky.
Ten bude i hlavní odměnou.
Autorem nové známky je současný
výtvarník Pavel Sivko, který navrhl i
známku se stavebnicí Merkur,
jejíž křest proběhl v Polici n. M.
Vaše knihovnice
Polický měsíčník - květen 2018

Nabídka knih:

yy Kreč, Luboš: Uprchlíci a zachránci.
Příběhy tří zajímavých osobností s českými kořeny, které musely z historicko-politických příčin opustit svou vlast, ale po
roce 1989 se vrátily a své zemi různým
způsobem pomohly.
yy Sharma, Robin S.: Vůdce, který nepotřeboval žádný titul.
Všichni máme přirozenou schopnost a
moc vést - moc, která nijak nesouvisí s
naším postavením, našimi tituly či funkcemi, které zastáváme.
yy Bauer, Jan: Klášterem obchází ďábel.
Historická detektivka- případy královského soudce Melichara.
yy Riggs, Ransom: Povídky podivných.
Povídky vyprávějí příběhy neobyčejných
lidí, kteří žili ještě dříve, než vznikl zná-

mý Sirotčinec slečny Peregrinové.
yy Danikov, N.I.: Léčebná soda.
Soda bicarbona jako jeden z nejjednodušších a nejlevnějších léků. Univerzálně dostupný prostředek k užívání při stravování
i v medicíně.
yy Šťovíček, Jan: Špicberky- království
ledních medvědů.
Kniha popisuje dramatickou výpravu šesti cestovatelů, horolezců, lyžařů - pětisetkilometrovou polární expedici Arctos III
na Špicberky.
yy Červená, Soňa: Stýskání zažehnáno.
Vzpomínky české operní a koncertní pěvkyně a herečky.
yy Padevět, Jiří: Tři králové.
Odbojová činnost legendární skupiny a
vysílací místa radiostanic Sparta I a Spar-

ta II. Průvodce po místech spjatých s činností skupiny Tři králové.
yy Grimaldi, Virginie: Pochopíš, až budeš
velká.
Román francouzské spisovatelky líčí příběh mladé ženy, která si teprve během
výkonu své profese, kdy se dostává do
důvěrného kontaktu se seniory, uvědomuje cenu lidského života, přátelství a lásky.
yy Murakami, Haruki: Konec světa & hard-boiled wonderland.
Román o osamělosti v dnešním přetechnizovaném světě, kde je možné přežívat ze
dne na den, o nic moc se nestarat a čekat.
A svou pasivitou možná prohrát vlastní
život.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A

Pár vět k obálce…
Jiří Kollert * 29. 3. 1936

Malování je pěkná dřina a obrovské nervové vypětí!
Jiří Kollert začal malovat v době,
kdy talent na studium vysoké umělecké školy nestačil. Cesta na takovou
školu byla mnohem víc hrbolatá, něž
ta, po které adepti studia kráčejí dnes.
Snad proto je Jiří Kollert samouk.
Výtvarná tvorba ho začala zajímat
až v dospělosti, po ukončení povinné
vojenské služby. Impulzem pro jeho
vlastní tvorbu byla návštěva výstavy
pana krajináře s velkým K, Antonína
Slavíčka na Pražském hradě na podzim roku 1961.
Nedlouho po ní se stal Jiří Kollert
členem výtvarného kroužku v Polici,
potom v Náchodě a dnes je členem
seskupení regionálních výtvarníků
AMAG.
Jiří Kollert se pravidelně zúčastňoval členských výstav a měl mnoho
výstav samostatných. Z těch samostatných namátkou třeba v Polici nad
Metují - první v roce 1988 a naposledy v roce 2013 v rámci projektu
Pellyho Terasa, dále v Broumově
v roce 2015, v Náchodě v roce
1986 a 1996, nebo v roce 1991 ve
Slušovicích, či v Kulturním domě v
Holicích v roce 2011. V Polsku měl
samostatnou výstavu v nedalekém
Walbřichu v roce 2003. Zúčastnil se
skupinových výstav v polském Klodsku, ve Svídnici a v Nové Rudě.
Malbě krajin v duchu impresionistického pojetí po vzoru Antonína
Slavíčka je věrný dodnes. Zachycení světla v krajině, její nálady a okamžiky. To je jeho téma. K tomuto cíli se nedojde jen dobře zvládnutou
technikou. Jiří Kollert maluje olejem, který vyžaduje určitá pravidla
malby. Autor musí zachytit duševní rozměr krajiny, musí s ní souznít,
aby jeho pozorování neuniklo to podstatné. Typické jsou pro jeho
práci široké vhledy do okolní krajiny, do krajiny domova. Jiří Kollert
považuje za své nejlepší obrazy ty, které vznikly velmi rychle. V ten
pravý čas se spojí vše dohromady: autor, příroda a plátno a potom jde
vše ráz na ráz a čas nehraje žádnou roli. Sám malíř o své tvorbě říká:
Polický měsíčník - květen 2018

„Přirovnávám to tak, že kdybych skládal 50 metráků uhlí, tak se tak
nenadřu, jako když udělám obraz.“
Pro mne je Jiří Kollert především vynikajícím malířem květinových zátiší. Snad právě pro to, že tato disciplína v současném umění
ztrácí své místo a tomuto tématu se většinou věnují amatérští umělci a i
ti bohužel okrajově. Květinové zátiší je dnes vnímáno jako dekorativní
věc. Nebylo tomu tak vždy. Květinová zátiší, jejichž průkopníky byli
Ambrosius Boschaert (1573-1588/9) a Jan Brueghel starší (1568-1625),
neměla být jen naturalistickým odrazem skutečnosti, nebo esteticky a
dekorativně ztvárněným symbolem bohatství. Byla mnohovýznamová.
Už v antice, která později inspirovala malíře mladších epoch, měl
tento specifický námět důležité místo. Ve starověku samostatná květinová zátiší prakticky neexistovala, nicméně květina se pozvolna
začínala prosazovat v rámci náboženských obrazů jako nositel skryté
symboliky. Pozdější renesanční zátiší korespondovalo s vývojem vědeckého poznání přírody.
Malby květinových váz, tak jak si je představujeme dnes, začaly
vznikat v období 17. a 18. století.
Za nejstarší datovaný obraz květinového zátiší je považována
„Kytice v nice“ z roku 1603 od Roelandta Saveryho (1576/8–1639).
Obraz je součástí sbírky Centraal museum v Utrechtu. Přehledná sestava květin je dobře osvětlena, čímž je divákovi umožněno potěšit se
pohledem na každou vyobrazenou květinu.
Za otce květinových zátiší je však považován jiný autor, Jan
Brueghel (1568–1625), jenž vytvořil svůj první obraz kytice ve váze
roku 1606, pak jich za svůj život namaloval nespočet.
Zobrazování motivů zátiší a květin doprovázelo evropskou malbu
ve všech epochách, ačkoli se během staletí velmi proměňovalo. Často
se pod jeho povrchem ukrývá skrytý smysl či moralita, kterou má divák za úkol rozluštit. A právě epocha baroka přinesla osamostatnění
zátiší jako nezávislé malířské kategorie a zároveň jeho diferencování.
Květiny upomínaly k pomíjivosti života a Boží všemohoucnosti, tedy
staly se symbolem života a smrti.
Vývoj malby zátiší pokračoval i v 19. a 20. století. Květinová zátiší
zajímala impresionisty, fauvisty, ale i kubisty. V současné době je zátiší
formou, které se věnují především fotografové.
Tak až se příště podáváte na obraz květin ve váze, zkuste se zamyslet nad jeho skrytou symbolikou. O jaké květiny se jedná? Někdo
je pěstoval, šlechtil, zaléval nebo vyrostly divoce na louce. Jsou v plném rozkvětu, nebo už vadnou? A jaká nádoba jim nahrazuje výživnou
půdu, je to honosná broušená váza nebo keramický džbán? Symboly,
které nám mohou prozradit dobu a místo vzniku obrazu, podobně jako
obrazy krajiny.
Mgr. Martina Váňová
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
LETNÍ KINO V POLICI
VYBERTE SI FILMY

Pro všechny příznivce kina připravujeme letní projekce pod širým nebem.
Od 27. 6. do 29. 8. 2018 bude každou
středu (v případě příznivého počasí)
v areálu Víceúčelového sportoviště
nachystáno velké plátno, možnost
občerstvení a pro projekci film z české
tvorby.
Sestavili jsme seznam filmů, ze kterých můžete vybrat tituly, které
byste chtěli vidět - a sami tak ovlivnit program.
Cyklus letních projekcí zahájíme 27. 6.
2018 filmem "Cesta z města" a zakončíme 29. 8. 2018 filmem "Cesta do
lesa".
O dalších snímcích můžete rozhodnout Vy! Osm filmů, které získají
nejvíce Vašich hlasů, promítneme.
Vybírat a hlasovat můžete do 15. 5.
2018 na www.policko.cz nebo na
www.facebook.com/pellyhodomy

OHLÉDNUTÍ ZA TRHEM
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V minulých letech se jarní trh konal
vždy na Velikonoce, cca o 2-4 týdny
dříve. Letos jsme termín konání záměrně posunuli na 14. 4., což se pozitivně projevilo na účasti. Svou roli však
hráli jistě i počasí. Na Jarní trh bylo
přihlášených celkem 56 prodejců.
Několika z nich jsme zamítli účast
(stejný sortiment zboží apod.), pět
prodejců se řádně omluvilo a čtyři
prodejci bez omluvy nedorazili.
Celková účast byla 45 stánků, od kterých Městská policie vybrala na poplatcích cca 10.000 Kč.
Organizace trhu proběhla již tradičně
v součinnosti Pellyho domů, Městské
policie a Technických služeb. I přes
kolizi termínu s jinými městy (Opočno,
Kostelec) hodnotíme kladně počet i
kvalitu stánků. Již standardně byla
prodejní místa vyznačena předem na
náměstí, což je vítáno nejen mezi prodejci, ale hlavně usnadňuje organizaci.
Po organizační stránce vše proběhlo
v poklidu a bez komplikací.
S průběhem, počtem a kvalitou stánků
jsme za pořadatele spokojeni. Za vaše
názory, postřehy apod. budeme rádi.

Návštěvnost nakupující veřejnosti
byla, dle prodejců, průměrná.
Děkujeme za spolupráci všem, kterých
se několikrát do roka dotýkají dopravní omezení v centru města.
Děkujeme také panu Tůmovi a Regionálnímu muzeu v Náchodě za součinnost termínů a zpřístupnění Dřevěnky
komentovanými prohlídkami.

SOUTĚŽ A VYHRAJ!
S POLICKÝM QUESTEM

Police nad Metují se hrdě řadí mezi
města, která mají svůj quest. O co se
jedná? QUEST se do češtiny nejčastěji
překládá jako hledačka a jedná se o
poznávací hru, při níž hráč prochází
městem, poznává zajímavá místa a
hledá odpovědi na otázky, které by ho
měly přivést do cíle a pomoci mu vyřešit tajenku.
To ale není všechno! Polický quest
není čerstvou novinkou ale rádi bychom více podpořili poznávání města
netradiční formou. V letošním roce
jsme se proto rozhodli uspořádat soutěž v questování!
Od května do září 2018 soutěžíme o
tři výherní balíčky se zbožím
z Informačního centra, v hodnotě
1000 Kč, 600 Kč a 400 Kč. Další tři
vylosovaní výherci získají ilustrovaný
nástěnný kalendář 2019 s motivy Policka. Jednoduchá pravidla soutěže a
bližší informace Vám rádi sdělíme
v Informačním
centru
a
jsou
k dispozici na www.policko.cz
Kolektiv Pellyho domů

PELLYHO DOMY
GENERÁL LAUDON
NA POLICKU

Přednáška Mgr. Jana Tůmy v rámci
Polické univerzity volného času.
Středa 16. 5. 2018 od 14:30 hod
Vstupné: 60 Kč

VÝSTAVA MYSLIVECKÝCH
TROFEJÍ

Pátek 18. 5. - neděle 20. 5. 2018
Sál Pellyho domů
Výstava trofejí spárkaté zvěře pořádaná Českomoravskou mysliveckou jednotou z. s. - Mysliveckým spolkem
Náchod. Slavností zahájení výstavy
proběhně v sobotu 19. 5. v 10:00 hod.
Vstupné dobrovolné
Polický měsíčník - květen 2018

KOLÁROVO DIVADLO
KONCERT (NEJEN) MAMINKÁM
Čtvrtek 10. 5. 2018 od 18:00 hod
Vstupné: 80 / 60 Kč

KONCERT (NEJEN) TATÍNKŮM
Středa 23. 5. 2018 od 18:00 hod
Vstupné: 80 / 60 Kč

KINO
HASTRMAN

Úterý 15. 5. 2018 od 19:00 hod
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné
krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a
Ondřeje Havelky. Romantický thriller s
Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana
vznikl na motivy oceňovaného románu
Miloše Urbana.

Romantický a zároveň ironický příběh
hastrmana alias barona de Caus, jehož
láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující
vášní. Baron se vrací se svým sluhou z
cest po světě, aby obnovil rybníky na
svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka revoltující proti autoritám
vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou
dívkou jsou okouzleni všichni. Čím
více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti,
zda jako člověk ve zvířeti a zvíře ve
člověku tentokrát obstojí.
Česko, 2018, 100 min.
Romantický / Thriller
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

hromady, aby postupně mezi nimi
vzniklo pouto, které je prezentací síly
a „moci“ přátelství. To je posléze vystaveno zkoušce ze strany těch, kteří
se je snaží z různých důvodů od sebe
rozdělit. Snímek je mj. i konfrontací
dvou hlavních, charakterově bezelstných protagonistů s těmi, kteří svou
bezelstnost dávno ztratili a řídí se
převážně tím, co jim může přinést
prospěch, a to často za jakoukoliv cenu.
Česko, 2018, 91 min. Drama / Komedie
Vstupné: 80 Kč

ČERTOVINY

Úterý 22. 5. 2018 od 17:30 hod
Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo.
Čerti se jen hemžili, ale protože si k
práci neuměli šikovně zajít, navzájem
si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho
zmatku využili dva mladí čerti, kteří
schválně při uklízení ještě víc překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, upadl
na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše.
Rozeběhla se k otevřené bráně, kterou
zrovna staří čerti větrali a než se kdo
nadál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se
rozhodl pro trest - čerti musí jít na
svět a každý přivést do pekla jednu
hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.
Česko, 2017, 101 min
Vstupné: 60 Kč / 50 držitelé PellyKarty

PLANETA ČESKO

Úterý 12. 6. 2018 od 17:30 hod
Naše příroda je pestrá jako málokde
na světě. Krásu a dobrodružství máme
na dosah ruky – stačí se jen dobře
dívat! První celovečerní film o české
přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem
nás zcela zblízka.
Dokumentární / Česko, 2017, 81 min

KLUCI Z HOR

Úterý 17. 5. 2018 od 19:00 hod
Projekce se zúčastní režisér TOMÁŠ
MAGNUSEK.
Film s Martinem Dejdarem a Jiřím
Lábusem v hlavních rolích vypráví o
vztahu mentálně postiženého strýce (J.
Lábus) se svým synovcem (M. Dejdar),
které osud svede v jedné chvíli do-

Polický měsíčník - květen 2018

Prodej vstupenek na akce
pořádané Pellyho domy:

v Informačních centrech Police nad
Metují (tel. 491 421 501) a Náchod
(tel. 491 426 060) nebo hodinu před
akcí v pokladně Kolárova divadla.

OSTATNÍ
VYCHÁZKA POLICKEM I.

Po nejjižnějším výběžku benediktinského
polického
panství
Sobota 26. 5. 2018
Historická vycházka s Mgr. Janem
Tůmou.
Pohraniční tvrz Homole, Řehořova
chalupa a hromadný hrob ruských
vojáků z napoleonských válek, zaniklá
zájezdní hospoda Střezina, místo
střetnutí z doby třicetileté války, Kozínek - historický mlýn, hora zmiňovaná
v roce 1406 a místo bitvy v roce 1421.
Délka trasy cca 5 km / cca 2 hodiny
Náročnost: lehká, vesměs po rovině
Maximální počet účastníků: 25 osob.
Přihlášky, bližší informace a platba
předem v informačním centru do 24. 5.
Účastnický poplatek:
dospělí 100 Kč, děti 50 Kč

PŘIPRAVUJEME
VYCHÁZKA

POLICKEM

II.

Za liliemi a orchidejemi na Machovsko

Sobota 2. 6. 2018
Botanická a bryologická vycházka
s Mgr. Eliškou Vicherovou, pracovnicí
Správy
CHKO
Broumovsko.
Mokřadní louka s prstnatcem májovým a vemeníkem zelenavým.
V přírodní rezervaci Farní stráň si
prohlédneme květnatou bučinu, ukážeme si, jak důležité je v lesích ponechané tlející dřevo a povíme si příběh
o jedlích a místní vzácné orchideji.
Kromě toho se podíváme botanickou
lupou se světlem na několik mechů a
játrovek na pískovcových skalách. Po
cestě z Krásné vyhlídky uvidíme kvetoucí
lilie
zlatohlavé.
Délka trasy cca 7 km
Náročnost: trasa s velkým převýšením.
Část vycházky povede mimo značené
trasy.
Přihlášky, bližší informace a platba
předem v informačním centru do 31. 5.
Účastnický poplatek:
dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
VYCHÁZKA POLICKEM III.
Sobota 16. 6. 2018
Historická vycházka Stárkovem a okolím (Mgr. Jan Tůma)
VYCHÁZKA POLICKEM IV.
Sobota 30. 6. 2018
Po stopách lidové architektury Machovska (Mgr. Jan Tůma)
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Polická zelňačka – 3. ročník soutěže ve vaření polévky
Termín: Sobota 9. 6. 2018
Místo: Masarykovo náměstí Police nad Metují, od 8:30
Snad každý má svůj recept na zaručeně nejlepší polévku. 3. ročník soutěže na polickém náměstí ukáže, kdo
skutečně umí uvařit tu nejlepší zelňačku na Policku! Město Police nad Metují zve všechny zájemce na
soutěž ve vaření zelňačky. Doprovodnou akcí bude trh a po celou dobu konání akce také bohatý
doprovodný program na podiu vč. moderátora.
V den konání soutěže bude od 6:30 probíhat prezentace a přidělení místa na vaření přihlášeným týmům,
nejpozději v 7:30 musí všechna vozidla opustit náměstí, v 8:30 zahájení a start vlastní soutěže zapálením
ohňů pod kotli. Následně má každé soutěžní družstvo k dispozici 3 hodiny na uvaření vlastní originální
zelňačky.
V 11:30 porota odebere soutěžní vzorky od všech týmů a zároveň mohou na pokyn pořadatele soutěžící
začít prodávat polévky veřejnosti. V případě neuposlechnutí hrozí diskvalifikace ze soutěže. Důležité
faktory, které budou hrát roli při hodnocení produktu, jsou především chuť, vůně a vzhled. O hodinu
později, v 12:30, proběhne na podiu na náměstí slavnostní vyhlášení výsledků, vč. předání cen třem
nejlepším týmům.
Základní informace pro soutěžní týmy
• U soutěžních stánků je prodej zelňačky možný až po odebrání kontrolních vzorků, které proběhne
v 11:30 hod
• Cena / porce zelňačky je stanovena na max. 25 Kč
• Prodej dalšího sortimentu u soutěžních stánků možný, cokoliv dle vlastního uvážení (občerstvení,
nápoje apod.)
• Soutěžní tým musí být minimálně tříčlenný
• Prezentace stánků a soutěžních týmů dle vlastního uvážení každého týmu
• Soutěžní tým si zajistí vlastní stánek nebo jiné vybavení pro místo vyhrazené na náměstí. Dále kotel,
ingredience na přípravu polévky dle vlastního receptu, umělohmotné misky a lžíce pro prodej
vlastní zelňačky široké veřejnosti.
• Město Police nad Metují poskytne soutěžním týmům místo o rozměru max. 3 x 4m na polickém
náměstí a zajistí dřevo. Vodu pro přípravu polévky bude možné využít z pramene Julinka na
náměstí.
• Tým porotců bude zasedat v Pellyho domech. Počet porotců bude záviset na počtu přihlášených
soutěžních týmů
• Každý tým se účastní na vlastní nebezpečí
• Pro všechny soutěžící platí během vaření ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ!!!
• Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže tým, který neuposlechne pokynů pořadatele a
jehož chování bude v rozporu s dobrými etickými a společenskými mravy.
• Přihlášky budou ke stažení na www.policko.cz

Soutěžící družstva nahlásí svoji účast do úterý 21. 5. 2018,
podáním závazné přihlášky v Informačním centru, nebo
zasláním přihlášky emailem na trhy@policko.cz
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ !!!
Polický měsíčník - květen 2018
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Rámcová soutěžní pravidla pro 3. ročník Polické zelňačky – soutěže ve vaření zelňačky
konané dne 9. 6. 2018 na polickém náměstí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

družstvo je 3-6 členné, každý člen soutěžícího týmu bude zapsán do seznamu soutěžících a bude mu přiděleno číslo
družstva, za které soutěží. Toto označení si umístí viditelně na oděv a soutěžní místo.
Minimální množství zelňačky je 20 litrů, jiné masné výrobky není dovoleno v rámci soutěže prodávat.
Každé družstvo si obstará potřebné ingredience na přípravu zelňačky, podle svého receptu.
Organizátor nehradí soutěžícímu družstvu náklady na pořízení potravin, každé družstvo si bude svůj výrobek prodávat
ve své režii. Každý tým se účastní a startuje na vlastní nebezpečí.
Nástup soutěžících je od 6:30 do 7:00 hod. na polickém náměstí, zahájení soutěže začíná v 8:30 zapálením ohně, pod
kotlem na vaření.
Soutěžící družstvo může využít pro svoji propagaci hesla, nebo reklamní oblečení, může nabízet a prodávat
návštěvníkům akce další občerstvení (pivo, svařené víno, punč, kávu, grog, pečivo apod.) Náklady na toto občerstvení
organizátor nekompenzuje.
Pro všechny soutěžící platí po dobu vaření ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ!!! V případě prokázání
alkoholu během celé soutěže u kteréhokoliv člena, bude celý tým diskvalifikován!!!
Každé soutěžní družstvo bude mít své místo na vaření, které mu bude přiděleno v den konání soutěže o max. rozměru
3x4m a bude mít vlastní pult na přípravu a servírování a svůj vlastní kotel nebo kamna. Povolené palivo je pouze dřevo
od pořadatele! Každý soutěžní tým má za povinnost zabezpečit ohniště, kotel, apod. tak, aby nedošlo k požáru, k jeho
převržení apod. Veškeré vzniklé škody na zdraví a majetku nese soutěžní tým.
Organizátor zabezpečí vodu, dřevo. Štípaní či řezání dřeva, misky, lžíce, naběračky a chleba si soutěžící obstarají sami.
Soutěžní vzorky budou soutěžícími předány odborné degustační komisi k hodnocení výrobku v době od 11.15 do
11.30 hod.
Hotové jídlo může být servírováno zájemcům z řad návštěvníků akce od 11.30 hod. jak do misek pro přímou
konzumaci, tak i do jídlonosičů. Množství jedné porce je 0,2 l, cena jedné porce je 25 Kč
Družstvo s nejlepší zelňačkou vyhodnotí odborná degustační komise, která v 12:30 hod. vyhlásí výsledky soutěže a
odmění vítěze
Poplatek za soutěžní tým činí 150 Kč (bude použit na výdaje související s organizací soutěže). Poplatek bude vybírán
při prezentaci před přidělením místa pro stánek. O účasti týmu rozhoduje datum podání přihlášky.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže tým, který neuposlechne pokynů pořadatele a jehož chování bude
v rozporu s dobrými etickými a společenskými mravy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Název týmu: ……………………………………………………………

Telefon: ……………….…………………………………………..

Město: ……………………………………………………………………

Email: ……………….…………………………………………..

Elektřina:
☐ ANO
☐ NE
(Pouze za účelem zchlazení a výčepu nápojů max. 3,5kW)
Doplňte jména soutěžících:
1. šéfkuchař:

…………………………………………………………

2. kuchtík: …………………………………………………………

3. míchač:

…………………………………………………………

4. ochutnávač: ………………………………………………….

5. topič:

………………………………………………………..

6. picmoch: ………………………………………………………..

Plánujete prodej občerstvení?

☐ ANO ☐ NE

Plánujete prodej nápojů?

☐ ANO ☐ NE

Specifikujte vč. množství
(orientačně):……………….………………………………………………………………………………………………………………………………....................……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………………………………………
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Podpis: …………………………………………
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 34 1, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910

VOLNÝ VSTUP
Pondělí 7. května
9.00 – 17.00 hodin

Jako každé první pondělí v měsíci
během školního roku, bude i 7. května
vstup do Muzea ZDARMA!

STŘEDY V MUZEU

od 15.00 do 17.00 hodin

Zdeněk
Smaženka
se
v Muzeu kolem sebe dívat a nelitoval námahy,
představuje jako skvělý modelář, který aby sebou do hor „tahal“ těžký
fotoaparát.
přijme jakoukoliv „papírovou“ výzvu.

K výstavě vyšel i katalog, který si
můžete koupit v Muzeu.
Video z vernisáže a fotografie si
můžete prohlédnout na webu Muzea
www.mpmpm.cz nebo na našem
facebooku.

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
26. a 27. května
9.00 – 17.00 hodin

Kromě mnoha úžasných fotografií ze
Každý poslední víkend v Muzeu je pro
světa skal a hor stihl vydat několik
návštěvníky připravena interaktivní
knih a i tuto tvůrčí stránku Miroslava
dílna.
Šmída výstava v Zeleném domečku
připomene.
Výstavu
připravilo
Muzeum
papírových modelů ve spolupráci se
spolkem Apeiron a s podporou Města
Police nad Metují.
Výstava potrvá do 27. května.
Vstupné dobrovolné.

