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(Hora Ostaš), olej, karton, 58 x 78cm, 1999.
Značeno v pravém dolním rohu: KOUSAL 1999. Soukromý majetek.

Rekonstrukce Ostašské ulice * Nová Terasa 2018 * Události v pěti volebních obdobích* Zápis do
ZUŠ * Výběrové řízení na kulturního pracovníka v Teplicích n. M. * Matematické rekreace *
Další fotbalové zápasy * Kulturní přehled

Aktuální stav rekonstrukce Hlavňovského rybníka

Rekonstrukce Hlavňovského rybníka je v
plném proudu. Největší objem prací ve zdrži, a
to odtěžení sedimentu a vytvoření nového dna,
je již hotový. Hráz je již opravena, urovnána
a pokryta kamenivem. Na jejím jižním okraji
aktuálně probíhají práce na novém bezpečnostním přelivu. Téměř dokončen je i nový nátokový objekt a následovat bude úprava břehů.
V současné době se již rybník podle možností

průtoku vody v potoce napouští, výška napuštění je ale omezená probíhajícími pracemi na
bezpečnostním přelivu. Část průtoku vody v
potoce musí být zachovaná z důvodu nutného
minimálního průtoku korytem potoka a část
průtoku je potřebné příležitostně připouštět do
malého rybníka, kam byl proveden záchranný transfer raků a čolků. Jakmile to průběh
prací a stav průtoku vody v potoce dovolí,

bude napouštění rybníka pokračovat. Stavba
postupuje podle plánovaného harmonogramu. Doufejme, že stav dokončenosti stavby
umožní brzy další dopuštění vody do rybníka
dříve, než přestane přitékat voda od skal…
S přispěním pracovníků odboru investic, majetku a životního prostředí
J. Škop, místostarosta

První fáze konečné pokládky povrchu na komunikaci v Pěkově - 21. 5. 2018

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

Telegraficky…

Letošní jaro se překonává. Tolik potřebné
sluníčko dělá zázraky. S námi i s přírodou…
Silnice přes Pěkov je opravená. Věřte, že
se mi nechce na toto téma rozepisovat. Vydalo
by to na román. Investorem je kraj. My jsme
v roli koordinátora, mnohdy i prosebníka.
Bohužel nebyla výjimkou nepříjemná jednání. Děkuju Vám všem - především občanům
Pěkova a Honů – za trpělivost.
Komerční banka v Polici zrušila pokladnu. Dozvěděli jsme se jako Vy oznámením na
dveřích pobočky. Po jednáních jsme vyjádřili
písemně nespokojenost. I s venkovním bankomatem – nyní pro výdej i příjem bankovek.
Budeme se snažit apelovat z důvodu diskrétnosti na umístění ve vnitřních prostorách
dle projektu, jehož realizace nám byla vloni
slibována.
Moneta Money Bank u nás ve městě byla
zrušena. Jsme rádi, že se banka domluvila na
umístění bankomatu na náměstí.
Město finančně podpoří pokračování projektu Příběhy našich sousedů. Každý z nás má
svůj životní příběh. Mezi námi žijí nenápadní
„hrdinové“, jejichž životní příběhy by neměly
být zapomenuty. Jsem velmi ráda, že v projektu budou opět pokračovat žáci zušky pod vedením pana učitele Vladimíra Berana. Na film
Létání bez letenky se můžete podívat na odkazu www.pribehynasichsousedu.cz/broumov/
broumov-20172018/pfeiffer-karel/
Blíží se čas dovolených a prázdnin. Naše
školská zařízení budou tradičně z důvodu čerpání dovolených nebo rekonstrukcí uzavřena.
Využijte nabízených možností letních příměstských táborů. Info na str. 2, v IC a MPM.
V pondělí 7. 5. jsme na hřbitově a před
radnicí tradičně vzpomněli Dne vítězství.
Děkujeme všem, kteří svoji účastí vyjádřili
uvědomění si. Do října letošního roku bychom
rádi zdůstojnili pomník padlého legionáře na
hřbitově.
V pondělí 14. 5. se uskutečnilo společné
setkání rad měst Broumov a Police nad Metují.
V pátek 18. 5. radnici navštívil krajský zastupitel Pavel Bělobrádek.

Květen a červen jsou měsíce bohaté na
sportovní a společenské akce. Běh sídlištěm,
Polická stovka, Okresní výstava mysliveckých trofejí, Férová snídaně, Polický vandr.
Den s Lesy České republiky, Koncert maminkám …. děkuju organizátorům – i těch akcí,
které jsem nevyjmenovala.
Dovoluji si přidat doušku, že mnohých se
organizačně dotýkají město i technické služby.
Koordinací, ozvučením, převozem, … na toto
téma snad příště.
Co nejvíc každodenně vnímáme je pořádek a čistota. Nejsme spokojeni. Zvládáme jen
tolik, kolik zvládnou lidi, které máme k dispozici. Ředitel TS již přijal několik brigádníků,
kterým děkuju.

POZVÁNKA

na 3. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2018,
které se bude konat

27. června 2018
od 17.00 hodin
na sále
Pellyho domů

ROZPIS LÉKAŘŮ

Město rozkvétá. Čekali jsme tradičně na
„zmrzlé“. Nyní čeká na osetí trávou a osázení
prostor před kostelem.

stomatologické služby

Každoročně se od jara do podzimu venku rojí skupiny teenagerů. Některé, posilněny
alkoholem, se nechovají řádně. Na schůzce
s JUDr. Radkem Bohuslavem, velitelem policie ČR pro Náchodsko, jsem žádala o průběžné kontroly města a spádových obcí.

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

K závěru se blíží rekonstrukce a dostavba základní umělecké školy. Slavnostní
otevření a Den otevřených dveří proběhne
v září. Další sledovanou akci je odbahnění
rybníka v Hlavňově. Nyní nás čekají jednání s rybáři, projektantem a zástupci Správy
CHKO Broumovsko ohledně napouštění.
Život začal v Brandejsově ulici, kde vyroste
pět nových rodinných domků. Podepsali jsme
smlouvu s panem Stárkem na odkup pozemků nad Smetanovou ulicí, které vzniknou
další stavební parcely. Na začátku června se
na Záměstí budou opravovat komunikace po
loňském odkanalizování. Slavnostní otevření
hasičské zbrojnice proběhne 22. 6. u příležitosti 150. výročí SDH Police…
Polické koupaliště je připraveno k otevření. Můžeme slíbit čistou vodu. Teplota
bude záležet především na počasí, kterému
neporučíme.
Přeji Vám krásné červnové dny.
Ida Jenková

červen 2018

Datum

02. – 03. 06.

Lékař

DLK s.r.o. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí, Školní 196
09. - 10.  06. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
16. – 17. 06. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov IV.
23. – 24. 06. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
30. 06. - 01. 07. MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov

Tel. č.

491 582 381
603 479 132
775 717 666
491 541 654
602 333 452
602 333 466

O prázdninách vyjde opět
jedno dvojčíslo Polického
měsíčníku
Tak jako v loňském roce vyjde z důvodu odstávky tiskárny jedno společné číslo
Polického měsíčníku pro měsíce červenec a
srpen. Proto prosíme, zasílejte své prázdninové příspěvky na adresu redakce nejpozději do 20.6.2018. Děkujeme za pochopení.
Ing. Pavel Pohner

Tunely (průchody)
v Polici nad Metují

Vážení občané, dovolujeme si vás touto formou informovat o
tunelech, které se nachází poblíž náměstí. Jedná se o tunel pod radnicí, vedle papírnictví a v Kostelní ulici. Tyto tunely jsou v soukromém vlastnictví a patří k domům, pod kterými se nachází. Přesto
město zajišťuje v těchto tunelech úklid a údržbu. O úklid se starají
Technické služby Police nad Metují v pravidelných týdenních intervalech. Přibližně jednou za 1 – 2 roky je prováděna výmalba a základní
udržovací práce. Tyto činnosti jsou hrazeny z rozpočtu města Police
nad Metují. V tomto roce se plánuje (a již započala) výmalba tunelu u
papírnictví, který byl značně znečištěn a poškozen.
Odbor IMŽP MěÚ Police nad Metují
Polický měsíčník - červen 2018
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Rekonstrukce ulice Ostašská (průtah II/303) & etc.

Ještě jsme se nevzpamatovali z průběhu
rekonstrukce průtahu silnice č. II/303 přes
Pěkov, a přichází rekonstrukce další části
této komunikace… resp. dalších částí této
komunikace.
Královéhradecký kraj rozhodl o pokračování rekonstrukce páteřní komunikace na
Broumov, přičemž projekčně připravil rekonstrukci dalších tří úseků komunikace II/303
z Police na Broumov a následně ve veřejné
soutěži vybral zhotovitele těchto úseků.
Prvním úsekem, který projde rekonstrukcí v tomto roce, je právě úsek ulice Ostašská.
V tomto úseku dojde k výměně vrchní pojízdné vrstvy asfaltu, jakož i k sanacím podkladových vrstev v místech, kde takový zásah
vychází z provedené diagnostiky komunikace. V rámci rekonstrukce komunikace budou
zachovány zastávkové zálivy, a pro zvýšení
bezpečnosti (především chodců) budou realizovány nové přechody u fotbalového hřiště
a u autobusové zastávky, včetně ochranných
ostrůvků. V rámci rekonstrukce dojde k celkovému zúžení jízdních pruhů, v důsledku čehož
by mělo dojít ke zklidnění a snad i zpomalení
projíždějící dopravy. Součástí stavby budou

rovněž městské investice. V rámci těchto investic bude rekonstruována křižovatka ulic
Ostašská a Na Sibiři, dále pak upraven chodník v části od autobusové zastávky k Bukovici,
zřízen bezpečnostní pruh pro cyklisty, podélná
parkovací stání, a především bude realizováno nové veřejné osvětlení (stejné jako bylo
realizováno v loňském roce v ulici Na Babí).
Rekonstrukce komunikace by měla být prováděna po polovinách, takže by měl být zajištěn přístup ke všem objektům v této ulici.
Objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy povede ulicí Na Sibiři. Nákladní doprava
na Broumov a Teplice nad Metují bude vedena
přes Žďár nad Metují a Českou Metuji. Tato
poměrně rozsáhlá rekonstrukce zajistí zvýšení
bezpečnosti provozu v celém průtahu Ostašské
ulice, a to jak pro cyklisty, tak především pro
chodce. Zpomalení dopravy pak přinese snížení hlukové zátěže a tím i klidnější život obyvatelům bytových domů v ulici. Realizace bude
probíhat od 9. 7. do konce srpna.
Druhým úsekem je úsek od bývalého hotelu U Berků na konec obce Bukovice. V tomto úseku by mělo dojít rovněž k provedení částečných sanací podloží a k pokládce nového

vrchního asfaltového koberce. V tomto úseku
budou stavební práce probíhat za částečné
uzavírky (tzv. po půlkách) a doprava bude
řízena semafory. Úplná uzavírka úseku bude
realizována pouze v závěru realizace tohoto
úseku, při pokládce finální asfaltové vrstvy.
S ohledem na délku úseku lze předpokládat,
že úplná uzavírka nebude trvat déle jak týden.
Realizace bude probíhat od začátku září do
konce října.
Třetím úsekem je pak úsek nad Bukovicí
(nad odbočkou k zemědělskému areálu) po
křižovatku pod Ostašem. I tento úsek bude realizován za částečné uzavírky (krom poslední
fáze související s pokládkou finální vrstvy). U
tohoto úseku je třeba zdůraznit, že s ohledem
na požadavek dopravní policie bude rekonstrukce tohoto úseku komunikace probíhat až
v roce 2019 (duben – červen).
Ani provádění opravy uvedených třech
úseků se jistě neobejde bez omezení našich
běžných životů, s výhledem na opravené a
bezpečnější komunikace věřím, že i tahle
omezení vydržíme a zvládneme!
J. Škop, místostarosta

Výkop v ulici
K Sídlišti

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V POLICI NAD METUJÍ

Pokud ještě váháte, jestli nám svěřit svá dítka v období prázdnin, tak
zbystřete!
Připravili
jsme
týdny nabité zábavou. Zážitky,
které jinde vaši miláčci nezažijí!
Tábory začínají vždy v 7:30 a
končí v 15:30 hodin. Dva zkušení lektoři. Malá skupina dětí –
maximální počet 15 dětí. Obědy
v Družstvu vlastníků v Polici nad
Metují.
V rámci každého tábora děti navštíví animační program speciálně vytvořený jen pro ně!

Příměstský tábor: Galerie pod širým nebem (13. 8. -17. 8.)

Přednostně na něj budou brány děti se zájmem o výtvarnou tvorbu a nové technologie.
Tábor je totiž inspirovaný nejen přírodou, ale i moderním výtvarným uměním.
V rámci tábora si budeme nejen hrát, bavit se a užívat krásných prázdninových dnů. Budeme
tvořit a natáčet videa. Například jako malíř František Kupka budeme inspirováni hudbou, jako
Antonín Hudeček vyrazíme do plenéru. Čekají nás happening, instalace a performance. Nebude
chybět závěrečná vernisáž, výlet do Muzea pod čepicí a také animační program s Tomášem
Valáškem, lektorem filmových vzdělávacích programů. O Vaše děti se tento týden budou starat
Martina Nosková a Martina Váňová.

30. 7. -3. 8. - Pohyb je hra a hra je radost

V prosinci loňského roku prováděla společnost CETIN, prostřednictvím svého externího dodavatele, pokládku nového kabelu
v ul. K Sídlišti. Na základě původní dohody
mezi investorem a městem měly být povrchy
v kabelové trase uvedeny do původního stavu
v průběhu jara (v dubnu). Nicméně smluvní
partner CETINu stavbu nedokončil, a tak musel investor zajistit jiného externího dodavatele, který stavbu dokončí a veškeré povrchy
uvede do řádného stavu. Podle informací,
které jsme získali v závěru 20. kalendářního
týdne, dojde k odstranění vadného stavu v polovině června.
Z tohoto místa bych rád zdůraznil, že
tato stavba nebyla zadána, prováděna ani
financována místní firmou VIRIDIUM, a
hněv obyvatel, či uživatelů komunikace by
se tak neměl obracet na zástupce této firmy!
I v případě této stavby zůstávám mírným
optimistou, a věřím, že v příštím vydání měsíčníku se již k této stavbě nebudu muset vracet. Každopádně do doby dokončení prací na
této kabelové trase dbejte zvýšené opatrnosti
jak při pohybu na chodníku, tak při jízdě po
komunikaci.
J. Škop, místostarosta

Animační
program
dopoledne
s
lektorem
v
interaktivním
muzeu
chytré
zábavy
-Muzeu
pod
čepicí
v
Hronově.
www.muzeumpodcepici.cz
6. 8. - 10. 8. - Svět pohybu
Dopoledne plné kouzel a triků s kouzelníkem. Mr. Carlo z Náchoda.
www.kouzelnikcarlo.cz
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V POLICI
Projekt

NAD METUJÍ

13. 8. -17. 8. - Galerie pod širým nebem

Den s Tomášem Valáškem, lektorem filmových vzdělávacích programů.

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.

16. 7. - 20. 7. - Výlety za poznáním pověstí a bájí Policka

Vycházka s RNDr. Václavem Větvičkou, českým botanikem, spisovatelem a popularizátorem vědy.

6. 8. -10. 8. - Putování s Malým princem

Dopoledne v koňských stájích s Helenou Rubáčkovou.
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Martina Váňová.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Polický měsíčník - červen 2018

Pěkov – dokončený? Snad…
Otazník v nadpisu odkazuje na dvě skutečnosti. Tou jednou je, že tyto řádky píšu (s
ohledem na termín uzávěrky) v době, kdy je
v Pěkově připraveno pro pokládku nové finální vrstvy asfaltu, a kdy všichni netrpělivě vyhlížíme dny příštího týdne v očekávání toho,
jak vyjde počasí, a jak se firma Colas po tolika
různých excesech zhostí dokončení stavby.
Druhou je pak obrovská nejistota pramenící
právě z nikoliv dobrých zkušeností se zhotovitelem náročné rekonstrukce komunikace přes
Pěkov získaných v loňském roce.

Jsem nevyléčitelným optismistou, proto
věřím tomu, že když čtete tyto řádky, je již komunikace na Broumov opět otevřena veškeré
dopravě, a probíhají maximálně dokončovací
práce na terénních úpravách, nájezdech, dopravním značení, či osazení zeleně.
Přesto, že jsem optimistou, je mi jasné, že
veškeré práce na dokončení stavby tak, aby
mohla být považováno za úplně dokončenou,
ještě nějaký ten týden potrvají, ovšem to už
bude pro obyvatele Pěkova a Honů procházka
růžovým sadem.

Stavění máje v domě
s pečovatelskou službou Javor

Tak je zase máj, lásky čas. My to máme za sebou, ale přejeme to mládeži. Na zahradě našeho pečovatelského domu ženy ozdobily májku,
mládenci v čele se správcem Jiřím ji postavili. A už to začalo. Maruška
přečetla svoji krátkou básničku:
Hola, hola, jaro volá: „Pojďte všichni ven!!!“
Slunko hřeje, nebojte se, že zas hnedka nastydnem.
Polena si do zásoby nasekal náš Toníček.
Pepo koupil, zapalovač, bude pěkný ohníček.
Opeče nám buřty, párky, někdo má rád syrečky,
Peče všechno i brambory, i jablíčko tam zavoní.
Posedíme, pokecáme, nějaký drb vyletí,
Pivečka se napijeme, spočinem si v objetí.
Přilétnou sem čarodějky? To zas bude veselo.
Ten kdo jenom z okna kouká, komu se ven nechtělo,
ať si doma pěkně v klidu, uvaří sám kyselo.
Čarodějnice, Renata, Naďa a Hanka, ve které se proměnily naše milé
pečovatelky, začaly létat. Připravily nám pestré občerstvení, Toníček rozpálil ohniště a začalo být veselo. Přistrojily jsme se každá k obveselení
ostatních. Nejprve jsme měli kávu a dortíky. Pomalu se opékaly párky
za dohledu Toníčka, čarodějky roznášely pití, takové, na jaké byla chuť.
Chyběla nám čarodějka Ilonka, ale i přesto bylo veselo.
Hrozilo nám trochu počasí, ale vydrželo. Soutěžili jsme ve zpěvu starých písní. Rozdělili jsme se na dvě skupinky a bylo nám dobře.
Děkujeme naším pečovatelkám a správci Jiřímu za krásné odpoledne.
Máme zase na co vzpomínat a už se těšíme, co nám připraví příště.
Přejeme jim hodně zdraví a tolerance pro nás staré.
Za obyvatele pečovatelského domu Maruška Škopová.
Maruško, děkuji za krásný článek.
Letos to bylo po třinácti letech poprvé, kdy jsem se z důvodu dvoudenního školení sociálních pracovníků, čarodějnického rejdění na zahradě pečovatelského domu nemohla zúčastnit. Moc mě to mrzelo. Hned po návratu
domů jsem se dozvěděla, jaké to bylo skvělé odpoledne.
I já bych chtěla touto cestou poděkovat Hance, Renče, Nadě a Jirkovi
za organizaci této akce, ale i za celoroční svědomitou a poctivou práci,
kterou v pečovatelské službě odvádí.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru
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Za vedení města děkuji všem pěkovským
i honským (obyvatelům, podnikatelům, zemědělcům, chalupářům) za vstřícnost a trpělivost, s jakou se postavili i k uplynulým třem
týdnům, kdy již neměli být (podle původních
předpokladů investora a zhotovitele) stavbou
obtěžováni.
Konečné slovo k rekonstrukci komunikace přes Pěkov si raději ponechám až na příští
vydání…
J. Škop, místostarosta

MAS Stolové hory vyhlásila
velkou dotační výzvu
MAS Stolové hory vyhlásila další významnou dotační výzvu. Tentokrát se jedná o dotační výzvu v rámci
Programu rozvoje venkova.
Celková výše dotace pro tuto výzvu je 10 497 170 Kč.
Příjem žádostí o podporu bude probíhat přes Portál farmáře
od 24. 5. 2018 do 8. 6. 2018.
V rámci této dotační výzvy je možné se ucházet o dotační prostředky na investice do zemědělských podniků, na
lesnickou infrastrukturu, dále na zakládání a rozvoj nezemědělských činností, neproduktivní investice v lesích, a
investice do lesnických technologií a zpracování dřeva.
Bližší informace k výzvě naleznete na webových stránkách MAS (www-mas-stolovehory.cz).
Věříme, že prostředky z tohoto regionu pomohou na
svět Vašim záměrům a pomohou Vám tak ve Vaší činnosti!
J. Škop, místostarosta
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Obnova dřevin v ul. Bělská a Na Babí

Z důvodu rekonstrukce ulic Na Babí a
Bělská a přilehlých chodníků, byla v loňském
roce vykácena velká část stromů a keřů, které je lemovaly. Po dokončení stavby a úpravě okolního terénu je na vhodných místech
postupně prováděna výsadba dřevin nových.
Jako poslední jsou řešeny lokalita parkoviště mezi Bělskou ul. a špýcharem, kde bylo
malokorunnými lípami s javorem uprostřed

obnoveno a rozšířeno původní javorové stromořadí a dále lokalita po bývalé mlékarně
Milpo, kde byla řadou malokorunných jeřábů
nahrazena původní nesouvislá habrová výsadba. Po dokončení úpravy parkoviště bude na
této ploše ještě vysazeno několik solitérních
stromů.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Poplatek za odpady
v roce 2018
yy základní sazba poplatku pro rok 2018 je
684 Kč
yy termín splatnosti poplatku je 30.6. 2018
Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i
na občany s trvalým pobytem na městském
úřadu a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu
na území města.

Poplatek ze psů
v roce 2018
yy 300 Kč za psa v domech do tří bytových
jednotek
yy 500 Kč za psa v domech od 4 bytových
jednotek
yy 250 Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
yy 200 Kč důchodci
termín splatnosti poplatku již vypršel dne
31.3.2018 !! (stále ještě nezaplatili všichni
majitelé psů)

Výběr poplatků probíhá každý
pracovní den.
Oba poplatky můžete zaplatit přímo v
pokladně MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí
vpravo /každý pracovní den/ nebo bezhotovostně převodem na účet č.90054629551/0100, VS – rodné číslo. Bližší
údaje k platbě uveďte do poznámky.