Modelářský kroužek. Pod vedením
zkušeného modeláře vznikají v Muzeu
nádherné modely od dětí, které nebojí V květnu nabízíme možnost slepení
tvarování z papíru!
jednoduchého automobilu. Model si
Více na www.MPMPM.cz
před slepením můžete sami vybarvit a
díky tomu si z Muzea odnesete
naprosto unikátní vzpomínku na jeho
návštěvu.
Pro nejmenší je připravené jarní
pexeso.
Probíhající
krátkodobá
výstava
v expozici Muzea představuje práci
„mága
F1“
Zdeňka
Smaženky.
ZE ŽIVOTA HOROLEZCE
Nenechte si ujít jedinečnou možnost
prohlédnout si monoposty vozů Zelený domeček
formule 1, které závodili v šedesátých Vernisáž 3. 5. od 18.00 hodin
letech, až po ty, které krouží po Miroslav Šmíd byl nejznámějším
okruzích Grand Prix v současnosti.
horolezcem z Police a nikdy na naše
Kromě stovky modelů vozů F1 výstava město nezapomněl. Mnohokrát říkal a
představuje i další modelářovu tvorbu. napsal, že se do „své“ Police vždycky
Precizní a skutečně krásné modely rád vrací. Na podzim roku 1993 se
architektury uchvátí svou dokonalostí bohužel už nevrátil. V tomto roce
a při pohledu na modely nákladních uplyne 25 let od jeho tragické smrti
vozů, které doplňují komplexnost v Yosemitském národním parku.
Smaženkovi tvorby, zase zasáhnou Výstava připomene „Lanče“ jako
nejedno chlapské srdce.
neotřelého fotografa, který se uměl

VÝSTAVA
ZDENĚK SMAŽENKA:
TEO

V krátkosti informujeme

Druhý květnový víkend proběhla
v Praze v Domě dětí a mládeže Jižní
město na Chodově další soutěž
papírových modelářů v rámci Papírové
ligy,
kterou
pořádá
Centrum
papírového modelářství.

MIROSLAV ŠMÍD:

Polický měsíčník - květen 2018

I tentokrát mělo v soutěži Muzeum
zastoupení a ani tentokrát jsme
z Prahy neodjížděli s prázdnou. Za
krásný model Praga V3S získal Luboš
Matěna,
vedoucí
modelářského
kroužku v Muzeu, třetí místo a díky
němu jsme do Police přivezli
bronzovou medaili!
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Modely budou postupně zařazovány československou
vlajku,
protože
do stálé expozice. Zatím jsou pečlivě Cernanova babička pocházela z Nuzic u
uložené v depozitu.
Tábora a dědeček z Kysuc na
Slovensku. V roce 1903 se jeho
dědeček Štefan Čerňan se svou
Jednou z nejobdivovanějších částí manželkou Annou odstěhovali z
expozice Muzea je místo věnované Vysoké nad Kysucou spolu s
vesmírné technice. Rakety a modely tisícovkami jiných vystěhovalců do
umělých
družic
lákají
svým USA.
tajemstvím, které vesmírné cesty Kromě velitele mise Apollo 17 Eugene
Cernana se na povrch měsíce dostal i
v sobě mají.
Začátek vesmírných letů se datuje 4. pilot lunárního modulu Harrison „Jack“
říjnem 1957, kdy tehdejší SSSR Schmidt. Pilotem velitelského modulu,
úspěšně vyslalo do vesmíru první který misi jistil z oběžné dráhy Měsíce,
družici – legendární Sputnik 1. Bez byl Ronald Evans.
jednoho dne o měsíc později (3. Posádka strávila na povrchu Měsíce 75
listopadu) se do vesmíru dostal první hodin. Během tří lunárních vycházek
živý tvor – pes Lajka. 12. dubna 1961 prozkoumala díky vozítku Lunar Rover
odstartovala raketa Vostok s prvním skoro 34 km údolí Taurus-Littrow.
člověkem na palubě. Jurij Gagarin po Cerlkem na povrchu měsíce strávili 22
108 minut dlouhém letu přistál zpátky hodin a 4 minuty. Na Zem přivezli více
na Zemi a stal se tak prvním člověkem, jak 110 kg vzorků měsíční horniny.
který viděl planetu z Vesmíru.

EXPOZICE MUZEA

Od 12. do 20. dubna probíhala
v Muzeu výměna oken a Muzeum bylo
pro veřejnost zavřené. Okna stará víc
jak třicet už dosloužila. Slovy klasika:
některá okna nejdou otevřít a ty, co
otevřít jdou, zase nejdou zavřít!
Naštěstí tohle už máme za sebou a
Muzeum se může pyšnit novou řadou
krásných nových oken. A co je
absolutně nejlepší: všechna jdou
snadno otevřít i zavřít!

O víkendu 21. a 22. dubna proběhl
na zámku v Novém Městě nad Metují
6. ročník výstavy železničních kolejišť,
které pořádalo Modelářské centrum
Česká Skalice. I v letošním roce se
výstavy
zúčastnilo
Muzeum
papírových modelů a vystavilo několik
exponátů. Výstavu navštívilo více jak
500 lidí.
Muzeum získalo formou daru přes
dvacet
špičkových
modelů
od
modeláře Zdeňka Krčmáře z Šakvice
(nedaleko Brna). Modelář se rozhodl
papírové modely pověsit na hřebík a
soustředit se na tvorbu modelových
kolejišť.
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Raketa Saturn V na modelářské soutěži
v Praze Chodově.

Vesmírná technika v MPM:
(zleva) Ares V, Cyklon 4 a Arianne,
v pozadí Mys Canaveral.
20. července 1969 je datum prvního
přistání lidí na Měsíci. V rámci mise
Apollo 11 vystoupili na povrch Měsíce
Neil Armstrong a Edwin „Buzz“ Aldrin,
z oběžné dráhy je zajišťoval třetí člen
mise Apollo 11 Michael Collins.
Muzeum papírových modelů nabízí
návštěvníkům více možností, jak se
dostat do Vesmíru. Kromě přehlídky
modelů raket je v této sekci expozice
nainstalován i audio efekt. Je jím
záznam startu rakety Saturn V ze 7.
prosince 1972 v rámci mise Apollo 17.
To byl poslední pilotovaný let na
Měsíce. Velitelem mise byl americký
astronaut Eugene Cernan. Apollo 17
sebou
vezlo
na
Měsíc
i

Dne 7. prosince 1972 pořídila posádka
ze vzdálenosti asi 45 000 km známou
fotografii plně osvětlené polokoule
Země, která byla nazvána „Modrá
skleněnka“. Jedná se o jedinou takovou
fotografii
pořízenou
během
pilotovaných letů a posádka Apolla 17
jsou jediní lidé, kteří takto na vlastní
oči Zemi spatřili.
V roce 1974 navštívil astronaut Cernan
poprvé Československo – jako
akreditovaný novinář na výstavě
Incheba v Bratislavě. Chtěl předat
„měsíční“
vlajku
někomu
z kompetentních osob na Akademii
věd
Československé
socialistické
republiky, ale nikdo se s ním nechtěl
bavit. Nakonec ji předal řediteli
Astronomického ústavu v Ondřejově
Luboši Perkovi, který ji umístil
v návštěvnické galerii Ondřejovské
hvězdárny.
Ale
historie
vlajky
pokračovala dál, jak vzpomíná Jiří
Grygar: "Po odchodu doc. Perka z
funkce
ředitele
Astronomického
ústavu se vlajka stále ještě nacházela v
návštěvnické galerii dvoumetru, až
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tam jednou zavítal nový ředitel a
vzápětí mi nařídil vlajku odstranit.
Neuložili jsme ji však do skladu, ale do
místnosti ohniska coudé, kde byla k
vidění pro pozorovatele a jejich hosty.
Po sametovém převratu se vlajka
dostala přímo na pilíř dvoumetru.
Doufejme, že už nebude nikdy nutné ji
skrývat v nějakém ohnisku.“
Vesmírná část expozice je doplněna i
interaktivním prvkem pro nejmenší
návštěvníky.

A právě tento překrásný
prvek je další možností, jak se
při návštěvě Muzea podívat
do Vesmíru.
Celá expozice je doplněna o
modely z produkce časopisu
ABC, z nichž některé vyšli
bezprostředně po startu
družic nebo raket. Některým
modelům je v dnešní době víc
jak 35 let! I jejich existence je
důkazem o dlouhé historii
vesmírných letů. Zmiňovaný
americký astronaut Cernan
řekl v roce 2008 při návštěvě Prahy
novinářům i tuto větu: „Já chodil po
povrchu Měsíce v době, kdy většina
z vás ještě nebyla na světě!“
Eugene Cernan, do dneška poslední
člověk, který chodil po Měsíci a člověk,

Eugene Cernan
který na jeho povrchu strávil nejvíc
času, Američan hlásící se ke svému
československému původu, zemřel
16. ledna 2017 ve věku nedožitých 83
let.
Pavel Frydrych

100 monopostů formule 1 v Muzeu papírových modelů

pobřeží se vznáší letadla seřazená od létajícího stroje Leonarda da Vinci
a letadla Blériot po nejsoučasnější leteckou techniku.
Muzeum je otevřeno každý den a jak už uvedeno, první pondělí
v měsíci ve školním roce je vstup zdarma. A pokaždé, když tam přijdu,
někdo si expozici prohlíží. Návštěvníci přijíždějí z celé republiky i ze
zahraničí. Možná bude čtenáře „Měsíčníku“ zajímat, proč váží cestu
do Police.
Jindřich Horkel

2. ročník Poříčských pivních slavností

Muzeum papírových modelů nám v Polici už tak zevšednělo, že
volné vstupy každé první pondělí v měsíci ve školním roce nevyužívají ani senioři. Jsem však přesvědčen, že výstava „formulí“ modeláře
Zdeňka Smaženky zaujme každého.
Minulý měsíc byla v muzeu vernisáž. Sám autor asi 100 věrných
kopií více i méně známých „monopostů“, které v minulém století závodily na okruzích po celém světě, se tu představil jako vstřícný a citlivý
člověk. Ocenil organizaci i uspořádání výstavy, kterou vytvořil ředitel
muzea Pavel Frydrych. A velmi hezky vyslovil uznání kolegům modelářům, kteří měli v muzeu své dočasné výstavy před ním. Z celé jeho
tvorby představuje expozice výstavy stovku vybraných modelů, chronologicky uspořádaných na závodní trati.
Pro každého, komu MPM u nás nezevšednělo, byla na vernisáži potěšující hojná účast. Paní starostka nechybí skoro nikdy, avšak tentokrát
přijeli hosté i z Polska, z partnerské Świdnice a modeláři z Oleśnice,
nedaleko Wrocławi. Také doklad, že si Muzeum získává prostor nejen
doma, v Česku.
Těch 100 papírových formulí, několik náklaďáků a modelů
architektury určitě stojí za prohlédnutí zblízka. Když mi totiž Pavel
Frydrych ukázal modely, pečlivě uložené v krabici, odkud je vybaloval,
musel jsem se ujistit, že jsou z papíru. A to jsem už nějaký ten papírový
model viděl. Skutečně stojí za prohlídku.
Stejně jako dalších téměř 2 000 modelů, které jsou zde vystaveny. Nejen auta a architektura, i když ty jsou nejvyhledávanější. Je zde
vojenská technika, lodě převážně právě od polských modelářů a pro
milovníky sci-fi i tato „fantastická“ kategorie. Nad modelem Baltského
Polický měsíčník - květen 2018

mirai

citron & tanja

turbo
Velké Poříčí

Warování
SPS Punk Praha
vaŤák kabát revival

26. května 2018 13:00
v areálu u hasičárny

vstupné v předprodeji 250 Kč / na místě 350 Kč

předprodej vstupenek v síti tiketstrem a info centrech
informace - www.ceskekoncerty.cz, tel.: 731 579 373
Hašpl, a.s. - Velké Poříčí / www.haspl.cz
Elektro Drapač s.r.o. - Velké Poříčí / www.eldr.cz

Doprava na paletách - Hradec Králové
www.dopravanapaletach.cz

PROJEKCE POHL
- Ing. Václav Pohl Hronov
www.projekcepohl.webnode.cz

Primátor, a.s. - Náchod / www.primator.cz

TAMADEX spol. s r. o.
Hronov, Zbečník
www.tamadex.cz

Městys Velké Poříčí
www.velkeporici.cz

TURBÍNY CZ s.r.o. - Žďárky
www.turbiny.cz

O.K. STAVEBNÍ - Červený Kostelec / www.okstavebni.cz

Izostav s.r.o. - Velké Poříčí
www.barvy-laky-nachod.cz

autodoprava
CES-EKO, s.r.o. - Velké Poříčí
www.ces-eko.cz

MOVIS Hronov, s.r.o. - Hronov
www.movishronov.cz

tomáš přibyl
velký dřevíč
602 408 042
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Ponocovat v chrámě? Motto Noci kostelů 2018!
nádvoří, kde se scházely stovky lidí, kteří diskutovali, tvořili
hloučky, naslouchali znalcům
posvátného textu Písma… Tato
velká plocha je dodnes patrná v Jeruzalémě na Chrámové
hoře.

Ponocovali v chrámě …

Dne 25. května 2018 se již po desáté
uskuteční mezinárodní akce s názvem
Noc kostelů.
Cílem této akce je umožnit veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím.
Měla by prezentovat kostely jako důležitou
součást společenského života obyvatel obcí a
měst a poukázat také na jejich kulturní hodnoty. V jejím rámci jsou zpřístupněny mnohé
kostely, modlitebny a jiné prostory různých
křesťanských církví a návštěvníci mají možnost poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze
výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti.
Pro Noc kostelů 2018 byl zvolen verš
z Bible, ze Starého zákona: „Zůstávali přes
noc v okolí Božího domu…“. Jde o citaci
z 27. verše 9. kapitoly 1. knihy Paralipomenon.
Jakkoli může jít na první pohled o docela banální konstatování, jde o zajímavý text s velkým příběhem.
1. kniha Paralipomenon, nazývaná také
Letopisů či Kronik, vznikla se značným odstupem od doby, kterou se snaží postihnout.
Popisuje totiž historii, která spadá do období
kolem roku 1000 př. Kr., kniha však vznikla nejméně o 500 let později, jak zachycuje
právě devátá kapitola, která je v textu určitou
výjimkou!.

Střežili chrám …

Mezi vyjmenovávanými lidmi je velká
pozornost věnována těm, kteří sloužili správě
Jeruzalémského chrámu a úkolům spojeným
s bohoslužbami. Z vyprávění se dozvídáme,
že mezi služebníky chrámu byla také skupinka mužů, kteří měli za úkol střežit chrám
v noci a ráno otvírat brány pro poutníky. Šlo
o dobrovolníky, kteří podle rozpisu přicházeli
v určený čas, vykonali svůj úkol a vraceli se
k rodině.

Není chrám jako chrám

Pro lepší představu je možná důležité
uvést, že chrám v pojetí Starého zákona nebyl kostel tak, jak si ho dnes běžně vybavíme v křesťanském pojetí. Chrám bylo velké
nádvoří, kde se lidé scházeli. Na této veliké
ploše stála svatyně, kam však nesměl vstoupit nikdo kromě určených kněží. Před svatyní hořel oheň, na kterém se přinášely oběti
(část zabitého zvířete, plodiny polí…). Přijít
do chrámu znamenalo vstoupit na obrovské
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Naši pozornost může zaujmout překlad zmíněné věty.
„Jiní ponocovali kolem Božího
domu, neboť na nich bylo, držet stráž a ráno co ráno otvírat.“ Klíčovou roli zde hraje
hebrejské slovo „jalinu“, které
znamená v původním významu „zastavit se na
noc“. Slovo ponocovat však nelze chápat jako
nějakou party. Šlo o čestný úkol, více méně
odpovídající dnešnímu zaměstnání v armádě
či u policie. Máme před očima nejen oddané
zbožné muže, kteří si po generace předávali
úkol, ale s velkým obdivem můžeme sledovat propracovaný systém ochrany posvátného
místa, motivaci těchto možná obyčejných lidí
i zvláštní hodnotu, která jim dávala sílu věnovat svůj čas i spánek něčemu vzácnému, co

přesahuje běžné starosti o živobytí.

Dnes můžeme ponocovat
v chrámě my
A tak se i my můžeme zastavit v chrámech
našich měst a obcí a spolu s lidmi, kteří přijali za svůj úkol slavit bohoslužbu na těchto
posvátných místech, „ponocovat“ nebo lépe
zaposlouchat se do velmi jemné řeči Božího
hlasu, který každého člověka po tisíciletí zve,
aby překročil práh obyčejných starostí a ztišil
své srdce před posvátným…
(Mgr. Michal Němeček, ředitel Pastoračního
střediska Arcibiskupství pražského)
Také
polická
farnost,
společně
s Regionálním muzeem v Náchodě (RMN)
a městem Police nad Metují se k této akci
připojí společnou „Nocí kostelů a muzejní nocí“, a to otevřením farního kostela
Nanebevzetí P. Marie, hřbitovní kaple (bývalý farní kostel Narození P. Marie) se zvonicí, muzea v bývalém benediktinském klášteře, Dřevěnky a Muzea papírových modelů
(MPM).

Římskokatolická farnost Police n. M.,
Regionální muzeum Náchod,
město Police nad Metují

Program Noci kostelů:
16.00 - 16.45
17.00 - 17.45
17.00 - 21.45
17.00

Prohlídka hřbitovní kaple a zvonice
hřbitovní kaple Narození P. Marie
Bohoslužba
kostel Nanebevzetí P. Marie
Volná Prohlídka muzeí
klášter, stará škola „Dřevěnka“
Vernisáž výstavy „Neučiníš sobě rytiny,
Evangelické umění toleranční doby 1781 – 1861“ klášter
klášter
18.00 a 20.00 Komentovaná prohlídka kláštera
MPM
18.00 - 21.45 Prohlídka MPM
Komentovaná prohlídka kostela
kostel Nanebevzetí P. Marie
18.00
19.00 - 19.45 Prohlídka hřbitovní kaple a zvonice
hřbitovní kaple Narození P. Marie
21.00
Komentovaná prohlídka kostela
kostel Nanebevzetí P. Marie
s baterkami
kostel Nanebevzetí P. Marie
21.45 - 22.00 Ztišení, modlitba za město zakončená
Svatováclavským chorálem
Program bude vyvěšen na plakátech a k nahlédnutí bude také na stránkách farnosti (www.farnostpolice.cz),
RMN (www.muzeumnachod.cz), kulturních stránkách města, a na speciálních stránkách www.nockostelu.cz.

Sběratelé pozor !!!
Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě
vetešnici, sběratelé a hokynáři ze Lhoty,
pořádaj dne 19. 5. 2018 vod 8.00 do 12.00
na sále hostince, další sběratelskou
burzu,všech voborů…
Polický měsíčník - květen 2018

Muzeum Náchodska informuje
Regionální muzeum v Náchodě –
Muzeum Náchodska
Vážení návštěvníci a přátelé muzea.
Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu
Počínaje 1. květnem bude Regionální muzeum v Náchodě používat také alternativní název Muzeum Náchodska. Tímto chceme vyjít
vstříc především našim pobočkám, jako je
Police nad Metují, Hronov a Dobrošov.

bude zahájena v 17,00 hodin. Výstavu pak
bude možné navštívit od 26. května až do 22.
července 2018. Návštěvníci se na výstavě mo-

Provoz a otevírací doba Muzea
města Police nad Metují v květnu

Vážení návštěvníci. Od května lze po
zimní přestávce opět navštívit stálou expozici
Muzea města Police nad Metují v benediktinském klášteře. Součástí prohlídky muzea je
také Muzeum zimních sportů Emericha Ratha
a na požádání také stará barokní roubená škola z roku 1785. Otevírací doba v květnu je
však vzhledem k absenci vytápění v prostorách kláštera omezena pouze na pátky, soboty a neděle (9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod.).
Otevřeno bude také o státních svátcích 1. a 8.
května. Hromadné výpravy se však mohou objednat i mimo tyto dny. Plný celotýdenní provoz muzea (s výjimkou pondělí) bude zahájen
od 1. června.

Vernisáž výstavy Neučiníš sobě
rytiny

Muzeum Náchodska – Regionální muzeum v Náchodě zve návštěvníky v pátek 25.
května 2018 do Laudonova sálu v benediktinském klášteře v Polici nad Metují na vernisáž
výstavy Neučiníš sobě rytiny - evangelické
umění toleranční doby 1781-1861. Vernisáž

Noc kostelů – Muzejní noc
– 25. 5. 2018
Římskokatolická farnost Police nad
Metují a Muzeum Náchodska – Regionální
muzeum v Náchodě zvou na již tradiční Noc
kostelů - muzejní noc, která v tomto roce proběhne v pátek 25. května 2018. Během této
akce bude otevřen farní kostel Nanebevzetí
P. Marie, hřbitovní kaple (bývalý farní kostel
Narození P. Marie) se zvonicí, Muzeum města
Police nad Metují v bývalém benediktinském
klášteře, stará škola Dřevěnka a Muzeum papírových modelů.
Program bude vyvěšen na plakátech a
k nahlédnutí bude také na kulturních stránkách města a na speciálních stránkách www.
nockostelu.cz.

Vernisáž výstavy W. W. Tomek z mého života

hou seznámit prostřednictvím tří desítek panelů se základními rysy evangelického umění po roce 1781, výstava bude doplněna také
trojrozměrnými exponáty. Autorem výstavy je
PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., nový ředitel Regionálního muzea v Náchodě. Vernisáž
výstavy je součástí programu Noci kostelů Muzejní noci.

Když se v PSO rodí myšlenka ...

Muzeum Náchodska - Regionální muzeum v Náchodě srdečně zve dne 31. května
2018 v 17,00 hodin do staré školy Dřevěnky
v Polici nad Metují na vernisáž výstavy Petra
Bergmanna. Výstava nazvaná W. W. Tomek
- z mého života. Výstava k výročí 200 let od
narození významného historika, spisovatele a
politika, připomene, jak již název napovídá,
dvousetleté výročí narození Václava Vladivoje
Tomka. Na vernisáž bude plynule v 18,00 hodin navazovat Podvečerní čtení, uspořádané
Knihovnou města Police nad Metují. Při něm
se účastníci vydají do ulic města, kde se budou
číst úryvky z Tomkova díla i texty o něm.
Mgr. Jan Tůma

Ten večer vám budeme vyprávět hned několik příběhů. Bude to
příběh všech účinkujících i vás diváků. Příběhy nás všech, které jsou
v různých okamžicích našich životů zcela identické, ale díky plynoucímu času zároveň naprosto rozdílné. Budou to i historické příběhy a
milníky, jimž Klučanka po staletí přihlížela a 31. srpna bude zas. Buďte
toho společně s námi svědky a přijďte sdílet jedinečnost, sílu okamžiku
a dobro.
Mlčky se těšíme, že 5. benefiční večer bude třeba stejně nezapomenutelný jako ty všechny předchozí. A třeba ještě víc…záleží, jak to
všechno vyplyne.
za PSO Petra Šotolová

… tak zároveň vzrůstá nervozita, zda se nám to všechno podaří
uskutečnit a jestli vy se na to přijdete zase podívat. A že to snad bude
krásný a že zas po roce společně pomůžeme dobré věci – Nadačnímu
fondu Hospital Broumov. Chtěli bychom vybavit jedno celé oddělení
několika přístroji, které momentálně podstupují zkušební provoz. Tak
tomu držme palce!
Jak čas plyne, věříme že nebude v žádném případě 31. srpna pršet
a že Klučanka tomu bude s důvěrou přihlížet. A večer poplyne. Panta
rei. Když Klučanka přihlíží. Mezi Pěkovem a Lachovem za Policí nad
Metují je totiž krásný svah, louka, která nám učarovala svými lesy, jež
se po jejích bocích tyčí. V údolí vyvěrá studánka s pitnou, velmi studenou, pramenitou vodou. A v ní “Panta rei” – vše plyne – a Klučanka
přihlíží.
Polický měsíčník - květen 2018
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Skončil sedmý ročník festivalu Jeden svět

Čtyři dny projekcí, 15 promítnutých filmů,
11 debat, doprovodný program a festivalově
naladěné kino, přes 770 diváků (a tedy průměrně 50 diváků na jeden film). Také 29 projekcí na školách po celém regionu pro víc než
1 500 žáků a studentů. Spolu s MaMiNou, která nás podpořila na Velikonoční výstavě, jsme
přispěli hospici Anežky České v Červeném
Kostelci částkou 7 600 korun. Přemýšlíme, co
napsat víc, co vypíchnout… Protože filmový
festival, to jsou především diváci, nabízíme
ohlédnutí jejich očima.
Jsem ráda, že naše malá Police může jednou
ročně zažívat pocit výjimečnosti a přiřadit se
k velkým městům, kde jsou filmové festivaly tradičním jídlem na kulturním menu.
Letos se mi podařilo shlédnout devět filmů a
nezklamal mne ani jeden. Paleta byla pestrá a
témata silná, provokující k hlubšímu zamyšlení nad stavem světa.
Jsem ráda, že se mi propojily tři věci. Moje
vlastní pocity a myšlenky na téma sociální sítě
a technologie obecně, jejich přínosy a hrozby
pro lidstvo. Pak film Čističi; a následně reálná
a hlasitá kritika Facebooku ve světě. Velmi si
cením dokumentů, které mají tu sílu pohnout
s myšlením lidí a nastartovat reálnou změnu.
Chodím na Jeden svět v Polici od jeho začátku.
Často hodně lidí v kině ani neznám, ale cítím
silnou a příjemnou sounáležitost s těmi, kdo
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přemýšlí, cítí, diskutují a není jim jedno, co se
děje za zdí, za rohem, za městem, zda hranicí, za mořem, za oceánem… Víte, jaké svátky
mám v Polici nejraději? Vánoce, Velikonoce a
Jeden svět. (Olga Landová)
Film Švéd v žigulíku byl super, ukazuje,
jak svět funguje. Základní principy fungovaly, ale stát ne. A k tomu potěmkinovský přístup… Měl jsem po něm zajímavou debatu,
ale nestihli jsme probrat všechno, slíbili jsme
si, že se k tomu ještě v budoucnu vrátíme.
Každopádně díky, že jste mě na ten film upozornili, stálo to za to. (Tomáš Thér)
Cizinec v ráji byl pro mne nejsilnější zážitek festivalu. Zapůsobila na mne polarita přístupů v azylovém řízení, množství argumentů,
které je možno použít v rozhovoru s přistěhovalci. Ten krajní, vymezující se a vlastně
odmítavý postup dle mého názoru vyvolává
u druhé strany zlost, pocit nepřátelství vůči
Evropanům. Kladu si otázku, jestli to jako
Evropanka chci, jestli to nezvyšuje nebezpečí střetu. Přínosná byla i následující diskuse o
situaci v České republice. Došla jsem k závěru, že u nás je téma přistěhovalců zneužíváno v kampaních politických stran. (Naděžda
Dvořáková)
Vyprávěli jsme si o tom doma. Taky
máme podobnou zkušenost. Lidi z města často nechápou, že maso se získá za cenu života

zvířete. A potom s masem plýtvají. (žákyně
7. B, ZŠ Hradební Broumov o projekci snímku
Rodinné řeznictví)
Překvapilo mne, že Tobias ve filmu říká,
že mu nevadí, že je neslyšící. Líbilo se mi, jak
jeho bratr mluvil a současně znakoval. (žák
8. A, ZŠ Hradební Broumov o filmu Neslyšící
syn)
Nestává se nám často, aby plné kino školních dětí po projekci filmu spontánně tleskalo
a pochvalně hvízdalo. Neslyšící syn je skvělý a
pozitivní dokument. (Marie Hornychová, koordinátorka školních projekcí)
Díky plánované dovolené jsem ochutnala z nabídky „jen“ poslední film a chvíle
před ním a po něm. Příjemná atmosféra na
mě dýchla z Facebooku, z reakcí účastníků.
Děkuju! Za pokračování tradice, za parádní
přípravu i průběh. Za výběr filmů… prostě za
vše. (Ida Jenková, starostka Police nad Metují)
Festival Jeden svět organizujeme pod
záštitou sdružení Julinka, v užším týmu, který
během samotného festivalu rozšířila řada dobrovolníků. Vážíme si pomoci všech, kteří nám
i letos umožnili navázat na předchozí ročníky
– finančně, organizačně, propagací, diváckou
účastí nebo jen dobrým slovem. Čtyři festivalové dny nás opět ujistily o tom, že Jeden svět
má v Polici své místo.
(Připravila Pavlína Binková)
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ZALOŽENÍ SDH BUKOVICE
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LET
MLADÝCH HASIČŮ

RÝZMBURSKÝ
VOŘÍŠEK

aneb psí výstava
trochu jinak

6. 5. 2018 od 10.00 hod.
Zko ŽernoV - rÝZmBUrk
Veterinární přejímka psů od 8.30 do 10.00 hod.

19. ročník
hlavní Sponzor

městys Žernov

mediální partner

Slavíme 20 let

PROGRAM VÝSTAVY:
10.00
10.10
12.00
13.00
13.30

zahájení výstavy - ukázka poslušnosti
předvedení vystavovaných psů divákům
a porotě, výběr finalistů
soutěže - Talentmánie I., dítě a pes
ukázka výcviku policejních psů / psích sportů
soutěže - podobnost pána a psa - PRAVĚK
Talentmánie II.
FINÁLE - udělení titulu „Rýzmburský voříšek“
vyhlášení výsledků divácké ankety „Miss pes“
vylosování 3 diváckých lístků

Ačkoli se to nezdá, Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci,
který bude letos probíhat od 15. do 19. srpna, již klepe na dveře.
Stává se tradicí, že středeční slavnostní zahájení festivalu vyvrcholí
velkolepým koncertem. Skupina ve složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří
Valenta a Martin Vajgl zahraje ty největší hity za více než půlstoletí svojí
existence jakými jsou např. Želva, Osmý den, Jako za mlada apod.
Olympic patří mezi zakladatele české rockové hudby, debutové
album Želva je považováno za jedno z přelomových alb českého bigbítu. Jeden z nezapomenutelných vrcholů tvorby přichází v podobě konceptuální albové trilogie Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř.
Mimo koncertu máte možnost zhlédnout nejen slavnostní zahájení, ale vidět zástupce folklórních souborů např. z Indie, Kostariky, Itálie, Ruska a
dalších zemí, které budete pravidelně vídat v další festivalové dny na pódiu
v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla.
Vstupenky v omezeném počtu jsou již v prodeji v IC Červený Kostelec,
IC Náchod, IC Česká Skalice, IC Úpice, IC Hronov a IC Police nad Metují.
Online prodej není možný. Cena vstupenek je do 30. června 240 Kč, od 1.
do 31. července 290 Kč a od 1. srpna 350 Kč. Permanentky na celý festival
včetně koncertu budou v prodeji od 1. června 2018.

Doprovodný program:

Červený kostelec 

Dětský koutek, malování na obličej
Možnost osvojení psa z útulku - Dvůr Králové nad Labem.
Žernov
obecní úřad

Sokolovna TJ Žernov

Nestárnoucí Olympic zahájí
Mezinárodní folklorní festival

ZKO Žernov - Rýzmburk

Ladislav Ábel - člen Dračí letky a pilot
repliky ruské stíhačky JAK 3,

Podmínky účasti:
Zúčastnit se může jakýkoliv pes, který nemá kupírované uši a při vstupu se prokáže potvrzením o platném očkování proti vzteklině (bude kontrolováno
veterinární službou).
Startovné ani jiné poplatky se neplatí. Přihlášky do soutěže Talentmánie jsou nutné předem (omezený počet účastníků), do ostatních
soutěží přihlášky předem (obdržíte dárek) nebo přihlášení na místě před akcí. Více na www.zkozernov.cz
Vítězové hodnotné ceny: 1. cena - vyhlídkový let, další vítěz - prohlídka hangáru
Soutěž o titul „Rýzmburský voříšek“ a ostatní soutěže hodnotí porota ve složení:

Staré Bělidlo
Česká Skalice 

Předseda poroty - Oldřich Prouza - kynologický rozhodčí, Ladislav Ábel -člen Dračí letky a pilot repliky ruské stíhačky JAK 3,
Libor Mojžíš - starosta městysu ŽERNOV, Romana Lárová - vítězka loňského ročníku.
Celý soutěžní den moderuje Romana Pacáková z Českého rozhlasu Hradec Králové za doprovodu country-beatové kapely EFEST.
Soutěž o titul „Miss pes“ hodnotí přítomní diváci pomocí slosovatelných anketních lístků,
které každý obdrží při vstupu do areálu, soutěž probíhá do 14.00 hodin.

Kvalitní občerstvení pro všechny zajistí ZKO žernOv - rÝZMBUrK v místě konání výstavy.
Tesařství
HOVORKA

!

Autodoprava
BOŘEK
Česká Skalice

Hotel Rýzmburk
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Kiosek u ZÁMKu
RATIBOŘICE
ObuV
ROSA
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P O H L E DY D O H I S TO R I E

200. výročí narození Václava Vladivoje Tomka

Václav Josef Tomek, jak je jmenován
v křestní matrice, se podle všech dostupných pramenů narodil 31. 5. 1818. Ovšem
právě v té dotyčné matrice je uvedeno datum narození 1. červen 1818. Co si o tom
myslet? Vysvětlení podává hned první věta
z Tomkových Pamětí. Jsem narozen dle matriky Hradecké dne 1. června, jak mi však říkala
vždy má matka, v neděli dne 31. května 1818
ve Hradci Králové v domě s číslem 184. Těžko
dnes soudit, zda se narodil před půlnocí či až
po ní, ale maminka má přece vždycky pravdu,
tak jí věřme.
Václava Vladivoje Tomka přivedla do
Police nad Metují svého času víceméně náhoda. Nakonec se mu však Police stala, jak
sám říkal, „druhým domovem“ a zdejší pobyty tvořily podstatnou část jeho života. A na
druhé straně právě tyto pobyty, s nimi spojené
společenské a přátelské styky a jejich odraz v
Tomkově literárním díle byly a dodnes jsou
pro Polici a Policko velmi významné.
Od roku 1835 byl ředitelem panství Josef
Dáňa s pověstí dobrého člověka a vlastence.
Nejmladší z jeho čtyř dětí, Lojzíček, právě
absolvoval první rok studia na broumovském
gymnáziu (byl tzv. parvista). Otec pro něj
hledal na prázdniny domácího učitele. O této
nabídce se dozvěděl Tomek, který se právě
v této době domlouval v Hradci Králové se
svým bratrem o směru svých dalších studií
a navíc si na ně potřeboval přivydělat, takže
se u Dáňových ohlásil a v srpnu roku 1835 se
poprvé vypravil do Police. Z Hradce Králové
do Náchoda dostavníkem, pak pěšky. Neznal
dobře cestu a zdržela ho bouřka, takže došel
jen k dřevíčské hospodě Na Střezině, kde
se vyspal na půdě kůlny na seně. Ve 4 hodiny ráno vyšel se dvěma košťatáři, kteří vezli zboží na trakařích do Police, kratší cestou
podle Metuje. Šli ale příliš zdlouhavě a došli
do Police teprve po šesté hodině ráno - bylo
15. srpna a v Polici se konala právě pouť.
Sedmnáctiletý Tomek nastoupil u Dáňů jako
preceptor a 4 hodiny denně (dvě dopoledne a
dvě odpoledne) opakoval s Lojzíčkem školní
učivo. Ostatní čas měl pro sebe - četl, studoval, chodil na procházky do okolí města, podnikal i delší výlety, učil se tancovat a vůbec
žil společensky. První užší přátelství navázal
s bývalým spolužákem z pražské filozofie
Pášmou, synem vinárníka.
Dáňovým i Lojzíčkovi pan učitel vyhovoval, stejně tak jemu vyhovoval jejich rodinný
a společenský život a navíc mu učaroval překrásný kraj. Dohodli tedy hned další doučování napřesrok a nakonec se Tomkovy prázdninové pobyty v Polici staly téměř pravidelnými.
V Dáňově rodině Tomek nalezl i svoji
budoucí ženu, jejich dceru Ludmilu, kterou
poznal jako třináctiletou, která se stala jeho životní láskou, milovanou Liduškou a se kterou
se 28.6.1847 oženil. Svatba se konala v Polici,
oddávajícím byl Basil Jedlička a za mládence
šel Tomkovi jeho tehdejší přítel z Prahy Karel
Havlíček.
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Nejbližšími přáteli se Tomkovi v Polici
stali již zmíněný P. Basilius Jedlička, nejprve polický kaplan, pak bezděkovský a nakonec martínkovický farář a polický učitel a
regenschori Antonín Hausmann, jeho nejvěrnější společník a průvodce při cestování. V
Broumově našel vzácného přítele, hostitele a
mecenáše, který mu umožňoval při každé příležitosti studium v bohatém klášterním archivu v opatovi Janu Nepomuku Rotterovi.
Tomek dobře vplynul do rodinného života
Dáňových a trávil v Polici se svou ženou téměř pravidelně Velikonoce a letní prázdniny.
Nepřestal jezdit na Policko ani po její smrti
v roce 1868, která ho velmi bolestně zasáhla.
Tehdy už nežil ani ředitel Dáňa a paní Dáňová
hospodařila, než sama zemřela, P. Basilu
Jedličkovi v Martínkovicích. Do Martínkovic
k P. Basilovi jezdil Tomek opět pravidelně o
Vánocích, Velikonocích a letních prázdninách, přestěhoval si sem z Police i svůj oblíbený psací stůl.
Do Police za Tomkem jezdila řada význačných osobností té doby jako Čelakovský, prof.
Hattala, bratři Jirečkové, Jan Palacký, K.J.
Erben, Jan Erazim Vocel a jiní. Konali společné výlety a navštěvovali spolu s Tomkem místní osobnosti a vlastence a účastnili se místního
kulturního a společenského života. Dá se říci,
že Tomkovy pobyty byly v tomto směru pro
místní poměry velmi inspirující. Tomek se stýkal s Josefem Myslimírem Ludvíkem, Janem
Karlem Rojkem, děkanem Josefem Regnerem
i později s Janem Karlem Hrašem, podporoval
činnost místních spolků a besed, jeho osobním
přítelem byl P. Cyril Kaněra. Osobnost V.V.
Tomka, který přinášel do Police z Prahy četné
podněty pro drobnou kulturní práci a také pro
tamní ochotnické divadlo, byla pro vlastenecké probuzení na Policku mimořádně cenným
přínosem.
Tomkovou velkou zálibou bylo cestování.
Jako neúnavný a výborný „pěšák“ proputoval za mladých let skoro celé Čechy a místa,
která se mu líbila, navštěvoval znovu a znovu. Nocoval přitom v nejprostších hospodách
na slámě, vyspal se třeba ve stodole nebo v
seně, dal se svézt od formanů, brouzdal se
deštěm a blátem a v pozdějších letech, jakmile
mu to povinnosti a poměry dovolily, cestoval
železnicí nebo dostavníkem, kde vylézal ke
kočímu na kozlík, aby lépe viděl na krajinu.
Cestování, lépe řečeno chůze, mu byla přímo
nezbytným a potřebným sportem, který si dopřával denně. Hodina ostré chůze byla pro něj
osvěžením, a protože přitom býval na minutu
přesným, staly se jeho procházky zejména na
Policku pro lidi pracující na poli spolehlivými
hodinami. Nejčastější výlety z Police konal na
Bor, Hejšovinu, Hvězdu, Ostaš, Bišofštejn, do
Adršpašských a Teplických skal, do Orlických
hor a Krkonoš.
V roce 1874, kdy P. Basilius za pobytu
Tomkova u něho dne 3.4.1874 zemřel, si našel Tomek nový byt v Polici v Hořejší, dnešní Tomkově ulici v č.p. 38, kam s neměnnou

pravidelností jezdil téměř až do své smrti v
roce 1905. Dnes je na tomto domě umístěna
pamětní deska s nápisem: „Zde bydlel od r.
1874 - 1905 V.V. Tomek, zasloužilý historik.“
Můžeme říci, že za všechny ty dlouhé roky
se stal téměř polickým občanem a skutečně v
roce 1861 se městská rada usnesla udělit mu
společně s Palackým a F.L. Riegrem čestné
občanství. Příslušný zápis ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 10. května 1861 zní:
„Jednohlasně uzavřeno, že deputovaní v říšském sněmu, totiž: P.T. p. František Palacký
historiograf z Prahy, Dr. p. Ladislav Rieger a
p. Vácslav V. Tomek profesor na universitě
v Praze, zdejšího měšťanského práva účastnými učiněni jsou.“ A jak zapsal kronikář,
dne 27.9.1862 (před jeho svátkem) přinesl
Tomkovi polický purkmistr spolu s jedním
obecním starším diplom čestného občanství
polického.
Zejména v pozdějším věku se stal V.V.
Tomek nejpopulárnější a nejváženější osobou v Polici. Předáci města ho vždy vítali
a vyprovázeli s neobyčejnou obřadností. A
vše bylo vždy pravidelné jako hodiny - jeho
příjezdy, upřímná a aktivní účast na církevních obřadech, obligátní návštěvy, večery v
„Besedě“, partie oblíbené hry - lurče každý
podvečer přesně v šest se stálou společností.
Také Tomkovy návštěvy v blízkém Machově
při slavných svatováclavských poutích, vždyť
to byl také jeho svátek. O jeho vycházkách a
výletech již byla řeč, kolovala o nich řada humorných historek. Jeho přátelé mu k jeho veliké radosti při jakémsi jubileu pořídili album,
kde byla vyobrazena všechna místa z okolí,
kam rád chodíval. Celý Tomkův život byl
v dospělosti vyměřen jako hodiny a od svého
pořádku nehodlal ustoupit ani o píď, i když
šlo o malichernosti. Třebaže některé tradované příběhy o jeho způsobu života zní někdy
až anekdoticky, k Tomkovi jeho originalita a
konzervatismus patřily. A pravděpodobně v
naprostém pořádku celého jeho života, v čase
přísně rozděleném pro práci i pro oddech tkví
tajemství jeho dlouhého a plodného života.
V časopise Český svět uveřejnil v srpnu
1905 Sigismund Bouška článek nazvaný
„Tomkovo město“. Tímto městem je míněna
Police nad Metují, kterou si Václav Vladivoj
Tomek neobyčejně oblíbil a kde od roku 1835
až do své smrti v roce 1905, tedy po celých
70 let, téměř pravidelně vždy určitou část roku
pobýval. Jistě to souviselo s jeho příslovečným konzervatismem, s rysem jeho povahy
zůstat věrný lidem, místům, zvykům. Nikdy
nesvítil v Praze ničím jiným než lojovými
svíčkami, které musely být z Police, a psal
vždy jen brkovými pery, která si sám seřezával i v době, kdy už byla běžná pera kovová.
Ale pro Tomka to byla i otázka citu. Miloval
Polici, jejíž dějiny tak výborně znal, a celé
okolí, které křížem krážem prochodil, i zdejší
obyvatele, mezi nimiž měl řadu přátel a známých. A svým dílem postavil svému milému
městu trvalý pomník.
Lydia Baštecká
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Osobnosti českého malířství a sochařství – květen

12. května 1820 se v Praze narodil český
malíř Josef Mánes, jeden z největších evropských umělců své doby, pro nás navíc malíř
bytostně národní. Pocházel z rozvětvené malířské rodiny. K významným umělcům patřil
jeho otec Antonín, strýc Václav, mladší bratr
Quido i sestra Amálie. Základy získal u svého otce, ve studiích pak pokračoval na pražské Akademii. Tři roky strávil na studijním
pobytu v Mnichově, tehdejším významném
centru evropského malířství. Po návratu byly
životní osudy umělce po dvě desítiletí spojeny
s přízní hraběte Bedřicha Sylva-Taroucca, na
jehož zámku Čechy pod Kosířem na Hané po
dlouhá období pobýval. Odtud také podnikal
své národopisné cesty po Moravě, Slovensku
i Polsku, kde čerpal inspiraci v lidových krojích a slovanském koloritu. Živě se účastnil
národního společenského dění jako činitel Umělecké besedy, navrhl sokolský kroj a
prapory pro pražský Sokol a mnoho dalších
vlasteneckých spolků. Z Mánesova díla nelze
opomenout ilustrace k Rukopisům, výtvarnou
výzdobu staroměstského orloje a snad nejslavnější jeho portrét Josefína z roku 1855.
Od doby barokních mistrů, jako byli Škréta
a Brandl, byl Josef Mánes prvním, kdo v českém malířství dosáhl evropských rozměrů.
Na památku Josefa Mánesa byl nazván jeho
jménem most přes Vltavu od Rudolfina na
Klárov. Jeho jméno nese i budova Mánesa na
Masarykově nábřeží, sídlo výtvarných organizací a výstavní síně Mánes. Poblíž Mánesova
mostu na Alšově nábřeží byl odhalen v roce
1951 Mánesův pomník od Bohumila Kafky.
Josef Mánes zemřel v Praze 9. prosince 1871.
15. května 1880 se v Novém Městě na
Moravě narodil český sochař Jan Štursa, jeden ze zakladatelů českého moderního sochařství. Vystudoval sochařsko-kamenickou školu
v Hořicích, kde získal dobrý řemeslný základ
a vztah ke kameni. V roce 1899 byl přijat na
Akademii výtvarných umění v Praze ke studiu
u profesora J. V. Myslbeka. V roce 1904 získal
stipendium na tříměsíční cestu do Německa,
Švýcarska, Francie, Anglie a Nizozemí. Po
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absolvování AVU v roce 1904 tvořil ve svém
ateliéru Na Maninách, kde pod vlivem symbolismu a secese usiloval o zachycení niterního
světa člověka. V tomto období vznikla také
plastika pro novoměstskou kašnu, Píseň hor.
Od roku 1908 až do vypuknutí první světové
války působil na Akademii jako Myslbekův
asistent. Tou dobou se zaměřoval na smyslové vyjádření plného tvaru zralého ženského
těla. K mimořádným realizacím z tohoto období patří dvě sousoší pro pražský Hlávkův
most: Humanita a Práce. V roce 1916 byl jmenován profesorem na Akademii. V posledních
letech svého života se věnoval převážně portrétní tvorbě. V poválečném období vzniklo i
významné dílo Dar nebes a země. Štursa odešel dobrovolně ze života 2. května 1925 (ve
věku 44 let).
25. května 1849 se v Praze v kupecké rodině narodil český malíř František Ženíšek,
patřil k první generaci Národního divadla.
Kariéra umělce mu byla dána do vínku, protože už od útlého mládí vynikal kreslířským
nadáním. Studoval na Akademii v Praze a ve

Vídni. Jeho akademický styl vždy vyhovoval
tehdejšímu oficiálnímu vkusu. V soutěži o
malířskou výzdobu Národního divadla vyhrál
první cenu a spolu s M. Alšem komponoval
návrhy výzdoby. Porota mu dala přednost před
Alšem i při ztvárnění cyklu Vlast. Byl autorem
první opony Národního divadla, která byla,
bohužel, v roce 1881 zničena požárem. V duchu nové renesance vytvořil osm alegorických
postav pro strop hlediště. Jeho obrazy doplňují
novorenesanční architekturu interiérů mnoha
budov v Praze, mimo jiné připomeňme lunety
Národního muzea, okna sv. Cyrila a Metoděje
v Karlíně, nástěnné obrazy v Obecním domě
(Ženíšek k nim vyhotovil kartony) a další.
Ženíšek zemřel 15. listopadu 1916 v Praze.
Připravil František Janeček

Před 400 lety došlo k pražské
defenestraci

23. května 1618 došlo k tzv. pražské
defenestraci, při níž byli z okna Pražského
hradu svrženi do hradního příkopu císařští
místodržící Slavata a Martinic. Defenestrace
byla demonstrativním aktem odporu českých stavů vedených Jindřichem Matyášem
Thurnem proto porušování Rudolfova
majestátu (listina vydaná Rudolfem II. 9.
července 1609 potvrzovala svobodu náboženství v Českém království). Tím se
spustila řada dějinných událostí českého
stavovského povstání, české stavy převzaly kontrolu nad Prahou. Generální sněm
zvolil v srpnu 1619 Fridricha Falckého za
českého krále. Katolický císař Ferdinand
II. Habsburský si diplomatickým úsilím
(uzavřel příměří s uherskými stavy) upevnil
postavení a začal proti Čechám rozsáhlou
ofenzivu, která skončila porážkou stavovských vojsk na Bílé hoře ve dvouhodinové

bitvě 8.11.1620. Fridrich Falcký emigroval. Pro českou státnost znamenala porážka tragedii, kterou symbolizovala poprava
vůdců povstání na Staroměstském náměstí
v Praze 21.6.1621. České povstání začalo
třicetiletou válku, celoevropský konflikt,
ve kterém si pak evropské dynastie postupně řešily svá mocenská postavení. Stojí za
zmínku, že Jaroslav Bořita z Martinic, který
nebyl při defenestraci vážněji zraněn, získal
za odměnu nejvyšší funkce. Nakonec však
neušel svému osudu a zemřel na následky
poranění, jež v roce 1648 utrpěl při obléhání
Prahy Švédy. Vilém Slavata z Chlumu, také
vážněji nezraněný, podněcoval Ferdinanda
k největší přísnosti, později se však postavil
proti poněmčování země cizí šlechtou, která
se obohatila konfiskacemi.

Připravil František Janeček
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Stalo se před sto lety - květen 1918

Květen roku 1918 nezačal na Policku právě
šťastně. Kronikář Josef Brandejs zaznamenal:
Takový začátek máje nepamatují ani ti nejstarší
obyvatelé města, aby zažili tak u nás hladovícího
lidu, který musel nejen hladověti, ale velmi špatnou nechutnou potravu požívati, jídla nemastná
musel jísti, takže až slábnul a byl zimomřivý.“
Dne 1. května 1918 proběhla v Polici nad
Metují prvomájová manifestace, na níž se objevilo i volání po státní samostatnosti. Josef Brandejs
popisuje události takto: „O 9 hodině ráno byla
manifestační schůze lidu na náměstí a v hotelu
Na Poště se naplnila tam celá tak ona prostorná
taneční síň, takže se ani všichni tam nevešli posluchači ku proslovení a významu této slavnosti,
o z řízení samostatného státu, Českoslovanského
království, aby Čechové všichni se sjednotili a
pracovali v zájmu společně o dosáhnutí téhož.
Po skončení té řeči seřadilo se v Hořejší ulici
přes 2.000 osob mužského a ženského pohlaví
mimo mladíků školních a průvodem šli ulicemi
města přes Babí ku klášteru a Hlavní ulicí na náměstí, kde zapěli chorál píseň Kde domov můj?,
odtud na Novou ulici, pak ku Sokolovně a odtud
Pivovárskou ulicí na Záměst, odbočeno jest přes
Soukenickou ulici a odtud okolo školní budovy
opět na náměstí a zase ku hotelu Pošta, kde se
pozastavil průvod a zapěl dva verše písně národní Kde domov můj a provolávalo se: My chceme
mír a samostatnost a provolalo se třikráte hřímavé Nazdar!“
Ve dnech 2. - 3. května 1918 zasáhly Polici
nad Metují hladové bouře. Ty vypukly ve čtvrtek 2. května, poté, co se rozkřiklo, že se mají
brambory uskladněné ve staré radnici odvézt do
Vídně a stejně tak zrekvírované obilí. Proti tomu
protestoval dav žen domáhající se toho, „aby se
nic neodváželo a ostalo to vše pro lid v městě a
v obcích“. Protestujících žen se zastal obchodník Rudolf Fabián, jenž podle Brandejse „bránil
nově zvolenému purkmistrovi Viktoru Kristovi,
dosud úředně nepotvrzenému, aby nedal brambory odvézti a nechal ty brambory v městě, což
se hodně dosti ostře jeden proti druhému vyjádřili.“ Podobná situace nastala i v sousedním
Žďáře, kde se dav žen pozkoušel zabránit představenému Kollerovi odvézt ze Žďáru fůru obilí.
Když se jim to nepodařilo, spěchaly do Police,
kde „zvěstovaly v městě ženám, že se veze fůra
žita ze Žďáru ku Polici a dále má se vézti do mlýna Kozínka, tak aby sebou ony také nedopustily
z města obilí odvézti.“ Když pak Kollert dorazil
do Police, byl jeho vůz v Kostelní ulici zastaven
davem žen, které pytle s obilím z vozu složily a
schovaly u Josefa Špičáka v domě čp. 99 a u vdovy Durdíkové v čp. 100. Pokoušel se jim v tom
sice zabránit přivolaný četník, „ale ženské si z
toho nic nedělaly, strkaly s ním i povalovaly ho“.
Během incidentu byl zadržen kloboučník Gabriel
Staruch, který se chtěl údajně zmocnit obilí uloženého v čp. 100 a odvézt ho zpět do Žďáru, a ještě jistá Anežka Hančová z Petrovic. Oba skončili
v okresní věznici, odkud však byli na nátlak shromážděného davu po dvou hodinách propuštěni.
Rozruch ve městě panoval až do večerních hodin
a situace se pomalu začínala vymykat kontrole.
Rozvášněný dav se nakonec obrátil proti Židům a
uprchlíků z Haliče a Bukoviny. Zasáhnout musel
dokonce okresní soudce Janata, který „počal napomínat celý dav žen, aby ony se nepřenáhlily a
byli zdrženlivý, od zlých následků se vystříhaly“.
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Ve večerních hodinách dorazili přivolaní přespolní četníci, takže počet četníků v Polici stoupl
na sedmnáct, ale ani to situaci příliš neuklidnilo.
Následujícího dne (3. května) se dav žen opět
pokusil zabránit odvezení obilí. Nádražní ulice
byla zatarasena dvěma prázdnými povozy, které muselo četnictvo vlastními silami odstranit.
Nebylo to však nic platné. Vůz s obilím eskortovaný dvanácti četníky s nasazenými bajonety
a pronásledovaný dvousethlavým davem žen nakonec dorazil až ke mlýnu na Kozínku. Zde se při
skládání pytlů strhla bitka, během které byl téměř
utlučen žďárský povozník J. Jirman.
Dne 5. května 1918 se situace opakoval,
tentokráte však „vezli rekvírované obilí ze
Suchodola a tu také suchodolští sebou přijeli do
města a demonstrovali, nechtíce svoliti obilí odvézti a šli sebou až do Kozinského mlýna.“
Dne 7. května 1918 vydal broumovský c.
k. okresní hejtman Jaroslav Kořistka úřední vyhlášku, která měla napříště zabránit opakování
nepokojů: „V zájmu zachování klidu veřejného v
městě Polici n. M. stanoví se, aby veškeré domy
a veřejné místnosti i hostince uzavírány byly
nejpozději o 9. hodině večerní, aby páni mistři
a hlavy rodin dohlíželi nad tím, aby tovaryšstvo,
jakož i veškerá mládež včas ulice opustila a v domácnosti své chována byla. Nedodržování tohoto
předpisu a jakékoliv srocování na náměstí a v
ulicích bude přísně dle stávajících předpisů trestáno. Leží v zájmu veškerého obyvatelstva, aby
se uvarovalo dalších, ostřejších prostředků donucovacích.“ Stejného dne, kdy byla vydána tato
vyhláška, zasahovali četníci z Police při nepokojích v Náchodě. Kronikář Josef Brandejs nás o
tom informuje: „bylo v Náchodě pozdvižení lidu
a vytlučená tam byla Židům okna. Poličtí četníci
posláni byli do Náchoda; zesílená stráž četníků
tam byla přes 30 mužů a k tomu povoláno bylo
ještě vojsko do města. Z Hronova táhl dav žen do
mnoha set k Náchodu do města sebou demonstrovati proti hladu, ale před městem byly zadrženy
a zpět hnány.“
Situaci s potravinami pěkně vystihuje sarkastická glosa uveřejněná v Náchodských listech
ze dne 10. května 1918: „Nejvzácnějším ptákem
bude letos najisto – husa! Za vykrmenou na
podzim jistě bude žádáno (a placeno!) 200-500
K! Tolik asi, co před válkou koupila se kráva.
Šťastný majitel 40 husí letos může každou druhou neděli jednu snísti a za zbytek ještě utrží
K 4000 – tolik asi, kolik dříve dostala celá vesnice za všechny husy dohromady 20 husí – toť dnes
celoroční příjem vyššího státního úředníka!“
V témže čísle Náchodských listů se také dočteme
o útěku srbských zajatců ze zajateckého tábora
u Broumova: „Srbští zajatci Antič Rachivoje,
Berlic Miller a Petr Maslarovič uprchli z broumovského tábora a potulovali se naší krajinou.
V Náchodě zaskočilo je četnictvo a tak putovali
zpět do Broumova“.
Dne 16. května 1918 bylo v Polici nad
Metují založeno „Družstvo pro postavení divadla“. Stalo se tak při vzpomínkové slavnosti k
padesátému výročí položení základního kamene
Národního divadla v Praze. Na konci programu
vystoupil herec a režisér Jan Pejskar a v sugestivním projevu předestřel nic netušícímu obecenstvu ideu vybudovat v Polici samostatné divadlo.
Pejskar využil situace a překvapenému publiku
rozdal předem připravené přihlášky. Úspěch