Poplatky lze také platit platební
kartou na terminálu přímo v pokladně úřadu – platbu kartou hlaste
prosím předem.
Případné bližší informace:
tel. č. 491 509 991 - Adamová Daniela /
odpady/
tel. č. 498 100 916 - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz
záložky: město/informace o odpadech/odpadový poplatek

Daniela Adamová, Jana Hlaváčková
FSO - poplatky

V neděli 22. dubna 2018 se konal už VIII.
ročník Turnaje o pohár pěkovské knihovny
ve stolním tenise. Tentokrát si účastníci zahráli „každý s každým“, nevyhodnocovaly
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se jednotlivé kategorie. Vítězem se stal opět
p. Milan Knittel z Hradce Králové, který má
mladším hráčům „v pinci“ ještě stále co ukázat. 2. místo obsadil Míra Biško a 3. místo Ota

Pokorný.
Poslední dubnovou noc se i v Pěkově „pálily čarodějnice“, stavěla se májka…
Šárka Pokorná
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Usnesení rady města ze zasedání č. 9 a 10 /2018 ze dne 23. 4. a 14. 5.2018
I. Rada města bere na vědomí zprávu místostarosty o průběhu procesu pořizování změny územního
plánu města Police nad Metují č. 1.
I. Rada města projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci koupě části pozemku parc.
č. 399/2 a části pozemku parc. č. 497/2 o výměře
5292 v katastrálním území Police nad Metují, které budou zatíženy plánovanou stavbu chodníku z
Police nad Metují do Žďáru nad Metují mezi městem Police nad Metují a Ing. Bc. Petrem Stárkem
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní.
I. Rada města schvaluje převod účelového daru na
pořízení nového vybavení koncertního sálu ZUŠ ve
výši 342 960 Kč z Rezervního fondu ZUŠ do Fondu
investic ZUŠ a použití této částky na nákup investičního majetku: Opona a látkové vybavení jeviště
koncertního sálu ZUŠ.
I. Rada města projednala a bere na vědomí hospodaření města za období od 1. 1. do 31. 3. 2018.
Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
I. Rada města projednala a schvaluje výsledky
hospodaření Mateřské školy Police nad Metují za 1.
čtvrtletí 2018. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. Rada města projednala záměr podat žádost do
dotačního programu Královéhradeckého kraje do
dotačního programu Rozvoj a budování dálkových
a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém
kraji (18RRDU2)
II. Rada města souhlasí s podáním žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje do dotačního programu Rozvoj a budování dálkových a
na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém
kraji (18RRDU2)
III. Rada města pověřuje Luboše Ježka k přípravě
projektové žádosti
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotace Technickým službám
Police nad Metují s.r.o. na úhradu ztráty koupaliště za rok 2017 ve výši 407.874,14 Kč a předložený
návrh smlouvy.
II. Rada města pověřuje starostku města Police
nad Metují Idu Jenkovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Police nad Metují.
III. Rada města ukládá Luboši Ježkovi zajistit
zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na úřední desce
I. Rada města projednala návrh čtvrtletní odměny
jednatele společnosti Technické služby Police nad
Metují s. r. o. za 1Q 2018 v návaznosti na podmínky
smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti
II. Rada města schvaluje odměnu za splnění úkolů, pokynů a usnesení valné hromady společnosti, a
plnění úkolů technické porady sjednané ustanovením čl. 2 odst. 2.1.2. písm. (a) smlouvy o výkonu
funkce jednatele ve výši 85%.
I. Rada města projednala a bere na vědomí současný stav provozování ČOV Police nad Metují
včetně možných návrhů na optimalizaci provozu
I. Rada města projednala a schvaluje dodatek č. 4
příkazní smlouvy ve věci obstarání správy nemovitostí platný od 1.5.2018.
I. Rada města projednala zprávu hodnotitelské
komise o hodnocení a posouzení nabídek ze zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby „II/303
Police nad Metují - Pěkov“.
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II. Rada města schvaluje vítěze zadávacího řízení
– společnost EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, se
sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha
1, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku (cena díla: 46 417 435,51 Kč bez DPH /část
pro město: 2 824
321, 90 Kč bez DPH; délka realizace 40 týdnů);
uzavření smlouvy o dílo;
III. Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou podpisem smlouvy o dílo.
I. Rada města projednala realizaci veřejné zakázky malého rozsahu akce „Chodník ve spodní části
hřbitova“.
II. Rada města schvaluje následující parametry výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu akci „Chodník ve spodní části hřbitova“.
1. Kritéria hodnocení: nabídková cena, váha 100 %
2. Obeslané firmy: Radek Novotný - Řešetova Lhota;
Albert Lacko - Úpice; Dlaždické práce - VOTAVA.
CZ s.r.o. - Skuteč; BEZEDOS s.r.o. - Hronov;
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Ing. Scholz Pavel - vedoucí IMŽP; Mgr. Luboš
Ježek - správa dotací, náhradníci: Dis. Vítek Hynek
- investiční technik; Ing. Jan Troutnar - odbor IMŽP;
Ing. Helena Ištoková - vedoucí FSO
III. 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 „Oprava prameniště s otevřenou kapličkou a oplocení vstupní
části hřbitova“.
II. Rada města schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava prameniště s otevřenou
kapličkou a oplocení vstupní části hřbitova“ společnost ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ s nabídkovou
cenou 363 700,21 Kč bez DPH (tj. 440 078,00 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 návrh na stanovení vítěze poptávkového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu akce: „Úprava měření plynu objektu čp.
287 v Polici nad Metují“.
II. Rada města schvaluje
- za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava
měření plynu objektu čp. 287 v Polici nad Metují“
společnost VK INVESTING s.r.o., IČ: 49287851,
se sídlem Moravská 205, 551 01 Jaroměř, s nabídkovou cenou 87.328,- Kč bez DPH (tj. 105 667,- Kč
vč. DPH)
- uzavření smlouvy o dílo.
III. Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou k podpisu smlouvy o dílo.
I. Rada města projednala a schvaluje
výpůjčku pozemku p.č. 1213 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 667 m2 panu ░░░░ ░░░░ .
II. Rada města ukládá Nikole Řezníčkové vypracovat smlouvu o výpůjčce.
I. Rada města projednala žádost ░░░░ ░░░░
░░o prodej části pozemku p.č. 1163/3 v k.ú. Police
nad Metují.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 1163/3 v k.
ú. Police nad Metují o výměře 114 m2 společnosti
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Kupní
cena je stanovena na 150,- Kč/m2 + 21% DPH, celková kupní cena činí 20.691,- Kč s DPH. Kupující
také uhradí náklady spojené s vypracováním GP a
převodem pozemku v katastru nemovitostí.
III. Rada města ukládá Nikole Řezníčkové

vypracovat kupní smlouvu a zajistit převod pozemku v katastru nemovitostí.
I. Rada města projednala žádost manželů ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ o prodej části pozemku
p.č. 395/1 v k.ú. Police ad Metují.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 395/1 v k.ú.
Police nad Metují o výměře 291 m2 panu ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░. Kupní cena je stanovena
na 150,- Kč/m2 + DPH, celková kupní cena činí
52.816,50 Kč s DPH. Kupující uhradí náklady s
vypracováním GP a převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
I. Rada města projednala návrh hodnotící komise
na stanovení vítěze veřejné zakázky Rekonstrukce
části suterénu v MŠ Police nad Metují
II. Rada města schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce části suterénu v
MŠ Police nad Metují společnost ░░░░ ░░░░
░░░░ s nabídkovou cenou 1 710 779,23 Kč bez
DPH (tj. 2 070 042,87 Kč vč. DPH);
uzavření smlouvy o dílo.
III. Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou k podpisu smlouvy o dílo.
I. Rada města revokuje usnesení č. 23/7RM/2018
ze dne 19.3.2018
II. Rada města schvaluje vícepráce v maximální
výši 82.963,23 Kč bez DPH na realizaci podlimitní
veřejné zakázky „Stavební úpravy požární zbrojnice
Police nad Metují“.
I. Rada města projednala a schvaluje následující
parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Realizace a provozování městské kompostárny v
Polici nad Metují“:
1. kritéria hodnocení: nabídková cena, váha 100%
2. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop, místostarosta,
Ing. Jan Troutnar, ref. odboru IMŽP, Mgr.
Luboš Ježek, referent správy dotací, náhradníci:
Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP, Ing. Pavel
Kalibán, jednatel TS s.r.o., Ing. Helena Ištoková,
vedoucí FSO
3. obeslané firmy: Šofr Filip, Žďárky 78, 549 37
Žďárky; Jaroslav Diviš, Radvanice 33, 542 12
Radvanice; Alprim CZ, s.r.o., Velké Poříčí 597, 549
32 Velké Poříčí
II. Rada města pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a hodnocení nabídek podle schválených
kritérií
I. Rada města projednala a schvaluje, aby
Technické služby Police nad Metují, s.r.o. zakoupily
pro účely zajišťování komunálních služeb elektromobil. Podmínkou nákupu je získání dotace ve výši
600 tis. Kč.
I. Rada města projednala návrh konkurzní komise
pro konkursní řízení na místo ředitele/ky Mateřské
školy a Základní školy Police nad Metují, okres
Náchod vyzvat jednoho z uchazečů k doplnění materiálů předložených v rámci konkurzního řízení
II. Rada města schvaluje vyzvat uchazeče ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ k doložení pracovní smlouvou
nebo potvrzením zaměstnavatele průběhy jím uváděných zaměstnání, včetně vykonávaného pracovního zařazení.
III. Rada města ukládá tajemníkovi vyzvat jmenovaného uchazeče k doplnění materiálů předložených v rámci konkurzního řízení
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit změnu rozpočtu č. 1 - položky rozpočtového opatření č. 1 - 8. Celkově znamenají rozpočtová
opatření zvýšení příjmů o 3.023.733 Kč, zvýšení
výdajů o částku 2.911.068 Kč a snížení financování
o 112.665 Kč.
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I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit
poskytnutí finančního daru Spartaku Police nad
Metují z.s. ve výši 250.000 Kč určeného na nákup
sekačky.
II. Rada města pověřuje starostku města Police
nad Metují paní Idu Jenkovou podpisem darovací
smlouvy.
I. Rada města projednala a schvaluje následující
parametry výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava střechy nad čp.
97“.
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha 100%.
2. obeslané firmy: Zbyněk Nyč – Náchod; Tesmen
- Červený Kostelec; Miroslav Mach – Náchod; MT
STŘECHY s.r.o. Bukovice
3. výběrová komise: Mgr. Luboš Ježek - referent
správy dotací; Vít Hynek, DiS. - investiční technik; Ing. Pavel Scholz - vedoucí IMŽP; Ing. Pavel
Pohner - tajemník; Mgr. Jiří Škop - místostarosta města; náhradníci: Ing. Jan Troutnar – ekolog;
Ing. Helena Ištoková - vedoucí FSO; Ing. Kateřina
Brátová - vedoucí OV
II. Rada města pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a vyhodnocení nabídek podle schválených
kritérií.
I. Rada města projednala nabídku společnosti City
Upgrade s.r.o., IČ: 02756021, se sídlem: Dukovany
221, 675 56, Dukovany, na zpracování Vize rozvoje
města Police nad Metují
II. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo
dle předloženého návrhu smlouvy
III. Rada města pověřuje místostarostu města
Mgr. Jiřího Škopa podpisem smlouvy a průběžným
podáváním informací o stavu přípravy rozvojové
vize města.
I. Rada města projednala a schvaluje výsledky
hospodaření Knihovny města Police nad Metují za
1. čtvrtletí 2018. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky
nebyly zjištěny.
I. Rada města projednala a schvaluje výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy, Police
nad Metují, okres Náchod za 1. čtvrtletí 2018.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. Rada města projednala a bere na vědomí rozpis
uzavření provozu jednotlivých zařízení školy o letních prázdninách.
I. Rada města projednala a schvaluje výsledky
hospodaření Základní umělecké školy Police nad
Metují za 1. čtvrtletí 2018. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
I. Rada města schvaluje použití částky 162 745 Kč
z Fondu investic ZUŠ na pořízení investičního majetku: Dataprojektor EPSON G 7905 s objektivem
elplu03-g 7000
I. Rada města projednala smlouvu o poskytnutí
dotace na realizaci projektu „Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují č. p. 108 - 3. etapa“
II. Rada města schvaluje přijetí dotace z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem „Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v
Polici nad Metují č. p. 108 - 3. etapa“ evidovaného
pod číslem 17RGI02-0344 ve výši 1 500 000,- Kč.
III. Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou k podpisu smlouvy.
I. Rada města schvaluje objednání elektrické pece
Fusing 40 od firmy Komplet Keramika s.r.o., za
nabídkovou cenu 71.400 Kč včetně DPH v rámci
projektu IROP „Od řemesla k počítači - tradiční
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řemesla a digitální technologie ruku v ruce“
II. Rada města pověřuje starostku města p. Idu
Jenkovou podpisem objednávky.
I. Rada města odvolává dle §166 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:
a) z pracovního místa ředitele Základní školy a
Mateřské školy Police nad Metují, okres Náchod
pana ░░░░ ░░░░ ░ k 31. 7. 2018;
b) z pracovního místa ředitele Základní umělecké
školy Police nad Metují, okres Náchod pana
░░░░ ░░░░ k 31. 7. 2018.
I. Rada města projednala a schvaluje pronájem
částí pozemků p.č. 1083 o výměře 180 m2 a p.č.
395/1 o výměře 1500 m2 oba v k.ú. Velká Ledhuje,
panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Pronájem
pozemků je od 1. 6. 2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Nájemné je stanoveno ve
výši 3.360,- Kč/rok. Poměrná část úhrady za nájemné pro rok 2018 činí 1.960,- Kč.
II. Rada města ukládá Nikole Řezníčkové
Vypracovat nájemní smlouvu.
I. Rada města projednala a schvaluje pacht pozemků p.č. 212/3 a 212/4 oba v k.ú. Velká Ledhuje
o celkové výměře 14366 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ Pacht je od 1. 1. 2018 na dobu určitou a to do 31. 12. 2018. Pachtovné je stanoveno ve
výši 2% z průměrné základní ceny zem. pozemků
dle platné vyhlášky a to je: Pozemek p.č. 212/3 v
k.ú. VL ve výši 14.668,- Kč/rok Pozemek p.č. 212/4
v k.ú. VL ve výši 200,- Kč/rok Celkové pachtovné
je 14.868,- Kč/rok.
II. Rada města ukládá Nikole Řezníčkové vypracovat pachtovní smlouvu.
I. Rada města projednala a schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 758/1 v k.ú. Velká Ledhuje
o výměře cca 800m2.
II. Rada města ukládá Nikole Řezníčkové vyvěsit
záměr pronájmu na úřední desce města Police nad
Metují.
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 11 k
nájemní smlouvě na pronájem pozemků k lesnímu
hospodaření, uzavřené dne 4. 3. 2008 mezi městem
Police nad Metují a DSO Lesy Policka, spočívajícího ve změně pronajatých pozemků a jejich celkové
výměry podle přílohy k nájemní smlouvě, a dále ve
změně výše nájemného.
II. Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou podpisem dodatku č. 11 k nájemní smlouvě s DSO Lesy Policka.
III. Rada města ukládá Janu Troutnarovi, Ing. předat podepsaný dodatek č. 11 k nájemní smlouvě s
DSO Lesy Policka k podpisu výkonnému řediteli
svazku.
I. Rada města projednala a schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na výsadbu
dřevin v krajině v k.ú. Police nad Metují a Velká
Ledhuje společností Zahrady pro radost s.r.o.,
Blešno, IČ: 288164 98, podle nabídky, a s tím spojeného biologického posouzení, pro podání žádosti
o dotaci z OPŽP v rámci výzvy MAS Stolové hory
a pro následnou realizaci, za předpokládanou cenu
50 tis. Kč. Náklady na PD do výše 30 tis. Kč jsou
uznatelným nákladem dotace.
II. Rada města projednala a schvaluje podání
žádosti o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí 1014-2020, prioritní osa Ochrana a péče o
přírodu a krajinu, v rámci výzvy MAS Stolové hory
č. 05 17 088, na realizaci výsadby dřevin v krajině
v k.ú. Police nad Metují a Velká Ledhuje, s realizací
do konce roku 2023.
I. Rada města projednala opravu komunikace v ulici Radimovská u č.p. 81 v maximální výši
250.000,- Kč bez DPH, realizovanou firmou Movis
Hronov, s.r.o., nám. Čs. armády 1, IČO: 25983181.

II. Rada města schvaluje opravu komunikace
v ulici Radimovská u č.p. 81 v maximální výši
250.000,- Kč bez DPH, realizovanou firmou Movis
Hronov, s.r.o., nám. Čs. armády 1, IČO: 25983181.
III. Rada města pověřuje starostku Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o dílo.
I. Rada města projednala nabídku společnosti City
Upgrade s.r.o., IČ: 02756021, se sídlem: Dukovany
221, 675 56, Dukovany, na zpracování zastavovací studie nové zóny pro výstavbu rodinných domů
označené v územním plánu města jako B20
II. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na pořízení zastavovací studie
III. Rada města pověřuje místostarostu města
Mgr. Jiřího Škopa podpisem smlouvy o dílo.
I. Rada města projednala návrh na podání registrace v rámci dotačního projektu WiFi4EU zaměřeného na vytvoření sítě veřejně přístupných wi-fi
bodů v evropských městech.
II. Rada města pověřuje tajemníka provedením registrace a následnou přípravou projektu.
I. Rada města projednala a schvaluje zpracování a
vytvoření podkladů, technických materiálů a žádosti
k dotaci na VO ve městě Polici nad Metují firmou
EFektivní OSvětlování s.r.o., Děčinská 509, 470 01
Česká Lípa za nabídkovou cenu 37.260,- Kč bez
DPH.
II. Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou podepsáním objednávky.
I. Rada města projednala návrh hodnotící komise na stanovení vítěze veřejné zakázky „Základní
vnitřní vybavení ZUŠ Police nad Metují“.
II. Rada města schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Základní vnitřní vybavení ZUŠ
Police nad Metují“ firmu░░░░ ░░░░ ░░░░ s
nabídkovou cenou 469 787,00 Kč bez DPH (tj. 568
422,00 Kč vč. DPH) a současně také schvaluje uzavření kupní smlouvy.
III. Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou k podpisu kupní smlouvy.
I. Rada města projednala návrh hodnotící komise
na stanovení vítěze veřejné zakázky „VZT zařízení
a rozvody pro kuchyň v ZŠ Police nad Metují“
II. Rada města schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „VZT zařízení a rozvody pro
kuchyň v ZŠ Police nad Metují“ společnost ČECH
VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o., IČO 275 06 380 se
sídlem Semonice 81, 551 01 Jaroměř, s nabídkovou
cenou 988 730,00 Kč bez DPH (tj. 1 196 363,00 Kč
včetně 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 a schvaluje záměr pronájmu městské kompostárny v Polici nad Metují,
na pozemcích města p.č. 220/2 a 220/5 v k.ú. Velká
Ledhuje o celkové ploše cca 6565 m2, s následujícími podmínkami: min. doba pronájmu 2 roky od
zahájení provozu, výše nájemného 10 tis. Kč ročně,
zkušenost s provozem kompostárny a zajištěnost
potřebné provozní mechanizace.
II. Rada města ukládá Janu Troutnarovi, Ing. zajistit vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce města
I. Rada města projednala návrh hodnotící komise na stanovení vítěze veřejné zakázky „Realizace
a provozování městské kompostárny v Polici nad
Metují“.
II. Rada města schvaluje za vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Realizace a provozování městské
kompostárny v Polici nad Metují“ uchazeče ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ s nabídkovou cenou 613
039,00 Kč bez DPH (tj. 741 777,19 Kč vč. DPH)
a současně také schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou k podpisu smlouvy o dílo.
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
Kontrola v odpadovém
sběrném dvoře !!!

Odpadový sběrný dvůr v Polici nad
Metují slouží pro polické občany, tedy fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území města a pro fyzické osoby, které mají
na území města ve vlastnictví objekt sloužící pro individuální rekreaci. Není určen
pro odpad od podnikatelů, firem či organizací ani pro občany jiných obcí. Jeho provoz
je hrazen z rozpočtu města a z odpadového poplatku výše uvedených fyzických osob. Proto
nutnou podmínkou pro příjem odpadu
do sběrného dvora je předložení průkazu
totožnosti s adresou trvalého pobytu a dokladu o úhradě odpadového poplatku. Tuto
kontrolu zajišťuje obsluha sběrného dvora, a
je to i jedna z činností, za kterou město provozovateli – společnosti Marius Pedersen a.s.
platí. Město proto žádá návštěvníky sběrného dvora, aby v tomto s obsluhou spolupracovali, aby v opačném případě nebyla nutná
asistence policie. Upozorňujeme také na to, že
sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem. Děkujeme za pochopení.

Třídění bioodpadu
v domácnosti

V předešlých číslech PM jsme informovali o důležitosti kompostování bioodpadu,
protože je cenným zdrojem humusu, potřebného pro zdravou půdu. Zdůraznili jsme také
potřebnost domácího kompostování, jako
efektivního způsobu předcházení vzniku
odpadu a nutnost odstranění zlozvyku odkládání bioodpadu z domácností i zahrad do
směsného odpadu (tedy do popelnic a kontejnerů), abychom tím zamezili jeho následnému
nežádoucímu skládkování.
V souvislosti s potřebnou změnou dosavadních domácích zvyklostí je třeba řešit
otázku, jak doma s bioodpadem nakládat
a jak ho shromažďovat odděleně od ostatních odpadů, aby nehyzdil a nesmrděl (toto
bývá vedle pohodlnosti nejčastější překážka
pro jeho třídění a uchovávání v domácnostech). Rada je zde velmi jednoduchá - tak jako
ostatní vytříděný odpad, lze i bioodpad ukládat do speciálních nádob, a to např. košíků,
které oddělené shromažďování umožňují,
a navíc zajišťují jeho potřebné odvětrávání a vysoušení. Významně tím snižují hnití
a odstraňují zápach. Čerstvý bioodpad má
vysokou vlhkost a v uzavřeném koši nebo
jiné nádobě se u dna může utvořit zvodnělý
výluh, ve kterém odpad začne hnít (rozkládat
se bez přístupu vzduchu) a zapáchat. Pokud
však bioodpad ukládáte do speciálních odvětrávaných košů, výluh se nevytvoří a zápach se sníží na minimum. Do této nádoby
je ale ještě potřebné a i pohodlné vkládat
speciální paropropustné kompostovatelné
papírové nebo škrobové sáčky, které po naplnění lze odložit do kompostéru, na kompost
nebo do hnědého kontejneru na bioodpad,
společně s ním - zkrátka vysype se z koše i
se sáčkem. Manipulace s bioodpadem je tak
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odvezeno 320.752 kg (89.870) = 16,9 %
(5,8) odpadů.

jednoduchá a čistá. Není ale možné, zaměnit papírové nebo škrobové sáčky za mikroténové (plastové). Košík i speciální sáčky
je možné koupit v internetovém obchodě
(např. www.ekonakup.cz nebo www.nakompost.cz). Časem bude snad možné zakoupit
je i mimo internetový obchod, v železářství.
Bioodpad v Polici, nekončí v popelnici.