akce byl mimořádný a nečekaný. Již z oslavy si
organizátoři odnášeli velký počet podepsaných
přihlášek.
Náchodské listy ze dne 17. května 1918 informují milovníky hub: „Už tedy rostou!“ To
byla nepochybně za tehdejší potravinové situace
zpráva přinejmenším velmi pozitivní. Z jiného
soudku je pak komentář pranýřující náhražky
zlatavého moku: „Pivín – chmelín a nepěkné
praktiky některých pánů hostinských s těmito
náhražkami volají už po veřejném zakřiknutí a
odsouzení! Přejeme každému, což jeho jest, ale
vyžadujeme aspoň kus spravedlnosti! I v tomto směru.“ Když už jsem opět u jídla, Josef
Brandejs si zaznamenal, že „na konci května
1918 stálo 1 kilo vepřového masa v Polici 24 korun a po mnohých městech ještě dráže, až 40 K a
ani nebylo ještě k dostání. Sádlo stálo 50 korun.“
Nesmíme ale zapomenout ani na minimálně
dvě události z května roku 1918, které ovlivnily
pozdější osudy našeho národa.
Dne 14. května 1918 došlo v ruském městě Čeljabinsk k incidentu, který znamenal konec
křehkého příměří mezi československými legiemi a bolševiky. Incident vypukl poměrně nevině, když někdo ze skupiny maďarských zajatců,
odjíždějících ve vlaku na západ, úmyslně hodil
z vlaku mezi Čechoslováky kus železa a jednoho z nich zranil. Rozzuření kamarádi zraněného
legionáře vlak dostihli a domnělého pachatele
na místě utloukli. Československé velení lynč
striktně odsoudilo a začalo jej vyšetřovat. Vlastní
vyšetřovací komisi zřídil i čeljabinský sovět. Na
žádost této komise odešlo ráno 17. května do
města k výslechu deset mužů, kteří byli svědky
incidentu. Sovět je však bez výslechu uvěznil a
zatkl i jednoho ze dvou důstojníků, kteří přišli
žádat jejich propuštění. Legionáři zareagovali
rychle a obsadili klíčová místa města, odzbrojili místní jednotky rudých, vynutili si propuštění
zajatců a získali tři tisíce pušek. Konflikt se sovětskou vládou se ještě podařilo smírně urovnat,
ale poté, co 21. května legie zachytily telegram
lidového komisaře obrany Trockého, který nařizoval zrušit čs. jednotky a buď je převést do
Rudé armády, anebo z nich vytvořit pracovní
oddíly, rozhodl prozatímní výkonný výbor čs.
vojska o odjezdu do Vladivostoku bez ohledu
na příkazy Leninovy vlády. Trockij reagoval 25.
května 1918 telegramem, kterým nařizoval místním sovětům všemi prostředky zabránit dalšímu
pohybu transportů československého vojska na
východ a zastřelit každého Čechoslováka, který
bude přistižen na magistrále se zbraní v ruce.
Legionáři to chápali jako vyhlášení války, která
už na několika místech ze strany místních sovětů
fakticky již probíhala.
Dne 30. května 1918 byla v Pittsburghu
uzavřena dohoda mezi českými a slovenskými
krajany v USA o příští podobě společného státu. Schvalovali v ní spojení Čechů a Slováků v
samostatném československém státě s republikánskou vládní formou a s ústavou. Slovensku
se přisuzovalo autonomní postavení s vlastní administrativou a legislativou. Pittsburská dohoda
se ovšem týkala krajanských organizací v USA
a nemohla zavazovat orgány příštího státu; definitivní podobu uspořádání státu měli určit až zástupci právoplatně zvolení ve volbách v novém
státě.

Jan Tůma, Regionální muzeum v Náchodě
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Jak se žilo na Policku v osmičkových létech (1928 – 1988)
Z publikace Mir. Pichla POLICE nad METUJÍ v datech ( vydalo město Police nad Metují v roce 2004)
„Osmičkové“ letopočty si tento rok připomínáme v nebývalé míře. Podívejme se, jak se žilo
na Policku v měsíci květnu v letech 1928 – 1988.

zdí, popravených dne 12. 5. 1945, a uloženy do
hromadného hrobu na hřbitově, na místě, kde
byly ukládány mrtvoly sebevrahů.

KVĚTEN ROKU 1928

16. května 1948

Církev československá v Polici nad Metují
zakoupila za 150.000 Kč dům čp. 39 v Tomkově
ulici. Z bývalé sklenářské dílny Jana Krause zde
zřídila svou novou obřadní síň – „Husův sbor“.

7. května 1928

byla zahájena postupná přestavba domů
Viléma Pellyho čp. 75, čp. 76 na náměstí a čp.
268 v ulici „U Damiánky“. Autorem projektu přestavby byl prof. architekt Alois Dryák z
Prahy. Přestavbu zahájil stavitel František Erber
na domě čp. 75, z počátku pracovalo na stavbě 13
dělníků, později až 20 denně.

13. května 1928

uspořádal zpěvácký spolek „Hvězda“ na sále
hotelu „Pošta“ „Pěvecko-hudební akademii“ –
v rámci oslav 10letého trvání Československé
republiky.

KVĚTEN ROKU 1938

4. května 1938

konala se na polickém náměstí vojenská klasifikace automobilů a motocyklů z celého broumovského politického okresu.

20. května 1938

byla
vyhlášena
ČÁSTEČNÁ
MOBILIZACE jednoho ročníku záloh a příslušníků technických a speciálních oddílů.
Důvodem byly nepokoje v sudetském pohraničí
v souvislosti s blížícími se volbami do obecních
zastupitelstev a soustřeďování německých vojsk
v blízkosti československých hranic. Rychlý a
vysoce organizovaný průběh mobilizace a její
mezinárodní ohlas odradily v té chvíli Německo
od jakékoliv akce. V Polici se dostavili

povolanci na četnickou stanici, kde byli
vyzbrojeni a během hodiny dovezeni na státní
hranice za Machovem. Ve městě byly zavedeny noční hlídky. Obec vyslala také hlídky
na Bor ke střežení pramenišť skupinového
vodovodu.

KVĚTEN ROKU 1948

1. května 1948

proběhly jednotné prvomájové oslavy
„Svátku práce“, poprvé pod režií Národní fronty.

8. května 1948

oslavil Klub českých turistů (KČT) v Polici
nad Metují zapálením vatry na Hvězdě otevření
nově vytyčené, červeně vyznačené turistické cesty – tzv. „Strážní stezky“, která vedla po pohraničních horách celé republiky.

9. května 1948

byly pod radnicí slavnostně odhaleny pamětní desky se jmény občanů Police nad Metují,
kteří zahynuli v koncentračních táborech během
2. světové války.

12. května 1948

byly na příkaz ministerstva národní obrany,
na základě mezinárodní úmluvy, exhumovány
ostatky Němců z hromadného hrobu za hřbitovní
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se konal jeden z posledních povolených tradičních svátků – Svátek matek, spojený se Dnem
dětí.

22. května 1948

byly zahájeny 7. Polické divadelní hry.
Zahajovacímu představení hry Františka Langera
„Jiskra v popelu“ (Jaroměř) byl přítomen i
sám ministr sociální péče Dr. Zdeněk Nejedlý.
Cyklus divadelních her ukončil divadelní soubor
„Kolár“ z Police nad Metují dne 1. června hrou
K. Lužanské: „Ten, který na to má“.

25. května 1948

se nad městem mezi 4. a 5. hod. odpolední strhla prudká bouře s lijavcem, při které byl
při práci na poli zabit bleskem rolník Antonín
Kubeček ze Záměstí. Byl jedním z členů
Revolučního Národního výboru v roce 1945.

30. května 1948

se konaly volby do NÁRODNÍHO
SHROMÁŽDĚNÍ. V atmosféře silného politického tlaku nebyli k volbám připuštěni opoziční
kandidáti a voličům byla předložena jednotná
kandidátka, vytvořená na základě příkazů komunistických sekretariátů akčními výbory Národní
fronty, na níž měli komunisté předem zajištěno
70 % ze všech mandátů. Celkově získala jednotná kandidátka 89,3 % hlasů (!). V Polici nad
Metují bylo zapsaných 2.358 oprávněných voličů, k volbám se dostavilo 2.108 voličů (89,4 %),
z nichž jednotnou kandidátku volilo 1.422 voličů
(67,5 %).

KVĚTEN ROKU 1958

1. května 1958

se slavil Svátek práce. Při této příležitosti
bylo předáno do užívání nové zdravotní středisko
pro zaměstnance n. p. Veby a Kovopolu, umístěné v pravém předním traktu přádelny Veba.

2. května 1958

schválila rada MNV členy redakce rozhlasového kroužku, založeného při Osvětové besedě:
vedoucí Jan Linhart, správce Osvětové besedy
(OB), zástupce vedoucího Antonín Vacek, tajemník MNV, členové učitel František Ticháček
(tajemník OB), Jitka Beranová, učitelka, Milada
Melicharová, učitelka, Jarmila Hubková, učitelka, Karel Petr, učitel, František Šeda, učitel,
Karel Baudyš, učitel a kronikář města, Josef
Vojtíšek, ředitel 11leté školy, František Štancl,
dělník n. p. Kovopol. (Zápisy z jednání rady
MNV v Polici n. Met.; SOkA Náchod)

3. května 1958

byla kaple P. Marie Sněžné na Hvězdě zapsána do státního seznamu kulturních památek.

8. – 11. května 1958

byla uspořádaná samostatná výstava obrazů
učitele a malíře Jindřicha Sitteho (*1888, †1951),
rodáka z Bělého, syna tamního učitele Fridolína
Sitteho. Jindřich Sitte, inspirován dílem předního představitele českého impresionismu, malíře
Antonína Hudečka, oslavil svůj rodný kraj četnými, umělecky cennými obrazy.

22. května 1958

bylo na schůzi MNV rozhodnuto, aby byli
rozhlasem i vyhláškou znovu upozorněni všichni
řemeslníci ve městě nebo lidé provozující řemeslo, kteří nepracují pro „Dosku“, že se
provozováním tzv. „fušek“ vystavují trestním sankcím v podobě peněžitých pokut, které
vyměřuje ONV.

25. května 1958

bylo započato s betonáží dolní části
koupaliště.

25. května 1958

byl pohřben poslední žijící domácí tkadlec
v Polici nad Metují, 83letý František Krtička z
Malé Ledhuje.

KVĚTEN ROKU 1968

1. května 1968

byly v Polici nad Metují slavnostně otevřeny
nové dětské jesle pro zaměstnance n. p. Veba.

21. května 1968

uspořádal Vlastivědný kroužek besedu k
150. výročí narození historika a čestného občana Police n. Met. Václava Vladivoje Tomka.
Přednášeli kronikář města Karel Baudyš a Josef
Vajsar, předseda Vlastivědného kroužku.

28. května 1968

se konala veřejná schůze Československé
strany socialistické (snad první od roku 1948).
Schůzi řídil předseda místní odbočky Karel
Pelly. Jak poznamenal kronikář města, „byl to
smutný pohled na zasedání starců“…

29. května 1968

vypukla velká průtrž mračen, která vodou a
bahnem z polí pod Klučkem zaplavila ulici Rudé
armády a Velkou Ledhuji. Povodní byly postiženy i Suchý Důl, Bělý, Pěkov, Hlavňov, Žďár a
také polické nádraží.

Květen roku 1968

na kostele Nanebevzetí P. Marie v Polici n.
Met. byla opravena římsa nad portálem kostela,
opravena sanktusová věžička a vnější omítka na
presbyteriu.

KVĚTEN ROKU 1978

25. května 1978

přijela do Police nad Metují zástupkyně
pracovníků z Kuby. Ti měli být po osvojení základů české řeči umístěni do provozů národního
podniku Veba. V rozmezí dalších 10 dnů nato
přibylo do města celkem 52 Kubánců; byli ubytováni částečně v internátu na náměstí (25 žen),
zbytek kontingentu obsadil (tolik potřebné) byty
na sídlišti.

KVĚTEN ROKU 1988

20. květen 1988

byla zahájena rekonstrukce interiéru holičství v čp. 100 v Lokvencově ulici. Oficína
Okresního podniku služeb (OPS) byla dočasně
přemístěna do čp. 342 v Tyršově ulici.

Připravil František Janeček
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Š KO L S T V Í

Co se děje v dubnu na prvním stupni ZŠ

V dubnu začíná poslední čtvrtletí školního
roku. S příchodem jara se žáci účastní i spousty akcí. Jmenujme alespoň některé z nich.
Celá škola se zapojila do projektu Jeden
svět. Každý rok mohou žáci zhlédnout několik dokumentárních filmů o lidských právech
s následnou debatou o tématu.
Mladší žáci navštívili divadelní představení a všichni pak hudební pořad s názvem A
pořád se něco hraje.
Před Velikonocemi vystavovaly některé
třídy svoje výtvarné práce na Velikonoční výstavě v Pellyho domech.
2. A společně s 2. B uskutečnily celodenní
projekt Hrady, při kterém pomáhaly s organizací i žákyně 5. A – děkujeme!
4. třídy se v broumovském klášteře zúčastnily programu Broumovsko skrytou kamerou.
Střídáme se při návštěvách knihovny,
kde nás tentokrát čekal opět velice zajímavý
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program s názvem Spolkla mě knihovna. Děti
se dověděly spoustu zajímavých informací o
vzniku a vývoji písma, cestovaly v čase do
daleké minulosti a starých kultur, mohly si
vyzkoušet psaní klínovým písmem na hliněné
destičky. Děkujeme paní Boučkové za skvělou
akci!
Už i prvňáčci měli po návštěvě knihovny
svoji první čtenářskou dílnu – obrázkové čtení. Třída 1. A také navštívila hronovský DDM
Domino, kde si vyzkoušela horolezeckou bolder. stěnu a výrobu keramiky.
Pokračuje i plavecký výcvik v broumovském bazénu. V posledních dnech skončil kurz
5. B, aby je vystřídaly 5. A s 2. A.
Proběhl zápis do 1. třídy.
Keramickou dílnu pro 2. A připravila
s paní třídní učitelkou i paní Nosková.
Zúčastnili jsme se také akce města Police
nad Metují zaměřené na zlepšení třídění odpadu. Naše děti byly pochváleny za dobré
znalosti v této oblasti.
S hezkým počasím vyrážíme stále
častěji na tělocvik ven. Prosíme proto
rodiče, aby dohlédli na vhodné oblečení
a obuv.
19. dubna se budeme věnovat tématům ke Dni Země.
za učitelky 1. stupně K. Pátková

Zápis do 1. třídy

V úterý 10.4.2018 se v naší „základce“
uskutečnil zápis dětí do 1. třídy. Budoucí prvňáčky doprovázely po budově pohádkové bytosti. Cestou jim ukazovaly naše krásné, nové
interiéry. Paní učitelky ve třídách zkoumaly,
jak jsou děti na školu připravené. Zda-li znají
základní barvičky, umějí správně držet tužku
a dobře vyslovují všechny hlásky. To vše je
velmi důležité pro úspěšné zvládnutí požadavků první třídy.
Celkem bylo k zápisu pozváno 64 dětí.
Rodiče měli možnost k zápisu přijít pouze
se žádostí o odklad školní docházky o jeden
rok, která musela být doložena 2 doporučeními (1x specializovaného pracoviště a 1x pediatra). Této možnosti využilo 6 rodičů. Dalších
7 přišlo také se žádostí o odklad, ale vyžadovaná doporučení teprve doloží. Jsou povinni
tak učinit nejpozději do 30. dubna.
Prozatímní počet dětí, které by měly
nastoupit do 1.třídy je 45, z toho rodiče 3
dětí žádají o předčasný nástup do školy. Na
Bezděkově to vypadá na 2 prvňáčky.
Bohužel rodiče 4 dětí se bez omluvení se
svými ratolestmi vůbec k zápisu nedostavili.
Podle zákona jsou povinni do 30.4. podat žádost o přijetí do školy nebo o odklad školní
docházky o jeden rok.
Pro přijaté děti chystáme Workshop pro
předškoláky. Ve 3 hodinových setkáních mají
děti i rodiče možnost vyzkoušet některé své
znalosti a dovednosti, seznámit se s prostředím školy i s některými učitelkami. Přihlásilo
se jich pouze 10.
Mgr. J.Šulcová
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Polická univerzita volného času –
aneb z lavic polické Alma Mater
Je středa 21. března, první jarní den a posluchači Polické univerzity volného času se opět scházejí v Pellyho domech, aby vyslechli další
přednášku jarního semestru. Na úvod vyslechnou několik organizačních
zpráv a pak už přichází ke slovu mládí polické „zušky“ se svým tradičním
pozdravem. Tentokrát je to naše již známá Lucie Kollertová, která posluchače potěšila za doprovodu paní učitelky Evy Dosoudilové přednesem
dvou skladbiček pro zobcovou flétnu – Rumunské ukolébavky a Irské lidové. A bylo to velice milé vystoupení.
Pak už se ujal slova hronovský farář p. Michal Kitta,
který měl pro posluchače
připravenou přednášku o
německém
reformátorovi
Martinu Lutherovi (1483
– 1546). Věnoval se nejen
jeho životu, ale hlavně jeho
myšlenkám. Martin Luther
působil jako profesor na univerzitě ve Wittenbergu a velmi podrobně studoval Bibli.
Srovnával pak učení Bible
s oficiálním učením církve
katolické a na tomto základě
pak v roce 1517 sepsal 95
tezí určených k akademické diskuzi, kde kritizoval především praxi odpustků. Tyto teze vzbudily ve Vatikánu velký odpor, který vyústil nakonec
až k jeho exkomunikaci z církve. Nicméně jeho myšlenky zanechaly stopu
a daly vzniknout nové luteránské církvi. Touto přednáškou se p. Michal
Kitta loučil s Polickou univerzitou volného času, protože odchází za posláním do jižních Čech. A my mu přejeme, aby i na novém působišti pokračoval v úspěšné náboženské činnosti.
Ve středu 18. dubna navštívila Polickou univerzitu po delší době opět
emeritní ředitelka Státního okresního archivu v Náchodě paní Mg. Lýdia
Baštecká. Námětem její přednášky byl historik, politik a pedagog V. V.
Tomek. Po úvodním slově paní Idy Jenkové pozdravili posluchače žáci,
resp. žačky polické ZUŠ, Anežka Františka Macháčková (tuba) a Míša
Kohlová (lesní roh) a za doprovodu pana učitele Pavla Čapka přednesly
své skladby – na tubu Sarabandu Daniela Speera a na lesní roh Triumfant
trombone od Eltona E. Burgstahlera a Andante a March od Andrew C.
Foxe. A svým vystoupením jistě posluchače potěšili.
V hlavním programu paní Mgr. Baštecká nejprve velmi pochválila obě
interpretky a pak zavzpomínala na počátky PUVČ, kdy byla se svou přednáškou o polické historii vlastně prvním přednášejícím na první lekci v
roce 2001. Pak se již věnovala hlavnímu tématu. A bylo to opravdu poutavé
vyprávění o životě V. V. Tomka a jeho vztahu k Polici. V. V. Tomek (1818
– 1905) se do Police dostal více méně náhodou, když v roce 1835 přijal
místo učitele dětí ředitele benediktinského panství v Polici Josefa Dáni. A
již první setkání s městem mu učarovalo. Jeho vztah k městu posílil pak v
roce 1847, kdy se oženil s dcerou ředitele Dáni, Ludmilou. I když po sňatku
bydlel se svou chotí v Praze, do Police často zajížděl a strávil zde opravdu
hodně času. Miloval zdejší kraj, podnikal výlety po okolí a měl zde také
spoustu přátel. Není tedy divu, že svůj vztah k tomuto kraji potvrdil i sepsáním dějin Police nad Metují
v dílech Paměti Újezdu
Polického a Příběhy kláštera
a města Police nad Metují.
Přednáška byla doprovázena promítáním celé řady archivních snímků, fotografií a
pohlednic a posluchače jistě
zaujala. A ti se mohou těšit
na další historickou přednášku, která se koná 16. května ,
kdy bude pan Mgr. Jan Tůma
hovořit o legendárním generálu Laudonovi.
Václav Eichler,
posluchač PUVČ
Polický měsíčník - květen 2018

ZŠ a MŠ Police nad Metují
zve rodiče a širokou veřejnost
na

ODPOLEDNE V KLÁŠTEŘE
17. května 2018 od 15.00 hodin

v areálu polického kláštera
Co Vás čeká?
vystoupení žáků, výstavy výrobků a prací, dílničky, prodejní
stánky, drobné občerstvení a něco malého navíc
vstupné dobrovolné
(výtěžek bude použit zpětně pro naše děti)

ŽIVÁ ANGLIČTINA
S RODILÝM MLUVČÍM
bez učebnic
ZDARMA
Díky projektu financovanému Královehradeckým krajem máte
jedinečnou možnost zúčastnit se konverzačních lekcí, za které
zaplatíte pouze

svojí aktivitou a zájmem.
Termín konání: květen- listopad 2018, kromě letních prázdnin,
pátek odpoledne po 12:00 – dle domluvy, délka 60 – 90 minut
Místo konání: Střední průmyslová škola Hronov, Hostovského 910
Kapacita konverzačních skupin: do 15 žáků
Plánovaný počet konverzačních skupin: 2 - 3
Kontakt: 702 018 692, 725 745 057
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Sedláčková,
sedlackovam@spshronov.cz
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Základní umělecká škola informuje…
Krajské kolo celostátní soutěže ve hře na
dechové žesťové nástroje

Ve dnech 21. a 22. března se konalo v Hradci Králové krajské kolo
celostátní soutěže dechových žesťových nástrojů.
Z naší Zušky se do tohoto semifinále národní soutěže probojovalo
20 muzikantů. V obrovské konkurenci dalších téměř devadesáti soutěžících obstáli naši žáci na výbornou. Vybojovali osmnáct prvních cen,
jednu druhou a jednu třetí cenu. Dvanáct výkonů bylo zařazeno mezi
ty naprosto nejlepší, které byly navíc oceněny postupem do celostátního kola. Z celkově dvaceti postupových míst z celého kraje obsadili
naši žáci dvanáct, což je mimořádný úspěch.
Zde jsou podrobné výsledky:
Lucie Hlaváčková

kategorie 3. Lesní roh

1. cena s postupem

Michaela Kohlová

kategorie 5. Lesní roh

1. cena s postupem

Doubravka Čápová

kategorie 7. Lesní roh

1. cena s postupem

Gábinka Lanková

kategorie 0. Trubka

1. cena

Patrik Ducháč

kategorie 1. Trubka

1. cena

Anastázie Denygrová

kategorie 3. Trubka

1. cena

Tomáš Rotter

kategorie 6. Trubka

1. cena s postupem

Jakub Meier

kategorie 6. Trubka

1. cena s postupem

Josef Hlaváček

kategorie 7. Trubka

1. cena

Marie Vaníčková

kategorie 8. Trubka

2. cena

Ondra Ducháč

kategorie 2. Baryton

1. cena s postupem

Štěpán Tyč

kategorie 2. Baryton

1. cena s postupem

Prokop Šedek

kategorie 4. Baryton

1. cena s postupem

Matěj Němec

kategorie 5. Baryton

3. cena

Tomáš Hruška

kategorie 8. Baryton

1. cena

Daniel Kubeček

kategorie 9. Baryton

1. cena s postupem

Štěpán Tyč

kategorie 2. Trombon

1. cena s postupem

Vojtěch Procházka

kategorie 10. Trombon

1. cena

Františka Macháčková

kategorie 2. Tuba

1. cena s postupem

Simona Taucová

kategorie 7. Tuba

1. cena s postupem

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ORCHESTRŮ VE
VRCHLABÍ

Dne 22. března 2018 se konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře
smyčcových souborů a orchestrů. Již tradičně potvrdily orchestry
Královéhradeckého kraje, že patří k nejlepším v republice, úroveň byla
mimořádně vysoká, a to i za neúčasti dvou nejlepších orchestrů z minulé soutěže. Ta také ukázala, jak mimořádný přínos má orchestrální hra
ve výuce nejen smyčcových nástrojů. Celý den byl pro posluchače balzámem, z orchestrů vyzařovalo vše, touha po skvělém výkonu, respekt
a spolupráce, muzikalita a kultivovanost, to vše má za sebou hodně
tvrdé práce, a pak skvělé výsledky!
My jsme bohužel museli zrušit účast našeho orchestru Archi
Piccoli, absolutního vítěze předchozí soutěže, ale nemocnost v tomto
období byla tak veliká, že se nedalo nic dělat. A tak do soutěže odjel
pouze mladší soubor Orchestra Piccola ma Giocosa. Přijal svou roli
velmi zodpovědně a výkon byl mimořádný. Děti obdržely 1. cenu a
také nejvyšší body v soutěži smyčcových souborů.
Za mimořádný pedagogický přínos výuce orchestrální hry byla
udělena cena paní učitelce Michaele Michalové.
Nakonec budeme mít zastoupení, i když malinkaté, v celostátním
kole. Protože naše studentky z dalekého Nového Města nad Metují
Anička a Lucka Lichých letos navštěvují orchestrální hru v komorním orchestru Penquins ZUŠ Náchod pod vedením M. Michalové. A
Orchestr Penquins se probojoval do celostátního kola!
Držíme palce! Ústřední kolo v Olomouci proběhne 11. – 12. května
2018

NOVOPACKÝ SLAVÍČEK 2018

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Nové Pace letos opět pořádala pěveckou soutěž „ Novopacký slavíček“.
Srdečné pozvání novopackých jsme ochotně přijali a ve středu
4. dubna 2018 vyslali za naši školu dvě „vlaštovky“ s naším obětavým panem korepetitorem Pavlem Čapkem a paní učitelkou Miriam
Blažkovou. Na místě nás čekala mile a skvěle připravená soutěž: mraky
zpěváků, citlivá a profesionální porota a chutný bufet!
Amelie Cvrkalová si odvezla diplom za úspěšné vystoupení a
Zuzana Trnovská vyzpívala 3. místo ve své kategorii.
Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme!