Odpadová statistika
za rok 2017

V rámci pravidelného ohlédnutí za uplynulým obdobím předkládáme statistiku tvorby
odpadu polickými občany v loňském roce.
Z míst stanovených pro odkládání odpadů
na území města Police n. M. bylo prostřednictvím společnosti Marius Pedersen, a.s. svezeno následující množství komunálního a
drobného stavebního odpadu (pro porovnání
uvádím v závorkách údaje za rok 2015):
yy plasty 63.849 kg (64.236), nápojové kartony 1.036 kg (939), sklo 60.352 kg (63.658),
papír 67.236 kg (65.542), železo 5.540 kg
(12.170),
yy pneumatiky 9.999 kg (9.657), olověné akumulátory 14 kg (13), barvy a lepidla 3.112
kg (3.423), léčiva 6 kg (12), rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
a detergenty 346 kg (360), oleje 479 kg
(313),
yy biologicky rozložitelný odpad 143.730 kg
(127.420),
yy objemný odpad 164.180 kg (145.790),
yy směsný (zbytkový) komunální odpad
1.109.368 kg (838.268)
yy stavební odpad 263.570 kg (205.420).
Celkové množství svezeného odpadu v roce 2017 tedy činilo 1.892.817 kg
(1.538.769).
Toto celkové množství odpadu lze také rozdělit následovně:
yy do kontejnerů a SD bylo vytříděno (PL,
NK, SK, PAP, ŽE, BIO) 224.623 kg
(236.005) = 11,9 % (15,3)
yy SD a mobilními sběry dále prošlo
yy nebezpečný odpad 3.957 kg (5.669) =
0,2 % (0,4)
yy objemný, směsný a bio odpad, pneumatiky 296.059 kg (163.553) = 15,6 % (10,6)
yy stavební odpad 263.570 kg (205.420) =
13,9 % (13,3)
yy popelnicemi a kontejnery u domů (včetně
chalupářů) prošlo 783.856 kg (740.292) =
41,5 % (48,2)
yy z odpadkových košů, z ulic (smetky), ze
hřbitova a z ostatních činností technických služeb a města bylo prostřednictvím
překladiště na bývalé skládce u Radešova

Průměrně tedy na 1 obyvatele města vychází ročně celkem 430 kg (374) odpadu, z toho
yy 51 kg (52) vytříděných (PL, NK, SK, PAP,
ŽE, BIO),
yy 128 kg (136) odpadu nebezpečného, objemného, ze zeleně a stavebního, odložených ve sběrném dvoře,
yy 178 kg (174) zbytkového odpadu odloženého do popelnice nebo kontejneru u
domu;
yy zbývajících 73 kg (20) je podíl na odpadu
z odpadkových košů, z ulic, ze hřbitova a
z ostatních činností technických služeb a
města.
(Z výše uvedeného pro představu samostatně uvádím podíl bioodpadu, který činil 33
kg (27) na obyvatele.)
Do odpadové evidence se nepočítá vyřazená elektrozařízení, odebraná zpětným odběrem prostřednictvím sběrného dvora a kolektivních systémů Asekol, Elektrowin a Ecobat,
které činilo 17.551 kg.
Pro představu ještě uvedu, že celkové
odpadové náklady za rok 2017, bez provozních nákladů technických služeb a po odečtení příjmu od společnosti Eko-kom, Asekol
a Elektrowin (553.000,- Kč), činily cca
3.679.000,- Kč, což je průměrně na každého
obyvatele cca 836, - Kč.
Co dodat závěrem? Podíl 11,9 % vytříděných odpadů (PL, NK, SK, PAP, ŽE, BIO)
z celkového množství vytvořených odpadů je
málo, ale je to tím, že stoupl podíl objemného,
směsného, stavebního a bio odpadu ve sběrném dvoře a na Radešově. Pokud ale vztáhneme toto vytříděné množství pouze k celkovému množství směsného odpadu z popelnic a
kontejnerů, což činí cca 29 %, je tento podíl
trochu příznivější (průměrný podíl těchto složek včetně bioodpadu v naplněné popelnici
je celkem cca 70 %). I tak ale mají poličtí
občané v tomto směru stále značné rezervy a měli by se snažit uvedený podíl výrazně zvýšit. Je to nejen kvůli tomu, aby město
získalo pro provoz odpadového systému vyšší
finanční příspěvek od společnosti Eko-kom a
ušetřilo za ukládání odpadu na skládku, ale i
z důvodu zpětného využívání surovin a snížení spotřeby energií. Samozřejmostí by mělo
být, že do popelnic nelze odkládat nejen
tříděné odpady, ale ani žádná (tedy ani ta
nejmenší) vyřazená elektrzařízení, baterie, barvy a další nebezpečné odpady, a ani
bioodpady.
Za město lze konstatovat, že podmínky
pro třídění a řádné nakládání se všemi základními složkami komunálního odpadu jsou vytvořené a budou i kapacitně rozšiřované, tak
je potřebné je využívat. Tak ať „Třídí celá
Police, je to snadné velice“.
Závěrem je potřebné poděkovat všem,
kdo důsledně třídí a se svými odpady řádně
nakládají v rámci městského odpadového
systému.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Jubilea
V dubnu 2018 slavili:

70 let

75 let
80 let
85 let
90 let

pan Jaroslav Zemek
pan Jiří Černý
pan Jiří Tauc
pan Zdeněk Odl
paní Ladislava Macková
paní Alena Pohlová
paní Marie Seifertová
paní Bohumila Milerová
pan Josef Tiller
pan Ľudovít Lély
paní Žofia Gumuláková
paní Sidonia Aldová
pan Jaroslav Kasal
pan Radislav Veigert
paní Danuše Matěnová
paní Věra Frymlová

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

Sňatky
Jarní dubnové souhlasné ANO zaznělo
jen 2x. poprvé to bylo netradičně ve středu v
podvečer.
Podruhé 21. 4. na Slavném v přírodě
Ondřej Hauschke a Lucie Pfeiferová.

Statistika
Dle dostupných údajů mělo k 30.4.2018
město Police nad Metují 4075 obyvatel.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Poděkování

Dne 11. června by se dožil 70 let pan
ANTONÍ KRÁL z Bukovice. Vzpomeňte si s
námi. Nikdy na něho nezapomeneme.
Manželka
Alena
a děti
Alenka
a Toník
s rodinou

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

Naposledy v prvním pololetí
se při společném čtení sejdeme

12. června v 15 hodin

v dětském oddělení knihovny
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Domácí pekař

Aneb Jak přijít vlastním přičiněním k dobrému pečivu autorky Klára Hadašové je novým
knižním přírůstkem do fondu knihovny. Asi vám
jméno autorky něco říká. Ano již vydala knihu
Domácí mlékař, ano žije s rodinou na pěkovských
Končinách a ano představila Domácího mlékaře
na přednášce v knihovně. Proč tedy nepokračovat. Pozvali jsme paní Kláru s celou rodinou do
knihovny, aby nám novou knihu opět představili (na vydání knihy se podílela totiž celá rodina
– Jentl malovala ilustrace, Ester pekla, Kvido a
Hugo to jedli a manžel to celé zastřešoval).
Vždyť kdo by si doma nechtěl upéci chléb,
housku, dalamánek nebo třeba sladkou bábovku. A o tom je tato knížka. Sejdeme se v úterý
19. června v 18 hodin v knihovně.

Nevrátili se - mrtvi jsou

Pomníky, pamětní desky a kenotafy obětem
1. světové války vyjadřují pietní vzpomínku na
ty, kteří se do svých rodných domovů nevrátili
a položili své životy ve Velké válce 1914–1918.
Každé jméno na pomníku, pamětní desce a v kronikářském záznamu nese lidský příběh, připomíná bolest nad ztrátou života, je vzpomínkou na
zemřelého, který měl své místo v rodině, obci,
společnosti, ale nebylo mu dáno naplnit svůj životní osud. Padl, zemřel – zachovejme v paměti
jeho jméno.
Cílem autorů této knihy Věra Vlčkové a
Jana Čížka bylo nalézt, zdokumentovat a popsat
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podobu, stav i historii vzniku všech pomníků a
pamětních desek připomínajících první světovou válku na území současného okresu Náchod.
Také stránky o Polici a okolních obcích v knize
najdete.
Knihu vydalo Nakladatelství Pavel Mervart
v Červeném Kostelci a v době psaní těchto řádků
je kniha na cestě z nakladatelství přes zpracování do katalogu knihovny ke čtenářům v polické
knihovně i obecních knihovnách okolních obcí.
Věříme, že si je najde.

Nabídka knih:

Vaše knihovnice

BAČOVSKÁ, PETRA: MRTVÍ NEKLEPOU

Druhý detektivní román české autorky, v
němž opět jako hlavní hrdina vystupuje bývalý policista Alan Krainer,který pracuje jako
vedoucí bezpečnostního oddělení v právnické
společnosti.
JEHLÍKOVÁ, BLANKA:
KDE SPÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ UPÍRKA

Paranormálně romantická fantasy o krásné
upírce, jež si vyrovnává své účty se smrtelníky.
FAULEROVÁ, LUCIE: LAPAČI PRACHU

Románový debut Lucie Faulerové je nesentimentální a drásavá prozaická výpověď o dnešní
mladé ženě - o jejím „ne vztahu“ k dětem a k
mateřství, jež je únikem ze samoty a dosažením
doživotní moci ovládat někoho druhého.
MERTLÍK, VLADIMÍR:
ZDRAVÍČKO, DOKTORE! : HOVORY S LÉKAŘI O VAŠEM ZDRAVÍ

Kniha původně rozhlasových rozhovorů,
které vedl Vladimír Mertlík se svými hosty,
významnými českými lékaři z různých oborů.
Čtenáři se tak například dovědí od primáře hematologie Miloše Bohoňka o tajemství naší krve,
prozkoumají zákoutí nervové soustavy s předním neurochirurgem Vladimírem Benešem či
zjistí mnoho zajímavého o jednom z největších
strašáků současnosti, rakovině plic, s primářem
radioonkologie Janem Dvořákem. Kniha je čtivý vhled do zákulisí složité a nesmírně zajímavé
vědy zvané medicína.

CHEREZINSKA, ELŻBIETA: HRA O KOSTI

Výjimečný strhující historický román-thriller s drsným intrikánským středověkým prostředím a komplikovanou vyčnívající historickou
osobností Boleslava I. Chrabrého v hlavní roli.
KAMENÍKOVÁ, ANNA: ŘEŠÍŠ; HŘEŠÍŠ

Herečka a zapálená kuchařka Anna
Linhartová dobře ví, že jsou chvíle, kdy člověk
řeší, kolik a co má jíst, protože se váha zasekla
na nepříjemně vysokém čísle. A potom existují
v životě okamžiky, kdy jdou předsevzetí ohledně správné životosprávy stranou a vypadá to, že
všechny problémy dokáže vyřešit jen velký kus
čokoládového dortu. Řešit, nebo Hřešit? Teď
máte na výběr díky jednoduché, hravé, bohémsky rozevláté a oboustranně řešené kuchařce.
PICOULT, JODI: VELKÉ MALIČKOSTI

Román americké autorky se dotýká věčného tématu rasových předsudků a vypráví příběh
zdravotní sestry černé pleti, obviněné ze smrti
novorozence.
HLAVATÁ, DANA: ZABIJ TU MRCHU

Krimiromán slovenské autorky, určený spíše
ženským čtenářkám, se točí kolem případu vraždy starší ženy, jež svému okolí dávala až příliš
mnoho důvodů ke svému odstranění.
EŠNER, ANTONÍN:
STŘÍBRŇÁK Z MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ

„Kdo jiný, než myslivec, osvícený a vybavený znalostmi života zvěře, by se měl postarat o
to, aby život pokračoval a ochránil ty, jež mu byli
svěřeni zákonem? Kdo jiný by měl na sebe vzít
odpovědnost?“ To je ústřední myšlenkou knihy
povídek z lesů, vod a strání, nazvanou podle hrdiny hlavního příběhu „Stříbrňák z Měsíčního
údolí“.
HONZÁK, RADKIN:
PSYCHOSOMATICKÁ PRVOUKA

Kniha významného českého psychiatra hledá
odpověď na otázku vztahu lidského těla a lidské
duše. Psychosomatická prvouka je výsledkem
jeho padesátiletého, a jak poctivě přiznává, většinou marného hledání pravdy o zdraví a nemoci.
Dáša Ducháčová
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K U LT U R A
PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
EUROKLÍČ
v Polici
nad

Metují

WC pro imobilní v budově Pellyho
domů, které je přístupné zvenku,
z ulice 17. listopadu, je nově osazeno
speciálním zámkovým systémem, který lze otevřít tzv. Euroklíčem.
Toto WC bude nově vybaveno také
přebalovacím pultem pro děti.
Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby
se sníženou schopností pohybu a orientace (např. vozíčkáře), a to k otevření veřejně přístupných sociálních
zařízení (WC), výtahů, schodišťových
plošin a podobných zařízení.

K čemu je dobrý Euroklíč?
Výhodou Euroklíče je, že si s ním lidé
se zdravotním postižením můžou tato
zařízení odemknout sami a nemusejí
žádat o klíč obsluhu.
Euroklíč tak zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních
zařízení. Euroklíč lze použít v řadě
zemí Evropy, u nás je již osazeno
přes 1000 Eurozámků (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v
obchodních centrech apod.).

Proč je nutné prostory uzavírat
a osazovat Eurozámkem?
Uvedené cílové skupiny potřebují ke
své hygieně vybavené a čisté prostředí, což prostor uzavřený Eurozámkem
lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání
jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany, bezdomovci apod.)
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Centrálním distribučním místem
Euroklíčů pro Královéhradecký kraj
je: Centrum pro integraci osob se
zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. - www.czphk.cz a

jeho jednotlivá regionální pracoviště:

Náchod - regionální pracoviště
Palachova 1303, 547 28 Náchod
tel: 491 426 027
e-mail: nachod@czphk.cz

Kdo může získat zdarma Euroklíč?
a) Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P,
diabetik, stomik, onkologický pacient,
člověk trpící roztroušenou sklerózou,
Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou
chorobou a ulcerózní kolitidou; a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR.
b) Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby pečující o
děti do tří let, a to na krajských pracovištích Síť pro rodinu, z. s.
www.sitprorodinu.cz

Pro získání Euroklíče je nutné předložit občanský průkaz či jiný doklad
totožnosti. Dále průkaz TP, ZTP,
ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu
postižení (např. diabetik, stomik, onkologický
pacient
apod.).
V případě ztráty či odcizení je možné
Euroklíč zakoupit.

Rozšíření nabídky a zkvalitnění
služeb TIC Police nad Metují

Město Police nad Metují uspělo
s žádostí a získalo v rámci grantů Královéhradeckého kraje částku 35.000
Kč na činnost Informačního centra.
V rámci projektu budou realizovány
např. Vycházky Polickem, grafické
práce a tisk propagačních materiálů,
které souvisí s nabídkou atraktivního
trávení volného času a poznání historie Police n. M. Dále grant z části pokryje finance na personál v rámci rozšířeného
sezónního
provozu TIC,
vydání
ilustrované
mapy města
pro děti apod.

PELLYHO DOMY

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO
ČASU
Středa 13. 6. 2018 od 14:30 hod
Miroslav Šiška: Ohlédnutí za zkušenostmi z třicetileté praxe v Právu
Vstupné: 60 Kč
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Z MÉHO KRAJE

Vernisáž: 28. 6. 2018 od 18:00 hod
Konferenční místnost
Výstava fotografií Miloše Kleinera,
který aktivně fotografuje přibližně
deset let. Převážně krajinu ve svém
okolí, přírodu z dálky i z blízka.
Výstava bude přístupná denně do 29. 7.
PO - PÁ 9:00 - 17:00 hod, SO - NE 9:00 15:00 hod

KOLÁROVO DIVADLO
SPÍCÍ KRASAVICE

Úterý 5. 6. 2018 a středa 6. 6. 2018,
od 18:00 hod
Taneční pohádka žáků tanečního oboru Alžběty Černé ZUŠ Police n. Metují.
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

KINO / LETNÍ KINO
PLANETA ČESKO

Úterý 12. 6. 2018 od 17:30 hod
Kino-Kolárovo divadlo
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
Vstupné: 80 Kč

Očištěn a obohacen o zážitky, které mu
město nemůže nikdy poskytnout…
Komedie / Romantický.
Česko, 2000, 104 min
Středa 4. 7. 2018 od 21:30 hod

SAMOTÁŘI

Komedie / Drama
Česko / Slovinsko, 2000, 103 min
Středa 11. 7. 2018 od 21:30 hod

ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie
Česko, 2010, 112 min

Středa 18. 7. 2018 od 21:30 hod

BAJKEŘI

Komedie
Česko, 2017, 95 min
Středa 25. 7. 2018 od 21:00 hod

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie / Romantický
Česko, 2016, 97 min

Středa 1. 8. 2018 od 21:00 hod

NĚŽNÉ VLNY

Komedie / Romantický
Česko, 2013, 96 min
Středa 8. 8. 2018 od 21:00 hod

TÁTOVA VOLHA

Komedie / Drama
Česko, 2018. 90 min
Středa 15. 8. 2018 od 21:00 hod

JEDNA RUKA NETLESKÁ
Komedie
Česko, 2003, 103 min

Středa 22. 8. 2018 od 20:30 hod

REBELOVÉ

Komedie / Romantický / Muzikál
Česko, 2001, 109 min
Středa 29. 8. 2018 od 20:30 hod

CESTA DO LESA
CESTA Z MĚSTA

Středa 27. 6. 2018 od 21:30 hod
Areál Víceúčelového sportoviště
Programátor Honza (Tomáš Hanák)
tráví většinu svého času v softwarovém domě: mailuje, upgraduje, senduje, attachuje a loaduje. Když bere na
výlet do přírody svého předpubertálního syna (Michal Vorel) z rozvedeného manželství, nezapomene samozřejmě přibalit mobil, notebook a digitální
kameru. Hektický víkendový výlet se
záhy protáhne na několikatýdenní
pobyt v malé podhorské vesničce, kde
Honza se synem stráví nejhezčí a nejveselejší chvíle svého života. S příchodem zimy je Honza zákony byznysu
přinucen vrátit se zpět do civilizace.
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Komedie / Romantický
Česko, 2012, 110 min
Vstupné: 60 Kč / projekce
Uvedené časy jsou orientační - začínáme po setmění.
Změna programu vyhrazena.
Deky, židle, křesílka apod. s sebou.
Prodej drobného občerstvení zajištěn.
Areál přístupný 60 min před zahájením
projekce.
V případě nepříznivého počasí
/zhoršení povětrnostních podmínek
se promítání ruší.
Aktuální informace budou uvedeny
vždy před jednotlivou projekcí na
www.policko.cz a také facebook.com/pellyhodomy

POLICKÁ ZELŇAČKA
3. ROČNÍK
POLICKÁ ZELŇAČKA
ŘEMESLA V DŘEVĚNCE

Sobota 9. 6. 2018
Masarykovo náměstí, stará škola
Dřevěnka
3. ročník soutěže ve vaření polévky s
trhem a doprovodným programem
8:15 / slavnostní zahájení salvou
Ostrostřelecké gardy polické, hymna
Polické zelňačky, zahájení soutěže ve
vaření
9:00 - 11:00 / soutěže pro kuchařské
týmy (krouhání zelí na čas, hod „zelnou hlávkou“ do dálky, hod na kuželky
a střelba na zajíce - hod zelnou hlávkou na terč aneb zachraň svoji úrodu),
soutěž o nejsympatičtější tým (rozhoduje veřejnost)
11:30 / ukončení soutěže ve vaření,
odběr soutěžních vzorků, hodnocení
porotou
12:00 / prodej polévky veřejnosti
13:00 / vyhlášení výsledků soutěže
15:00 – 16:00 (cca) / ukončení programu
V průběhu akce:
♫ KAMARÁDI OSADY 5
♫ K LA P ET O Náchod
RETRO BESÍDKA PIONÝREK z MŠ
Fučíkova

Po celou dobu konání akce:
* TRH na náměstí a SKÁKACÍ HRAD
* ŘEMESLA V DŘEVĚNCE (9:00 –
16:00 hod):
Cech panen rukodělných zve na ukázky tradičních řemesel a rukodělných
výrobků.
Akce se koná za každého počasí. Uvedené časy jsou pouze orientační!
Změna programu vyhrazena.
Náměstí vč. Kostelní ulice je po celý
den dopravně uzavřeno. Vjezd do
Tomkovy ulice bude omezen již od
pátečních večerních hodin (stavba
podia)
Moderuje
Tomáš
Peterka.
Mediální
partner:
Český
rozhlas
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VYCHÁZKY POLICKEM
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.
Přihlášky, bližší informace a platba
předem v informačním centru.
VYCHÁZKA POLICKEM III.
Historická vycházka Stárkovem
a okolím
Sobota 16. 6. 2018
Vycházka Stárkov – Bystré s Mgr. Janem Tůmou, odborným pracovníkem
Regionálního muzea v Náchodě. Středověké městečko se zaniklou tvrzí,
renesančním zámkem, a doklady roubené architektury. Zaniklý hrad Bystrý
- nedokončené hradní provizorium ze
13. století.
Délka trasy cca 5 km
Náročnost: středně těžká trasa, část
trasy mimo značené a udržované cesty
(po louce a lesem).
Přihláška a platba předem v informačním centru do 14. 6. Účastnický poplatek: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
VYCHÁZKA POLICKEM IV.
Po stopách lidové architektury
Machovska
Sobota 30. 6. 2018
Historická vycházka po stopách zaniklé i dosud stojící lidové architektury s
Mgr. Janem Tůmou. Machovská Lhota,
Machov a Nízká Srbská.
Délka trasy cca 9 km
Náročnost: lehká až střední, vesměs po
zpevněných komunikacích
Přihlášky a platba předem v informačním centru do 28. 6. 2018. Účastnický
poplatek: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
Upozorňujeme návštěvníky akcí
pořádaných Pellyho domy, že organizátor bude z vybraných akcí pořizovat audiovizuální záznam, který
bude sloužit pro jeho vlastní, nekomerční, potřeby.

PŘIPRAVUJEME
VYCHÁZKA POLICKEM V.
Po přírodních zajímavostech České
Metuje, Javoru, Dědova a Ostaše
Sobota 28. 7. 2018
Vycházka s Ing. Petrem Kunou, pracovníkem Správy CHKO Broumovsko.
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INFORMAČNÍ
CENTRUM
Z činnosti informačního centra
V informačním centru máme nyní
napilno. S měsícem květnem byla zahájena hlavní turistická sezona 2018.
Někteří z Vás to jistě sami zaznamenali
– po našem městě se pohybuje více
lidí, procházky do okolí už nejsou tak
klidné a tiché a v informačním centru
jsme prodloužili pracovní dobu. Nyní
nás můžete navštívit od pondělí do
pátku od 9 do 17 hod. a nově také
v sobotu od 9 do 15 hod.
S narůstajícím počtem návštěvníků
města ubývá času, který věnujeme
tvůrčím činnostem. Naše práce nyní
zahrnuje
především
kontakt
s příchozími lidmi – prodej, podávání
informací o památkách, turistických
trasách, dopravě apod., prodej lístků
na kulturní akce a celkové zajištění
provozu informačního centra. I přes
narůstající návštěvnost se snažíme
využít volné mezičasy – např. informujeme na sociálních sítích, školíme se,
píšeme propagační texty, připravujeme bulletin pro ubytovatele a stravovatele.
V měsíci květnu jsme také zahájili
letošní cyklus Vycházek Polickem,
navštívili jsme s Mgr. Janem Tůmou
Žabokrky, a odstartovala také soutěž
s Polickým questem. Zapojit do hry se
mohou nejen turisté, kteří chtějí poznat naše město, ale i místní občané,
kteří rádi luští hádanky a soutěží. Stačí
si v informačním centru vyzvednout
pracovní skládačku s instrukcemi,
vydat se na poznávací cestu centrem
našeho města, vyluštit tajenku a s ní se
vrátit na informační centrum. My Vás
následně zařadíme do soutěže o 3
výherní balíčky v hodnotě 1000, 600 a
400 Kč, a tři nástěnné kalendáře od
Jaroslava Soumara,
V předchozím vydání Polického měsíčníku jsem slibovala informace o naší
účasti na akcích. Zúčastnili jsme se
všech tří, tj. konference Léto 2018
v Kladském pomezí, jarního setkání
informačních center i semináře
s workshopem na téma cestovní ruch
na Broumovsku. Účast nám umožnila
více propagovat naše město, a to před
zástupci nejen informačních center a
turistických atraktivit Kladského pomezí, ale i před zástupci Královéhradeckého kraje a před zástupci z Polska.
Distribuovány nám byly materiály na
letošní léto od společnosti Branka
o.p.s. – letní noviny Kladského pomezí,

soutěžní mapy Toulavý baťoh, brožurky Festival zážitků a mapa Čapek.
Všechny tyto materiály jsou dostupné
u
nás
v informačním
centru
k rozebrání. Také jsme diskutovali a
snažili se o navázání lepší spolupráce.
V neposlední řadě jsme si odnesli tipy
na výlety a seznámili jsme se
s plánovanými akcemi na letošní jaroléto. Jeden z tipů na výlet předám
v tomto čísle i Vám. Byla by škoda
takové místo nenavštívit, proto čtěte
dál.
Mgr. Nikola Plná

NÁŠ TIP NA VÝLET

MiniEuroland – park miniatur
Klodzko

MiniEuroland se nachází hodinu cesty
(45-50 km) od Police nad Metují. Jedná
se o park, který se rozkládá na ploše
20 tisíc m2 a nachází se zde 40 miniatur světových staveb, např. šikmá věž
v Pise, Braniborská brána, fontána di
Trevi a další. Součástí parku je arboretum, které tvoří unikátní stromy a
kvetoucí keře, dovezené z nejlepších
rostlinných školek v Nizozemí a Belgii.
Pro milovníky květin doporučujeme
návštěvu v období od půlky června do
konce října, kdy se zde koná každoroční festival květin. K této příležitosti
je koncem května vysazeno na 60 tisíc
jednoletých rostlin.
Park je vhodným místem pro celé rodiny - nachází se zde i dětské hřiště,
zóny pro odpočinek a dvě místa pro
stravování. V rámci návštěvy je možno
nahlédnout i pod ruce šikovným modelářům. V parku se v průběhu roku
konají různé akce a majitelé se ho
neustále snaží zvelebovat a rozšiřovat
– do budoucna plánují mít v parku až
100 modelů a chtějí připravit i dílny,
ve kterých si návštěvníci budou moci
vyzkoušet práci modeláře.