Moc blahopřejeme všem soutěžícím a těm, kteří budou polickou
zušku reprezentovat ve finále této náročné soutěže, přejeme mnoho
dalších úspěchů!!!
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VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ V RUDOLFINU

Již po páté se scházejí mladí talentovaní žáci a čeští filharmonici v
projektu SPOLEČNÉHO ORCHESTRU FILHARMONIKŮ A ŽÁKŮ
ZUŠ. Letošního projektu se účastní i čtyři vybraní žáci naší školy violoncellisté Františka Pospíšilová a Lukáš Jirásek a hornistky Eliška a
Markéta Jirmannovy. Víkendové soustředění 14. - 15. dubna v Praze
si všichni náramně užívali, v sobotu trvala zkouška 5 hodin a v neděli
nebyla kratší!
V sobotu probíhaly dělené zkoušky sekcí pod vedením filharmoniků, z těch je i naše foto, a v neděli se v sále Rudolfina sešel celý
symfonický orchestr pod vedením dirigenta Marka Šedivého. Vracíme
se domů plni dojmů a nadšení, protože tvrdá práce nesla své ovoce, a
i pan dirigent byl spokojen. Diváci se mají opravdu na co těšit. První
koncert a také veřejná generálka jsou v neděli 24. června v Rudolfinu a
následující úterý 26. června bude již tradiční Open Air na Hradčanském
náměstí, který by měl z poloviny patřit spojenému orchestru České
Filharmonii.

Spící krasavice – taneční vystoupení

Žáci tanečního oboru představí taneční pohádku, inspirovanou
slavným romantickým baletem Spící krasavice. Hudebním doprovodem bude nejen vynikající hudba skladatele Petra Iljiče Čajkovského.
Pohádkový příběh princezny Růženky, kde nad jejím osudem svádí
boj síly dobra a zla.
Přijďte se přenést do pohádkového světa.

Sestry Jirmannovy na dělené zkoušce s filharmoniky

ZUŠ OPEN

Ve čtvrtek 24. května proběhne v celé České republice již druhý
ročník akce ZUŠ OPEN, což je celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, jehož cílem je zviditelnění práce a
aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně.

Celá violoncellová sekce s našimi dvěma zástupci

U zrodu celé akce stála naše světoznámá pěvkyně Magdalena
Kožená, která se rozhodla prostřednictvím svého Nadačního fondu podpořit zviditelnění práce základních uměleckých škol v České republice.

Krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje

Po třech letech byla naše škola opět pořadatelem krajského kola
soutěže ve hře na bicí nástroje. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy pro všechny ZUŠ v České republice, a utkali se
v ní jak sólisté, tak soubory různých bicích nástrojů.
Soutěž se uskutečnila v úterý 10. dubna v Kolárově divadle a zúčastnilo se jí 77 bubeníků z celého Královéhradeckého kraje.
Za naši školu soutěžil sedmičlenný soubor STRAGADUGA
(Gajdošová Viktorie, Kaufman Josef, Konečný Mikuláš, Obstová
Eliška, Vejvoda Jiří, Šolcová Sára, Štolfa Šimon) a naši hráči ve své
kategorii získali 1. cenu!
Žákům i panu učiteli Jakubu Kolářovi blahopřejeme k úspěchu a
skvělé reprezentaci.
Jeviště Kolárova divadla připraveno
pro soutěžní klání bubeníků!
Polický měsíčník - květen 2018
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Sama k tomu říká:
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky
k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“
Loňského prvního ročníku se zúčastnilo celkem 355 základních
uměleckých škol z celé republiky včetně té naší, a ani v letošním ročníku chybět nebudeme!
My totiž v tento den uspořádáme dva happeningy. První nese název:
BUBNUJE CELÁ POLICE a uskuteční se od 15:00 v dětském
Pampers parku naproti hřbitovu, kde proběhne koncert žáků bubenické třídy učitele Jakuba Koláře s možností zapojení veřejnosti do programu a prezentací různých bicích nástrojů.
Přijďte si poslechnout nebo zahrát na cajon, djembe, marimbu, xylofon a jiné bicí nástroje!
Druhé setkání s hudbou bude od 14:00 na náměstí v podloubí u
radnice, kam přivezeme klavír, na kterém budou muzicírovat nejen naši
žáci, ale příležitost dostanou i kolemjdoucí, kteří se budou chtít zapojit
a „přiložit několik tónů ke společnému dílu…“ 
Přijďte společně s námi oslavit tento svátek mladého umění!

Předání přístavby ZUŠ k užívání

Náročná a komplikovaná rekonstrukce a přístavba ZUŠ se pomalu
chýlí ke konci. V první polovině dubna probíhala kolaudační jednání
tak, abychom mohli nové prostory přístavby již získat k předčasnému
užívání. Stavba totiž pokračuje dokončováním fasády a vnějších stavebních prací a sadových úprav tak, aby nám na konci května mohla být
škola předána i se svým okolím již čistá a zářící novotou.
Nynější souhlas s předčasným užíváním tedy znamená, že už opět
můžeme oficiálně používat hlavní vchod do školy z Komenského náměstí! 
Navíc už máme k dispozici také nový výtah, který ocení především
ti, kteří mají výuku v nejvyšším, novém čtvrtém patře.
A další novinkou je, že už nám postupně začíná sloužit nový koncertní sál, kam se přestěhoval z kláštera náš Velký dechový orchestr a
již tam měl první zkoušky.
Samozřejmě nás čeká ještě dlouhá cesta, než všechny prostory zabydlíme a doplníme potřebným nábytkem a vybavením, ale jsme šťastni, že tak extrémně náročný rok přestavby se chýlí ke svému konci a
výuka se bude moci konečně zase dostat do svého optimálního režimu,
a navíc v novém prostředí.
Uvědomujeme si, že těžké břemeno provozu školy během této přestavby nedopadalo jen na zaměstnance školy, ale také na naše žáky i na
vás, rodiče a prarodiče.
Proto patří velké poděkování a úcta všem vám, kteří jste s trpělivostí, ochotou a porozuměním přijímali spolu s námi veškeré komplikace
a těžkosti tohoto období. Moc děkujeme!
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Koncert
maminkám
a tatínkům připomenutí

Měsíc květen patří již
neodmyslitelně také Svátku
matek a koncertu, který k
této příležitosti každoročně připravujeme. Letos to
nebude jinak, ale aby to
tatínkům nepřišlo líto, připravili jsme i letos koncert
také pro ně.
Ve čtvrtek 10. května
uspořádáme v Kolárově
divadle od 18 hodin
KONCERT
(nejen)
MAMINKÁM, ale za necelé dva týdny, ve středu 23. května tamtéž také KONCERT (nejen)
TATÍNKŮM!
To slůvko „nejen“, které je u obou akcí do názvu vsunuto, tam není
náhodou. Znamená to, že na obě akce kromě tatínků a maminek zveme
i všechny ostatní, které potěší umělecké projevy, jimiž chtějí děti od
těch nejmenších až po zkušené a ostřílené harcovníky obdarovat své
nejdražší.
Těšíme se na vás!
(ZUŠ)
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Byl to mazec
- okresní kolo víceboje OVOV

Pátek třináctého – navzdory pověrám uspořádala polická základka
v tomto termínu okresní kolo víceboje
Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů.
Soutěže družstev i jednotlivců se
letošního ročníku zúčastnil rekordní počet 174 dětí a tak jsme měli v „baráku“
pěkně nabito. Byl to šrumec, ale zvládli
jsme to. Díky přípravě a ověřenému organizačnímu systému
měla akce pevný řád i průběh. Hlavně však také díky lidem,
kteří pomohli jak s přípravou a podmínkami, tak se samotným
průběhem celé akce. Rád bych i touto cestou poděkoval vedení
školy a kolegyním za podporu a vytvoření podmínek – je to
prostě zásah do běhu školy. Rád bych poděkoval žákyním a
žákům osmých devátých tříd, kteří byli vybráni jako pomocní
rozhodčí a zajišťovali vše potřebné k hladkému průběhu akce.
Stejně tak děkuji všem řidičům za pochopení a vstřícnost při
našem svévolném, ale nutném omezení provozu ulic kolem
školy v době konání běžecké části akce na naší „asfaltové dráze“ v Jiráskově ulici. Za spolehlivé výsledky děkuji moc a moc
týmu rozhodčích - Olině, Fanče, Jirkovi, Pepovi, Martinovi …
A nakonec nesmím zapomenout na naše žáky – sportovce, kteří bojovali o každý bodík v opravdu silné konkurenci
z celého okresu. Byl to náročný, ale bezva závod a všichni si
zaslouží náš dík.
I když nám to letos v družstvech nevyšlo, vybojovala si
postup na kraj sedmička našich chlapců a to je dobrý výsledek.
Věřím, že kluci máknou i v Hradci Králové, a že se podíváme
/a to už pošesté v řadě / na republikové finále této soutěže. Přál
bych jim to.
Akce je za námi a ani pátek třináctého nám ji nepokazil.
Byl to opravdu mazec, ale zvládli jsme ho. Potvrdilo se, že i při
omezeném sportovním zázemí se dá, s dobrými lidmi, chutí a
vůlí udělat „velký“ a dobrý závod.
A za to ještě jednou – díky všem!
S přáním pohodového jara
P. Jansa, kabinet tv

Pozvánka na výstavy

Ke konci každého školního roku se může veřejnost seznámit s celoročními výsledky práce oboru Propagační design
Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí na
výstavách v Čapkově sále v Hronově a v Galerii U Mistra s
palmou v Náchodě. Na výstavách je možno zhlédnout práce z
jednotlivých výtvarných předmětů tohoto oboru vytvořené v
aktuálním školním roce. Jedná se o kresby, malby, počítačovou
grafiku, fotografování, modelování a prostorové práce. Od 3.
do 30. května letošního roku bude nejprve probíhat výstava v
Čapkově sále v Hronově. Od 17. května do 17. června bude
školní výstavní rok zakončovat výstava v Galerii U Mistra s
palmou v Náchodě.
MgA. Václava Henclová
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz
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SETKÁNÍ V ANGLII BŘEZEN 2018 –
PROJEKT ERASMUS+ MOVING WATERS

Překrásnou jezerní oblast Lake District a starobylé městečko Appleby v
Anglii navštívilo 5 žáků a 2 učitelé náchodské ACADEMIA MERCURII, soukromé střední školy, během druhého projektového setkání žáků všech partnerských škol (ČR, Anglie, Itálie, Německo a Holandsko) v druhé polovině března
v rámci projektu spolufinancovaném programem Erasmus+ s názvem „Moving
waters – how water shapes us“.
Projekt je zaměřen na vliv vody na lidskou činnost, a proto byla projektová
práce žáků zacílena na zhodnocení environmentálních a socioekonomických
dopadů nedávných povodní v oblasti Cumbria po bouři Desmond. Žáci podnikli sérii návštěv venkovských a městských oblastí (např. jezero Windermere
a městečko Keswick), aby mohli být svědky dopadu povodní, následné obnovy
a prevence těchto záplav. Součástí bylo setkání s osobnostmi důležitým pro
programy obnovy a prevence (např. s pracovníky environmentálních center,
s nimiž měli žáci i možnost vyzkoušet si proces vyhodnocování stupně znečištění říční vody pomocí odběru vzorků bezobratlých živočichů) a naopak i
s obyčejnými lidmi z městečka Appleby a okolí, kteří žákům odpovídali na
otázky týkající se jejich vyrovnání se s následky těchto ničivých záplav.
Žáci byli ubytováni v rodinách žáků partnerské školy a budou jim moci
jejich pohostinnost oplatit za rok při projektovém setkání ve městě Náchod.
Do té doby se ale ještě uskuteční projektová setkání žáků v Itálii a Německu.
Pomyslnou třešničkou na dortu byla pro žáky naší školy návštěva skotského
města Edinburgh, kde před svým návratem domů měli ještě možnost navštívit
královský palác a další významné památky.
Mgr. Ivana Šimková

33

Podpořte 16. května již 22. ročník Květinového dne!
Také v tomto roce se uskuteční jako součást mezinárodní kampaně proti rakovině za
zlepšení léčby a výzkumu nádorových onemocnění ve středu dne 16. května již 22.
ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový
den s označením Český den proti rakovině
2018. Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci
před rizikovými faktory, spolupodílejícími
se na nádorových onemocněních. Účelem
sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím informací v letácích a
za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat
prostředky na boj proti rakovině, na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické
výchovy, výzkumu a vybavení onkologických
pracovišť. Tradičním symbolem sbírky je žlutý květ měsíčku lékařského, barva stužky u
kytiček bude letos vínová. Kvítek bude opět
nabízen za minimální příspěvek 20 Kč

Hlavním tématem sbírky a letáků bude
tentokrát prevence nádorů tlustého střeva. Z
evropského i celosvětového pohledu se tento
druh karcinomu v České republice vyznačuje nadprůměrným výskytem i úmrtností. Je
druhou nejčastější onkologickou diagnózou
po nádorovém onemocnění prostaty u mužů a
prsu u žen. Chceme upozornit, že každý třetí
až čtvrtý občan České republiky se ve svém
životě s rakovinou setká. V zájmu snížení rizika nádorů by se měl každý snažit již od mládí
osvojit si způsob života, kterým by co nejvíce

zvyšoval svou výkonnost a
odolnost proti chorobám vůbec. Jde především o pravidelnou fyzickou aktivitu, duševní
pohodu a zdravou výživu

V našem regionu se
Květinovému dni dlouhodobě
věnuje Liga proti rakovině
Náchod se sídlem v budově MěÚ Náchod, Palachova
1303, která již více než 20
let působí v oblasti prevence
a podpory nemocných. Díky
její spolupráci s 15 středními školami a skauty v mnoha
městech a obcích Náchodska,
Broumovska,
Policka,
Trutnovska, Novoměstska a
Jaroměřska jsme oblastí, kde
lidem není zdraví lhostejné a
kde má Květinový den každoroční širokou podporu veřejnosti. V celostátní statistice se
v loňském roce mezi 57 organizacemi umístila náchodská
LPR na vynikajícím 5. místě
jak v počtu prodaných kytiček, tak i v celkovém výtěžku
Květinového dne!

22. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den

proti rakovině

16.5.2018
www.cdpr.cz

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Generální partner:

Hlavní partner:

www.lpr.cz

Stáhněte si mobilní
aplikaci sbírky s kalendářem
preventivních prohlídek:

Hlavní mediální partneři:

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

Mediální partneři:

IT partner:

Partneři:

Organizátor:

Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Model Obaly, a. s.
Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska l Soleta Signum, s. r. o.

Šíření zásad prevence
rakoviny je naším hlavním
cílem, pomozte prosím 16. května i vy!

MUDr. Vladimír Müller
Liga proti rakovině Náchod

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality ...
O bylinkách v Klubu Ostaš

Zahájení setkání seniorů v Klubu Ostaš
má vedle uvítání předsedkyní Helenou
Pivoňkovou (tentokrát se musela omluvit)
ustálený rituál. Po úvodu následuje „koncert“
a několik milých slov paní Ivanky Richterové
o připravovaném dění v polické kultuře.
Ivanka tentokrát všechny i přivítala, včetně
učitele Pavla Čapka a 10leté Lucie Hlaváčové
ze základní umělecké školy. Lucinka je žačkou učitelky Moniky Němcové a letos postoupila do celostátního kola ve hře na lesní roh.
S jistotou a sebevědomě zahrála seniorům dvě
skladby.
Klub seniorů Ostaš opět pořádá zájezd.
Na pozvání režiséra Tomáše Magnuska se
jede, a zájem je velký, do Ratibořic. Zde,
v Babiččině údolí vybudoval, mimo jiné patron „Domova důchodců“ u nás v Polici, herecký dům Viktorka s muzeem a restaurací. Bude
řízek nebo svíčková nebo výpečky a prohlídka
muzea s promítáním posledního Magnuskova
filmu Kluci z hor. Do hlavních rolí obsadil
Jiřího Lábuse a Martina Dejdara. Samozřejmě
se všichni těší.
I když si členové klubu platí členství i jednotlivé akce, jsou vděční za příspěvek od města. Díky němu nejen nějakou korunu ušetří, ale
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hlavně mají dobrý pocit, že na ně na radnici
myslí.
Hlavním bodem programu Klubu seniorů
byla v úterý 17. dubna v sále Pellyho domů
přednáška Martiny Behmové a Tomáše Macha
z Borové u Náchoda o bylinkách a jejich využití pro zdravý život.
Martina připomněla zásady sběru bylinek
a způsoby použití i účel některých nejznámějších. Hovořila o pampelišce, popenci, podbělu, měsíčku, prý úžasném kostivalu a dalších.
Vyzvala seniory, aby chodili do přírody načerpat sílu a klid a občas si některou
bylinu strčili do pusy nebo donesli domů.
Upozorňovala, že nejlepší jsou byliny čerstvé,
abychom si je přidávali do jídel syrové, nejlépe čerstvě utrhnuté. Hovořila
o macerování bylin, o výrobě tinktur,
sušení.
Tomáš Mach připomněl význam
kozího mléka, protože startuje mikroflóru ve střevech. Při svém studiu
v Jižní Americe poznal několik důležitých zásad používání bylin, které
uzdravení podporují a které uplatňuje
při pomoci druhým.
Podle něj nemoci pocházejí z hlavy. Například na dotaz stran preparátů
proti klíšťatům řekl: „když si nejdu do

lesa pro klíště, tak si ho nedonesu“. Upozornil,
že vyléčení pomáhá změna prostředí. Odstraní
se tak vliv, který nemocného mate a vyvolává stále tytéž obrazy, způsobující v těle stejné
reakce.
Kromě znalostí a jasného a podle něj zdravějšího pohledu na svět získal v Ecuadoru vědomosti o používání některých bylin, třeba tabáku. S Martinou přidávají do svých přípravků
i byliny, které mají původ v Jižní Americe.
Na závěr představili oba lektoři zájemcům
své výrobky.
Jindřich Horkel
foto Miluše Kosová
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Merkur učí děti prakticky vnímat techniku a naučí je
zručnosti a dovednosti

Snad každý, kdo uslyší slovo MERKUR,
si vzpomene na planetu naší sluneční soustavy. Ale většina snad i na nejznámější českou hračku stejného názvu. MERKUR je
značka kovových stavebnic, vláčků a učebních pomůcek, která vznikla počátkem dvacátého století v Polici nad Metují.

Stavebnici Merkur je letos už 98 let. Přežila
všechny režimy a znají jí všechny žijící generace
Čechů. Někteří na tuto nedostupnou „nadhračku“
v minulosti stáli fronty. Původně se však nespojovala pomocí šroubů a matek ale pomocí háčků
a prolisů, byla vyráběna pod názvem Inventor.
Počátky stavebnice Merkur sahají do roku
1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil v Polici nad
Metují firmu Inventor se stejnojmennou stavebnicí. Název měl v dětech probudit zájem o vynálezy. Malý šroubovák však zpočátku nebyl třeba.
Pět let sloužily jako spojovací články kovové
háčky, až poté nastoupily šroubky s matkami a
přišel i název Merkur. Po Sametové revoluci v
roce 1989 dochází počátkem 90. let k privatizaci
Kovopodniku v Broumově. Bývalými zaměstnanci byl vypracován privatizační projekt a založena firma Komeb. Ta nějaký čas setrvačností
pokračovala ve výrobě stavebnic MERKUR, ale
již v roce 1993 byla u konce s dechem, výroba
byla ukončena.
Další významnou kapitolou historie firmy se
stal vstup Ing. Jaromíra Kříže. Začínal podnikat
v kovovýrobě v objektu, který získal restitucí
po svém dědovi. Z původního záměru odkoupit
několik strojů ze zlikvidované firmy Komeb nakonec vznikla myšlenka pronajmout si podnik v
likvidaci a pokusit se rozjet zastavenou výrobu
Merkuru. Ale několik dní po převzetí pronájmu
byl na firmu Komeb vyhlášen Fondem národního majetku první konkurz v republice. To celou
situaci a celý záměr značně zkomplikovalo. Ing.
Jaromír Kříž to přesto nevzdal, za stavebnici se
rozhodl bojovat a začal jednat se správcem konkurzní podstaty o možnosti odkupu, protože již
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nebylo dost možné odstoupit od obnovené rozjeté výroby. Po zdlouhavém projednávání se
podařilo během 3 let výrobu plně obnovit a zachránit tak nejznámější českou hračku. Mnoho
nechybělo a stavebnice Merkur mohla skončit
navždy jen ve vzpomínkách. To se však nestalo a tak Merkur žije, dál se rozvíjí do ucelených
řad malých a velkých stavebnic a úspěšně proniká na trhy tuzemské i zahraniční. Před 15 roky
byla po 32 letech obnovena výroba elektrických
vláčků Merkur velikosti „0“, které byly v minulosti v Československu nejoblíbenější a oblíbené
i v zahraničí a motivoval tím světové výrobce
vláčků, že se mnozí výrobci také rozhodli vrátit
se ke kovovým vláčkům velikosti „0“ měř. 1: 45,
se kterou se začínalo na začátku minulého století.
Merkur umožňuje mimo jiné už v útlém věku
dětí jejich rané pokusy o sestavení jednoduchých
zařízení, modelů a strojů. Proto je i vhodným doplňkem předškolní a školní výchovy. Progresivní
města si uvědomují, že je nutné podpořit školy
a proto v několika městech v naší republice už
dokonce vznikly zájmové kroužky, kde si mohou
děti od nejútlejšího věku vyzkoušet, kolik mož-

ností stavebnice Merkur nabízí. Podle prvních
ohlasů od rodičů jsou tyto kroužky mezi dětmi
velice oblíbené.
Nyní firma vytvořila stavebnicový systém
pro modelářské kroužky železniční, robotické a
mechatronické.
Stavebnice je také hojně využívána jako
učební pomůcka sloužící žákům a studentům
k seznámení se praktickým a zábavným způsobem se zákony fyziky a mechatroniky, posouvá
je ve vzdělání a rozvíjí u nich zájem o techniku. Pomáhá též zlepšit představivost a abstraktní
myšlení. Myslím, že technicky vzdělaných lidí
v naší republice v posledních letech ubývá, což
má dopad i na rozvoj průmyslu a ekonomiky a
proto je potřeba tuto situaci změnit, něco pro rozvoj naší země udělat,
budoucnost je v našich
rukou.
Momentálně jsme
založili nový systém, který nazýváme
Merkur
Education,
což je univerzální stavebnicový systém. Je
to dnes nejrozšířenější
a největší systém na
světě. Od mechanických záležitostí, od
principů, až po robotiku. Byli jsme osloveni
anglickou firmou a ta
rozdala žákům, ve spolupráci s anglickým

královstvím Micro: bity, což jsou destičky mikropočítače. Ten si napojí na klasický počítat nebo
na notebook, naučí se tak i programovat. Firma
Merkur - pan Ing. Jaromír Kříž byl za tento
unikátní stavebnicový systém dokonce i oceněn
českými cenami.
Ocenění Merkuru v posledních letech:

2012 „Inovace roku 2012 ČR“ – výroba učebních pomůcek
2013 „Inovace roku 2013 ČR“ – za učební pomůcky robotiky
2013 „Vizionář roku 2013 ČR“ – za vizi realizování technické a praktické výuky
2015 „Medaile Jiřího z Poděbrad, krále českého“ – za os. přínos v oboru a integraci
v rámci Evropy
2015 „Marketér roku 2015“ – za produkty
Merkur
2015 „Marketér roku 2016“ – za marketingovou
iniciativu pro prosazování podporující
technické vzdělávání mládeže
2017 „Czech Superbrands 2017‘‘ - Merkur
značkou roku
2018 anglická firma BBC ocenila využívání robotického podvozku řízeného
Micro:bitem (tento mikropočítač Microbit
byl v Anglii rozdán 1 000 000 žákům a
studentům) a na světové konferenci v lednu 2018 v Londýně byl tento robot. BBC
prosazován pro výuku žáků a líbí se jim
robotický podvozek sestavený z Merkuru
V poslední době majitel projednával na ministerstvu školství a dalších ministerstvech a také
s vedením všech krajů a s významnými firmami
tradičních českých značek, aby byla podporována
praktická výuka a celé technické vzdělávání pomocí učebních pomůcek nově vytvořeného stavebnicového edu systému „Merkur Education“,
aby se změnila současná situace na trhu práce,
kde se nedostává potřebný počet technických a
řemeslných profesí, aby se vytvořily podmínky
pro budoucnost ekonomického růstu celé ČR.
Ke stému jubileu této úžasné kovové stavebnice vyjde o Merkuru i několikastránková kapitola nazvaná ZÁZRAČNÝ MERKUR
v knize pana Milana Švihálka nesoucí název ZA
SVĚDKY MINULOSTI. Velmi doporučuji si
tuto knihu přečíst.
Rádi bychom Vás také pozvali na návštěvu
našeho muzea, které je umístěno v malebné krajině Stolových hor a pískovcových skal v Polici
nad Metují. Uvidíte zde spoustu zajímavých
exponátů. Pro školy je naše muzeum ideálním
místem pro výlety a školní exkurze. Najdete zde
unikátní sbírku jak stavebnic Merkur, tak také
největší sbírku vláčků Merkur velikosti „0“ a
především nově vytvořených učebních pomůcek,
které jsou určeny pro technické a praktické vzdělání žáků a studentů všech typů škol. Ukázky
využití těchto pomůcek mohou studenti i jejich
učitelé zhlédnout v mimořádně zajímavé mechatronické učebně, kde se seznámí s principy učebních pomůcek a budou tím motivováni pro zájem
o technické předměty a učební a technické obory.
Aktuální otvírací doba muzea je v sezóně od
června do srpna každý den a mimo sezónu najdete otevírací dobu na našich webových stránkách
- http://www.merkurpolice.cz/.
Merkurtoys s.r.o.
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Mateřské centrum Ma Mi Na
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Na konci dubna jsme uskutečnili
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU v Pellyho
domech.
Čtyři dny jsme mohli obdivovat krásné velikonoční dekorace, které vyrobily
děti z těchto škol a školek: ZŠ Police nad
Metují, školní družiny, MŠ Police nad

každého počasí. Na místě bude možné ochutnat regionální suroviny
a produkty, nebo i nákupu přírodní kosmetiky. Stačí vzít rodinu nebo
partu kamarádů a do košíku si přibalit lokální a fairtradové dobroty.
Nezapomeňte přibalit deku nebo něco jiného na sezení.
Co můžete posnídat? Upečte buchtu z fairtradového kakaa a cukru,
biomouky, medu od místního včelaře a vajíček od souseda a k tomu si
uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu. Nemáte čas ani chuť na
pečení? Pak stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou čokoládovou pomazánkou nebo sýrem od místního
farmáře. Inspiraci hledejte například na http://www.ferovasnidane.cz/
recepty.
Akci se chystáme spojit s BAZÁRKEM A BLEŠÁKEM. Proto
neváhejte a přineste věci, které jsou pro vás nepotřebné, ale mohly by
udělat radost někomu jinému. Vstupné je zdarma
Chystáme se také zapojit do FESTIVALU O TĚHOTENSTVÍ,
PORODU A RODIČOVSTVÍ, který pořádá Hnutí za aktivní mateřství v rámci Světového týdne respektu k porodu (www.respektkporodu.
cz). Letos se uskuteční již 13. ročník a bude se konat v týdnu od 14.
do 20. května 2018 v MediaKlubu Spálená (Spálená 8, Praha 1) i na
dalších místech ČR s podtitulem „Méně zásahů, více péče“.
My se plánujeme zapojit ve středu 16. května od 16 do 19:30
hodin v Zeleném domečku vedle Muzea papírových modelů tímto
programem:

Metují Fučikova, MŠ Police nad Metují
Jiráskova 227, MŠ Česká Metuje, MŠ a
ZŠ Bukovice, MŠ a ZŠ Žďár nad Metují,
MŠ a ZŠ Suchý Důl, MŠ a ZŠ Bezděkov,
MŠ Velké Petrovice, keramický kroužek
MC MaMiNa, děti ze „Zvídálka“ z MC. Pedagogům, kteří se se svými
dětmi výstavy účastnili, děkujeme za spolupráci. Moc si vážíme jejich
práce. Součástí výstavy byla i dílnička, kde si děti mohly vyrobit obrázky s velikonočními motivy nebo „Jarní pexeso“. Děkujeme seniorům,
kteří byli ochotní a pomohli s hlídáním výstavy i celý den. Za organizaci dílničky děkujeme paní Boženě Vrabcové.
Výstava nám pomohla navodit velikonoční atmosféru a současně poskytla bohatou inspiraci
pro výrobu posledních velikonočních ozdob.
Součástí výstavy byl i prodej velikonočních ozdob, které věnovaly děti z místních
i okolních škol a školek. Výtěžek 3 141 Kč
bude věnován na Hospic Anežky České
v Červeném Kostelci. Všem, kteří přispěli
děkujeme!
Za finanční příspěvek na materiál potřebný
k vyrábění, který jsme poskytli zúčastněným
školám a školkám děkujeme městu Police nad
Metují, stejně tak děkujeme za poskytnuté
prostory.

A CO CHYSTÁME NA
KVĚTEN?

V sobotu 12. května od 8:30 uspořádáme dopoledne v Pellyho parku FÉROVOU
SNÍDANI. Férová snídaně NaZemi (www.
ferovasnidane.cz) je piknikový happening, na
kterém společně posnídáme na veřejném místě, abychom netradičním způsobem oslavili
Světový den pro fair trade. Snídat budeme za
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od 16 hodin - Projekce filmu UNIPA: Jak se připravit na normální
porod
od 16:30 hodin - Eliška Válová: Beseda na téma Placenta-strom života a její užití po porodu
od 17:30 hodin - Wendy Carr: Uvolňující cvičení pro ženy pro
zájemce
od 18:30 hodin - projekce filmu Mikrozrození (60 min) Úplně jiný
pohled na porod. Během přirozeného porodu osidlují tělo novorozence
mikrobi, kteří jsou pro naši imunitu nezbytní, a narušení tohoto procesu může mít dopad na naše zdraví. V průběhu života totiž hostíme ve
svém těle až triliony bakterií. Snímek Mikrozrození ukazuje, že jejich
význam pro naše zdraví ještě neumíme docenit. Vstupné dobrovolné.
Rádi přivítáme, i téměř na konci školního roku, nové děti ve věku
od dvou do tří let v programu ZVÍDÁLEK, který probíhá každou středu od 9 – 11 hod. Náplní programu je tvoření, čtení pohádek, učení se
básniček, říkanek, rozvíjení pohybových dovedností aj. Děti jsou vedeny dvěma lektorkami bez dozoru rodičů.
Přejeme všem krásné jaro…
Za MC MaMiNa Andrea Plná

Sobota 12. května
Pellyho park od 8:30 hodin
Férová snídaně NaZemi
Piknikový happening, na kterém společně posnídáme na veřejném místě,
abychom netradičním způsobem oslavili Světový den pro fair trade. Snídat
budeme za každého počasí. Na místě bude možné ochutnat regionální suroviny
A produkty. Možnost nákupu přírodní kosmetiky. Stačí vzít rodinu nebo partu
kamarádů a do košíku si přibalit lokální a fairtradové dobroty. Nezapomeňte
přibalit deku nebo něco jiného na sezení. Akce je spojena s bazárkem a
blešákem - přineste nepotřebné věci a pošlete je dál!

Vstupné je zdarma, pořádá MC MaMiNa

Středa 16. května
Zelený domeček vedle Muzea papírových modelů
od 16 do 19:30 hodin
od 16 hodin - Projekce filmu UNIPA: Jak se připravit na normální porod
od 16:30 hodin - Eliška Válová: Beseda na téma
Placenta-strom života a její užití po porodu
od 17:30 hodin - Wendy Carr: Uvolňující cvičení pro ženy
pro zájemce od 18:30 projekce filmu Mikrozrození (60 min)
Úplně jiný pohled na porod.
Během přirozeného porodu osidlují tělo novorozence mikrobi, kteří jsou pro naši imunitu
nezbytní, a narušení tohoto procesu může mít dopad na naše zdraví. V průběhu života
totiž hostíme ve svém těle až triliony bakterií. Snímek Mikrozrození ukazuje, že jejich
význam pro naše zdraví ještě neumíme docenit.

Vstupné dobrovolné, pořádá MC MaMiNa
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Velikonoční výprava na Křivoklátsko

O velikonočních prázdninách jsme se vydali s celým střediskem na výpravu do Višňové u
Křivoklátu. Ve čtvrtek po poledni jsme zdárně dorazili na místo a šli na průzkum nejbližšího okolí.
Nad naším ubytováním se tyčily Nezabudické
skály. Ty se staly naším prvním cílem. Sestup
dolů k řece Berounce lesem, kde už kvetly fialové jaterníky, byl trochu adrenalinovým zážitkem.
Naštěstí jej všichni zvládli bez problému.
V pátek bylo krásné slunečné počasí a tak
jsme si naplánovali pořádný výlet, který jeden
z účastníků nazval od mostu k mostu. Přes jeden
most jsme přešli Berounku v Roztokách a pak
jsme se museli dostat zpět a další most byl až ve
Skryjích. Kousek od Roztok je ještě přívoz pana
Proška, který známe z filmu Zlatí úhoři, ale ten
jsme nevyužili. Chtěli jsme totiž najít Propadený
zámek. Nebo alespoň, část pokladu, co se s ním
propadla. Ale jediné co jsme našli, byla propadlina v lese, kterou kdosi okomentoval slovy: „A
to je vono? Kvůli tomu jsme lezli do toho kopce?“ Lezli, co kdyby tam byl ten poklad. Od
Propadeného zámku jsme pokračovali lesními
pěšinami ke zřícenině hradu Týřov. Už nás začínaly bolet nohy, ale Křižák nás lákal na hradní
hostinu a tomu jsme nemohli odolat. Zřícenina
kdysi poměrně velkého hradu stojícího nad řekou je volně přístupná a moc pěkná. Důkladně
jsme ji prozkoumali. Poklad zase žádný, ale
ukrytou hostinu jsme opravdu našli. Po krátkém
odpočinku jsme sestupovali klikatou pěšinkou
do Skryjí. Tu si Katka zpestřila lovením batohu
z Berounky. Ten se tam zakoulel jednomu vlčeti,
tak nějak náhodou. Ve Skryjích se starší vypravili
na naleziště trilobitů a mladší šli napřed do chaty,
aby to stihli ještě za světla.
V sobotu se nám počasí trochu pokazilo, ale nám to nevadilo. Vydali jsme se přes

rozhlednu s tematickým názvem Paraplíčko na
hrad Křivoklát. Po prohlídce hradu a příjezdu
hradního pána v kočáru jsme se rozdělili. Starší
šli delší cestou do chaty a přišli dřív než Ti mladší, kteří šli trasu krátkou. Ale ti než prozkoumali
všechny naučné cedule a skluzavky
v lesích okolo Křivoklátu, tak byl téměř večer.
V neděli ráno se skautky vydaly na východ slunce, asi aby si ještě
užily kopce na Křivoklátsku. Poté
už jsme jen poskládali vše do batohů, uklidili chatu a naposledy přešli
Berounku na vlakové nádraží.
Fotky z výpravy jsou ve fotogalerii vlčat a skautek na http://skalaci.
skauting.cz/
Prosíme
všechny
Skaláky
(skauty i Tomíky) a další pamětníky o pomoc!
V příštím roce bude naše skautské
středisko slavit 100 let od svého založení. S přípravami začínáme už nyní.
Rádi bychom vydali almanach k historii střediska. Nějaké střípky z historie již máme, ale stále nám toho dost
chybí. Pokud byste měli nějaké fotografie, zápisníky, kroniky, videa nebo
zážitky, které by neměly být zapomenuty, tak nás prosím kontaktujte. Do
almanachu bychom chtěli zahrnout i
působení TOM
Skaláci, který
v Polici fungoval v době, kdy
byl
skauting
zakázán.
Kontaktní

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
Koordinátor - seřizovač, nástupní mzda 35 000 Kč,
cílová mzda 45 000 Kč až 50 000 Kč.
Operátor gumárenské výroby, mzda 30 000 Kč až
32 000 Kč.
Samostatná účetní, mzda 33 000 Kč až 38 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

osoby: Hana Kohlová (603 715 965 handa.m@
centrum.cz) Martina Nosková (605 550 606, bylinka.tyjacek@centrum.cz)
Za skautské středisko Haňďa Kohlová

Budeme dodávat těsnění i na
elektromobily

První elektromobil Škoda by měl sjet z mladoboleslavské výrobní
linky v létě 2020. Společně s modelem z Mladé Boleslavi se budou
vyrábět na stejné platformě podobná e-SUV VW a AUDI a měla by
vyjet z německého závodu VW ve Zwickau.
Saar Gummi Czech bude dodavatelem dílů na tyto vozy, a to
konkrétně vnitřní těsnění dveří (modely ŠKODA a VW), těsnění pátých dveří a těsnění víka motorů (model ŠKODA). O dodávkách na
model AUDI se ještě jedná.
Naše díly budeme dodávat i na nové generace modelů ŠKODA
Octavia a Golf A8. V současné době probíhají vývojové práce a s vývojem ŠKODA AUTO se řeší použití celomechovkových profilů.
Pracujeme také na dalších poptávkách ze skupiny VW, například
na těsnění pro následníka ŠKODA Fabia, VW Caddy, model Neo /
Urban od VW a další menší poptávky. Našim cílem je získávat další
projekty a postupně tak zaplňovat prostory v nové výrobní hale.
-pl-
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
OBLOHA V KVĚTNU

Zajímavým objektem pro pozorování bude planeta Jupiter, který září na obloze v souhvězdí Vah. Je
dobře viditelný i bez dalekohledu. 9. května je planeta v opozici se Sluncem a je tedy pozorovatelná po
celou noc. Na začátku května vychází Jupiter kolem
21. hodiny. Na konci května bude nad jihovýchodním obzorem již v 19 hodin.
Jupiter je největší planetou sluneční soustavy
(rovníkový průměr je 142 000km). Triedrem 12 x 50
uvidíme u Jupitera i jeho čtyři nejjasnější měsíce: Io
, Europa , Ganymed, Kallisto, které v průběhu noci
mění výrazně svou polohu. K identifikaci měsíců můžeme použít šroubovicové diagramy, které najdeme v
Hvězdářské ročence. Malý astronomický dalekohled
nám ukáže i detaily v husté Jupiterově atmosféře.
Na připojené mapce jsou zakreslena souhvězdí,
která uvidíme na květnové obloze. Vidíme zde také
planety Mars, Saturn a Jupiter. Poloha Měsíce platí
jen pro 3. květen ve 3 hodiny (ráno).
Levá část mapky představuje pohled na východ,
prostřední část na jih a pravá část na západ. Mapka
slouží pouze k základní orientaci na obloze.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

21. května ve 4 hodiny 15 minut SELČ
vstupuje do znamení Blíženců, den se
v květnu prodlouží o 1 hodinu a 21 min,

MĚSÍC

8. v poslední čtvrti, 15. v novu, 22.
v první čtvrti, 29. v úplňku,

MERKUR

není pozorovatelný,

VENUŠE

večer nad západním obzorem,

MARS

ráno nad jihovýchodem v souhvězdí
Střelce. Ve druhé polovině května
přechází do sou hvězdí Kozoroha,

JUPITER
SATURN

po celou noc v souhvězdí Vah,
ve druhé polovině noci
v souhvězdí Střelce,

URAN

není pozorovatelný,

NEPTUN

není pozorovatelný,
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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NOVINKY FILATELIE
Již jen čtvrt roku zbývá do zahájení Světové výstavy poštovních známek
PRAGA 2018, která se bude konat 15. – 18. 8. 2018 v pražském hotelu Clarion.
Více informací naleznete na www.praga2018.cz

Historické dopravní prostředky: Kolesový parník Vltava

Námět
známky:
Kolesový parník Vltava je
poslední ze dvou historických parníků na Vltavě.
Tím druhým je parník
Vyšehrad. I po několika
kompletních rekonstrukcích si zachovává své nezaměnitelné
historické
kouzlo. Kolesový parník
Vltava byl na vodu spuštěn
v roce 1940 v pražských loděnicích jako osobní loď. V
roce 2013 byl slavnostně zapsán mezi kulturní památky České republiky. V roce
1991 proběhla jeho přestavba na restaurační parník. Výkon parního stroje kolesového parníku Vltava je 112,5 kW (150 k).
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Krásy naší vlasti: Dlouhé Stráně

Námět známky: pohled na přečerpávací vodní
elektrárnu Dlouhé stráně.
Elektrárna Dlouhé stráně plní v elektrizační soustavě několik významných
funkcí – statickou, dynamickou a kompenzační.
Statickou funkcí se rozumí
přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii
špičkovou - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní
a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický
proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit
funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na
řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.
Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let
však byla z rozhodnutí centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V
roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu
dokončit. Do provozu byla elektrárna uvedena v roce 1996.
Elektrárna je otevřená veřejnosti. Bližší informace k prohlídkám si můžete přečíst na webové stránce www.dlouhe-strane.cz .
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Český design: Jan Kaplický

Námět
známky:
grafické zpracování původního návrhu na známku od Jana Kaplického,
který jakožto architekt
navrhl možnou podobu
Národní knihovny.
Jan Kaplický (18. 4.
1937 – 14. 1. 2009) byl
český architekt a vizionář moderní architektury, žijící od své emigrace v roce 1968 ve Spojeném království. Společně s Davidem Nixonem založil architektonické studio Future Systems.
Za stavbu Lord’s Media Centra na londýnském kriketovém stadionu byl oceněn
Stirlingovou cenou, nejprestižnější britskou cenou za architekturu. Projekt Národní
knihovna na Letné, Praha (2006) – nebyl realizován.
Způsob tisku: rotační ocelotisk kombinovaný hlubotiskem
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
Polický měsíčník - květen 2018

„Šikovné ruce a otevřená srdce pro
hospic 2018 aneb lidé lidem“

Oblastní charita Červený Kostelec v dubnu otevřela 13. ročník
soutěže a srdečně vás zve k účasti do tradiční soutěže o nejnápaditější
výrobek. Pojďte vyrobit něco hezkého a současně pomoci nemocným
v Hospici Anežky České, budete vítáni! Z výrobků bude v říjnu uspořádána prodejní výstava. Výrobky můžete předávat do čtvrtku 27. září
2018 osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu: Oblastní charita
Červený Kostelec, ulice Manželů Burdychových 245, PSČ 549 41
Červený Kostelec s označením názvu soutěže: “Šikovné ruce pro hospic“. Podrobné informace naleznete na www.hospic.cz

LOUČENÍ A VÍTÁNÍ

DOBROČINNÝ FOND PRO POZŮSTALÉ v Polici n. M. měl 8.
dubna výborovou schůzi. Hlavním bodem bylo zvolení statutárních zástupců spolku. Opět byli zvoleni: předseda – K. Macoun z Police n. M.,
místopředseda – Jar. Heinzl z Bezděkova a pokladní – Míla Šnoblová
z Police n. M. Podstatná změna nastala ve funkci jednatelky.
Paní CHALOUPKOVÁ, která funkci jednatelky zastávala 15 let,

„Seminář „Výstup na horu manželství“

Oblastní charita Červený Kostelec vás srdečně zve na seminář
„Výstup na horu manželství“ (exercicie s P. Eliasem Vellou OFM
Counv.), který se koná 19. až 23. 5. 2018 v kině Luník v Červeném
Kostelci. Prezence 19. 5. od 7:30 hod. podrobnosti na www.ochck.cz
Seminář nabízí posluchačům podstatné rady pro zdravý manželský život a současně konfrontuje se současnými problémy, jako jsou
cizoložství, poruchy sexuální identity, odluka, rozvod atd. Přináší
řešení těm, kteří usilují o pokoj, uzdravení a stálost ve svých vztazích. Přihlásit se na seminář můžete osobně v IC Červený Kostelec,
Havlíčkova 654, tel. 498 100 657, e-mail: info@cervenokostelecko.cz
Nebo online: www.ochck.cz/vella Pozor! Sleva platí pouze do
11.5. 2018

Koncert Novoměstské filharmonie

Oblastní charita Červený Kostelec vás srdečně zve na benefiční
koncert Novoměstské filharmonie s pořadem „Jména postav v hudbě“,
který se koná 26.5. 2018 v Divadlo J. K. Tyla v Červeném Kostelci
od 18 hodin. Výtěžek pomůže nemocným v Hospici Anežky České.
Novoměstská filharmonie přijíždí s Carmen, Faustem i Forrestem
Gumpem pomoct dobré věci do Červeného Kostelce. Benefiční koncert
pro Hospic Anežky České představí jedinou neprofesionální filharmonii v Královéhradeckém kraji s bohatým programem na téma Postavy
v hudbě. Hosty večera budou koncertní mistr a sólista Symfonického
orchestru českého rozhlasu Petr Zdvihal a sopranistka Teplické konzervatoře Václava Štěpánová. Těleso zkušeně vede dirigent Jaroslav
Rybáček. Podrobné informace naleznete na www.hospic.cz
Eva Wagenknechtová, public relations,
Oblastní charita Červený Kostelec

skončila. Po tomto dlouhém období za ní zůstává nesmírně poctivá a
tvůrčí práce. Rádi budeme vzpomínat, s jakou houževnatostí a organizačními schopnostmi provedla fond mnoha úskalími. Má nepochybně velkou zásluhu na tom, že
fond je stále funkční a na tak dobré úrovni pokračuje ve své 94leté tradici. Budeme vzpomínat
v dobrém a s úsměvem na to velké množství výletů i veselých společenských a kulturních akcí,
které zorganizovala. Maruško, DĚKUJEME!
Novou jednatelkou byla zvolena paní Věra
KAŠÍKOVÁ z Police n. M., která má nepochybně pro tuto funkci dostatek předpokladů a zkušeností. Přejeme jí hodně energie a tvůrčích nápadů
při práci pro fond.
Předseda spolku Karel MACOUN
Paní Chalouková, velký dík i za město!
Ida Jenková

Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Jaro

Jedním ze symbolů jara je rozkvetlý keř zlatého deště. Ohromné žluté keře, které v člověku
budí pocit, že vše je lepší a bude ještě lepší, než
před pár dny. Je zajímavé, že stejný pocit ve
mně nezanechává pohled na rozkvetlé pole řepky. Možná je to množstvím. Kdyby třeba kolem
domů rostli opečovávané záhonky řepky a na polích lány zlatého deště, díval bych se na to taky
jinak.
Když nám keř rozkvete pod oknem z kuchyně, stane se doma doslova zázrak. Opticky mám
pocit, že je všude kolem víc světla. Žluté květy
září a celý keř se vlní množstvím včel a čmeláků,
kteří ho každodenně okupují.
A za pár dní za žlutou krásou, jako vystřiženou z plátna Vincenta van Gogha, rozkvete třešeň. A dole pod tím vším konečně zelená tráva,
která celé jaro připomínala vlastní nažloutlou
únavu z právě prodělané zimy.
Ale jaro sebou nese i další věci. Třeba nezaměnitelnou vůni hnoje. Úmyslně píšu vůni,
protože kupu hnoje mám spojenou s prázdninami
u babičky na vesnici na Broumovsku. A pak se
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skoro deseti lety, kdy jsem se staral o telátka.
A do toho se ozvou první sekačky trávy.
Kdysi jsem napsal otázku: „Kam se poděli všichni ti muži s kosou?“ Páteční odpoledne na vesnici
se pozná podle řevu sekaček. Ti, kteří odpoledne
přijedou na chalupu, si kolem ní nejdřív posekají
trávu, aby se večer mohl ze zahrady vznést první
jarní kouř z opékání klobás a masa. A ti, kteří to
nestihnou v pátek odpoledne, to stihnou v sobotu
ráno. Anebo v neděli. Možná nás dneska ruší víc
zvony z kostela v neděli ráno, než rachot vznikající při sečení trávy. Ale stále zůstává otázka:
„Kam se poděli všichni ti muži s kosou?“ Pečlivě
upravené trávníky kolem domů. Zastřižené
stromky, plodící třešně švestky, jablka a cokoliv
jiného. Jakoby společně se sekáči trav zmizela i
divokost přírody. Ta sice zůstává v lesích, v horách a ve skalách, občas na nějaké podmáčené
louce, kam se nedá zajet traktorem, ale to je tak
trochu všechno.
A já vzpomínám na dědu, který šel večer
s kárkou na louku „poseknout pro králíky“ a já
stál za ním a kontroloval, jestli společně s trávou
neusekl i nějaký žampion. Na ty jsem měl košík
a ten jsem pak vítězoslavně vezl na kupce čerstvě
posečené a voňavé trávy. Když si teď představím,

že bych sekačkou přejel přes žampion, možná
bych si ho v té podivné vyvržené směsi rozmasakrované zelené hmoty ani nevšiml.
Ale teď je jaro. Na zahradě rozkvétají narcisy, tulipány, šeřík signalizuje poupaty, kolik
vonících květů přes zimu připravil, magnólie
bíle září. Jenom ta vůně čerstvě posečené trávy
mi schází a dost možná ji budu stále složitěji a
složitěji hledat. Stejně jako všechny ty muže
s kosami, kteří zmizeli neznámo kam. A trochu
se bojím toho, že až budu chtít svým vnoučatům
vysvětlit, co je to kosa, budu s nimi muset zajet
k Chlumci nad Cidlinou, aby ji uviděli na soše
sedláka, připomínající potyčku vojáků se vzbouřenci v roce 1775.
Přemysl Oráč kdysi opustil pluh tažený voly,
aby šel vládnout. Bratranci Veverkové vymysleli ruchadlo, aby se lépe pracovalo. Dnešní John
Deer dokáže zorat deset hektarů za den. Přemysl
Oráč ani bratranci Veverkové by se nečapli.
Stejně jako by se dnes nečapli muži s kosou.
Vím, že je to dané vývojem, ale stejně se mi po
nich bude stýskat.
PS. A zlatý déšť se správně jmenuje Zlatice
prostřední…

Pavel Frydrych
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Aféry a kravaty

Konečně tu máme jaro a můžeme se těšit
ze slunce, z kytiček a sem tam i z pohlazení.
Pryč se zimou a sněhem.
Zvykáme si i na nějaké ty aféry a těšíme
se snad i na to, že se dočkáme pořádné vlády,
nikoliv v demisi. Ale to s lidmi moc nehýbe,
mají své starosti, i když přece patří k českému
koloritu politikaření, časté volby a všelijaké
maléry. Ale zaplať pánbůh, nestěžujme si.
Žijeme v míru a můžeme říct i v nadbytku,
a přesto stále na něco brbláme a stěžujeme
si a nebereme v patrnosti, že jsou země, kde
lidé umírají a v klidu nežijí. Ale ono se o tom
pěkně píše, když sedíme doma a pozorujeme,
co nám ukazuje televize z bojišť ve světě
a jsou to horory. Někde jsem se dočetla, že
žijeme v době,“ kdy nic není pravda a všechno
je možné“. Tuto metodu prý ovládli v Rusku a
v Iránu. Nedovedu posoudit, zda se to netýká
i nás.
Tak první aféra se jmenuje „novičok“,
bojová chemická otravná látka, která se
údajně vyrábí kdesi v Rusku, v Uralské
oblasti, a která byla použita proti bývalému
ruskému agentovi jménem Sergej Skripal a
jeho dceři, žijícími ve Velké Británii a měla
je usmrtit. Měli se toho prý zhostit Rusové.
Nejlepší obrana je útok, a tak se do hledáčku
Ruska dostalo i Česko, neboť jsme odborníky
na vojenské chemické látky. Ale ouha, u nás
se tento jed nevyráběl, a tak Rusové jsou
vedle a bádá se, jak je možné, že tato zbraň
měla zabíjet v Anglii a tam už těch podobných
malérů bylo více. Zaplať pánbůh, zasažení
Rusové žijí a snad se dočkáme vyšetření,
odkud se tato chemická látka dostala do
Anglie a kdo ji použil. Zajímavé je, že se