Otevírací doba: denně 9-19 hod.
Vstupné: 25 zl (dospělý), 20 zl (dítě,
student, důchodce), 70 zl (rodina), děti
do 3 let zdarma
Adresa: Noworudzka 11, Klodzko
Web: www.minieuroland.pl
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Provozní doba informačního
centra v ČERVNU:
Pondělí – pátek
Sobota
Polední přestávka:

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
11:30 – 12:00

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

v Informačním centru nabízí celkem
osm koloběžek Kostka.
Více na www.sportvpolici.cz

KULTURA U SOUSEDŮ
HRONOV
2. 6. 2018 od 9:00 hod

Beach volejbal

turnaj dvojic s mistrem světa, vicemistryní světa masters / před Jiráskovým
divadlem, náměstí
pořádá: město Hronov
7. 6. 2018 od 18:00 hod

vernisáž výstavy „Fotografie“

výstava fotografií členů Fotoklubu KIS
Hronov / foyer Sálu J. Čapka
Výstava potrvá do: 30. 6. 2018
7. 6. 2018 od 16:00 hod

Hronovské hádě

Nová terasa 2018

I v letošním roce připravil spolek Apeiron
v Polici nad Metují kulturní program na letní
měsíce. A stejně jako v letech minulých bude
z čeho vybírat.
V minulých letech mohli návštěvníci
Terasy shlédnout mnoho výtvarných výstav,
které jsou bezesporu vlajkovou lodí letních
měsíců v Zeleném domečku a před tím na
Terase Pellyho domů. Namátkou můžeme
vzpomenout na výstavy regionálních malířů
Jana Kousala, Jiřího Kollerta, Josefa Kleinera
nebo fotografů Oldřicha Jenky či Milana
Zítky. Kromě nich se na Terase představili i
čeští výtvarníci, kteří „mají jméno“, ať už se
jedná o grafičky Alenu Laufrovou a Kateřinu
Černou, sochaře Petra Stibrala či malíře Igora
Korpaczewského. A v loňském roce se na
Terase dokonce prezentoval výtvarník světového jména Andy Warhol.
Z přednášek, které v rámci Nové Terasy
pořádal spolek Apeiron, vzpomeňme na Jiřího
Grygara nebo Jana Pirka, Zlatici Zudovou či
polického duchovního Mariana Lewického.
Nedílnou součástí Terasy jsou koncerty.
V minulosti zahrála třeba Jana Šteflíčková,
Petr Linhart, skupina Tlupa tlap nebo Ivo
Cicvárek s Pavlem Čadkem. Ale asi nejsilnější
vzpomínku po sobě zanechal úžasný a skvělý
Vladimír Merta.
A aby toho nebylo málo, Nová Terasa
nabízí i filmové produkce pod širým nebem.
A stejně jako u všech předcházejících, i tady
si dovolím malé ohlédnutí. Spolek Apeiron
promítal např. film Quentina Tarantina
„Nespoutaný Django“, „Melancholii“ Larse
von Triera nebo v loňském roce úsměvný
„Andělský podíl“ režiséra Kena Loacha.
Nová Terasa 2018 začne výtvarnou výstavou. V Zeleném domečku se představí světoznámý spisovatel a dramatik Karel Čapek
v roli fotografa – vernisáž se uskuteční 1.
6. od 18.00 hodin. Jeho fotografie dokazují, že stejně tak, jako dokázal mistrně popsat danou chvíli slovy a neexistoval pro něj
námět „malý“ a „velký“, uměl zachytit na
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14. ročník divadelního festivalu nejfotografický film momentky a chvíle třeba ze
svých cest nebo ze srazu „Pátečníků“. A stejně
tak s láskou zachycoval život svých domácích
mazlíčků – psa Dášenky a kočky Pudlenky.
Výstava potrvá do 1. 7.
Na ni od 5. 7. do 29. 7. naváže výstava
obrazů broumovského malíře Václava Šafáře.
Traduje se, že jeho obrazy byly mnohdy prodány dříve, než na nich uschla barva. Název
výstavy „Krajinou domova“ je výstižný a téměř celá tvorba Václava Šafáře je prodchnuta láskou k Broumovsku a jeho nejbližšímu
okolí.
V srpnu se na Terase představí současný
výtvarník Matěj Lipavský. Ten je považován
za jednoho z nejvýznamnějších krajinářů
z mladé generace českých malířů. Výstava
„Polní výzkum“ představí jeho poslední tvorbu a návštěvník Terasy si bude moci udělat obrázek o vývoji malířství, protože stejně jako V.
Šafář, i Matěj Lipavský vychází ve své tvorbě
z krajiny kolem nás.
Cyklus výstav v rámci Terasy zakončí
uznávaný grafik Karel Demel. Ten pro Zelený
domeček připravil tisky z cyklu „Francouzský
šanson v grafice“, který je inspirován hudební
tvorbou francouzského písničkáře Georgese
Brassense. Výstavy potrvá od 6. do 30. 9.
Všechny výstavy budou otevřeny denně
kromě pondělí od 10.00 do 12.00 hodin a od
13.00 do 17.00 hodin.
Promítání filmů pod širým nebem začne
poslední červnový den, v sobotu 30. června
od 21.30 hodin. Na Terase před Muzeem papírových modelů se představí polický horolezec a fotograf Miroslav Šmíd, jako všímavý
filmař. V hlavní roli budou samozřejmě hory
a horolezci, ale i z jeho filmů lze vycítit úctu a
pokoru obyčejného člověka před majestátností
hor. Spolek Apeiron tak uctívá památku tohoto
slavného Poličáka, od jehož tragického úmrtí
letos uplyne čtvrt století.
Další dvě produkce už budou klasickými
filmy: nejprve francouzská komedie „Dokud
nás svatba nerozdělí“ (4. 8. od 21.00 hodin)

menších herců; 3 pohádky a jeden
muzikálek / Jiráskovo divadlo
vstupné: Kč 60,- / děti do 2 let zdarma
bez místa
pořadatel: DDM Domino a KIS Hronov
9. 6. 2018 od 21:50 hod
Letní kino - Bajkeři
parkoviště za radnicí
vstupné: Kč 80,-

Kulturní a informační středisko
Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31

Více informací a předprodej vstupenek:
Informační centrum v Hronově, tel.:
491 483 646
nebo online na
www.kulturahronov.cz .
Nově zakoupíte vstupenky v IC
Červený Kostelec, IC Č. Skalice a MIC
Náchod.
a na závěr prázdnin film „Divoké historky“
(25. 8. od 21.00 hodin). Posledně jmenovaný
film byl už v rámci Terasy promítán, ale – jak
anoncuje spolek Apeiron na plakátu: „Šest filmových historek, které se na Terase už promítaly – viděli jste už lepší film?“
A samozřejmě ani v letošním roce pořadatelé nezapomněli na přednášky. Tou první
bude 19. 7. od 17.00 hodin na sále Pellyho
domů „povídání“ známého botanika a publicisty Václava Větvičky. V srpnu potom
přijede do Zeleného domečku filosof Radim
Kočandrle s přednáškou o archaické filosofii
starého Řecka. Radim Kočandrle je patronem
spolku Apeiron a učí na Filosofické fakultě
Západočeské univerzity v Plzni.
A na Terasu samozřejmě patří koncert.
Po Janě Šteflíčkové nebo Martině Trchové
přijíždí do Police další skvělá hudebnice, Iva
Marešová. Ta v současné době exceluje v roli
Johanky z Arku ve stejnojmenném muzikálu. V roce 2016 se stala zpěvačkou legendární skupiny „Precedens“ Martina Němce,
hostuje dále například se skupinami „Blue
effect“ Radima Hladíka nebo „Čechomor“.
Spolupracovala s Michalem Pavlíčkem,
Jiřím Škorpíkem, Oskarem Petrem či Gerrym
Leonardem (kytaristou Davida Bowieho).
Vstupné na všechny akce pořádané v rámci Nové Terasy je dobrovolné.
Podrobnější informace najdete na webu
spolekapeiron.cz nebo na facebooku.
Novou Terasu pořádá spolek Apeiron
s podporou Města Police nad Metují.
Novou terasu dále podporují: Květinářství
U Petry, SDH Velká Ledhuje, Restaurace
Sokolovna, Vinotéka Sodomková, Zelenina
Suchomel, Sdružení českých umělců
grafiků HOLLAR, Planeta ryb, Martin
Cibulka, Muzeum papírových modelů, Naše
Broumovsko a Památník Karla Čapka ve Strži.
Patronkou Nové Terasy je starostka Police nad
Metují Ida Jenková.
Apeiron z. s.
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Nová Terasa
2018

Nová Terasa 2018
Karel Čapek fotograf
Vernisáž v pátek 1. 6. 2018 od 18.00 hodin
Zelený domeček
Výstava fotografií světoznámého spisovatele,

Karel Čapek fotograf, výstava fotografií
Zelený domeček, 1. 6.—1. 7.

Filmy Miroslava Šmída, promítání filmů
Terasa před Muzeem, 30. 6. od 21.30 hod.
Václav Šafář: Krajinou domova, výstava obrazů
Zelený domeček, 5. 7.—29. 7.
Václav Větvička, přednáška známého botanika
Pellyho domy, 19. 7. od 17.00 hod.

dramatika a novináře

Iva Marešová, koncert

Otevřeno denně kromě pondělí 10.00—12.00, 13.00—17.00 hodin

Terasa před Muzeem, 28. 7. od 20.00 hod.
Matěj Lipavský: Polní výzkum, výstava obrazů
Zelený domeček, 2. 8.—2. 9.
Dokud nás svatba nerozdělí, promítání filmu
Terasa před Muzeem, 4. 8. od 21.00 hod.
Radim Kočandrle, přednáška filosofa
Zelený domeček, 9. 8. od 19.00 hod.
Divoké historky, promítání filmu

Vstupné dobrovolné, výstava potrvá do 1. 7.
Novou Terasu podporují Město Police nad Metují
Květinářství U Petry, SDH Velká Ledhuje, Restaurace Sokolovna, Vinotéka Sodomková,
Zelenina Suchomel, Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Planeta ryb, Martin
Cibulka, Muzeum papírových modelů, Naše Broumovsko a Památník Karla Čapka ve Strži

Patronkou Nové Terasy je starostka města Police nad Metují Ida Jenková

Pořádá spolek Apeiron
www.spolekapeiron.cz

Pár vět k obálce…

Jan Kousal *1924 †2007
Když se řekne Kousal…

Když se řekne jméno Kousal, jen málo lidí
žijících v Polici a okolí nezareaguje. Krajina
od Kousala totiž visí snad v každé domácnosti. Pan Jan Kousal miloval Polici a Police milovala jeho. A láska místních k jeho obrazům
přetrvává dodnes.

Životopisně

Jan Kousal se narodil v roce 1924 v obci
Vrchovina u Nové Paky. Otec i matka byli
továrními dělníky. V Nové Pace se vyučil
malířem pokojů. Po válce, místo na vojnu, nastoupil k bezpečnosti. Po výcvikovém kurzu
Polický měsíčník - červen 2018

Terasa před Muzeem, 25. 8. od 21.00 hod.

Karel Demel: Francouzský šanson v grafice, výstava grafik
Zelený domeček, 6. 9.—30. 9.

Novou Terasu podporují Město Police nad Metují
Květinářství U Petry, SDH Velká Ledhuje, Restaurace Sokolovna, Vinotéka Sodomková,
Zelenina Suchomel, Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Planeta ryb, Martin
Cibulka, Muzeum papírových modelů, Naše Broumovsko a Památník Karla Čapka ve Strži

Patronkou Nové Terasy je starostka města Police nad Metují Ida Jenková

Pořádá spolek Apeiron

v Mladé Boleslavi byl přidělen do Náchoda.
Odtud se dostal do Police a pracoval zde jako
pohraniční strážník. Zdejší kraj si okamžitě
zamiloval.
V době únorové revoluce a nástupu komunistického režimu požádal o propuštění. V
Praze zažil střety mezi studenty a bezpečností,
které se ho hluboce dotkly. Sám Kousal říkával, že není dobré: když Čech tluče Čecha1.
Do Police se vrátil a jeho řemeslem se
stalo malířství – natěračství. Po propuštění do
civilu svoje řemeslo vykonával přes 20 let a
věnoval se i sklenářství. „Když jsem přišel do
Police, byla to malá Praha.“2, vzpomíná malíř.
Kousal byl nadšený kulturním životem, často
vzpomínal na ruch města, který se rozléhal
ulicemi ve dne i v noci. V Polici nad Metují
„zakotvil“ a zůstal zde celý život. S manželkou zde prožil šedesát společných let. Miloval
přírodu, zvěř, krajinu… Přímo doma, často i
v ateliéru, bylo možné potkat lišku Anežku
nebo kozu Barborku. V ateliéru mu společnost
dělalo i drobné ptactvo. Jedenáct let v zahradě vyhlížel srnec Honzík, kterého prakticky
vychoval.
Krásu Jan Kousal spatřoval v obyčejné kopřivě, v jejím růstu pak zázrak přírody

hodný obdivu. K přírodě choval nesmírnou
pokoru. Neubližovat a chránit ji považoval
za samozřejmost. Jeho další velkou láskou
byl sběr nerostů. Tuto zálibu zdědil po otci.
Nerosty v mládí hledával v okolí svého rodiště. Často se při jejich hledání procházel se
svým učitelem Janem Havlatou. Havlata byl
nejen jeho učitelem, ale především malíř a rodinný přítel. K této zálibě se vrátil v důchodu,
kdy opět vyrážel na „lov“ do novopackého
okolí. Jeho rozsáhlá sbírka obsahovala druhy
achátů nebo křišťály.
V devadesátých letech začal Jan Kousal
spolupracovat s Křesťanskou organizací Civitas Christiana v Mieroszówě. Ve
Wałbrzychu byl členem Polsko - českého
uměleckého klubu, kde často vystavoval v
galerii „Na Pietrze“. Od roku 1992 se aktivně
podílel na práci organizačního výboru Polsko
– českých Dnů křesťanské kultury. K padesátiletému výročí jeho tvorby v roce 1998 dostal
několik gratulačních listin. Například od tehdejšího ministra kultury Pavla Dostála, který
vzdal úctu k jeho umělecké aktivitě. Gratulace
přicházely i z Polska. Od přednosty okresního
úřadu v Náchodě dostal Kousal poděkování
za nezištné obohacování kultury v regionu.
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V roce 1998 se stal čestným členem Gardy
ostrostřelecké, Spolku vojenských vysloužilců Václava hraběte Radeckého v Polici nad
Metují. Účastnil se celé řady organizovaných
plenérů, které pořádalo Art studio, Polsko –
český Klub umělců a to jak v Čechách, tak,
a to hlavně, v zahraničí. Ze Świnoujście si
přivážel pohledy na moře, častým hostem
byl v Mieroszówie. Spolu s malířem Jiřím
Kollertem z Police nad Metují po roce 1990
navštěvoval plenéry v Rzeszówie, na Benecku
a v Červené Třemešné. Kousalovým posledním plenérem byl Mezinárodní plenér na
Slavném v roce 2006. Jan Kousal zemřel v nemocnici v Broumově 14. června v roce 2007.
Kousal začal malovat někdy kolem roku 1948,
byl samouk. V začátcích pracoval pod vedením malíře Jana Havlaty. Měl mnoho přátel z
řad výtvarníků. Maloval především přímo v
přírodě, často se účastnil organizovaných plenérů, především v Polsku.

Jeho tvorba

Jak už jsem zmínila, Kousalovi zdejší krajina doslova učarovala. Malovat podle vlastních slov začal proto, že chtěl nějak zvěčnit
tu krásu, kterou kolem sebe viděl, uchovat
ji. Fotografovat ji nechtěl, začal ji malovat. Témata se časem usadila. Především ho
uchvátily chalupy v Suchém Dole, Hlavňově
a na Slavném. Maloval zdejší panorama, jeho
doménou se stala velkoryse pojatá plátna s
pohledy do údolí. Jeho blízký kolega pan Jiří
Kollert v článku do Náchodského deníku v
roce 2007 napsal: „Zachycoval hlavně přírodu. Ta pro něj totiž byla vším. Jeho doménou
se stala především panorama krajiny na velká
plátna.“3 Nejvýraznější ve zdejší krajině jsou
pískovcové skály, které ji dávají nezaměnitelný ráz. V Polickém genu Kousal řekl: „ …malovat skály není těžké, když je mám rád…“4
Jeho velkým tématem se stala dominanta
okolí, stolová hora Ostaš, kterou nespočetně
ve svých obrazech zachytil. Maloval přímo
v přírodě, kromě léta po celý rok. V plenéru
byl Kousal především na podzim, jeho fascinace pestrým kolorem stromů je v jeho díle
znatelná. V zimě často maloval i v mrazech.
Jen letnímu počasí se vyhýbal, možná i kvůli
horku, zvláště však kvůli barvám přírody – letní zelená mu k srdci nepřirostla. Byla pro něj
„moc zelená.“5 Denní doba hrála v jeho dílech
také významnou roli „…rána, večery, je to tak
krásné, že to ani štětcem nejde zachytit.“6
Maloval nejen Policko, ale účastnil se i
mnoha plenérů, ze kterých si přivážel mnohdy zajímavá plátna. Zachycoval Novou Paku
a její okolí, ale nejbližší mu bylo údolí mezi
Suchým Dolem a Bělým. Při pohledu na více
Kousalových pláten si lze lehce uvědomit sílu
koloběhu roku. Ale i života. Kousal tvořil, aby
zachoval pohledy na okolí „aby i ty příští věděli, jaký to bylo“.7 Kousal byl srdcem i duší
plenérista, přírodu miloval, jak již bylo několikrát řečeno. A byl také přitahován celým
procesem vzniku obrazu, přímo v obklopení
přírody.
Jeho originály vznikaly od přípravy plátna
až po dokončení přímo v plenéru. Jakýmsi nešvarem se stalo kopírování vlastních obrazů.
To bylo podmíněno velkým zájmem o jeho
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dílo, lidé přicházeli a toužili po jeho obrazech,
Kousal však originály prodávat nechtěl.
Jan Kousal trpělivě opisoval svět. Maloval
pouze pěkné scenérie. Klidnou přírodu. I jeho
zimní krajiny vybízí k procházce. Lyrika, nostalgie, to jsou slova, která se při pohledu na
jeho dílo derou na jazyk. Maloval olejem na
plátna, sololit, nevyhýbal se ani kartonu. V závěrečné fázi malby používal v detailech i práci
špachtlí.8 Tradice plenérového malířství je poměrně mladá, první malíři odešli malovat do
přírody až na konci třicátých letech devatenáctého století. V Kousalových krajinách došlo k
syntéze realistického zobrazení a smyslovosti.
Ač tento kraj není Kousalovým rodným místem, jeho vztah k Policku je silný a je to znát
na každém jeho plátně.
Okrajově se Kousal zabýval i jinými tématy. Nepouštěl se však do žádných experimentů, držel se toho, co dobře znal. Barevnost
je impresionistická, čisté barvy bez valérů.
Nenechal se ovlivnit ani šedesátými léty, které
v českém umění byly ve znamení experimentů. Maloval, jak už bylo řečeno, pouze to co
důvěrně znal. V zátiších dominuje zvířena, namaloval i několik portrétů. Kousal byl doslova
lidovým umělcem. Zabýval se řezbou do dřeva, tvořil ze šustí a slámy. Zabýval se betlémy,
vyráběl zvonky, zdobil keramiku.
V roce 2000, proběhla velká výstava
„Obrazy z mého života“ v polygonální stodole bývalého Vlachova statku (dnes Správa
CHKO Broumovsko) v Polici nad Metují.
Kousalovi tehdy zmizelo 24 obrazů z jeho
celoživotního díla, dva obrazy byly poničeny.
„V polické stodole jako v Louvru či Národní
galerii“ zněl titulek článku v Náchodském
deníku. Hynek Šnajdar se později v Deníku k
tématu vrátil. Kousala zde cituje: „Každému
bych přál tolik síly, když se mu stane něco tak
zlého.“ Nechci tuto zkušenost nikterak zlehčovat, přesto si myslím, že v koutku duše byl
pan Kousal potěšen. Vznikla mu jistě nenahraditelná ztráta, přesto mohl dále žít s pocitem,
že někomu to velké riziko krádeže nemalého
množství jeho obrazů stálo za to.
Význam Jana Kousala spatřuji především
v jeho šíření krás Policka nejen do širokého
okolí, ale, bez nadsázky, do celého světa. Jeho
obrazy lze spatřit v příbytcích v Austrálii,
Japonsku, Kanadě, Franci, Německu,
Švýcarsku a v neposlední řadě samozřejmě v
Čechách a Polsku.
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VÝBĚR Z AUTORSKÝCH VÝSTAV

1982 – Výstava obrazů. Kulturní dům JKP-ROH,
Nová Paka
1991 – Výstava Oldřicha Jenky a Jana Kousala.
Výstavní síň polického kláštera, Police nad
Metují
1996 – Jan Kousal, Stanisław Olszamowski.
Sztuka bez granic. Galeria Na Pietrze, Mieroszow
1997 – Wystawa malarstwa. Miejski Ośrodek
Kultury, Nowa Ruda Galerie Na pietrze v
Walbřichu Regionální muzeum v Jaworze
Textilní muzeum Dolního Slezka v Kamiennej
Gorze
1998 – Policko a okolí v obrazech Jana Kousala
za dobu 50 let. Polygonální stodola, Police nad
Metují Jan Kousal a Aleksandry Jenner. Galeria
Na Piętrze, w Mieroszowie Pejzaż sudecki.
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju
Pejzaż sudecki. Galeria Słowa i Obrazu, Wrocław
2000 – Obrazy z mého života. Polygonální stodola, Police nad Metují
2002 – Realistické obrazy podzimní a zimní krajiny Policka a okolí a lovecká zátiší. Výstavní síň
Staré radnice v Broumově
2003 – Benefis z okazji 55 – lecia pracy artystycznej Jana Kousala. Galeria Barborka,
Boguszów-Gorce
2004 – Jan Kousal. Miejski Osrodek Kultury w
Miasteczku Slaskim
2005 – Obrazy z mého života. Výstavní síň kláštera v Polici nad Metují Jan Kousal a Barbora
Malinowski. „Kobieta w pejzaż osnuta“.
Walbrzych
2011 – Jan Kousal Krajiny domova. Pellyho terasa v rámci projektu Letní Terasa (výstava 1. 7.
– 17. 7. 2011)

VÝBĚR Z KOLEKTIVNÍCH VÝSTAV

1994 – Výstava obrazů a plastik. (Dr. S.
Klosiewicz, Stanisław Olskamowski, Oldřich
Jenka, Petr Kysela, Jan Kousal). Výstavní síň v
klášteře, Police nad Metují
1995 – Poplenerowa Polsko-Czeska wystawa
„Rodzina – małe demokracje w sercu społeczeństwa“. Wojewódzki Ośrodek Kultury w
Dzierżoniowie
2003 – Aukcja obrazów. Urząd Miejski w
Mieroszowie
2004 – Po plenérová. Miejski Osrodek Kultury,
Miasteczku Slaskim
2006 – Po plenérová. „Police n. Met“. Galeria na
Pietrze, Mieroszowie

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Dílo Jana Kousala se nachází v soukromých
sbírkách v Čechách, Polsku, Německu, Rakousku,
Francii, Austrálii, Japonsku i Kanadě.