Píseň májová

Autor: Karel Alois Vinařický

Zas sluníčko teplé hřeje,
zas na nás se shůry směje,
a po dlouhém spánku
všecko zas okřeje.
Vítej, máji, vítej,
jasně nám zasvítej!
Vítej modrá fialinko,
libovonná ty květinko,
a pod hájem vítej,
pěkná konvalinko!
Vítej máji, vítej,
věnce nám uplítej!
Kdy tak líbě, jako v máji,
zpívá ptactvo v stinném háji?
Tu hned každému se
zdá o samém ráji.
Vítej máji, vítej,
dlouho nám zakvítej!
Zdroj: VINAŘICKÝ, Karel Alois: Drobné
verše. Nové Město nad Metují. Bohdan
Böhm, 1887

Vybral František Janeček
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bohatí Rusové, příslušníci velkého národa,
utíkají pro ochranu na Západ a jejich vůdcové
i nás mají v hledáčku, ale jiným způsobem.
Další aféra je pro nás zajímavější, protože
se odehrála u nás v Česku a asi odradila
našeho pana ministra spravedlnosti Pelikána
tak, že „hodil flintu do žita“, a to i z jiných
důvodů. Nedivím se mu, společnost, která
ho obklopovala, mu nevyhovovala. Mladík
jménem Jevgenij Nikulin, ruský občan,
který byl u nás na základě mezinárodního
zatykače ve vazbě, byl na žádost americké
i ruské strany vydán k trestnímu stíhání do
Spojených států amerických, nikoliv do
Ruska a to z rozhodnutí našeho ministra. U
nás se chtěl se svou dívkou asi pobavit, byl
zatčen a to ne pro nějaké maličkosti. On se
totiž tento ruský hacker, jinak automechanik a
obchodník s luxusními vozy a zlatem naboural
do počítačových sítí USA a co hledal, nechci
ani domyslet. Nějak mu nevyšlo vydání
k trestnímu stíhání do Ruska a pan ministr
rozhodl podle závažnosti trestného činu k jeho
vydání do USA. V Rusku se dopustil trestné
činnosti ne tak závažné a to v roce 2009.
Ministr spravedlnosti měl na to požehnání
ústavního soudu, který zamítl jeho žádost o
poskytnutí azylu u nás. Opravný prostředek
proti tomuto rozhodnutí není přípustný. Leč
Hrad a jeho poradci orodovali za Rusko. Šlo
o běžné právní řízení a podle Hradu mělo být
rozhodnuto ve prospěch Ruska. Ale proč, když
závažnost trestného činu se týkala zejména
Spojených států? A teď si k nám dokonce
přicestoval americký kongresman Paul Ryan.
Údajně, aby orodoval za jeho vydání do
USA. Vyzdoben byl černou kravatou, jak se

sluší a patří při těchto návštěvách, a všiml
si toho i Hrad. Jakou souvislost to mělo
s jednáním tohoto kongresmana u nás, není
známo. Ale ona ta kravata černá nebyla, jak
se ozvali někteří diváci televize a na Hradě
měl někdo zřejmě špatné vidění. Ale přesto,
proč by ta černá barva nebyla vhodná a
jakou souvislost by měla s tímto případem,
není nám, obyčejným občanům známo. Ale
v tisku se to omílalo a mělo to mít souvislost
s volbou prezidenta Donalda Trumpa, kdy
tentýž kongresman měl též černou kravatu.
Ale nechme aféry aférami a podívejme se, jak
si v této hektické době žijeme my, občané.
Potěšili jsme se různými výstavami
a přednáškami, těšíme se na divadelní
představení, komedii – DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ.
HNED s pražskými herci Ivou Hüttnerovou,
Michaelou Dolinovou a Davidem Suchařípou.
A tuto sobotu 14. 4. bude také komentovaná
prohlídka v Dřevěnce – Staré škole a představí
se na náměstí Jarní trh. Tentokráte by mělo být
pěkné počasí. Jako rodilá občanka Police mohu
napsat, že „starou školu“ jsme s maminkou
navštěvovaly, protože z ní byl obytný dům.
Bydleli tam Poličáci a paní Francová, jedna
z obyvatelek, nám vařila kafe, jako dnes
při návštěvách „Dřevěnky“ při různých
výstavách. Žije se tu prostě v obměnách, ale
Police představuje jistotu a klid, a proto jsem
se do ní vrátila.
A na závěr jedna moudrost: Cítíme se
pohodlně mezi těmi, kteří s námi souhlasí, ale
rosteme mezi těmi, kteří s námi nesouhlasí.
Frank A. Clark
Jarca Seidelová

Desatero důstojného stáří

1. Jak v přírodě rozbřesk, dny a noci plynou, tak i v životě člověka po narození pokračuje
dětství, mládí, dospělost a stáří. Připrav se na to!
2. Nevěř tomu, že stárnutí a stáří znamená nemoc. Uvědom si, že i ve stáří přináší životní krásu a radost.
Uč se žít a hledej!
3. Dlouhověkost je výhodou, pokud v něm prožiješ mnoho zdravých let. Základem toho je být střídmý
v jídle, radosti, práci, spaní a žalosti.
4. Ve všem buď umírněný, jenom láskou, pomocí a lidskostí
nešetři. I když budeš odkázán na cizí pomoc a péči, svoji důstojnost si chraň jako oko v hlavě !
5. Když Tě život zkouší, nevzdávej to. Pokud to můžeš ovlivnit,
Podívejme se, jaké zajímanezůstaň sám, vyhledávej společnost, zůstaň činorodý. Pokud
vé vlastností mají některá čísla.
žijeme, na nic není pozdě.
Všimněme si např. čísla 142 857.
6. Nikdy nezapomeň, že i tys byl mladý a připomeň mladým, že
Násobíme –li ho každým číslem
i oni budou staří, pokud se toho dožijí.
od 1 do počtu jeho číslic, tj. do 6,
7. Ve stáří jsou nejkrásnějším dárkem vnoučata, žij pro ně !
dostaneme číslo, které vznikne
8. Tvoje největší poklady v životě jsou zkušenosti a znalosti ,
cyklickou záměnou jeho číslic:
ale cenu mají jenom tehdy, pokud je použiješ a rozdáš.
1 × 142 857 = 142 857
9. Život je pomíjivý, čas nezastavitelný a ten nezastavitelný ti2 × 142 857 = 285 714
kot hodin můžeš jenom zpomalit. Nalezni důvod, proč a jak
3 × 142 857 = 428 571
toho dosáhnout .
4 × 142 857 = 571 428
10. Starý člověk žije v přítomnosti a vzpomíná na minulost, musí
5 × 142 857 = 714 285
mu záležet na tom, jakou stopu zanechá po sobě v srdcích
6 × 142 857 = 857 142
jeho následovníků, kteří budou pokračovateli jeho názorů a
myšlenek.
Takováto čísla nazýváme
Záleží jen a jen na tobě, jak prožiješ čas, který Ti byl určen a
cyklická. Pokuste se nalézt nějajak důstojně zvládneš loučení.(Seneca)
ké další takové číslo.
Zůstaň dobrým člověkem!
Připravil František Janeček
Z internetu vybral František Janeček
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HMOTNÉ BOHATSTVÍ

Hmotné bohatství tak mate, že i vzdělaný člověk, který se umí ovládat, kvůli němu zapomíná na cíl seberealizace. Když člověk zpychne pod
vlivem falešné slávy plynoucí z hmotného bohatství, zanedbává cíl seberealizace. To je stav moderního světa. Lidé kvůli takzvanému vědeckému
hmotnému pokroku cestu seberealizace zcela opustili. Prakticky nikdo
se nezajímá o Boha, o svůj vztah s Ním ani o to, jak má jednat. Moderní
lidé na tyto otázky zcela zapomněli, jelikož se bláznivě honí za hmotným
vlastnictvím. Pokud se tato civilizace nezmění, brzy nastane doba, kdy
Nejvyšší Osobnost Božství – Kršna, veškeré hmotné bohatství odejme.
Pak lidé znovu přijdou k rozumu

ODDANÍ ŠRÍ KRŠNY

Oddaný neustále zaujímá transcendentální postavení. Ten, kdo spatřil
Nejvyšší Osobnost Božství se již nezajímá o hmotný smyslový požitek.
Dokonce i tak vznešený oddaný, jako byl Dhruva Maharaja se odebral do
lesa s touhou po hmotném zisku, ale když na vlastní oči spatřil Kršnu,
odmítl jakékoliv hmotné požehnání. Řekl:“ Můj milý Pane, jsem zcela
spokojen s tím, co jsi mi dal nebo nedal. Nemám oč bych Tě žádal, neboť
to, že Ti mohu sloužit, mě zcela naplňuje štěstím“. Tak uvažuje čistý oddaný, který od Kršny nechce nic hmotného ani duchovního. Naše hnutí
pro vědomí Kršny je proto nazýváno společnost osob, které se spokojí
jednoduše s tím, že myslí na Kršnu. Být pohroužený v myšlenkách na
Kršnu není drahé ani obtížné. Kršna říká:“ Vždy na Mě mysli, klaň se
Mi a uctívej Mě“. Ten, kdo setrvává v tomto rozpoložení nežádá Kršnu o
žádný hmotný zisk. Místo toho se modlí k Pánu o požehnání, aby dokázal
šířit Jeho slávu po celém světě. Člověk s vědomím Kršny si ani nepřeje
ukončit svůj koloběh rození a umírání. Modlí se pouze: “Mohu se narodit, jak si budeš přát, ale jediné, oč tě žádám je, abych Ti mohl sloužit“.
Hare Kršna!
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie spolupracovala intenzivně s pracovníky
Technických služeb Police nad Metují v rámci jarního úklidu města.
Zaměřovali jsme se na čistotu chodníků, parků a sportovišť.
Městská policie spolupracovala se základní školou při konání
DNE ZEMĚ. Již po několik let doprovázíme děti, které uklízí odpadky podél hlavních komunikací, a usměrňujeme provoz. Nevěřili
byste, co všechno se najde v příkopech podél těchto cest.
Městská policie zajišťovala JARNÍ TRH, kterého se zúčastnilo
kolem 40 prodejců.
Ve městě se na několika místech podepisují vandalové. Nejvíce je
jejich činností zasaženo sportoviště na sídlišti, kde došlo k poškození
několika herních prvků. Sprejery byla opakovaně poškozena tenisová
zeď, jejich pozornosti neunikla ani zeď klášterní a zahrádky za ní.
Společně s instalací nového bankomatu v Komerční bance byl
pod něj umístěn koš na potvrzenky. Jeho vzhled a výška umístění
napovídala tomu, že se jedná spíše o „zbraň“ než o odpadkový koš.
Vstoupili jsme v jednání s vedením KB a máme za to, že zvítězil
rozum. Koš byl demontován a bude nahrazen jiným.
Složky záchranného systému, zdravotníci a hasiči se sjeli k záchraně lidského života do ulice 17. listopadu, kde bylo přijato oznámení, že se na střeše budovy nachází člověk, který chce zřejmě skočit
ze střechy dolů. Následně bylo zjištěno, že se jedná o člověka, který
rozhodně ze světa nechtěl odejít skokem ze střechy, ale pouze zde
montoval anténu, aby si vylepšil příjem televizního signálu. Ne vždy
však tyto případy končí takto úsměvně.
Žádáme Vás a to důrazně, abyste při odkládání tříděného odpadu
na kontejnerových stáních dodržovali pořádek a čistotu. Odpad patří
„do“ kontejneru nikoli „na zem“.
Hezké jaro
Městská policie

Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční
a liturgické mezidobí

Události Velikonočních svátků, které daly
základ křesťanství, jsou velikým Božím tajemstvím - na jedné straně tajemstvím života,
který v osobě Krista Pána vítězí nad smrtí a na
straně druhé tajemstvím lásky a milosrdenství,
kterými Bůh zahrnuje svět a každého člověka, který o to stojí. Letošní Velikonoce jsou
za námi a lze konstatovat, že byly požehnané,
pokojné a opět promluvily do hloubky našeho bytí. Prožíváme nyní dobu velikonoční,
jsou před námi ještě dvě velikonoční neděle
a 20. května toto období zakončíme Slavností
Seslání Ducha svatého. Velikonoční dobu pak
vystřídá období liturgického mezidobí.
Měsíc květen bývá nejkrásnějším měsícem roku, proto je také v církvi symbolicky
věnován Matce Boží P. Marii. Po celý tento
měsíc budou proto večerní bohoslužby tradičně obohaceny o májovou pobožnost a každou neděli budou ještě májové pobožnosti na
Hvězdě, v kapli P. Marie Sněžné. Letošní květen je opět dosti bohatý na slavnosti.

Liturgický kalendář:

1. května - Svátek práce, státní svátek
6. května - 6. neděle velikonoční (cyklus B),
Památka sv. Jana Sarkandra
8. května - Den osvobození, státní svátek
11. května - začátek novény ke Slavnosti
Polický měsíčník - květen 2018

Seslání Ducha svatého
13. května - Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ, Den matek
15. května - Den rodin
16. května - Svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech
20. května - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
21. května - Památka P. Marie, Matky církve
24. května - Slavnost PANNY MARIE,
POMOCNICE KŘESŤANŮ
27. května - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ 		
TROJICE
30. května - Památka sv. Zdislavy
1. června - Den dětí
3. června - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
se slavnostním 1.svatým
přijímáním dětí (nedělní
bohoslužba v kostele sv. Prokopa
na Bezděkově bude posunuta na
odpoledne)

V měsíci květnu budou bohoslužby
podle upraveného pořadu:
¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod,
¾¾ v sobotu mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod.
¾¾ v neděli mše svatá od 8.00 hod.
¾¾ v pondělí 21. 5. mše svatá v 17.00 hod.
Úřední hodiny děkanské kanceláře budou

v úterý před a v pátek po bohoslužbě, podle
možnosti kněze.
Každou květnovou neděli - 6., 13., 20. (zajistí broumovská farnost) a 27. 5. od 17.00
hod., bude v kapli P. Marie Sněžné na Hvězdě
Májová pobožnost.
ŘK farnost oznamuje, že zprovoznila internetové stránky, na kterých je možné nalézt
základní informace a aktuality z dění ve farnosti: www.farnostpolice.cz

TRADIČNÍ MÁJOVÁ POUŤ
DO VAMBEŘIC

V sobotu dne 5. května 2018, pořádá polická farnost již tradiční MÁJOVOU POUŤ
do Vambeřic v Polsku, k P. Marii, královně rodin. Letos mimo jiné s modlitbami za
rodiny, za vlast a za mír. Putuje se pěšky po
památné Vambeřické poutní cestě, malebnou
krajinou Policka, Broumovska a Radkowska.
Pouť bude zahájena v 7.30 hod. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polici n.
M. požehnáním poutníků a zakončena mší
svatou od 16.00 hod. v bazilice P. Marie ve
Vambeřicích. Zpáteční cesta bude zajištěna
dvěma autobusy do Police n. M., s odjezdem v 18.00 hod.

Přejeme všem krásné májové dny.
Za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar
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ZE SPORTU

Jaro je tu, fotbal také

V době, kdy
si ještě vlaštovky
nahřívaly peří pod
severoafrickým
sluncem, vyběhli
nedočkaví fotbalisté za mrazivých
dní na promrzlé a později rozbahněné trávníky
k soubojům o první jarní vítězství.
Náš tým dospělých se nejdříve představil v Dobrušce, kde po prvním poločase vedl
1:0, aby však nakonec odešel s porážkou 2:5.
Podobný průběh mělo i střetnutí na domácím
hřišti s Trutnovem. V prvním poločase pěkné, zajímavé utkání, po jehož skončení jsme
těsně prohrávali 1:2. Po přestávce zhroucení
herního systému i morálně volních vlastností
většiny hráčů a debakl 1:6.
Jediným naším střelcem je zatím Pepa
Klapkovský, který odolává lákavým nabídkám zahraničních klubů z Rakouska a úspěšně
reprezentuje Polici.
Podle průběhu obou zápasů se vkrádá
myšlenka, zda se naši hráči v zimní přestávce
nevěnovali spíše pravidelnému doplnění životodárných tekutin, než náročnému tréninku a
nyní jim chybí fyzička.
Naděje fanoušků se tak upíraly k příští
sobotě, kdy náš tým zajížděl na hřiště beznadějně posledního týmu soutěže, do Bílé
Třemešné. Mimochodem, na podzim s tímto
soupeřem v Polici nádherný zápas s výsledkem 6:5 pro nás.
Naděje to však byly marné. Hráči to tentokráte vzali z druhé strany. Za 18 minut prohrávali 0:2. Ve druhé půli se sice snažili dohnat,
co zameškali, ale svoji snahu do vítězného
konce nedotáhli a prohráli se suverénně nejslabším týmem 1. A třídy 2:3. Ani první jarní gól renomovaného střelce Tomáše Muchy
tým k výhře nepřivedl. A tak se nabízí otázka,
kdo tedy vlastně je na jaře nejslabším týmem
soutěže…
Pokud i nadále budeme předvádět podobné výkony a výsledky, sestup do nižší soutěže
je velice pravděpodobný. Na to po velmi dobrých výkonech v podzimních zápasech nikdo z
fanoušků nepomyslel ani náhodou.
Následující neděli se naši borci představili
na domácím hřišti v zápase proti Kobylicím.
Vzhledem k předchozím utkáním došlo k výrazné změně, a sice že naši předvedli docela
dobrý výkon. Bohužel však neproměnili ani
ty nejvyloženější šance a opět odešli ze hřiště
poraženi, tentokráte poměrem 0:2.
Mladší žáci nastoupili v prvním jarním zápase 5. dubna na domácím hřišti proti Velkému Poříčí bez hráčů, kteří v průběhu
zimy přišli na to, že je fotbal nebaví a proto
s ním skončili. Pro třicetileté, čtyřicetilet i
víceleté trenéry je sice nepochopitelné, jak
může dvanáctileté kluky fotbal přestat bavit,
ale je to tak. Prý se musí u fotbalu moc běhat…
Tým byl doplněn čtyřmi hráči z přípravky, bratry Frimlovými, Matějem Prouzou a
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Michalem Klimešem (místo trvalého bydliště Bezděkov), kteří si vůbec nevedli špatně.
Prohráli jsme sice výrazně 0:5, ale rozdíl byl
hlavně v razanci a přesnosti střelby.
Za týden zápas v Broumově, kde jsme
obvykle obdrželi gólovou nadílku. Tentokráte
to nebylo až tak hrozné a tým doplněný hráči
starší přípravky Matějem Prouzou a Michalem
Fatkou prohrál jen 0:4.
K výhře jsme nedospěli ani v dalším zápase s Jaroměří. Ale vstřelili jsme první jarní gól Michalrm Fatkou po samostatné akci.
Výsledek 1:4.
Na hřišti v Polici se v květnu mladší žáci
představí ve čtvrtek 17. 5. od 17.00 hod. v
utkání s Broumovem.
Následující neděli zahájili svoji soutěž
i žáci starší v Rasoškách. Na podzim byly
Rasošky otloukánkem, který dostával dvouciferné příděly branek. Přes zimu se buď výrazně zlepšily, nebo my se výrazně zhoršili
a vyhráli pouze 4:0. Dva góly Petr Šolc, po
jednom Vilda Gavelek a premiérově Radovan
Nosek.
Hned za týden odveta v Polici v předzápase dospělých. Opět naše výrazná výhra,
tentokráte poměrem 7:0. Výkon mužstva však
fanoušky ani trenéry úplně nenadchl. Klukům
chybí hlavně pohyb. Nejlepší střelec opět Petr
Šolc se čtyřmi brankami. Smůlu měl Vilda
Gavelek, hráč, který v zimě trénoval nejpoctivěji ze všech. Při nevinně vypadajícím pádu si
zlomil ruku a má po sezóně.
V průběhu května mohou fanoušci přijít povzbudit mužstvo starších žáků v dalším
předzápase dospělých v neděli 13. 5. od 14.30
hod. s velmi silným týmem Babí.
V půlce dubna se dočkali i hráči přípravek. Mladší přípravka si to namířila do
Červeného Kostelce a postupně změřila síly se
Zábrodím, Velkou Jesenicí a domácím týmem.
Ještě před tím, než rodiče mohli poznat,
zda trenéři zvolili úspěšnou zimní přípravu,
zosnovali revoltu pro jednoho z nich. Všichni

mu odjeli do Kostelce a nechali jej i s taškou
s dresy trčet u hřiště v Polici, takže musel narychlo shánět náhradní přepravu.
V úvodním zápase kluci hráli velmi dobře
a porazili tradičního soupeře ze Zábrodí nečekaně vysoko 6:1. Poločas hrůzy jsme zažili v
utkání proti V. Jesenici. Naši obránci nechávali útočníky soupeře často za sebou a výsledkem byl stav o poločase 0:6 a celkově 1:9.
Překvapením pro trenéry obou týmů skončil duel s domácími. Mimořádně se nám vydařil začátek zápasu a za dvě minuty jsme vedli
3:0. Potom jsme sázeli jeden gól za druhým až
ke konečnému skóre 12:1.
Celkem jsme tudíž na tomto turnaji vstřelili 19 gólů, byť někteří experti na matematiku
z týmu tvrdili, že šest plus jedna plus dvanáct rovná se šestnáct. My jsme si raději vše
ověřili na počítači a je to vskutku devatenáct.
Nejúspěšnější střelci Šimon Krtička 6 gólů a
Jirka Kiezler, věkem ještě minipřípravka, 5
gólů. A Jirka se také ze všech hráčů ze vstřelených gólů raduje nejvíce.
V květnu se pořádají v Polici dva turnaje
soutěže mladších přípravek, a to v sobotu 5.5.
a 19.5., vždy od 09.00 hod. Přijďte malé fotbalisty povzbudit, ledacos z fotbalové abecedy
se již naučili a rozhodně se při jejich zápasech
nudit nebudete.
Nové zájemce o fotbal, především ročník narození 2009 – 2012, rádi přivítáme na
hřišti v Polici v době tréninků minipřípravky (2011 a mladší) v pondělí a ve čtvrtek od
16.30 hodin a mladší přípravky (2009 až
2010) každé úterý a čtvrtek od 15.30 hodin.
O úspěších starší přípravky budou čtenáře pravidelně informovat jejich trenéři v
samostatných článcích. V Polici se starší přípravka představí v neděli 13. a 20. května od
9.00 hodin.
Hezké jaro, hodně sportovních i milostných úspěchů přejí
Kamil Švorčík, starší trenér mladší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky

T. J. Sokol Police nad Metují s SDH Velká Ledhuje,
Muzeem papírových modelů, Institutem zážitkové pedagogiky
Klučanka a městem Police nad Metují
zve širokou veřejnost na tradiční

DĚTSKÝ DEN a zároveň oslavu
VÝROČÍ 150 LET OD ZALOŽENÍ
SOKOLA V POLICI NAD METUJÍ

V sobotu 2. června

Autobusové nádraží – Bezděkovy sady
Start 14:00 – 15:00 hodin

Připraven je bohatý program plný zábavy.
Občerstvení zajištěno.
Úkoly pro děti, kolotoč, nafukovací skluzavka
a mnoho dalšího.
Zahraje skupina IRONIC a přijde mezi nás
i kouzelník.

Polický měsíčník - květen 2018

Jaro je tu! Fanoušci šílí!