VÝBĚR Z LITERATURY:

HNATIUK Henryk: 55 – lecie pracy artystycznej
Jan Kousal z Polic n/Metują. In: Gazeta
Noworudzka, 2003, wrzesien, (září), st. 43
KUBEČKOVÁ Zuzana: Pro polického malíře Jana
Kousala byla příroda vším. In: Náchodský deník,
2007, 23. 6.
NIZEWSKI Andrzej: Odszedl Jan Kousal. In:
Dwutygodnik regionalny, 2007, st. 8 NIZEWSKI
N.: Benefis J. Kousala. In: Walbrzyskiego informátora kulturalnego, 2003 SEIDLMANOVÁ Ida: Jan
Kousal. In: Polický měsíčník, 2007, červen, st. 12
ŠNAJDAR Hynek: Polická veřejnost si připomněla
už 50. výročí tvůrčí činnosti malíře zdejší krajiny
Jana Kousala. In: Náchodský deník, 1998, 22. 9.
(ed.): Spotnanie w Krzeszowie . In: Gazeta
Noworudzka, 1997, kwiecień, (duben), 6
Mgr. Martina Váňová
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Karel Čapek je znám především jako
skvělý novinář, dramatik a spisovatel.
Mnozí si jistě vzpomenou i na jeho vtipné
a krásné karikatury.
Ale tento rodák z Malých Svatoňovic, od
jehož úmrtí uplyne v letošním roce
osmdesát let, byl i vášnivým fotografem.
Známé jsou jeho fotografie domácích
mazlíčků, psa Dášenky a kočky Pudlenky,
nebo portréty „Pátečníků“. Výstava
v Zeleném domečku nabídne i momenty
z jeho cest do Holandska, do Skandinávie
nebo na východní Slovensko.

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 4. června
9.00 – 17.00 hodin

Jako každé první pondělí v měsíci během
K výstavě vyšel i katalog, který si
školního roku, bude i 7. května vstup do
koupit v Muzeu.
Muzea ZDARMA!
Video z vernisáže a fotografie si
prohlédnout
na
webu
www.mpmpm.cz
nebo
na
facebooku.
od 15.00 do 17.00 hodin

STŘEDY V MUZEU

můžete
můžete
Muzea
našem

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
23. a 24. 6.
9.00 – 17.00 hodin

Každý poslední víkend během školního
roku v Muzeu je pro návštěvníky
připravena interaktivní dílna.
Modelářský kroužek, který vede
vicemistr republiky Luboš Matěna, je
otevřený pro všechny děti, které si chtějí
zkusit modelářskou práci.
Více na www.MPMPM.cz

VÝSTAVA
ZDENĚK SMAŽENKA:
TEO

Probíhající
krátkodobá
výstavy
v expozici Muzea představuje tvorbu
„efjedničkového mága“. Od jejího začátku
v březnu už obdivovalo práci tohoto
havlíčkobrodského modeláře více jak
tisícovka návštěvníků.
Zdeněk
Smaženka
se
v Muzeu
představuje jako skvělý modelář, který
přijme jakoukoliv „papírovou“ výzvu.
Kromě modelů monopostů F1, které jsou
těžištěm jeho výstavy, se nebojí ani
rozsáhlých modelů architektury, ale
třeba i drobných sakrálních staveb, nebo
nákladních automobilů.
To všechno a ještě mnoho navíc je
k vidění na jeho výstavě v expozici
Muzea.

Polický měsíčník - červen 2018

V rámci Nové terasy výstavu připravil
spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem
papírových modelů a podporou Města
Police nad Metují.
Výstava potrvá do 1. července.
Vstupné dobrovolné.

VEČERNÍ
KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

Sobota 30. 6.
17.00 – 20.00 hodin
Muzeum nabízí ojedinělou příležitost
projít si jeho prostory doslova od sklepa
po
půdu.
V rámci
komentované
prohlídky, kterou povede zkušený
modelář, si projdete expozici v přízemí,
provede Vás Sálem architektury,
nevynechá pohled do výtvarné dílny, kde
probíhají tvoření pro skupiny a
navštívíte i depozit, tedy místo, kde
modely odpočívají, pokud nejsou přímo
vystaveny v expozici.

V červnu nabízíme možnost slepení
jednoduchého automobilu. Model si před
slepením můžete sami vybarvit a díky
tomu si z Muzea odnesete naprosto
unikátní vzpomínku na jeho návštěvu.
Pro nejmenší je připravené jarní pexeso.

KAREL ČAPEK fotograf
Zelený domeček
Vernisáž 1. 6. od 18.00 hodin
Denně kromě pondělí
10.00 – 12.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin

Navíc pozdně odpolední čas zaručuje
nerušenou prohlídku a možnost
„vychutnat si“ vše, co Muzeum
papírových modelů nabízí.
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FILMY MIROSLAVA
ŠMÍDA
Sobota 30. 6.
Terasa před Muzeem
Od 21.30 hodin

V rámci Nové Terasy proběhne před
Muzeem papírových modelů promítání
krátkých filmů, jejichž autorem je polický
horolezec,
fotograf,
spisovatel
a
v neposlední řadě filmař Miroslav „Lanč“
Šmíd.

Expozice Sálu architektury nabízí i
průřez světovou architekturou, takže je
možné si prohlédnout např. slavný
londýnský
most
Tower
Bridge,
moskevský Chrám Vasila Blaženého či
Koloseum v Římě.

Náchodský deník nenechal přejít
výstavu fotografií Miroslava Šmída bez
povšimnutí a 3. května, v den vernisáže,
otiskl
na titulní stránce pozvánku.
Nechte se okouzlit světem hor a
horolezců,
jak
ho
zaznamenal
nejznámější polický horolezec, od jehož
tragické smrti letos uplyne 25 let.
Prvním letcem v historii lidstva byl –
Za nepříznivého počasí se promítání samozřejmě
s velkým
množstvím
přesouvá do restaurace Sokolovna.
nadsázky – Daidalos a jeho syn Ikaros,
V rámci Nové terasy promítání připravil jak nás učí řecké bájesloví. Daidalos byl
spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem největším
řeckým
stavitelem,
papírových modelů a podporou Města vynálezcem, ale také sochařem a
Police nad Metují.
malířem. Poté co utekl z Athén, našel azyl
Vstupné dobrovolné.
u krétského krále Mínoa. Na jeho

Potom se už věnuje skutečně létajícím
strojům – od modelu vzducholodi, před
Blériot XI inženýra Jana Kašpara, na
kterém uskutečnil první let na území
Českého království. První úspěšný let
provedl dne 16. dubna 1910, kdy
proletěl dráhu 2 km ve výši 20-25 metrů.
Slavný let Pardubice – Velká Chuchle,
který jej proslavil, uskutečnil 13. května
1911. Vzdálenost 121 km překonal za 92
minut ve výšce asi 800 m. V Kroměříži je
umístěna pamětní deska připomínající
jeho přistání 2. července 1911 na
místním letišti za účasti 15 000 platících
diváků. Letoun, kterým tyto lety
uskutečnil, daroval Kašpar v roce 1913
tehdejšímu
Technickému
muzeu
Království českého (dnes Národní
technické muzeum v Praze), kde je
vystaven dodnes.

EXPOZICE MUZEA

V krátkosti informujeme

Během května proběhla reinstalace
expozice v prvním poschodí Muzea. Sál
architektury v 1. NP představuje modely
známých a méně známých staveb
v několika komplexních pohledech.
Můžete se těšit na „Kouzelné hrady a
zámky Československa“, které navazují
na interaktivní prvek architektury
v přízemí.
Modely
hradů
jsou
chronologicky a přehledně řazeny. Stejně
jako drobná sakrální architektura, která
se prioritně soustředí na nejstarší
církevní památky Československa a
doslova okouzlí modely románských
rotund.
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Expozice
se
samozřejmě
věnuje
zakázku vystavěl ohromný labyrint, ve převážně známým a slavným letounům.
kterém král ukryl Mínotaura – bájnou V Muzeu je možné prohlédnout si letoun
barona
Manfreda
von
obludu s tělem muže a hlavou býka. Král Rudého
Richthofena.
Pro
nás
není
bez
nechtěl Daidala z ostrova pustit, aby
nevyzradil tajemství labyrintu, ale zajímavosti skutečnost, že Manfred von
vyrůstal
ve
městě
Daidalos se rozhodl, že za každou cenu Richthofen
Krétu opustí. Sestrojil proto dva páry Schweidnitz, dnešní Svídnice, která je
křídel, které pracně a důkladně slepil partnerským městem Police nad Metují.
voskem a společně se svým synem Dále je v expozici nainstalováno několik
Ikarem vzlétli nad moře. Jeho syn však i modelů letadel, která se střetávala nad
přes otcovo varování toužil vyletět výš, „Kanálem“ při Bitvě o Británii, včetně
až se přiblížil ke Slunci, které vosk Spitfirů českých letců. Samozřejmě, že se
roztavilo, křídla se rozpadla a Íkaros se vývoj letecké techniky nezastavil a
zřítil do moře, kde utonul. Nešťastný v Muzeu je ho možné sledovat od konce
Daidalos
již
neštěstí
nedokázal Druhé světové války až po nejžhavější
zabránit… Historie letectví samozřejmě současnost.
vypadala jinak. Tato část expozice se Zajímavým modelem je kupř. sovětský
vznáší nad Baltským pobřežím (které je hydroplán Š 2 autora Ladislava Müllera,
samo o sobě největším modelem který je nainstalován ve vitríně, jež
v Muzeu) a reflektuje historický vývoj připomíná činnost časopisu ABC. Ale
létání. Ovšem začíná trochu netypicky: tomu se budeme věnovat v některém
papírovou rekonstrukcí létacího stroje z dalších čísel Polického měsíčníku.
renesančního génia Leonarda da Vinci.
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Miroslav Šmíd: Ze života horolezce

V průběhu května proběhla v Zeleném
domečku výstava horolezce, filmaře, cestovatele a v neposlední řadě i spisovatele
Miroslava Šmída. Spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a podporou města Police nad Metují uctil památku
tohoto slavného rodáky, od jehož smrti letos
uplyne 25 let.
Populární „Lanč“ dokázal ve svých fotkách zachytit úctu a pokoru jedince v horách,
ale i tvrdou dřinu horolezce, kterému je občas
dovoleno podívat se do míst, kam většinou
smí jen orli. A stejně jako pokoru lze z jeho
fotografií cítit i hlubokou lásku k téměř panenské přírodě a krásám světa, které jsou pro
mnohé uzavřeny. A mnohdy ani ne tak proto,
že existují v horách…
Druhou linkou výstavy byly autoportréty,

které Miroslav Šmíd pořizoval na svých
cestách a v horách. Ty odhalují nejen krásu
kolem něj, ale třeba taky obyčejnou lidskou
únavu, která samozřejmě k horolezectví patří.
Unikátním autoportrétem je fotografie ze stěny Lost Arrow, kterou Míra pořídil v den své
nečekané smrti.
O tom, že lidé z Police nad Metují na
„Lanče“ nezapomněli, svědčí více jak 300
návštěvníků výstavy a odhadem asi devadesát lidí, kteří na začátku května přišli na
vernisáž.
Poděkování patří rodině Miroslava Šmída
za laskavé zapůjčení fotografií z domácího
archivu a všem, kteří na Miroslava Šmída
nezapomněli a přítomností na výstavě připomněli odkaz a památku polického horolezce.
Pavel Frydrych

Než vypukne benefiční večer Police Symphony Orchestra
Jak čas plyne, panta rhei, tak věříme, že nám
hvězdy budou přát a 31. srpna ve 20:00 společně
zažijeme ten nejvýpravnější večer ze všech dosavadních benefičních večerů! Chtěli bychom, aby
tomu sama louka u Klučanky s důvěrou přihlížela

- a ještě víc si přejeme, abyste vy všichni přišli!
Po roce totiž zase společně můžeme pomoci dobré věci - Nadačnímu fondu Hospital Broumov.
Celkový výtěžek z dobrovolného vstupu letos
poputuje na nákup čističek vzduchu pro celé
oddělení Lůžka následné
péče. Pojďme co nejvíce
osvěžit vzduch těm, kteří se potřebují zhluboka
nadechnout.
PANTA RHEI ~
Když Klučanka přihlíží… krásný svah, louka
za Policí nad Metují, která bude ten večer naslouchat příběhům všedních
dnů i historických událostí, které v nás všech
po generace žijí. Hudba
PSO doprovodí zpěv
nejen Jana Sklenáře, ale
podpoří i fascinující taneční umění členů baletu

Národního divadla a Cyr whell akrobatů. Chceteli přidat ruku k dílu, napište nám na dobrovolniciPSO@gmail.com Potřebujeme dobrých
100 párů šikovných rukou i nohou starších 15
let, které nám na místě pomohou s logistikou,
technikou a organizací jako takovou. Sledujte
také bedlivě letní výlepové plochy, noviny, weby
a infocentra - k louce u Klučanky vás 31. srpna
dopraví jedině kyvadlová autobusová doprava.
Řekneme vám, kde parkovat, tak přijeďte včas,
přijďte pěšky nebo šlápněte do pedálů svých kol.
Že jste 31. srpna ještě u móře na dovolené?
Tak to s námi zajeďte roztočit 9. června na trutnovský Pivofest anebo 16. června na festival
Smetanova Litomyšl! Abychom se nenudili,
tak v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu spojíme síly se
Symfonickým orchestrem Sokola Brno I. a řekneme si 3. července své “Nazdar!” při Sokol
Gala na XVI.. všesokolském sletu v O2 aréně!

napsala Petra Šotolová
grafika Martin Král

SDH Police nad Metují
si Vás dovoluje pozvat

na hasičské odpoledne v rámci oslav 150 let
od založení sboru a při příležitosti otevření nově
zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Místo:

Hasičská zbrojnice – v pátek 22. června od 15 hodin.
Můžete se přijít podívat do zrekonstruovaných prostor hasičské
zbrojnice, kde proběhne výstava fotografií z historie i ze
současnosti sboru. Budou připraveny ukázky techniky a vybavení
složek IZS.
Bohatý program pro děti s mnoha cenami a samozřejmě i oblíbená
pěna. K tomu všemu nám zahrají holky (neznám název), občerstvení
zajištěno.
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ZALOŽENÍ SDH BUKOVICE

Svatojánský
jarmark

ve Žďáru nad Metují

60

LET
MLADÝCH HASIČŮ

23. 6. 2018
od 9,00hod

Ukázky tradičních řemesel, stánkový prodej.

Celodenní doprovodný program pro děti i dospělé:
divadlo pro děti, břichomluvec, zábavný program s
písničkami a Inkou Rybárovou, dixilendová show kapela
Black Buřiňos, exhibice Strongman Trutnov
Ukázka českých historických vozidel.
Přivítání účastníků akce: „Běh z Police do Police“
Hudba: Dívčí trio, Revival Michala Tučného, Válanka,
večerní zábava: hraje skupina GENY, host KAMILA NÝVLTOVÁ
Občerstvení po celý den!
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Muzeum Náchodska informuje

Výstava Neučiníš sobě rytiny

Muzeum Náchodska zve návštěvníky do
Laudonova sálu v benediktinském klášteře
v Polici nad Metují na výstavu Neučiníš sobě
rytiny - evangelické umění toleranční doby
1781-1861. Návštěvníci se na výstavě mohou
seznámit prostřednictvím tří desítek panelů se základními rysy evangelického umění
po roce 1781, výstava bude doplněna také

Výstava W. W. Tomek
- z mého života

Muzeum Náchodska zve do staré školy
Dřevěnky v Polici nad Metují na výstavu Petra
Bergmanna. Výstava nazvaná W. W. Tomek - z
mého života. Výstava k výročí 200 let od narození významného historika, spisovatele a politika, připomene dvousetleté výročí narození
Václava Vladivoje Tomka. Výstavu lze navštívit od 1. června do 30. září 2018 denně mimo
pondělí 9.00-12.00 a 13.00-16.30 hod.

Pozor změna

Vážení návštěvnicí. Technických důvodů se neuskuteční plánovaný Den řemesel
v Dřevěnce, který měl proběhnout souběžně

Vize Muzea Náchodska
Když jsem na začátku března 2018 přicházel jako nový ředitel Regionálního muzea
v Náchodě, ptal jsem se, proč tato instituce nechává stranou potenciál rozmanitosti čtyř míst,
v nichž sídlí. Přišlo mi to jako nevyužitá příležitost. Kromě náchodského ústředí je naší součástí Jiráskovo muzeum a Jiráskův rodný domek
v Hronově, Muzeum města Police nad Metují a
Pevnost Dobrošov. Spojení Náchoda s „pobočkami“ dobře nefungovalo z několika důvodů.
Vedle ne zcela rovnocenného přístupu chyběla
společná identita, něco, co by všechny spojovalo. Proto nyní představujeme novou tvář, kterou
má v prvé řadě zrcadlit jméno. Regionální muzeum v Náchodě se od května 2018 postupně
proměňuje na Muzeum Náchodska, hrdé na svá
čtyři krásná sídla. Náchodsko je nazýváno branou Čech. Z této symboliky vychází i nové logo
muzea. Skládá se ze čtyř otevřených bran, jejichž
barvy odkazují na znaky měst, které jsou naším
domovem.
Jako historik a památkář si vážím bohatých
tradic minulosti, které mají být kreativně rozvíjeny. Muzeum v mé vizi inspiruje přítomnost,
spoluvytváří život svého města, svého kraje.
Základem živého vztahu muzea s veřejností jsou
atraktivní expozice a výstavy. Máme radost, když
právě vy, ctěná kulturní veřejnost, spoluurčujete
směr našich aktivit – náměty, ale i dary konkrétních předmětů, jejichž příběhy byste chtěli poznat
v souvislostech. Své příběhy však mají i stavby,
v nichž se naše akce konají. Zkušenost z působení v Národním památkovém ústavu a v Akademii
věd mne vede k přesvědčení, že muzejní expozice má být v nejlepším slova smyslu „přidanou
hodnotou“. Co to znamená? Měšťanský dům,
vojenská pevnost, památky lidové architektury,
divadlo nebo klášter – budovy, v nichž sídlíme –
si zaslouží zvát k návštěvě samy o sobě. Mohou
v prvé řadě vyprávět o svých osudech, které jsou
tak často spojeny s osudy našich předků. Pořádat
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výstavu v takových prostorách je pak dvojnásobná radost.
Proto chystáme projekty, které povedou k
postupné památkové rehabilitaci a revitalizaci
jednotlivých objektů spolu s jejich expozicemi.
Zatímco projekt komplexní revitalizace národní
kulturní památky Pevnost Dobrošov je dokončen, schválen k financování a letos by měl přejít
do realizační fáze, u dalších objektů stojíme na
začátku, ač se můžeme opřít o některé podklady,
připravované v minulých letech. Týká se to zejména Broučkova domu čp. 18 v Náchodě, sídla
stálé expozice muzea. Tento památkově chráněný dům ztratil po několika razantních zásazích
druhé poloviny 20. století většinu historických
prvků. Přesto mám naději, že s využitím současných technologických inovací budeme umět zbývající hodnoty zachránit a dům přiblížit podobě,
jakou měl v dobách své největší slávy. Příprava
změn neznamená automaticky uzavření muzea.
V sezóně 2018 naopak představujeme nový exponát: posvátný kámen (menhir) z Říkova. Jeho
oficiální uvedení je spojeno s Muzejní noci dne
16. května 2018.
Již pro sezónu 2018 vzniká nová nabídka
prohlídkových okruhů s průvodcem. V klášteře
v Polici nad Metují půjde o zpřístupnění okruhu
kostelem Nanebevzetí Panny Marie, opatovým
bytem, soukromou kaplí a dalšími prostorami.
Monumentální Laudonův sál, dosud sloužící
jako depozitář lidového nábytku, bude vyklizen
a zpřístupněn k výstavním účelům. V Polici také
připravujeme projekt revitalizace prostor kláštera
a zatraktivnění jeho prohlídkové trasy. Bude součástí širšího návrhu, který v rámci česko-polské
přeshraniční spolupráce počítá s důstojným představením náboženských tradic kladského pomezí. Záštity nad tímto projektem se laskavě ujalo
město Náchod. Usilujeme-li o změny k lepšímu,
je partnerství s městy nezbytným předpokladem.
V případě kláštera si zároveň uvědomujeme

s akcí Polická zelňačka 9. června 2018. Stará
škola však bude po dobu trvání akce přístupná
návštěvníků. Pro návštěvníky bude připravena
výstava W. W. Tomek – z mého života, a také
komentované prohlídky.
Mgr. Jan Tůma

Přednáška dr. Martiny Bolom-Kotari (Univerzita Hradec Králové)
spojená s komentovanou prohlídkou výstavy proběhne v Laudonově sále
polického kláštera 3. července 2018 ve 14.00 hod.

Vážení návštěvníci. Od června zahajujeme na pobočce v Polici nad Metují plnou turistickou sezonu. Otevřeno bude denně mimo
pondělí, vždy 9.00-12.00 a 13.00-16.30 hod.
Navštívil lze Muzea města Police nad Metují
v benediktinském klášteře, jehož součástí je
také Muzeum zimních sportů Emericha Ratha.
Nově lze samostatně navštívit také starou barokní roubenou školu z roku 1785. Otevřeno
bude denně mimo pondělí, vždy 9.00-12.00
a 13.00-16.30 hod. V rámci prohlídky muzea
připravujeme také komentované prohlídky
vybraných prostor kláštera, v červnu prozatím
pouze ve zkušebním provozu.

trojrozměrnými exponáty. Autorem výstavy
je PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., ředitel
Muzea Náchodska. Výstavu lze navštívit od
26. května do 22. července 2018. Otevřeno
bude denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.0016.30 hod. Jako doplňkový program k výstavě proběhne dne 3. července 2018 ve 14.00
hod. přednáška dr. Martiny Bolom-Kotari
(Univerzita Hradec Králové) spojená s komentovanou prohlídkou výstavy.

Muzeum města Police nad Metují
první patro benediktinského kláštera

Provoz a otevírací doba Muzea
města Police nad Metují v červnu

26. května–22. července 2018
Otevřeno denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.00–16.30 hod.
Vernisáž výstavy Neučiníš sobě rytiny:
pátek 25. května 2018 od 17.00 hod.
Vernisáž je součástí programu Noci kostelů – Muzejní noci

důležitost spolupráce s polickou farností a řádem
benediktinů.
Novým prohlídkovým okruhem bude rovněž
„Jiráskovo divadlo a museum v Hronově“, unikátní budova, navržená na konci dvacátých let
20. století ke spojenému divadelnímu a muzejnímu účelu. Svým „nejdokonalejším vzhledem
a technickým zařízením“ tehdy symbolizoval
optimismus prvorepublikového Československa.
V partnerství s Kulturním a informačním střediskem Hronov otevřeme objekt v míře, v jaké
to umožňuje jeho divadelní provoz. Na základě
návštěvnického zájmu jsme připraveni nabídku
v dalších letech rozšiřovat a obohacovat.
Muzeum Náchodska chce každý rok překvapovat. Zároveň musí být předvídatelné, s cyklem
pravidelných akcí. Součástí pravidelného ročního cyklu se od roku 2018 stanou Náchodské
výtvarné jaro a Fotografický podzim. V zimním
období budeme upřednostňovat aktivity zaměřené na domácí publikum, letním akcím by neměla
chybět schopnost oslovit širší návštěvnickou veřejnost. Budou pokračovat programy typu Týden
v muzeu zdarma. Téma odstraňování bariér hodláme dále rozvíjet – počínaje 1. květnem 2018
například rušíme na všech pobočkách poplatek
za fotografování. Kvalitními výstavami se muzeum hodlá prezentovat rovnocenně ve všech
svých čtyřech sídelních místech. Tento směr
naznačuje uvedení výstavy evangelické vizuální
kultury Neučiníš sobě rytiny do prostor polického kláštera. Využijme ji jako nabídku k dialogu,
nejen mezináboženskému. Vernisáž proběhne na
Noc kostelů 25. května 2018.
Muzeum Náchodska chce být přátelskou
institucí. Přátelskou navenek k partnerům a návštěvníkům. Přátelskou uvnitř jako společensky
odpovědný zaměstnavatel.
Společný tvůrčí prostor je otevřen.

Sixtus Bolom-Kotari
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V NÁCHODĚ
ROK 1918 A DALŠÍ OSMIČKOVÁ VÝROČÍ
V OKRESE NÁCHOD

badatelna archivu
Náchod, Dobenínská 96

pátek 8. června 2018
od 9 do 16 hodin

Státní okresní archiv Náchod zve na tradiční Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 8. června 2018 v rámci Mezinárodního
dne archivů.
Letošní akce je koncipována pod názvem: Rok 1918 a další osmičková výročí v okrese Náchod. Připomeneme si 100. výročí vzniku Československé republiky a další osudové okamžiky, které se staly
v náchodském okrese – od nejstarší zmínky z roku 1068 až po pamětnický rok 1968. Náš archiv bude prezentovat zajímavosti ze svých fondů a sbírek v prostorách badatelny ve svém sídle, Náchod, Dobenínská
ulice čp. 96, v době od 9.00 do 16.00 hod. Těšíme se na Vaši početnou
návštěvu.
Za kolektiv pracovníků Státního okresního archivu Náchod v úctě
PhDr. Jaroslav Čáp

Rada starších CČSH Police nad Metují
Vás zvou na další

KONCERT PRO RADOST,

který se koná ve čtvrtek 14. června 2018
v 18.00 hodin, jako obvykle v našem
kostele.
Přejeme Vám pěknou zábavu a těšíme se na Vás.

Jar. Trojtl - předseda rady starších

DĚTSKÝ DEN
V POLICI NAD METUJÍ
Na první červnovou sobotu, 2. 6., naplánovali pořadatelé
v Polici nad Metují Dětský den. I v letošním roce bude hlavní náplní pro děti obejít zhruba deset zastavení na cestě a splnit úkoly, které prověří jeho šikovnost a zručnost. Vzhledem k tomu, že
hlavním pořadatelem je Sokol Police nad Metují, nemůže ani při
dětském dni nevzpomenout na 150. výročí založení této tělocvičné
organizace v Polici nad Metují.
Překvapení bude na startující děti, ale i na jejich doprovod, čekat hned na startu. V Bezděkových sadech (autobusové nádraží)
totiž připraví den předem žáci polické ZŠ happening, který připomene dvě důležitá výročí pro Polici nad Metují. Na průhledných
foliích, které budou nataženy mezi kmeny stromů, výtvarně připomenou tří set leté výročí existence budovy, která je dnes polickou
radnicí a potom 765 výročí od listiny vydané „mladým králem“
Přemyslem Otakarem v roce 1253, ve které přesouvá právo pořádat
trhy z Provodova do místa, zvaného Police.
Letos se Dětského dne poprvé zúčastní i Muzeum papírových
modelů. V rámci zastávky si děti ve výtvarné dílně pomocí razítek
z dílny Martiny Noskové, vytvoří vlastní obrázek radnice.
O další zastávky se podělí Sokol Police nad Metují, hasiči
Velká Ledhuje a Institut zážitkové pedagogiky Klůčanka.
Na konci celého putování a plnění úkolů bude na děti čekat
kolotoč nebo nafukovací skluzavka. Pro dospělé v rámci oslav 150
let Sokola v Polici zahraje hudební skupina IRONIC. Cíl bude u
antukového hřiště za Sokolovnou a občerstvení se postará personál
místní restaurace Sokolovna.
Dětský den pořádají: Sokol Police nad Metují, SDH Velká
Ledhuje, Institut zážitkové pedagogiky a Muzeum papírových modelů. Akce se koná s podporou města Police nad Metují.
Martina Váňová
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P O H L E DY D O H I S TO R I E
A je červen!
Končí další školní rok. Začne čas prázdnin
a dovolených. Přeji Vám všem příjemné a naplněné dny. S blížícím se koncem tohoto volebního období a mého pátého a posledního díky
kronikářce Jindře Vaníčkové se pojďme projít
lety uplynulými.
Ida Jenková

1998

yy v Tomkově ulici byl položen plynovod
yy společnost Marius Pederson zahájila svoz odpadů
yy provedena demolice bývalé dřevěné školní
jídelny na Komenského náměstí.
yy slavnostní vysvěcení zvonu v Pěkov
yy dokončena rekonstrukce vozovky přes náměstí (od křižovatky ul. Nádražní až po
ul. Ostašskou u kovárny)
yy dokončena obnova fasády na kostele církve
Československé-Husitské.
yy Na Pěkovských Končinách byl postaven nový
přenosový stožár pro
yy mobilní telefony Radiomobil – Paegas.
yy dokončena stavba bezpečnostního přelivu u
rybníka na Honech
yy dokončeny vnitřní úpravy Dřevěnky
yy zasazeno 8 lip k 80. výročí vzniku čsl. státu.
yy dokončena obnova fasády na kostele ČSH.
yy provedena rekonstrukce farní kanceláře a plynofikace
yy Komunální volby
yy Vánoční vytrubování ZUŠ

1999

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy

vyšlo 1. číslo Polického měsíčníku
rekonstrukce Pellyho parku
opravena fasáda radnice
slavnostní otevření Dřevěnky a Pellyho parku
dokončeny restaurační práce na kašně
na náměstí byla zahájena výměna vodovodních přípojek do všech domů.
dokončeno rozšíření nových chodníků na náměstí a instalace nového osvětlení. Vydlážděna byla i ulice U Opatrovny. Novým osvětlením byly vybaveny i ulice Husova a Tyršova.
dokončena rekonstrukce chodníku v Tyršově
ulici
počala téct voda v nově restaurované kašně.
odstraněny nefunkční betonové sloupy elektrického vedení v ulici 17. listopadu – od Kovopolu směrem k Letné
byla pro běžný provoz uzavřena skládka komunálního odpadu u Radešova (byla vyčerpána její kapacita) a započaty rekultivační
práce.
*oslavy 50 let podniku VEBA
*oslava 130. výročí spolku Radeckého (bitva
na Nebíčku)
*oslava 80 let založení skautingu v Polici

2000

yy rozsvícením nového osvětlení byla dokončena velmi zdařilá rekonstrukce náměstí.
yy plynofikace Bělské a Ledhujské
yy vykopány staré nádrže na naftu a benzín po
bývalých čerpacích stanicích na náměstí
yy dokončena oprava silnice ke Žďáru na Záměstí
yy dokončeny tři záchytné nádrže (poldry) pod
Klůčkem
yy zahájena demolice sladovny pivovar na Ná-
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dražní ulici
yy dokončena stavba protivovodňové zdi u
Městské polikliniky.
yy dokončena sanace vlhkých vnějších a vnitřních omítek kostela Nanebevzetí P. Marie.
Současně byla v kostele provedena nová elektroinstalace a ozvučení prostoru kostela
yy dokončena kabelizace elektrických rozvodů
v ulicích Tyršova, Pod Havlatkou a 17. listopadu.
yy zahájena Polická univerzita volného času
yy vysvěcen kříž po rekonstrukci, stojící uprostřed hřbitova
yy poprvé zazněla znělka města od řed. ZUŠ Lubora Bořka
yy město navštívil ministr životního prostředí
Miloš Kužvart a později ministr kultury Pavel
Dostál
yy nový katolický kněz Marian Lewicki
yy 60. výročí otevření Sboru apoštola Pavla
v Polici
yy oslavy 180let trvání ochotnického divadla,
60let budovy divadla a 10 let ZUŠ.

2001

yy opravena zeď hřbitova v prostoru vstupních
bran.
yy dokončena asfaltová silnice na Žďárské ulici.
yy Žulovými kostkami byla vydlážděna
Hvězdecká ulice (včetně tunelového průchodu) až po ulici Zahradní.
yy provedena demolice zchátralého stavení čp.
121 na Záměstí, ulice Žďárská.
yy dokončena oprava fasády průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie. Současně byl obnoven
kovový kříž sv. Benedikta a koule s kovovými plameny. Také kostelní věž byla opatřena
novým nátěrem.
yy dokončena rekultivace městské skládky odpadu v Malé Ledhuji. Z jam po vytěženém jílu,
který byl na rekultivaci skládky použit, vznikly tři nové rybníčky za bývalou cihelnou.
yy byla provedena demolice někdejší truhlárny
n. p. Masný průmysl v Zahradní ulici a bývalé výrobny sodové vody na dvoře hostince
„POŠTA“ čp. 28.
yy na polickém hřbitově byla provedena sonda
do hromadného hrobu příslušníků německé armády, popravených za hřbitovní zdí
v r. 1945.
yy opravena zeď hřbitova v prostoru vstupních
bran
yy demolice bývalé truhlárny ve dvoře hostince
Pošta.
yy Polici navštívil biskup královéhradecký
Mons. Dominik Duka.

2002

yy otevřena přístavba DPS o 13 bytových jednotkách
yy dokončeny stavební úpravy skautské klubovny Na Babí
yy renovace Selendrova sloupu před kostelem
yy demolice Pellyho domků v ulici V Domkách
yy *oprava šindelové střechy na Dřevěnce
yy z prostranství před uličkou U Damiánky byl
odstraněn kiosek, ve kterém se prodávaly
květiny
yy oslavy 70. výročí založení hokejového oddílu
Police. Přítomna poslankyně PČR Mgr. Zde-

na Horníková
yy oslava 50 let od vzniku organizovaného motorismu v Polici.
yy založen Dobrovolný svazek obcí Policka.

2003

yy zahájeny demolice budov pro plánovaný obchvat města.
yy dokončena renovace sloupu P. Marie Bolestné
na náměstí
yy provedena restaurace vitráže v kostele Nanebevzetí P. Marie
yy zajištěna statika sloupu sv. Marka u „Cikánky“.
yy vypuštěn Honský rybník a vyčištění dna od
bahna. Hráz byla opravena.
yy slavnostní otevření nově rekonstruované fotbalové hřiště.
yy na Kolárově divadle byla zhotovena nová fasáda se zateplením, provedena renovace vstupů a interiéru. *dokončeny restaurační práce
na vstupním portálu kostela Nanebevzetí P.
Marie.
yy plynofikovány ulice Bělská a Ledhujská.
yy kabelové rozvody NP na Bělské, Na Sibiři,
kde bylo zlikvidováno 10 sloupů el. Vedení a
přípojky vedené do štítů domů.
yy v Pěkově vybudované 3 chodníky
yy rekonstrukce výdejní stanice PHM fy KM –
PRONA na Ostašské ulici.
yy poprvé zvoněno na opravené polické zvony.
yy na hřbitově očištěn památník obětem II. světové války
yy zahájena demolice budovy bývalé sladovny
měšťanského pivovaru čp. 196 v Nádražní
ulici.
yy dokončena, až na poslední vrstvu asfaltového
potahu, silnice na Záměstí ke Žďáru. Současně byly vyměněny vodovodní přípojky a provedena plynofikace.
yy ve Smetanově ulici opraveno dětské hřiště
yy u nádraží ČD byl postaven přístřešek pro cestující čekající na autobus
yy byly postaveny 2 lavičky cestou alejí na Klůček
yy byly dokončeny tři záchytné nádrže (poldry)
na svahu pod Klůčkem, mající zachytit případný příval dešťové vody do města.
yy město navštívil velvyslanec Evropské komise
v ČR Ramiro Cibrián.
yy oslavy 750 let založení Police.
yy ukončena činnost všech skladů CO
yy ukončen provoz v závodě MILPO.
yy akce „Toulavý autobus“

2004

yy v aleji, která vede k rybníčkům pod firmou
Hauk, bylo vykáceno 10 starých topolů a byly
vysazeny stromky nové po obou stranách až
k vodárně.
yy zahájena obnova lesního porostu po levé straně údolí Nádražní ulice až k firmě Cross.
yy budova radnice byla plynofikována. V některých kancelářích bylo provedeno snížení
stropů. Ve velké zasedací místnosti byla vyměněna stropní svítidla, Nábytek byl zhotoven na míru.
yy slavnostní předání opraveného úseku silnice
z Police do Petrovic.
yy na Bělské ulici a U Zahrádek byla dokončena
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kanalizace.
yy dokončení opravy ohradní zdi u Klímova zahradnictví a dláždění centrálního chodníku na
hřbitově.
yy dokončena úprava silnic v ul. Na Prádle, Zahradní, Hvězdecké a Na Bělidle, včetně úprav
chodníků. Byly přeloženy všechny inženýrské sítě, kanalizace byla vyčištěna a propojeno o 30 m. Přilehlé chodníky u Kolárova
divadla byly předlážděny.
yy vyčištění odtokové kanalizace pod cihelnou,
vyčištěn a upraven zanesený otevřený příkop
k propustku za Vebou, včetně nového vysvahování.
yy v Hlavňově byla opravena opěrná zeď a cesta
u „Závišovy stodoly“.
yy dokončena oprava staré školy – Dřevěnky.
Zaspárování a bílení vnější fasády a rovněž
vnitřní úpravy.
yy u ZUŠ byla vyměněna okna za plastová a
ošetření krovů
yy prodán CHKO Vlachův statek, který byl správou CHKO rekonstruován
yy v zahradě DPS byly položeny chodníky a
dokončena venkovní úprava kolem domu.
Dokončila se stavba zahradního altánu.
yy upraveny zatáčky za Bukovicí směrem na
Broumov.
yy nad tělocvičnou ZŠ byla opravena střecha
yy v MŠ byla natřena okna a sokly
yy dokončeny chodníky v Pěkově
yy oprava opláštění skautské klubovny čp. 165
Na Babí
yy položení nové střešní krytiny hasičské zbrojnice
yy dokončení demolice objektů v Nádražní ulici
yy rekonstrukce kuchyně, sprch a sociálního zařízení v divadelním klubu
yy členově SDH provedli demolici bývalého
skladu podniku VEBA, který byl v těsném
sousedství prostoru před garážemi
yy město se stalo majitelem všech objektů bývalého SOU zem., které ukončilo svou činnost.
yy oslava 100 let hasičů VL.
yy na Ostaši byl vysvěcen pomník horolezci a
ostrostřelci Miroslava Šmída.
yy město navštívila delegace z partnerského
města v Itálii Saltary.

2005

yy pole nad Krčmou bylo zatravněno a od vodojemu směrem k poldrům byl vyhlouben
ochranný příkop, který byl napojen na příkop
od spodního poldru, pro zachycení přívalové
vody.
yy před Krčmou byla pokácená stará lípa.
yy provedena výměna oken na budově České
pošty a v ul. 17. listopadu.
yy od 1. 7. do 30. 9. bylo v budově radnice zřízeno Informační centrum.
yy na budově kláštera byla provedena výměna
střešní krytiny a klempířských prvků v 1.
nádvoří a vchodová vrata byla natřena a
opravena.
yy rekonstrukce chodby a schodiště v budově
radnice
yy zahájeno budování obchvatu. Při budování
obchvatu bylo provedeno zatrubení potoka a
opravena silnice na Radešov.
yy v tělocvičně základní školy výměna
podlahové krytiny.
yy úprava parkovišť a místní komunikace na
Hvězdě.
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yy Technické služby, s.r.o., se přestěhovaly z ulice Pod Havlatkou čp. 334 do prostor za hasičskou zbrojnicí, kde mělo zemědělské učiliště
dílny a kanceláře (ulice V Domkách čp. 80).
Technické služby přestěhovaly i „sběrný
dvůr“ z prostor za cihelnou.
yy provedena kabelizace sítí nízkého napětí,
městského rozhlasu a veřejného osvětlení
v ul. U Damiánky, Radimovské a v Příčné.
yy v Radešově bylo provedeno zpevnění vnitřního okraje zatáčky před čp. 21, zamezení
stékání vody do dvora domu čp. 7 a zajištění
panelu pod kontejnery na sklo a plasty.
yy dokončena stavba nového lyžařského vleku
na Nebíčku.
yy Pellyho park byl vybaven dřevěným stolem se
dvěma lavicemi. Kovové prolézačky pro děti
byly nahrazeny novými dřevěnými soupravami. které vyhovují současným požadavkům.
yy konala se první členská schůze občanského
sdružení Sauna Police
yy zahájena činnost o.s. MaMiNa

2006

yy výstavba nového mostu u fy Pejskar
a spol. Byly postaveny stožáry veřejného osvětlení, přeložka vodovodního řádu, vybudován kruhový objezd.
vybudován
Penny-Market.
přestavba bývalého domova mládeže
Husově
v
ulici
na
devítibytovku.
probíhala
přestavba
Pellyho
domů
provedeny těžební práce v lesním porostu
ve starém parku nad Nádražní ulicí po větrné kalamitě a úpravu porostu
v přízemí budovy bývalého SOU zem.
bylo vybudované nové pracoviště Kontaktního místa státní sociální podpory.
v létě byla slavnostně otevřena nová
silnice z Hlavňova na Hvězdu. Byly
vybudované dvě nové autobusové zastávky.
ve dvoře Technických služeb v ulici V Domkách čp. 80 byl vybudován nový sběrný dvůr,
který je zčásti zastřešen. Byla vybudována
příjezdová komunikace a jiné úpravy.
yy zřízen psí útulek
yy organizace
Junák
realizovala v letošním roce dokončovací práce na své klubovně vedle školní jídelny.
slavnostně otevřeno muzeum dětské stavebnice Merkur v 1. patře budovy bývalého
zemědělského učiliště za přítomnosti
předsedy vlády Jiřího Paroubka.

2007

yy otevření Penny – Marketu
yy postupné vysazování stromků na cestě ke
Klůčku, vysázení lip v horní části aleje u hřbitova a vysazování stromů v různých částech
města. Vyřezání keřů na hrázi a u fotbalového
hřiště
yy obnova dětského hřiště na sídlišti
yy Farář P. Marian Lewicki oslavil 25 let kněžství a 50 let života
yy návštěva prezidenta Václava Klause
yy oslava ke stému výročí založení skautingu
yy pojmenování Domu s pečovatelskou službou
v Polici nad Metují „Javor“
yy přestěhování technických služeb a vybudování psího útulku
yy oslava 70. výročí založení Domova důchodců
v Polici nad Metují
yy stěhování knihovny – „živý řetěz“

yy slavnostní otevření Pellyho domů
yy V čp. 268 byly vybudovány nové byty ve
dvou podlažích
yy zprovoznění nového obchvatu
yy na příjezdové cestě a parkovišti Penny Marketu byly dokončeny opravy. Byla vysázená
zeleň, včetně zatravnění. Na dokončené části
se vysadilo 41 stromů a 1834 keřů. Záhon na
kruhovém objezdu byl vytvořen ve tvaru znaku našeho města.
yy úprava chodníků podél škvárovny
yy dokončena pokládka kanalizace, bednění a
betonáž opěrných zdí, stavba chodníků a základové spodní desky kruhové křižovatky na
Nádražní ulici.
yy výsadba stromků v různých místech města a
lípy v horní části alej u hřbitova. Také podél
cesty na Klůčku byly vysázeny stromky.
yy na sídlišti bylo městem obnoveno dětské hřiště nad hřbitovem pro předškolní a mladší děti.
Byla instalována nová multifunkční sestava
se skluzavkou, lezením a houpačkami, pružinové houpadlo a psací tabuli.
yy na hrázi u fotbalového stadionu byla provedena údržba tamní zeleně.
yy dokončena rekonstrukce vedení VO ul. Ke
koupališti a K Vodojemu
yy návštěva delegace z Warringtonu – našeho
partnerského města
yy zřízena nová organizační složka Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy (CKV Pellyho domy)

2008

yy byla vymalována smuteční síň a zlepšena její
výzdoba.
yy město bylo opět okrášleno sezónní květinovou výzdobou. Květinové záhony byly založeny v parku u autobusového nádraží, na náměstí, ve středu kruhového objezdu u Penny
Marketu. Dokončilo se nové ozelenění kolem
přeložky krajské silnice.
yy u areálu TS Police n.M. na pozemcích města
vznikl nový Bikepark.
yy v říjnu byla zahájena oprava části střechy nad
klášterem.
yy zahájena výstavba bytového domu s 16 b.j.
pod sídlištěm.
yy v zatáčce na Bělskou ulici byla odstraněna
nevyužívaná trafostanice.
yy město prodalo poslední pozemky pro
výstavbu rodinných domů ve Slunečné ulici.
yy zahájeny stavební práce na přístavbu DD.
yy dokončení obchvatu
yy příprava rekonstrukce ČOV
yy obnova vedení VO v ulici K Radešovu
yy plynofikace areálu TS v Polici nad Metují s
r. o.,
yy oprava meteorologické stanice v Bezděkově
parku
yy stavební úpravy - zvýšení opěrné zdi v Pěkově, oprava chodníku, terénní úpravy
yy stavební úpravy - výstavba chodníku od Penny-marketu k fotbalovému hřišti a chodníků
před zastávkami autobusu v Hlavňově
yy oprava komunikace na Letné s odtěžením
břehu
yy oprava střechy mateřské školy
yy oprava radnice
yy malování divadle a ostatní drobné opravy v
Kolárově
yy první Ostrostřelecko - městský ples
yy 1. ročník Dne řemesel
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2009

yy církev převedla do majetku města hřbitov
yy provedena rekonstrukce meteorologické
stanice v Bezděkových sadech u autobusového nádraží. Byla k ní přivedena elektropřípojka a instalováno vnitřní osvětlení.
yy vybudováno dětské hřiště, jehož výstavbu
město vyhrálo v soutěži, kterou vypsal výrobce dětských plenek, a do které město přihlásila starostka Ida Seidlmanová
yy Církev převedla hřbitov do majetku města.
yy provedena restaurace sochy svatého Václava
nad Záměstím..
yy dokončeny práce na novém hřišti na plážový
volejbal.
yy zastavění nové ulice, která se jmenuje Slunečná. Za Mírovou ulicí směrem ke Klůčku
vzniká další nová ulice.
yy za MŠ byly zahájeny terénní úpravy budoucího staveniště pro výstavbu dalších rodinných
domků.
yy v Kostelní ulici byly umístěny krátké příčné
prahy (retardéry).
yy byl vybudován spojovací chodník ze sídliště
kolem zahradnictví a kláštera.
yy kabelizace elektrického vedení nízkého napětí ulice Pod Klůčkem.
yy oprava sochy sv. Václava nad Záměstím
yy kabelizace elektrického vedení nízkého napětí v Ochozi – zahrádkářská kolonie.
yy Police získala diplom za 1. místo v soutěži
Obec přátelská celé rodině
yy Den otevřených dveří ve Vebě k příležitosti
oslav 60. výročí značky VEBA.
yy 30. výročí otevření mateřské školky na sídlišti
yy 1. ročník Police plná poezie

2010

yy nově vznikající ulice má své jméno Wihanova.
yy realizace projektu Intenzifikace ČOV Police
nad Metují.
yy výstavba nové garáže pro parkování dvou
osobních automobilů města Police n. M.
yy uvedeny do původního stavu části kleneb v
přípravně obřadní síně, očištěny pískovcové
prvky, opraveno zdivo a obnoveny dveře v
zadním traktu radnice. Byla dokončena celková rekonstrukce zadní části obřadní síně,
vybourané stávající sociální zařízení, odstraněna vlhkost zdiva a obnoveny původní
klenby. Vedle obřadní síně byla vybudovaná
kancelář.
yy objekt bývalé „škvárovny“ s pozemky prodán
panu Ing. Petru Soukupovi z Hronova.
yy zateplování budov mateřské školy a velká rekonstrukce – nové osvětlení, oprava tělocvičny, malování.
yy v areálu fotbalového hřiště bylo rozšířené dětské hřiště.
yy oprava hlediště v divadle.
yy restaurování
památkově
chráněného
pískovcového kříže a zvoničky, které se nachází ve středu Hlavňova.
yy „Obnova původního stavu úseku klášterní
ohradní zdi“, která se v délce 22,5 m nachází
pod sídlištěm. Z hlediska státní památkové
péče se jedná o zapsanou kulturní památku.
yy na Klůčku U Cikánky byla postavena houpačka a hrazdičky pro děti. Vzniklo tak další
odpočinkové místo při vycházce za město.
yy v kapli P. Marie Pomocné v Pěkově instalován elektrozvon
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yy
yy
yy
yy
yy