Konečně jsme se dočkali! Po dlouhé
zimě strávené v hale vyběhli hráči starší přípravky na zelený pažit. Vzhledem k tomu,
že jsme čtenáře a fanoušky neinformovali
o vrcholu zimní přípravy, tak činíme nyní.
Poslední halový turnaj byl sehrán 10. března
v Předměřicích nad Labem. Naši fotbalisté obsadili pěkné páté místo po výsledcích:
Police – Třebeš 0:7, Police – Slavia HK 0:4,
Police – Dobřenice 2:0 (branky: Jirka Peška,
Michal Klimeš), Police – Předměřice 0:3,
Police – Velichovky 2:0 (branky 2x Pepa
Hornych) a Police – Hoříněves 0:6. Tým
vedl trenér Jirka. Kolega Daniel doprovázel
Stázku na prvním turnaji okresních výběrů
dívčích týmů. Stázka, jakožto hráčka MFK
Trutnov, reprezentovala trutnovský okres.
Výběr OFS Trutnov získal stříbrné medaile.
O týden později 17. března vrcholila zimní
stěžerská liga v nafukovací hale. Na umělce
ve Stěžerech jsme bojovali o 9. – 13. místo.
V jeden den jsme sehráli tři zápasy o celkové
délce 150 minut. Výsledky: Police – Třebeš
2:2 (b: Adam Krtička, Matěj Prouza), Police
– Stěžery „A“ 3:6 (b: 2x Samuel Friml, Seba
Kollert) a Police – Bělá 5:16 (b: 2x Stázka
Denygrová, Matěj Prouza, Jirka Tauc).
Konečné 12. místo bylo zklamáním, neboť hráči měli po fotbalové stránce na lepší
umístění. Koneckonců jedná se o zimní přípravu a naše účast ve Stěžerech splnila účel,
tj. sehrát kvalitní zápasy se silnými soupeři.
Na přelomu března a dubna jsme začali trénovat venku a trenéři domluvili několik přípravných miniturnajů. První byl 23. března na
umělce v Náchodě s těmito výsledky: Hronov/
Náchod U11 – Police 1:0, Náchod U10
„B“ – Police 8:1 (b: Seba Kollert), Náchod
U10 „A“ – Police 7:1 (b: Michal Klimeš),
Police – Meziměstí 2:0 (Michal Klimeš,
Jan Zmátlo) a Náchod/Hronov – Police 0:0.
Druhá řada přípravných zápasů proběhla
29. března na Plhově. Sehráli jsme tři zápasy s týmem Hronov/Náchod U11: 1.zápas
Police – HR/NA 1:1 (b: Adam Krtička), 2.
zápas Police – HR/NA 2:1 (b: Michal Fatka,
Jirka Peška) a 3. zápas Police – HR/NA 3:1 (b:
Michal Klimeš, Michal Fatka, Samuel Friml).
Ještě před úplným startem soutěží proběhl
„kemp“ výběrů náchodského okresu. Naši
kopanou reprezentují v ročníku 2007 Adam
Krtička a v ročníku 2008 Sebastian Kollert,
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Jan Dvořák a v okresu
Trutnov
„dívek“
Anastázie
Denygrová.
Přejeme všem hráčům
pěkné zážitky a mnoho
nových naučených dovedností v konkurenci
nejlepších hráčů okresu.
Konečně tu máme duben a hurá na zápasy.
První z týmu se dočkala
Stázka Denygrová, která
s dívčím týmem MFK
Trutnov porazila ve 13.
kole Dvůr Králové 12:4 a
Spartu Úpici 10:2. Stázka
přispěla třemi góly.
O týden později začala i naše soutěž v okrese Náchod. První
jarní kolo hostíme u nás v Polici nad
Metují na perfektně připraveném hřišti.
Pořadatele zápasů mile překvapila vysoká
návštěva, za kterou trenéři a hráči děkují.
Hned v prvním zápasu se utkali naše týmy
Police „Šneci a „Želvy“. Hrálo se skutečně o
hodně. Vítěz zápasu oblékne další kolo zbrusu
nové dresy. Želví tým na své šnečí bratry doslova vlétl a po počátečním oťukávání, dobrém
kombinování a důrazu ve vápně vyhrává v poločasu 4:0. Šneci se ve druhé půli zlepšili, ale
soupeř znovu trestal a první vzájemné měření
sil vyznělo lépe pro Želvy. Vítězství 8:2 hovoří za vše – branky Želvy: 2x Matěj Prouza, Jan
Zmátlo, Michal Fatka, Šimon Friml, Michal
Klimeš, Sebastian Kollert, Samuel Friml –
branky Šneci: Jan Dvořák, Josef Hornych.
Druhý zápas Šneci odpočívali a Želvy vyzvaly Lokomotivu Měziměstí. Poslední tým
tabulky se snažil v první půli držet krok a
úpornou obranou odrážet útoky soupeře. Přes
stálou územní převazu Želvy skórují jednou
a poločas vyhrály 1:0. Ve druhém polačasu
naši hráči přidali na rychlosti a brzy vedli
7:0 a zápas rozhodli. Soupeř trestal jednou
z přímého kopu. Konečný výsledek 7:1 –
branky: 2x Matěj Prouza, 2x Jan Zmátlo,
Samuel Friml, Michal Klimeš, Michal Fatka.
Poslední zápas nedělního dopoledne svedl
proti sobě již výše zmíněnou Lokomotivu
Meziměstí a Spartak Polici „Šneci“. „Šneci“
nechtěli ponechat nic náhodě a po předchozí vysoké prohře měli zájem svůj dluh vůči

divákům odčinit. Taktikou byla „smrtící“
ofenzíva, kdy jsme hráli poprvé na tři útočníky, jednoho záložníka a jednoho obránce. Poločas vedeme 2:0 a kopírujeme hru
„Želv“ tj. úporné dobývání branky soupeře.
Druhý poločas opět útočíme, snažíme se kombinovat a přidáváme šest branek. V konečném
zúčtování vyhráváme vysoko 8:0 – branky: 2x
Josef Hornych, 2x Jan Dvořák, Šimon Krtička,
Adam Krtička, David Klikar a Jiří Tauc.
První kolo máme tedy za sebou.
Hráči starší přípravky se další kola
představí:
neděle 22. dubna od 9 hodin – hřiště Babí
neděle 29. dubna od 9 hodin – hřiště Teplice n.M.
neděle 6. května od 9 hodin – hřiště Hronov
neděle 13. května od 9 hodin – hřiště Police n. M.
neděle 20. května od 9 hodin – hřiště Police n. M.
neděle 27. května od 9 hodin – hřiště Velichovky
neděle 3. června od 9 hodin – hřiště Police n. M.
neděle 10. června od 9 hodin – hřiště Police n. M.
Kromě výše uvedených zápasů bude
Sebastian Kollert nebo Honza Dvořák reprezentovat náchodský okres na turnaji výběrů
OFS a Stázka Denygrová 1. a 8 . května sehraje s děvčaty z MFK Trutnov finálovou skupinu ligy dívčí přípravky WU11 ve Studenci a
Plzni. Budeme rádi, pokud podpoříte naše fotbalisty na domácích nebo venkovních turnajích. Jistě se Vám odvděčí poctivým výkonem.
Daniel Denygr a Jiří Kollert
trenéři starší přípravky
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování

Trenéři i děti si v dubnu užívali zasloužené tréninkové volno.
Dětské poslední mazání v úterý 3. 4. bylo zahájené na Klůčku dobrodružným orienťákem a zakončené v jídelně u Martina Exnera hodnocením celoroční činnosti, zákuskem a limonádou. O fotoprezentaci se
postaral Ondra Čálek, moc děkujeme. Fotky jsme promítli také na členské schůzi všem dospělým hned následující pátek. Naše členská schůze byla první, poznávací, pro všechny to byla nová situace. Děkujeme
všem, kteří přišli, zapojili se do diskuse, a kteří se chtějí na chodu klubu
aktivně podílet.
V dubnu se také konala v Trutnově Valná hromada Krajského svazu
lyžařů, kde nás zastupovali tři členové klubu.
Další tréninková příprava naplno začala již 27.4. v pátek. Hned
v květnu všechny skupiny vyrazí na jarní soustředění. Tentokrát necháme Jardu Pavelku na Bišíku odpočívat (respektive v klidu pracovat) a
volíme jiné varianty:
yy 1. a 2. tréninkovou skupinu čeká víkend 11.-13.5. na chatě Smetánka
v Krkonoších. V plánu je hlavně turistika a hry. Snad i Sněžka. Děkujeme Davidu Máslovi, který pobyt dětí finančně podpořil.
yy Skupina č. 3 vyráží na prodloužený víkend 4.-8.5. na kolech do
Jestřebích hor na Jestřebí boudu. V plánu toho je hodně: běh, bouldering, MTB traily, možná bazén.
yy Dobrodružné soustředění plánuje 4. skupina. Pokud bude vhodné
počasí, pojedou do Německa na Lužická jezera a Labskou stezku.
Trénovat budou na bruslích, kolečkových lyžích, popř. koloběžkách.
Závody, které v nejbližší době pořádáme:
BĚH SÍDLIŠTĚM – 20.5. neděle, od 9 h, 39. ročník silničního běhu,
Gagarinova ul. - sídliště v Polici n/M, pro příchozí, všechny věkové
kategorie
BĚH OD PÍPY K PÍPĚ - 6.6. středa v 17:30
BĚH NA HVĚZDU – 14.7. sobota
Propozice všech závodů najdete na stránkách klubu.
Informace pro členy: Jako spolek, sportovní klub, organizace, která zpracovává osobní údaje, máme nové povinnosti vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl.
General Data Protection Regulation neboli GDPR). Nová pravidla v oblasti ochrany osobních dat začínají platit 25.5.2018.
Tímto vás informujeme (také mailem a na www stránkách), že zpracováváme vaše osobní údaje v rámci spolku a máme povinnost zajistit váš
souhlas s jejich zpracováním podpisem příslušného formuláře (najdete

ho na našich stránkách nebo pošleme mailem). Takto je třeba postupovat u všech členů, ne pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících.
Dokument musí být podepsán samostatně. Nelze ho, na rozdíl od dosavadní praxe, vtělit např. do přihlášky! Formuláře s podepsanými souhlasy musíme v klubu důsledně archivovat.
Děkujeme za vstřícnost a ochotu vyřešit povinnou administrativu.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena Pohlová

SKI Police nad Metují z.s.
klub běžeckého lyžování
pořádá 39. ročník silničního běhu

BĚH SÍDLIŠTĚM
v neděli 20. května 2018 v 9:30 hodin
Pořadatel:

SKI Police nad Metují ve spolupráci s Městem Police nad Metují

Prezentace a přihlášky: od 9 h, Gagarinova ul. - sídliště v Polici n/M
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Starty:

hromadné po kategoriích dle rozpisu

Startovné:

nejmenší 0,-, žactvo 10,-, dorost a dospělí 20,-

Kategorie:

nejmenší děti
předžactvo
žactvo
žactvo
žactvo mladší
žactvo starší
dorostenky
ženy
dorostenci
muži

2014 a mladší
2012 a 2013
2010 a 2011
2008 a 2009
2006 a 2007
2004 a 2005
2000 - 2003
1999 a starší
2000 - 2003
1999 a starší

110 m
110 m
660 m
660 m
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
3000 m
3000 m

Tratě:

vedeny po asfaltových silnicích na sídlišti

Informace:

Jan Pohl, tel: 608 476 058
Antonín Pohl, tel: 732 165 160
skipolice@seznam.cz

10:00h

10:40h
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.

12,0 s Jan Voborník 2007

Proč ?

A proč ne …

Přijďte pobejt …

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

11. ročník

v případě nepříznivého počasí se akce odkládá …
kategorie mládeže končí v 17:30

rekord dráhy:

přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …

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

atletická dráha pod sídlištěm

od 16:00 do 18:30 hodin

úterý 15. května 2018

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

20. ročník

pořádá - se sponzorskou pomocí polické firmy HAUK s.r.o.. - na atletické dráze
pod sídlištěm sportovně společenskou akci určenou veškerému obyvatelstvu bez
rozdílu věku a výkonnosti

SSK Pedro Police nad Metují
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Z LYŽAŘSKÉHO VLEKU

Lyžařský vlek, byl v provozu od 18. do 24. ledna. Za těchto skromných pár dní jsme přepravili 419 platících lyžařů. Na jízdném se vybralo celkem 18 240 Kč. Vlek byl využíván převážně širokou veřejností,
i když jsme také zajišťovali bezplatný provoz pro I. stupeň ZŠ a MŠ
Police nad Metují. Zájem o lyžování měly i školy z okolních obcí, ale
na domluvené termíny, již bohužel nedošlo z důvodu špatných klimatických podmínek. Letos jsme ve všední dny prodloužili provozní dobu
ze 17.30 do 19.00. Veřejností bylo vítáno, což se pozitivně projevilo i
na návštěvnosti. Přípravu na provoz, provoz a posezónní úklid, zajišťovalo celkem 6 zaměstnanců na DOPP, kteří odpracovali cca 80 hodin.

VANDALISMUS NA SÍDLIŠTI

Nejen silný vítr, ale v posledních dnech také vandalové, škodí v Polici nad Metují. Tentokráte řádili na dětském hřišti na sídlišti.
Posprejovaná zeď nebyla jejich jediným počinem. Neoprávněně vnikli
do chaty umístěné za zdí na sousedním pozemku klášterních zahrad,
kde zdemolovali interiér a vybavení. Jejich řádění však ještě nebralo
konce, a tak jejich pozornosti neunikly ani herní prvky na dětském
hřišti.

Vykopnuté zábradlí herní
sestavy podle svědků posloužilo jako nástroj pro demolici
zábradlí u dětského domku.
Ze střechy domečku zmizel
komín a v neposlední řadě
došlo k prokopnutí jedné
z dřevěných stěn. Jednotlivé
součásti byly rozesety po celém areálu či pohozeny na
sousedních klášterních zahradách. Poděkování patří ZŠ
v Polici nad Metují, zejména
Petru Jansovi, který se svými
žáky pomáhá s údržbou sportovišť, a nejen toho na sídlišti.
Je smutné, že z druhé strany
dochází k těmto nepochopitelným činům. Městská policie v současné době na základě indicií hledá
vandaly a jakmile bude vyčíslena škoda, která pravděpodobně přesáhne
5 000 Kč, budeme zvažovat i podání trestního oznámení.
V případě, že jste byli svědky vandalismu, budeme rádi za poskytnutí bližších informací na telefonní číslo 778 499 437 nebo Městskou
policii (tel. 602 280 065 nebo 602 117 156).

TELEGRAFICKY Z PŘÍPRAV SPORTOVIŠŤ…

Letošní přechod ze zimy rovnou do slunečných dní a teplot přesahující 20°C, vybízel ke sportování všeho druhu.
Začátkem dubna proběhla pravidelná kontrola dětských hřišť.
Připravovalo se Víceúčelové sportoviště, zázemí, beach hřiště.
Oproti loňsku přivítalo díky teplotám své první zájemce téměř o měsíc
dříve.
Proběhla demontáž a uklizení zařízení z lyžařského vleku.
Dále byly prováděny drobné údržbové práce na všech dětských
hřištích.
Probíhají přípravné práce pro větší opravy.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V HLAVŇOVĚ

Roční pravidelná kontrola dětských
hřišť, která proběhla na území našeho
města na pokraji
měsíce dubna odhalila závažné vady
na herních prvcích
v Hlavňově za hasičárnou. Na prvcích,
které byly instalovány před cca 8 lety
jsou uhnilé nosné části, vylomená zábradlí. Prvky pro další provoz nejsou způsobilé.
V současnosti ve spolupráci s osadním výborem zvažujeme další
postup. Prosíme všechny obyvatele, aby respektovali zákazu vstupu.
Balák Martin – Sportovní referent
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Z Brna dvakrát zlato
do Police nad Metují

Československá asociace motocyklového sportu pro
své závodníky uspořádala „Jarní cenu Brna“ od čtvrtka
5. dubna do neděle 8. dubna. Z Petrovic jsme vyrazili ve
čtvrtek po čtvrté hodině odpoledne a na autodrom dorazili v půl deváté. Miloš hned šel na formální přejímku. Po
usazení karavanu na místo, odstrkal svoji čízu na technickou přejímku, která tentokrát končila o půlnoci. Ráno
v pátek se začalo zkoušet stroj po repasi. Během tří volných tréninků prokázal stroj, že byl v dílně velmi dobře
připraven. V sobotu se jel dvakrát kvalifikační trénink
dopoledne a po třetí hodině první závod kategorie Klasik.
Start do závodu se moc nikdy nepovede. Od druhého kola
se však závodník Miloš Thér hájící barvy AMK Police
n. M. pevně usadil na prvním místě a nikým neohrožován, tak projel cílem. V neděli jezdci se strojem absolvovali warm-up. V poledne se začal druhý závod kategorie
Klasik. Po startu se vyvíjel závod jako sobotní a Miloš
projel cílem na stroji ČZ 125 ccm první. Radost máme
velikou a zisk 50 bodů je dobrý do začátku. Děkujeme
všem příznivcům, kteří nás sledovali na svých počítačích.
Příští závod se jede 5. a 6. května (AČR) na Starém
Městě u Uherského Hradiště. Červnový závod se jede
v Kopčanech na Slovensku (ČAMS) 9. a 10. června.
Za AMK Police n. M.
Čvaňhák

Závodník Auto-moto klubu Police Miloš Thér
se stal vítězem ankety čtenářů Náchodského
deníku - Hvězda Deníku.

O jeho prvenství jste se zasloužili právě Vy, Poličáci a lidi z blízkého okolí,
kteří jste Miloši Thérovi dali suverénně nejvíce hlasů. Jméno jezdce AMK Police
se totiž objevilo na 77% všech kupónů, které došly do redakce Náchodského deníku. Díky této obrovské podpoře se mohl Miloš Thér společně se svým věrným
kamarádem Josefem „Čvaňhákem“ Máslem zúčastnit slavnostního vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Náchod za rok 2017. V sále Obecního domu ve
Velkém Poříčí pak Miloš Thér převzal z rukou vedoucí redaktorky Náchodského
deníku Reginy Hellové poukaz od společnosti Centrum Walzel, která už několik let
odměňuje právě Hvězdu Deníku.
Michal Rojšl
Miloši, z města blahopřání a dík.
				Ida Jenková

Čištění koberců, čalouněného
nábytku, sedaček, křesel, židlí
a matrací
Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální)

Ceny dle velikosti plochy a znečištění

Martina Hulínová
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
tel. 608 775 813
Regionální muzeum v Náchodě

SICO RUBENA s.r.o.

hledá zájemce

O PRÁCI PRŮVODCE
po dobu turistické sezony
DO MUZEA MĚSTA POLICE
NAD METUJÍ A STARÉ ŠKOLY
DŘEVĚNKY.
Hledáme spolehlivou průvodkyni/průvodce, kteří by zvládli také provázení
návštěvníků po klášteře. Prozatím
pouze v sezoně od května do září,
výhledově možná i celoročně jako
správce pobočky.

Případní zájemci hlaste se u
Mgr. Jan Tůmy, zástupce ředitele
Regionálního muzea v Náchodě
Kontakt: tel. 604 87 56 85
tuma@muzeumnachod.cz

SICO RUBENA s.r.o., výrobce pryžových
těsnění a výrobků ze silikonu, se sídlem ve
Velkém Poříčí, přijme do hlavního pracovního
poměru zaměstnance do třísměnného
provozu na pozice:
- Spojování profilů včetně kontroly
- Dokončovací práce na profilech vč .kontroly
- Provozní elektrikář – dvousměnný provoz

Nabízíme :

Ohodnocení v průměrné výši 21 tis. Kč
včetně příplatků
Benefity jako týden dovolené navíc,
příspěvek na stravování, dětské
rekreace, odměny k pracovním a
životním výročím

Požadavky :

Střední odborné vzdělání – výuční list
Flexibilita, samostatnost, spolehlivost,
manuální zručnost

Kontakt :
Personální oddělení SICO RUBENA
Pí. Pavla Valášková, telefon 491 447 508
E-mail : pavla.valaskova@sicorubena.cz

www.sicorubena.eu
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Výkup a sběr kovového odpadu
Otevřeno od března 2018
www.sberna.policenadmetují.cz

Ke Koupališti, Police nad Metují 549 54
Provozní doba:

sobota 08:00-11:30
středa 09:00-12:00, 13:00-17:00

Tel: 728138791, 702295670, sberna.police@seznam.cz

Vykupujeme – starý a nový železný odpad a barevné kovy
Barevné kovy: měď, hliník, mosaz, bronz, olovo, nerez

Nevykupujeme - nebezpečný odpad, plechovky od barev, značky, kolejnice,
víka od kanálů, autobaterie, elektroodpad (počítače, monitory, televize) atd.

Třídit se vyplatí - roztříděný železný šrot = vyšší peněžní odměna.

KOUPÍM

staré hračky

- plastové a plechové -

auto-moto díly

- motocykl, moped, bicykl -

Kontakt: 608 103 810

Polický měsíčník - květen 2018

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště-naproti kostelu)
PRODEJ 9. 5. 2018

Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří: 12-18týd. cena: 140 - 200,- Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
12-18týd.
140 - 200,- Kč
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
12-18týd.
140 - 200,- Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
140 - 200,- Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
80 - 90,- Kč
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
1-3týd.
80 - 90,- Kč
Husy bílé
1-3týd.
150 - 160,- Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-10týd.
260 - 340,- Kč Holokrčky
1-3týd.
60 - 80,- Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/
1-3týd.
60 - 80,- Kč
Brojlerová kuřata
1-7dní
20,- Kč
Perličky
1-6týd.
90 - 140,- Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov

tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158, po - pá 7 - 15 h!

Vlastimil Kráčmar
 drobné soustružení
 zednické a truhlářské práce
 práce v interiérech i exteriérech
 stavba jízdních kol na zakázku
 opravy jízdních kol, strojů a zařízení
kontakt:
tel.: 608 605 814
E-mail: vlasta.kracmar@seznam.cz
adresa: Za Sokolovnou 609, Velké Poříčí
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Jídelna v Pellyho domech

přijme od 1. 6. 2018

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.

PRODAVAČKU
NA VÝDEJ JÍDEL

Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

Nabízím:

- jednosměnný provoz
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- dobré platové ohodnocení
- příspěvek na penzi a stravu

Požaduji:

- samostatnost, pracovitost,
zodpovědnost
- spolehlivost

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.

Bližší informace

KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ

na tel. 777 828343
nebo přímo v jídelně
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VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

29. 5. 2018 v 15.00 hod.

Police n. Metují

30. 5. 2018 v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech:
491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz

POLICKÝ MĚSÍČNÍK

- periodický tisk města Police nad Metují -

Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 800 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o., Velké Petrovice 66 - Kozinek
Tisk:
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Autor obálky: Ing. Pavel Pohner
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují
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V POLICI NAD METUJÍ

KV�TEN 2018
Pellyho domy

Kino / Kolárovo divadlo

Ostatní akce

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU

HASTRMAN
Úterý 15. 5. od 19:00

JARNÍ SPANILÁ JÍZDA
HISTORICKÝCH VOZIDEL
Sobota 5. 5. od 9:00

Mgr. Jan T�ma:
Generál Laudon na Policku

St�eda 16. 5. od 14:30
/ Sál Pellyho dom�
Vstupné: 60 K� .

VÝSTAVA
MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ
Pátek 18. 5.�ned�le 20. 5.
denn�od 9:00 do 18:00
/ Sál Pellyho dom�
Výstava trofejí spárkaté zv��e. Slavnostní
zahájení: 19. 5. v 10:00. Vstupné dobrovolné.

P�íb�h jedné lásky, jedné vá�n� a jedné
krajiny ve � lmu � estmíra Kopeckého a Ond�eje
Havelky, na motivy románu Milo�e Urbana.
� R, 2018, 100 min. Romantický / Thriller.
Vstupné: 80 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty.

KLUCI Z HOR
� tvrtek 17. 5. od 19:00
Projekce se zú� astní re� isér
Tomá� Magnusek.

Film s Martinem Dejdarem a Ji�ím Lábusem
vypráv�jící o vztahu mentáln�posti� eného
strýce a jeho synovce. � R, 2018, 91 min.
Drama / Komedie. Vstupné: 80 K� .

Kolárovo divadlo

� ERTOVINY
Úterý 22. 5. od 17:30

KONCERT
NEJEN MAMINKÁM
� tvrtek 10. 5. od 18:00

Dva ne�ikovní � erti jsou vládcem pekel
posláni za trest do sv�ta, aby do m�síce
p�ivedli ka� dý jednu h�í�nou du�i. Jejich úkol
se jim v�ak od po� átku neda�í... � R, 2017, 101
min. Vstupné: 60 K� / 50 dr� itelé PellyKarty.

Vstupné: 80 / 60 K� .

KONCERT
NEJEN TATÍNK�M
St�eda 23. 5. od 18:00
Vstupné: 80 / 60 K� .

P�ipravujeme
VYCHÁZKA POLICKEM II.
Sobota 2. 6.
Botanická vycházka na Machovsko s pracovnicí CHKO. P�ihlá�ky, bli� �í informace a platba
p�edem v informa� ním centru do 31. 5.
POLICKÁ ZEL�A� KA / 3. ro� ník
Sobota 9. 6. / Masarykovo nám�stí
Sout�� ve va�ení polévky spojená s doprovodným programem a trhem. Týmy se mohou
hlásit do 21. 5. Více na www.policko.cz

Muzeum papírových
model�
MIROSLAV � MÍD:
ZE �IVOTA HOROLEZCE
� tvrtek 3.�ned�le 27. 5.
/ Zelený dome� ek
Vernisá� : 3. 5. od 18:00. Výstavy fotogra� í
polického horolezce, od jeho� smrti letos
uplyne 25 let. Vstupné dobrovolné.

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 7. 5., 9:00�17:00
MUZEUM D�TEM
Sobota a ned�le 26. a 27. 5.,
denn�od 09:00 do 17:00

VYCHÁZKA POLICKEM III.
Sobota 16. 6.
Stárkov a Bystré s Mgr. Janem T�mou.
Více na www.policko.cz

Víkend ve znamení interaktivní dílni� ky.

LETNÍ KINO � FILMOVÉ ST�EDY
Od 27. 6. do 29. 8. Více na www.policko.cz

Krátkodobá výstava model� voz� F1,
od �edesátých let po sou� asnost.

Výstava
Zden�k Sma� enka: TEO

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

www.pellyhodomy.cz
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/ Masarykovo nám�stí

FÉROVÁ SNÍDAN�NaZemi
Sobota 12. 5. od 8:30
/ Pellyho park
Piknikový happening ke sv�tovému dni
pro Fair Trade. Regionální produkty, bazárek,
ble�ák. Více na www.mcmamina.cz.

POLICKÁ 100 a ATLET ROKU
Úterý 15. 5. od 16:00
/ Atletická dráha pod sídli�t�m
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

DEN RESPEKTU K PORODU
St�eda 16. 5., 16:00�20:00
/ Zelený dome� ek
Projekce dok. � lmu, p�edná�ka a beseda.
Vstupné dobrovolné. www.mcmamina.cz.

MEZINÁR. POLICKÝ VANDR
Sobota 19. 5., od 7:00
/fotbalové h�i�t�TJ Spartak
Trasy 15 km a 25 km, start od 7:00 do 9:00.
Odpoledne pohádka a koloto� pro d�ti.
www.turistipolice.cz

MUZEJNÍ NOC/NOC KOSTEL�

Pátek 25. 5.

www.nockostelu.cz

VYCHÁZKA POLICKEM I.
Sobota 26. 5.
S Mgr. Janem T�mou nav�tívíme pohrani� ní
tvrz Homoli, �eho�ovu chalupu, hromadný
hrob z napoleonských válek, aj. P�ihlá�ky,
informace a platba p�edem v IC do 24. 5.

V. V. TOMEK � PODVE� ERNÍ
� TENÍ A VERNISÁ�
� tvrtek 31. 5. od 18:00
Akce ke 200. výro� í narození historika,
V. V. Tomka, p�i kterém se vydáme do ulic
m�sta s úryvky z jeho díla i texty o n�m.
Sraz u D�ev�nky v 18:00 � po vernisá� i
výstavy (uskute� ní se v 17:00 v D�ev�nce).

Prodej vstupenek v informa� ních centrech Police n. Met. (tel. 491 421 501) a Náchod (tel. 491 426 060). Provozní doba IC v kv�tnu: Pond�lí � pátek 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00, sobota 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00.

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují
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Přijďte navštívit rodinnou farmu, kde
chováme lamy, oslíky, velbloudy, kozy,
pštrosy, ovce, papoušky, dikobrazy,
pávy a mnohá jiná domácí i exotická
zvířátka. Těšíme se na vás.

Výlet je vhodný pro rodiče s dětmi, školy, školky, pro všechny milovníky zvířat.
Na jaře a v létě máme otevřeno každý den, od 10:00 do 17:00.

Farma Wenet

Kladská 346, 550 01 Broumov
777 762 305, 777 699 588
www.wenet.cz

farmawenet

Jarní trhy ma Masarykově náměstí - 14. 4. 2018 - foto M. Schirlo

Jarní probouzení očima Bohouše Stillera a Míši Denksteinové