1. ročník Běhu z Police do Police
požár „zelené kapličky“
450 let obce Hony
20. ročník Garden party
90. výročí založení a k 70. výročí otevření
kostela apoštola Pavla v Polici n. Met.
yy slavnostní otevření dokončené přístavby DD

2011

yy dokončena kanalizace Pod Betlémem (v lokalitě na Záměstí) a následné vybudování nové
komunikace. Realizace přeložky veřejného
vodovodu.
yy zahájena rekonstrukce povrchu místních komunikací v lokalitě „Záměstí“ - Pod Betlémem.
yy na severním okraji ulice Na Sibiři byla vybudovaná infrastrukturu pro výstavbu 8 nových
rodinných domů.
yy ukončena další část rekonstrukce radnice.
Tentokrát druhé kanceláře v přízemí, obřadní
síně a sociálního zázemí.
yy rekonstrukce BMX hřiště u hasičské
zbrojnice. Byl také zrekonstruovaný volejbalový a nohejbalový kurt za sokolovnou.
yy dokončena obnova dvou poškozených úseků
památkově chráněné historické ohradní zdí
do původního stavu, v prostoru městského
zahradnictví u kláštera.
yy na vyhlídkovém místě Na Strážnici byl postaven dřevěný altán.
yy v parčíku naproti hřbitovu byl vybudován geologický koutek.
yy v klubovně Junáka byla vyměněna okna za
plastová.
yy rekultivace odstavné plochy v areálu bývalé provozovny společnosti MILPO. Vzniklo
parkoviště
yy odstraněny dvě městské stavby. Jedná se o
garáže na konci ulice Pod Havlatkou a o
spojovací krček mezi bývalou zemědělskou
školou a „rodinkou“.
yy v Kolárově divadle byla opravena část jeviště. Po odkrytí prken bylo objeveno původní
otáčivé jeviště.
yy na hřbitově za kaplí byl vybudován nový
chodník a připraven prostor pro další urnový hájek.
yy odprodána „škvárovna“
yy obec Hony byla zvolena v internetové soutěži nejkrásnější a nejmalebnější osadou na
Policku
yy 4. ročník. Polické plachty na koupališti
yy položen základní kámen vyhořelé „zelené
kapličky“
yy 1. ročník in-line bruslení v Petrovických
zatáčkách
yy 80. výročí založení osady Šarkán.
yy otevřena „Letní terasa“ Pellyho domů
yy 20 let ZUŠ
yy vysvěcení ekumenické kaple v DD
yy DPS dostalo nové auto
yy poprvé Jarní závody koňských spřežení
yy v Haukově keramičce zastaven provoz

yy
yy
yy

yy
yy

yy

yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy

yy
yy

yy
yy

2012

yy realizace plánu zřídit Muzeum papírových
modelů
yy opraven bazén na koupališti, brouzdaliště a 4
brodítka, které byly již delší dobu ve špatném
technickém stavu.
yy na vycházkovém místě u „Cikánky“ pod Klůčkem byla sestavena nová
pevná konstrukce dvou lavic a stolu.

yy

na dětském hřišti na sídlišti byly vybudovány
nové prolézačky.
provedena oprava fasády radnice
opravena fasáda na GE Money Bank.
v mateřské škole bylo opraveno sociálního
zařízení včetně nových keramických obkladů
a dlažeb. Dále byly zahájeny práce na dotvoření zahradního prostoru.
v budově základní školy byla provedena
oprava podlah v sedmi třídách druhého stupně a výměna starých zářivkových svítidel.
oprava střechy u budovy Základní umělecké
školy Police nad Metují. V rámci této opravy
byla provedena rekonstrukce horního patra
budovy č. p. 107 včetně přístupového schodiště s chodbou.
rekonstrukce povrchu místní komunikace v
lokalitě na „Záměstí“ v ulici Nad Pekárnou.
V rámci této akce pak došlo k úpravě sjezdu v ulici Žďárská, který slouží pro příjezd
do lokality nových rodinných domů nad ulicí
Žďárskou
oprava chodníků a silnice v ulici Pod Klůčkem.
zateplení obvodových stěn a rekonstrukci bytových lodžií na bytovém domě čp. 407 v ul.
Na Babí.
dokončena oprava varhan v polickém farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie.
návštěva zástupců Velvyslanectví Bosny a
Hercegoviny, včetně ambasadora. Jednalo se
o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci.
návštěva zástupců města Travnik
v HK bylo vyhlášení 6. ročníku soutěže „Čistá obec“, kde naše město kromě titulu obdrželo také finanční odměnu. V kategorii 5005000 obyvatel, se naše město umístilo na 1.
místě a na 2. místě ze všech cca 500 obcí a
měst KHK.
slavnostní vysvěcení Zelené kapličky
40. výročí založení skupiny Kamarádi osady
5
Den otevřených dveří v DD, který slavil 75
let svého založení. Tomáš Magnusek se stal
patronem.
Oživení klášterních zahrad je snaha Julinky,
o.s., upravit dlouhodobě zanedbané a zarostlé prostory vnější zahrady mezi klášterem a
hřbitovem, rajské zahrady a vnitřního nádvoří.
oslavy 20. výročí založení ostrostřelecké gardy
Ostrostřelci získali suterénní prostory v domě
bývalé „rodinky“ (vedle muzea Merkur). Po
několika letech opustili nevyhovující prostory v klášteře.
Automotoklub Police nad Metují oslavil 60
let od svého založení
v soutěži o nejkrásnější obecní úřad či radnice
V soutěži se utkalo celkem 73 přihlášených
radnic. O konečném pořadí již rozhodovala veřejnost prostřednictvím internetového
hlasování na stránkách periodika Moravské
hospodářství. Naše radnice obsadila skvělé
3. místo.
1. ročník festivalu Jeden svět

2013

yy v Polici byly odstraněny telefonní budky.
yy byla dokončena 2. etapa rekonstrukce starého
parku. Bylo postaveno nové zábradlí a jsou
vybudovány schody s opěrnou zdí v dolní
(severovýchodní) části lesoparku u výjezdu
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z Police na Petrovice.
yy rekonstrukce vestibulu 2. stupně ZŠ.
yy „Dokončení opravy fasády zadního traktu
radnice“ Byl také upraven a zprůchodněn
průchod vedle radnice z náměstí na Záměstí. V průchodu byla nainstalovaná kamera a
umístěna úřední deska.
yy rekonstrukce terasy u hospůdky Na hrázi.
yy byla zahájena stavba rozšíření silnice II/303
na vrchol Pasa od Pěkova do Broumova.
yy za školou byla postavena venkovní učebna
pro potřeby školy a školky.
yy obílena Dřevěnka.
yy druhá etapa rekonstrukce pláště budovy naší
historické radnice spočívající ve výměně
oken.
yy v Ochozi byla vyštěrkovaná cesta.
yy v budově ZUŠ byla vytvořena další podkrovní třída. Později byla realizovaná druhá
etapa, rekonstrukce 3. NP budovy č. p. 107 a
přístupového schodiště s chodbou.
yy v areálu zahradnictví byl odstraněn komín na
bývalé kotelně.
yy oprava komunikace v horní části ulice K Vodojemu.
yy komunikace z Radešova k „Zákopanici byla
městem odkoupena od zaniklého Zemědělského družstva Bor a vybudovala se přeložku
části této místní komunikace. nová fasáda kovárny z programu Regenerace památek
yy nová spojnice chodníků Pod Betlémem
yy rekonstrukce autodílny AMK
yy V měsíci říjnu byla zahájena rekonstrukce
místní komunikace na pozemku podél areálu
společnosti HAUK s.r.o.
yy zahájení zateplování ZŠ a výměna oken
yy letos si město připomíná 760 let od první písemné zmínky
yy 800. výročí příchodu Benediktinů na Policko
a Broumovsko.
yy Mistrovství Evropy v závodech koňských
spřežení
yy 50. výročí Zimního táboření

2014

yy ulice Na Sibiři se díky další výstavbě rodinných domků prodlužuje směrem k Bukovici.
yy na Bělské ulici postupuje rovněž výstavba rodinných domků.
yy chaloupka čp. 41 v Radimovské ulici byla
odstraněna.
yy na město byl bezúplatně převeden „špejchar“
postavený v r. 1694.
yy byla provedena obnova pomníku s křížem
v Radešově.
yy opraveny chodníky v Ostašské ulici.
yy v ulicích Na Sibiři, 17. listopadu, Radimovská a v ul. Radešovská byly opraveny silniční
výtluky a překopy.
yy ošetřeno stromořadí ke Žděřině.
yy definitivně dokončeny práce na jedné z největších investičních akcí města v rámci posledních let, a to na stavbě „Soubor opatření
ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police
nad Metují – 1. stupeň ZŠ“. V rámci tohoto
projektu bylo řešeno kompletní zateplení budov prvního a druhého stupně základní školy, a dále budov tělocvičny a družiny, včetně
zateplení střech a včetně kompletní výměny
oken.
yy rekonstrukce již nevyhovující sociální zařízení v Základní umělecké škole.
yy provedena výměna oken v druhé polovině
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radniční budovy čp. 97.
yy realizace úpravy odpadového sběrného dvora
v ulici V Domkách.
yy ošetřena střecha Dřevěnky.
yy na autobusovém nádraží bylo odstraněno stávající zastávkové místo. yly instalovány dvě
krásné prosklené čekárny a byla opravena silnice kolem muzea Merkur. Zastávky naproti
sokolovně byly zrušeny.
yy oprava silnic v ulicích Tyršova a U Plovárny
– část komunikace ve stoupání od koupaliště
směrem k Ochozi.
yy provedena obnova pamětních desek Obětem
1. světové války a Obětem národní poroby a
boje za svobodu 1938-1945 a urny s prstí z
hrobu legionáře, umístěných na kamenných
pilířích podloubí městské radnice.
yy v Hlavňově, v počátečním úseku stoupání
cesty na Hvězdu, dřevoocelová svodidla.
yy započata úprava prostranství před smuteční
síní.
yy Technické služby převzali do užívání nově
pořízený zametací stroj.
yy oprava schodů u školní jídelny
yy provedena rekonstrukce místní komunikace
na městském pozemku v Pěkově za bývalou
školou.
yy Město se přihlásilo do soutěže „Nejkrásnější obecní úřad či radnice“. Soutěž vyhlásila
redakce Moravského hospodářství. Naše
radnice postoupila do druhého kola a umístila se mezi vybraných 10 úřadů. Porota proto oceňovala nejen reprezentativní vzhled,
ale i příjemné a otevřené pojetí radnice, urbanistický přínos pro její okolí a zajímavý
příběh. Vyhodnocení se konalo v Mahenově
divadle v Brně, kde bylo ocenění předáno
zástupcům města. V soutěži se utkalo celkem
73 přihlášených radnic. O konečném pořadí
již rozhodovala veřejnost prostřednictvím internetového hlasování na stránkách periodika
Moravské hospodářství. Naše radnice obsadila skvělé 3. místo.
yy “Moře v Polici“
yy slavnostně odhalena pamětní deska učitele
Karla Petra
yy návštěva premiéra Bohuslava Sobotky Muzea
papírových modelů
yy ředitelka DD Věra Kašíková předala svou
funkci (odchod do důchodu) nové ředitelce
Mgr. Janě Šrámkové
yy 90 let od založení Dobročinného fondu pro
pozůstalé v Polici
yy hasiči získali osobní terénní automobil Land
Rover Defender 110 TDI bezúplatným převodem
yy slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště
yy účast některých sportovců na Vasaloppetu

2015

yy velké stavební úpravy v Kolárově divadle.
Byl snížen počet sedadel v přízemí hlediště,
z 16 na 13 řad, zvýšena podlaha. Po obou
stranách hlediště instalace nového LED
osvětlení. Úpravy elektroinstalace, a doplnění
zvukového zařízení o smyčku pro neslyšící.
Zhotoveny a osazeny nové schody vedoucí z
hlediště na jeviště.
yy v lednu se upravoval terén pod bývalou
cihelnou.
yy rekonstrukce prostor přízemí v Pellyho domech. Informační centrum je nově umístěno v
prostoru bývalého foyer a šatny u sálu. Dále
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yy
yy
yy
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navázaly práce spojené s renovací parket a
malování.
upraveno okolí pramene Julinka na náměstí..
na víceúčelovém hřišti byla na jaře provedena
rekonstrukce umýváren a WC včetně zásobování teplou vodou, opravy elektrických zařízení a kompletní výmalba objektu. Doplněno
nezbytné základní vybavení, jako jsou lavice
a věšáky, vytvoření odpočinkové místnosti
s kuchyňkou. Zprovozněna i kancelář správce
objektu.
letní třída MŠ u ZŠ dostala novou podlahu.
oprava spodní části ohradní hřbitovní zdi.
Naklánějící se část zdi v blízkosti studánky
naproti hřbitovní kapli byla zpevněna čtyřmi
novými kamennými pilíři.
dokončena úprava prostranství před smuteční
síní
úprava kanalizace v Divadelním klubu.
oprava vozovky MK Hlavňov
opravu vybraných silničních výtluků a překopů ve Velké Ledhuji a ve středu města
ve starém parku bylo vytvořeno odpočinkové
místo. Byl zde umístěn stůl s lavicí.
další z ploch veřejné zeleně, která prošla úpravou, je park u Žďárské ulice.
na hřbitově se opravila opuštěná hrobka, která
měla sloužit jako městská hrobka.
v MŠ na sídlišti vyměněna linolea a opraveno
sociální zařízení pro zaměstnance.
rozšíření stávající terasy před Muzeem papírových modelů (MPM). Kavárna BB, v
patře je prostor využíván k různým akcím a
výstavám.
plynofikace mateřské školy v bývalém polytechnickém pavilonu základní školy v Jiráskově ulici.
realizace akce „Samostatné odvodnění poldrů“, oddělení dešťových vod ze stokové sítě.
na dětském hřišti na sídlišti byly provedeny
opravy. Byla instalovaná nová basketbalová
deska. Proběhla i úprava dětského hřiště naproti hřbitovu, povrch byl odbagrován a nově
upraven.
park BMX byl oplocen a na boudě lyžařského
vleku byla vyměněna stará okna za skleněné
tabule. Vyměněny stříšky nad spínači a byla
opravená opěrná zeď a vyrovnaná stopa.
dokončena plynofikace kabin na hřišti
před hřbitovem byly pokáceny smrky, jejichž
kořeny narušovaly chodník
město prodalo dům se šesti bytovými jednotkami čp. 209 v Nádražní ulici.
vybudováno 6 zpevněných ploch pro kontejnery s odpadem.
opraveny komunikace na Radešově a v Pěkově
opravena křižovatka ulic Na Bělidle, Dvořákova a ulice Na Bělidle.
u tělocvičny ZŠ byly opraveny schody.
na Honech byly doplněny ke komunikaci
žlabovky.
zakoupena nová vánoční výzdoba. Sekretariát na radnici byl vybaven novým nábytkem.
40. ročník polického vandru
nultý ročník Polické zelňačky
1. ročník charitativního závodů v agility
5 let PSO
90 let vzniku stavebnice Merkur
25 let ZUŠ
95 let kopané
charitativní koncert PSO na Hvězdě
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2016

yy obnova městské zeleně.
yy obnova přemostění „Wihanovy strouhy“ položením panelů a zatrubení v místě přechodu.
yy vybudování plochy pro kontejnery za garáží,
která je naproti Dřevěnce. Rovněž zpustlý pozemek byl upraven, přestože je soukromým
majetkem. Na místě kde stávaly kontejnery
byl postaven stůl s lavicemi.
yy v Pěkově byl promazán čep srdce zvonu na
pěkovské zvoničce. Tím byla odstraněna vada
zvuku při zvonění.
yy v domě, kde je v přízemí Pošta, byly opraveny dveře.
yy obnovu kulturní památky „Sousoší Nejsvětější Trojice“, která se nachází na začátku Pěkova, nad křižovatkou silnic do Lachova a do
Broumova.
yy Oprava komunikace Ledhujská a oprava komunikace na Honech.
yy úprava dětského hřiště na fotbalovém hřišti.
yy na sídlišti byla opravena běžecká dráha a doskočiště. Na asfaltové ploše bylo namalováno dopravní hřiště
rekonstrukce sociálního zázemí v ZŠ a MŠ
Souběžně byla provedena regulace tepelného
zařízení.
yy v mateřské škole na sídlišti došlo k výměně
shrnovacích dveří ve všech třídách, modernizaci gastronomie v kuchyni a modernizaci sociálního zázemí pro personál., nainstalována
nová automatická vstupní brána včetně všech
zabezpečovacích prvků. K nové dálkově
ovládané pojezdové bráně byla namontována
i nová vstupní branka.
yy do Pellyho parku byly postaveny dřevěné sochy pana Miroslava Kotrče.
yy v Dřevěnce byla zprovozněna darovaná kuchyňská linka.
yy vybudování komunikace nad domovem důchodců, která propojila ul. K Drůbežárně
s ulicí Smetanovou.
yy dokončena rekonstrukce chodníku a vozovky
v Husově ulici. Dále byla opravena zbylá část
obvodového chodníku Bezděkových sadů.
yy oprava kanálových vpustí.
yy v Hlavňově se pokračovalo v opravě památného kamene Žitavce.
yy rekultivace prostranství u turistické cedule
v Hlavňově. Osazení lavic a stolu z masivního dubového dřeva.
yy konečná etapa rekonstrukce místní klubovny
v Hlavňově - výměna oken a výmalba prostorů. Klubovna byla vybavena novými svítidly.
yy dokončena úprava pamětihodnosti sv. Jana
Nepomuckého v Hlavňově.

yy u Hlavňovského rybníku byl opraven propustek.
yy v hlavňovské tělocvičně byla opravena podlaha
yy Na sídlišti i jinde byla provedena úprava zeleně.
yy úprava zeleně
yy v ulici K Drůbežárně byl opraven chodník.
yy zahájení přípravných prací na demolici objektu bývalého MILPa.
yy 20 let Euroregion Glacensis
yy 1. ročník Polické zelňačky
yy 30. ročník Běhu na Hvězdu
yy 1. ročník Kvíčerovského šmajdu
yy první ročník Model Cup Police 2016
yy slavnostní otevření zrekonstruovaných dílen
AMK.
yy charitativní koncert PSO „Když se v Polici
setmí“

2017

yy odstranění stavby bývalého MILPa.
yy generální oprava komunikace v ulici Na Babí,
a to v úseku od Komenského náměstí po křižovatku ulic Ledhujská a Bělská. V rámci
stavby došlo i k opravám chodníků, úpravě
komunikace před školou (autobusové zálivy, parkovací stání), úpravě křižovatky před
Krčmou a úpravě křižovatky ulic Ledhujská a
Bělská, včetně kompletní rekonstrukce mostu
přes Ledhujku.
yy rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Na Babí.
yy předláždění chodníků kolem hřbitova.
yy generální oprava komunikace II/303 – tzv.
průtah obcí Pěkov, a to v úseku od křižovatky
pod Ostašem po restauraci U Laudona!
yy v Brandejsově ulici byly prodány stavební
parcely čtyřem žadatelům
yy v centru města a na přeložce byla provedena
úsporná regulace veřejného osvětlení.
yy instalace dvou lamp veřejného osvětlení v
Bezděkových sadech.
yy v Kolárově divadle bylo nainstalované nové
ozvučení.
yy v Pellyho parku proběhly opravy dětských
atrakcí.
yy úprava cesty od suchodolské silnice dolů nad
koupalištěm
yy úprava pěšiny z křižovatky na Bělské dolů
k tiskárně a bylo postaveno nové zábradlí.
yy úprava pěšiny na Záměstí od Žďárské silnice.
yy část cesty v Ochozi byla upravena štěrkem
yy stavba kanalizace v místní části Záměstí.
yy V ulici V Domkách (za TS) byla odstraněna
stáj
yy u hřiště ve Smetanově ulici byla vyměněno
oplocení a nově bylo nalajnováno.

yy úprava běžecké dráhy a doskočiště na hřišti
na sídlišti.
yy v kanceláři správce víceúčelového hřiště byla
provedena výměna oken a parapetů, obklady
a nátěr fasády..
yy V Hlavňově byl opraven mostek u Jiránků.
yy výměna starého čapího hnízda na komíně bývalé keramičky Hauk za nové
yy obnova vstupní části ohradní hřbitovní zdi a
v úseku mezi hřbitovem a klášterní zahradou.
yy oprava Komenského náměstí. Byla provedena úprava křižovatky a přechody.
yy zahájena přístavba a rekonstrukce ZUŠ.
yy v divadle drobné opravy a další práce. Bylo
přebroušeno a natřeno jeviště, upravena promítací kabina, zázemí v šatnách pro herce,
oprava vstupního schodiště k Divadelnímu
klubu a opravu střechy na divadle.
yy zahájena rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice v Radimovské ulici.
yy v ZŠ bylo zrekonstruované sociální zázemí na
I. stupni.
yy v MŠ na sídlišti byly provedeny další úpravy.
Byly opraveny vlhnoucí sokly podél schodiště na zadní části budovy a v jídelně. Akusticky nevyhovující prostory jídelny byly upraveny speciálním vysoce zvukově pohltivým
kazetovým podhledem.
yy započato odbahnění Hlavňovského rybníku
yy na Nebíčku byl v boudě opraven strop, odvodnění kolem boudy, terénní úpravy, které
měly za cíl rozšířit prostor za boudou.
yy nevyužívané dirtoviště (pod zahrádkami u
Nebíčka) pomocí těžké bylo uvedeno do původního stavu.
yy opravy dopadových ploch na dětském hřišti
u fotbalového hřiště tak, aby splňovaly předepsané normy.
yy ve městě a okolí bylo vyměněno celkem 23
dopravních značek.
yy charitativní koncert v klášterních zahradách
v Broumově
yy 5 let muzea papírových modelů
yy “Férová snídaně“ v klášterní zahradě
yy 130 let firmy Pejskar – Den otevřených dveří
yy 140 let od založení Divadelního spolku Kolár, 197 let od prvně doloženého představení
ochotníků
yy 80. výročí založení našeho DD
yy Nový Ford Tranzit pro jednotku JPO II
yy 45. výročí založení skupiny „Kamarádi osady
5“.
yy Ostrostřelecká garda Václava hraběte Radeckého v Polici nad Metují oslavila 25 let
yy 55 let od založení původního astronomického
kroužku

Zpracovala kronikářka J. Vaníčková

Jak se žilo na Policku v osmičkových létech (1928 – 1998)
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 červnu v letech 1928
– 1988.

Červen roku 1928

15. června 1928
byl na zasedání obecního zastupitelstva
projednáno rozhodnutí „Družstva pro postavení divadla“ „setrvati na usnesení z roku
1918“ (tj. dodržení příslibu pozemku pro
Polický měsíčník - červen 2018

stavbu divadelní budovy v místech dnešního
Bezděkova parku).

Červen roku 1928

yy Firmě Hrubý, Rössel & spol. byla povolena
koupě pozemku ke stavbě továrny (dnešní
ulice Mírová, dnes objekt fy Hauk a syn).
yy Příčné přechody přes střed náměstí byly
vydlážděny žulovými kostkami.
yy Byl založen Sbor dobrovolných hasičů
v Radešově.

yy O školních prázdninách byla v budově
školy umístěna „Prázdninová kolonie péče
o mládež v Praze“. Vždy po tři týdny zde
bylo ubytováno 70 chlapců ve stáří 6 – 14
let z Prahy na ozdravovací pobyt.
 Velká modernizace klášterního pivovaru v Ledhuji. Byla dokončena rekonstrukce
varny (nové zařízení dodala Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni, roku
1927) a rovněž byly rozšířeny ležácké sklepy
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k docílení ročního výstavu piva až na 12.000
hektolitrů.
Živnostenskoprávní povolení k používání
nového parostrojního zařízení schválil Okresní
úřad v Broumově za okresního hejtmana dr.
Zdeňka Leinera roku 1931. K zvýšení odbytu piva bylo rovněž zavedeno jeho plnění do
litrových lahví s patentními uzávěry. Kromě
výroby světlého a černého výčepního piva byl
specialitou ledhujského pivovaru tmavý ležák
bavorského typu „Prelát“. Mimo to byl v pivovaru umístěn i velkosklad plzeňského pivovaru „Prazdroj“, odkud se prováděla distribuce piva do jednotlivých okolních hostinců.
Později zde byl i sklad „Světovaru“ a pardubického 14o tmavého „Porteru“. Obchodním
zástupcem těchto pivovarů byl Alois Nebuda.

Gustava Klimenta znárodněny strojírenské
podniky EKP (ing. Emil Katschner) a Hubka
(Kovopol), sídlící vedle sebe, sloučeny do
jednoho podniku a další vyhláškou č. 1306
zařazeny do národního podniku „SIGMAPUMPY“ v Olomouci (podle zákona o znárodnění podniků s více než 50 zaměstnanci
z 28.4. t. r.).
Z textilních podniků na Policku byly znárodněny tyto továrny: Tkalcovna lněného a bavlněného zboží, Oldřich Kubeček v Machově,
Břetislav Kubeček, mechanická tkalcovna v Nízké Srbské, M. V. Škop v Polici nad
Metují – mechanická tkalcovna lnu, Alexandr
Löwy & spol., mechanická tkalcovna a úpravna v Bukovici, Jan Ticháček, mechanická tkalcovna ve Žďáru nad Metují.

Červen roku 1938

29. června 1948
byly vyhláškou ministerstva průmyslu č.
1377 začleněny do národního podniku České
lnářské závody se sídlem v Trutnově tyto textilní továrny: Alexandr Löwy & spol., tkalcovna v Bukovici a M. V. Škop v Polici nad
Metují, tkalcovna lnu.

6. června 1938
zemřel po delší těžké chorobě dlouholetý
tajemník městského úřadu Jan Pejskar, „který
byl v poslední době jmenován ředitelem městských úřadů, ve stáří 69 roků. Zesnulý byl také
velmi činným v různých spolcích a dlouholetým předsedou divadelního spolku Kolár, kde
intensivně pracoval pro stavbu nového divadla.“ (Kronika města Police nad Metují)
8. června 1938
yy rozhodlo městské zastupitelstvo o demolici
chudobince čp. 87 v ulici U Opatrovny.
yy Na této uvolněné parcele následně postavil
svůj dům kapelník Václav Hybš (dnes policejní služebna).
10. června 1938
se konalo v Polici nad Metují první cvičení utvořené Národní gardy. Měla 60 členů,
zbraněmi ji vybavila vojenská správa. Výcvik
se konal na prostranství u vyhořelého domu
čp. 106 vedle školy.
21. června 1938
se konaly oslavy 50. výročí založení
Městské spořitelny v Polici nad Metují. Při
této příležitosti věnoval peněžní ústav 70.000
Kč na dobročinné účely.
22. června 1938
se konal na zahradě Sokolovny slavnostní sokolský slib, „který budiž projevem oddanosti a lásky k ideálům Tyrše, Fügnera a
Masaryka.“

Červen roku 1948

20. června 1948
došlo ke sloučení všech stávajících finančních ústavů v Polici nad Metují: Městské spořitelny, Občanské záložny (se sídlem v čp. 100)
a Okresní hospodářské záložny. Ředitelem
sloučeného ústavu se stal dosavadní ředitel
Městské spořitelny Jaroslav Chvojka.
Současně se přitom Městská spořitelna
přestěhovala z vlastní budovy (Tyršova ulice čp. 340) do budovy Okresní hospodářské
záložny (Nádražní ulice čp. 377), kde dodnes
sídlí jako Česká spořitelna. V budově Městské
spořitelny zůstal v přízemí poštovní úřad a v
místnostech, kde doposud v prvním patře sídlila Městská spořitelna, byla později zřízena
část městského zdravotního střediska.
27. června 1948
byly vyhláškou č. 1255 ministra průmyslu
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30. června 1948
byla pronajata hostinská koncese pro kiosek ve Žděřině na dobu tří let Anně Šolcové,
choti městského hajného za roční nájemné 600
Kčs. Existence tohoto tradičního pohostinství
je doložena i ve starých turistických průvodcích. „Průvodce po Polici n.M. a okolí“ od
učitele Karla Janského, vydaný roku 1901,
uvádí, že „pojímá nás les Žděřina ve svůj
chladivý stín, skýtaje nám žádoucího občerstvení. Nedaleko cesty jest zbudován v stínu
stromů prostranný a úhledný pavillon, kol
něho četné stoly a lavice pro pohodlí cestujících a výletníků“... Také Körbrův turistický
průvodce, jehož autorem byl místní měšťan a
rentiér PhMr. Jaromír Pášma uvádí, že „dobré
pivo a pokrmy lze někdy zde dostati“...
30. června 1948
byl uzavřen Klikarův hostinec v Tomkově
ulici čp. 46 – „typická místnost dělnického
světa“.

Červen roku 1958

1. června 1958
byla založena Výcviková základna mládeže – vytvořená ze stávající Sportovní školy.
Mladé lyžaře od 12. listopadu započal trénovat Miroslav Hejnyš (*1926, †2001), který
v Polici nad Metují během svého působení ve
funkci trenéra vychoval mnoho velmi úspěšných lyžařských závodníků.
7. června 1958
byla vytrasována nová silnice vedoucí z
Hlavňova na Hvězdu. Dne 1. a 2. července
byly zahájeny první zemní práce. Výstavba
silnice na Hvězdu byla iniciována funkcionáři Tělovýchovné jednoty Spartak v Polici nad
Metují. K vedení celého podniku byl ustaven
komitét nazvaný „Komise Hvězda“, sestávající ze zástupců Krajského národního výboru s.
Hofmana a Karla Vacka, rovněž jednatele TJ
Spartak v Polici nad Metují. Dále ze zástupce ONV Rudolfa Macouna, předsedy MNV v
Polici n. Met. Josefa Reichla, předsedy MNV
Hlavňov Josefa Hrubého a zástupce ředitele n. p. RaJ s. Martince. Předsedou komise

byl zvolen Jaroslav Ticháček, předseda TJ
Spartak v Polici n. Met., spolu s K. Vackem
hlavní původci a vůdčí osobnosti celé akce.
Vypracováním projektu byl pověřen ing.
Jaroslav Prikner z ONV Broumov, s předpokladem, aby bylo možno vyjet až nahoru i s
autobusy. Cesta byla v první fázi projektována
jako prašná.
Dne 28. prosince přijel na žádost Karla
Vacka na Hvězdu ing. Netík z KNV Hradce
Králové, který měl na starosti financování
stavby. Pod dojmem čarokrásné zimní vyhlídky z Hvězdy (kde byl vůbec poprvé) na místě
rozhodl, že budovaná silnice bude mít asfaltový povrch.
9. června 1958
bylo započato s parkovou úpravou a dlážděním středu náměstí, podle návrhu městského stavitele Jaroslava Šlambory. Kříž, stojící
na náměstí před radnicí od roku 1790, byl
přeložen ke kostelu, podstatných úprav se
dočkal i artéský pramen, nazývaný občany
„Julinkou”. Kovový odlitek plastiky ženy nad
oboustranným výtokem vody, cenný doklad
uměleckého slévárenství litiny ze začátku
století (dar továrníka Pellyho z roku 1906) s
podstavcem i kruhové kovové oplocení byly
odstraněny a nakonec skončily na tehdejší
skládce šrotu u bývalé sladovny někdejšího
měšťanského pivovaru.
Sama „Julinka“ bývala terčem mnoha
různých šprýmů. Občas se ráno pyšnila podprsenkou, kterou ji v noci navlékli rozjaření
hosté opouštějící hostince, rovněž bylo často
prohlašováno, že Julinka je ženou, která má
nejpevnější ňadra v Polici. Demolice úpravy
a výzdoby pramene byla vítanou a dokonale
využitou příležitostí, aby zmizela viditelná připomínka na továrníka Viléma Pellyho.
Komunističtí dobrovolní likvidátoři si přitom
počínali tak zběsile, že jeden z nich (František
Teimer) při rozbíjení litinového oplocení přišel odlétnuvší střepinou dokonce o oko. Celý
pramen se nakonec dočkal úpravy ve formě jakéhosi alpina, obložen petrifikovanými araukarity, dovezenými z Jestřebích hor, ze „zkamenělého lesa“ u Radvanic.
28. června 1958
v 17. hod. byl při srážce s nákladním automobilem na křižovatce u Bezděkova parku smrtelně zraněn řidič motocyklu Ludvík
Pivnička, zaměstnanec TOS Hronov, a dne 30.
června ve stáří 45 let skonal. Jeho spolujezdec Jan Fulka vyvázl z havárie nezraněn. Oba
nimrodi jeli na Ostaš, na čekanou na škodnou
– „divoké vepře“.

Červen roku 1968

1. – 9. června 1968
uspořádala místní jednota Čsl. svazu požární ochrany ke 100. výročí založení hasičského sboru v Polici nad Metují rozsáhlé
oslavy, spojené s výstavou historických dokumentů. Při té příležitosti byl vydán i vzpomínkový almanach.

Červen roku 1978

18. června 1978
byl uspořádán 5. ročník silničního závodu
motokár. Tento rok byla vypsaná i juniorská
kategorie o obsahu 50 ccm, ve které soutěžila
i polická závodnice Rita Gloserová.
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Červen roku 1988

yy Byla dokončena stavba čtyřpodlažního
domu čp. 379/387 v Gottwaldově ulici. Do
domu, který sami postavili, se načas nastěhovali polští stavbaři, budující čističku
odpadních vod v Mezihoří. Na prostranství
před budovami byla postavena plastika
dívky nazvaná „Mládí“, dílo akademického sochaře Jaroslava Černého ze Dvora
Králové.
yy Byly zahájeny práce na opravách střechy
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Iniciátorem akce byl farář P. Jiří Prokůpek.
26. června 1988
byla pro veřejnost otevřena ubytovna TJ
Spartak, umístěná nad stávající saunou v bývalém objektu ledhujského pivovaru. Kapacita
turistické ubytovny je 58 lůžek s pokoji se zařízením hotelového typu.

29. června 1988
zemřela ve věku 86 let Eleonora (Ela)
Pejskarová, dlouholetá pracovnice Městského
úřadu a v mládí činovnice Sokola. Dcera
někdejšího ředitele městských úřadů Jana
Pejskara.

Červen roku 1998

1. června 1998
byla otevřena nová prodejna bytových doplňků fy Hauk a syn v Mírové ulici.
7. června 1998
se konalo slavnostní vysvěcení zvonu
kaple P. Marie Pomocné v Pěkově. Nový
zvon ulila zvonařská dílna Marie Tomáškové
– Dytrychové z Brodku u Přerova, donátorem byl pěkovský podnikatel p. Jaroslav Čáp.
Na zvonu, který světili náchodský vikář P.
Norbert Zeman, OPraem a polický farář P. Jan

Nawrat, jsou ulity nápisy: „Svatá trojice je den
Boží“ a „Smiluj se nad námi“.
19. června 1998
se konaly mimořádné volby do Poslanecké
sněmovny. V Polici nad Metují obdržela politická strana Občanská demokratická strana
(ODS) 34,33 % platných hlasů, KDU-ČSL
14,21 %, Česká strana sociálně demokratická
(ČSSD) 23,52 %, Unie svobody (US) 11,48
% a KSČM 5,61 Oprávněných voličů bylo
zapsáno 3.472, k volbám se dostavilo 2.691
voličů, bylo odevzdáno 2.674 platných hlasů,
tj. 77,01 % účast ve volbách.

Červen roku 1998

Byla zrušena prodejna potravin Lidového
spotřebního družstva Jednota (čp. 262) v ulici
Na Sibiři. Místo toho zde zřízen firmou MSSK
s.r.o. prodej laků a nátěrových hmot (!).
Připravil František Janeček

KALENDÁRIUM

Osobnosti českého malířství a sochařství – červen

13. června 1881 se v Jaroměři narodil český sochař, řezbář a medailér Otokar
Španiel. Studoval na odborné rytecké škole
v Jablonci, pak na medailérské škole ve Vídni
a nakonec na pražské Akademii pod vedením
J. V. Myslbeka. Pro formování jeho stylu měl

veliký význam několikaletý pobyt v Paříži,
kde se osobně stýkal s A. Bourdellem a nechal se ovlivnit jeho dílem. V nové republice se stal profesorem Akademie výtvarných
umění v Praze a od roku 1927 byl i členem
České akademie věd a umění. Za nacistické
okupace byl vězněn v internačním táboře ve
Svatobořicích. Stal se téměř oficiálním státním sochařem, tvořil hlavně reliéfy a portrétní
busty (Smetana, Suk, Švabinský, Mánes atd.)
a pomníky. Jeho dílem jsou reliéfní dveře na
chrámu sv. Víta; vytvářel i návrhy mincí a medailí. Velmi uznávanou mincí je návrh svatováclavského dukátu. V letech 1902–1949 byl
členem Spolku výtvarných umělců Mánes, v
roce 1919 byl jeho předsedou. Zemřel v Praze
15. února 1955 (ve věku 74 let).
19. června 1886 se v Kolíně narodil český malíř Rudolf Kremlička. Patří
k velkým osobnostem českého moderního
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umění v oblasti figurální malby, krajinných
kompozic, portrétů a svébytných ženských
aktů. Studoval na Akademii výtvarných
umění v Praze, zde byl ovlivněn díly malířů
Slavíčka a Schwaigera. Z počátku byl napodobitelem přírody a z té doby je několik vynikajících podobizen. Navštívil Paříž, kde měl
možnost shlédnout díla významných impresionistů, byl jimi ovlivněn a sledoval jejich
moderní směr a začal tvořit výhradně pod
vlivem Francouzů. Tak vznikly obrazy plné
vervy, jeho Toalety, Myčky, Pradleny, interiéry venkovských chýší se zvláštním půvabem
světla a barvy. V roce 1924 vydal „Malířské
konfese“, ve kterých formou deníku vysvětloval svůj přístup k modernímu umění, aktům
i krajinomalbě. Byl jedním z hlavních členů
Tvrdošíjných. Zemřel v Praze 3. června 1932
(ve věku 45 let).
20. června 1848 se do revolučního roku
narodil v Praze Josef Václav Myslbek, nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20.století, představitel monumentálního realismu a

zakladatel novodobého českého sochařství.
Pocházel z rodiny malíře pokojů a ze střední školy nastoupil do sochařského ateliéru za
učně. Svými sochami si vydobyl uznání už
v počátcích tvorby, jeho Krucifix je umístěn
v chrámu Sacre Coeur v Paříži. Myslbekovy
sochy ozdobily Národní divadlo, vídeňský
parlament a Palackého most v Praze. Později
vedl Uměleckoprůmyslovou školu a Akademii
výtvarných umění v Praze. K jeho nejznámějším sochám patří Hudba v Národním
divadle, snad nejkrásnější ženská postava
novodobého českého sochařství, a hlavně monumentální socha sv. Václava na Václavském
náměstí v Praze, na které pracoval 30 let.
Svatováclavské sousoší se stalo významným
symbolem hlavního města. V jeho okolí se
odehrálo mnoho dramatických událostí, pod
Václavem se konaly manifestace, které dopomohly k pádu komunistického režimu, ale
i místem úplně prostých schůzek jako nejznámější orientační bod. Zemřel v Praze 2. června 1922 v nedožitých 74 letech a je pohřben
na vyšehradském Slavíně.
Připravil František Janeček
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Stalo se před sto lety - červen 1918

V červnu roku 1918 zasáhla Evropu extrémní
chladna, která trvala několik dní a někde je doprovázely i sněhové bouře. Náchodské listy z 7. června 1918 referují o situaci v našem regionu takto:
Velké mrazy v prvých dnech června spálily úplně
mladou v zahradách a v polích brambory. Rovněž
kvetoucí žita mrazem poškozena. Kronikář Josef
Brandejs si v této souvislosti poznamenal: Strach
byl veliký ku dalšímu žití, neboť jak dlouho válka
trvá, tak každým rokem jest hůře a hůře o potraviny a zásoby staré jsou všecky již vyčerpány a
nová sklizeň byla a jest ohrožená suchem a mrazy,
které v měsíci květnu a červnu ochromily vzrůst
obilní a již od 15. června t.r. chodila státní komise
na polích sepisovati úrodu pro příští rok k rekvírování. Velké ranní mrazy znovu udeřily 26. června 1918. Tento den byl podle Josefa Brandejse za
70 let byl nejstudenějším červnovým dnem.
Ve dnech 15. - 24. června 1918 proběhla na
italské frontě druhá bitva na řece Piavě. Bitvu, jež
urychlila pád habsburského mocnářství, nazvali
Italové battaglia del solstizio (bitva o slunovratu). Velikášský záměr maršála Franze Conrada z
Hötzendorfu na novou ofenzivu, byl od samého
začátku přijímán s pochybnostmi. Varoval před
ním především velitel piavské armádní skupiny
generál Svetozar Boroević. Přesto císař Karel
podlehl Conradovu naléhání a rakousko-uherské síly 15. června 1918 zahájily útok. Neblahá
očekávání se vyplnila. Zatímco Conradovo uskupení v horách uvázlo prakticky ještě týž den,
Boroevićovy síly pronikly na několika místech za
řeku, pak se ale i zde postup zastavil. K nedostatku sil a munice se přidala nepřízeň přírody. Deště
v horách vzduly hladinu Piavy, přívalová vlna strhala válečné mosty a přeprava přes řeku se zastavila. Nakonec císař Karel svá vojska z předsunutých postavení za řekou odvolal a ta se ve dnech
21. - 23. června s velkými obtížemi vrátila zpět
do svých zákopů. Bilance byla pro RakouskoUhersko tragická: 60 tisíc mrtvých, 90 tisíc raněných a 25 tisíc zajatých vojáků. Za zmínku stojí,
že v bitvě proti sobě na opačných stranách fronty
bojovali Češi. Účast rakousko-uherských vojenských útvarů doplňovaných z českých zemí byla
v piavském střetnutích mimořádná. Odhady mluví o 45 - 50 tisících mužů pocházejících ze všech
koutů Čech a Moravy. Jejich bojové výkony nelze
přehlédnout. Na Montello se ráno 15. června 1918
jako první probojovaly dva české pluky 13. střelecké divize - kroměřížský dvacátý pátý a brněnský čtrnáctý. Moravští zeměbranci projevili pozoruhodnou vytrvalost. Za mimořádně nepříznivých
podmínek se jim podařilo překonat řeku a probít
se silnou italskou obranou téměř do třetiny hřbetu
Montella. Neméně zdařile si vedli na piavském
předmostí vojáci „české“ 29. pěší divize (Češi z
Turnova, Němci z Chomutova), nasazené ve středu bojiště. Na dolním toku řeky a při jejím ústí
vynikli vojáci čáslavského 21. a vysokomýtského
98. pěšího pluku. S nevídanou osobní statečností si v zápase s rozvodněnou řekou při stavbě a
opravách mostů počínali čeští sapéři z Prahy a
Terezína. Paradoxem je, že v důsledku chybného
politického kalkulu, byly na italské straně proti
českým plukům záměrně nasazeny oddíly československých legií. Politické vedení zahraničního
odboje počítalo s tím, že přítomnost legionářů
podnítí krajany„z druhé strany“ ke zběhnutí či
vzdání se bez boje. Nestalo se tak. Na Piavě se
špatně připravené legionářské jednotky střetly se
zkušenými rakousko-uherskými údernými skupinami. Výsledkem byl tragický osud několika
desítek legionářů, kteří, pokud nepadli v bratrovražedném boji, skončili v zajetí. Jestliže bylo
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prokázáno, že jde o občany Rakouska-Uherska,
byli tito nešťastníci postaveni před polní soudy a
popraveni.
Dozvuky bitvy na Piavě dorazily i na
Broumovsko. Jak píše kronikář Josef Brandejs:
V broumovském barákovém táboru byl po italské ofenzívě dne 24. června hrozný lazaret s asi
15.000 raněnými vojíny umístěn. Jezdilo se nimi z
italského bojiště po mnoha městech Uher, Polska,
Krakova a Čech, Plzně a nikde je nemohli pro
těsnost přijmout, vše bylo již plné v lazaretech.
Do 3. července přibylo 8 dlouhých železničních
vlaků, chuďasi zranění vojíni byli bez obvazu vezeni po 6 dnů z Itálie od Piavy řeky až do táboru
broumovského.
Dne 30. června 1918 se na pláni ve francouzském Darney konala přehlídka šesti tisíc vojáků
nově vytvořené Čs. střelecké brigády ve Francii.
Slavnosti se zúčastnil francouzský prezident R.
Poincaré, který ve svém projevu hovořil o právu „československého národa“ na samostatnost.
Ještě téhož dne zaslal jménem francouzské vlády ministr zahraničí Stephen Pichon generálnímu sekretáři Česko-slovenské národní rady E.
Benešovi telegram, v němž vláda oficiálně uznala ČSNR jako nejvyšší orgán spravující veškeré
zájmy národa a jako první základ příští vlády
československé. Čs. střelecká brigáda byla utvořena 22. června 1918 spojením 21. pluku, který
vznikl v lednu 1918 v Cognacu a 22. střeleckého
pluku, založeného 20. května 1918 v Jarnacu. Čs.
brigáda pak přešla po výcviku v oblasti Argonne
do podřízenosti francouzské 53. pěší divize, v jejíž sestavě pak koncem října 1918 vedla boje u
Vouziers. Od roku 2002 si 30. červen připomínáme jako Den ozbrojených sil ČŘ.
Na Policku začal červen roku 1918 událostí méně historicky významnou - fackou. Celá
událost byla zaznamená v Pamětní knize obce
Ramešova. Dne 1. června 1918 Marie Vavřenová,
rolnice z čp. 3 v Radešově vyťala revisoru mlýnů
F. Tesařovi při prováděné rekvizici silný políček.
Případ skončil u c. k. krajského soudu v Hradci
Králové pokutou 100 korun k obci.
Dne 2. června 1918 se z Police, Ledhuje a
Bukovice odstěhovalo zpět do Polska, Bukoviny
a Haliče několik židovských rodin, které sem
z těchto oblastí uprchly před válkou. Jak zaznamenal Josef Brandejs: K tomuto stěhování
přibylo do Police v neděli ráno 6 cizích četníků
vojenských a tito museli židy ochraňovati, aby jim
někdo neublížil. Při každé partaji Židů stáli dva
četníci na stráži při nakládání jejich sobě dosti
značného rozličného zboží, celé fůry si zásobili,
všeho prádla, šatstva, nábytku i potravin mnohých
v bednách uložených… … Byli to uprchlíci za
světové války z Haliče od Stanislavi, rodina osmičlenná Mejletha Freiberga, která bydlela v Polici
od dubna roku 1915 nepřetržitě u Morice Munka
čp. 60, pak rodina pětičlenná Mejletha Rindera,
bydlící u Jiřího Vacka, dále pak čtyřčlenná rodina
Adlerova, bydlící u Viléma Durdíka, obchodníka
v čp. 18 na náměstí po dva roky. Rodina Mojžíše
Kamila čtyřčlenná bydlící v čp. 27 u Paslera
řezníka, z Haliče z Kozova. Z Ledhuje tam bydlící dvě svobodné sestry Ernestina a Friderika
Grünbergovy z Bukoviny od Černovic, bydlící tu
po dva roky a tříčlenná rodina bydlící u F. Vacka v
Ledhuji po dva roky, z Haliče z Kozova.
Dne 4. června 1918 se v polické sokolovně
sešla ustavující schůze místní organizace České
státoprávní demokracie. Na schůzi promluvil Fr.
Reinš. Byl také zvolen důvěrnický sbor a stanoveno, že na ustavujícím sjezdu strany v Praze ve
dnech 28 .- 30. června bude místní organizace

zastoupena dvěma delegáty. První schůze důvěrnického sboru se konala 12. června a další dne
27. června.
Dne 4. června 1918 obdržel obecní úřad v
Polici nad Metují přípis od okresní hejtmana
Jaroslava Kořistky následující přípis: Důvěrné!
Veškerým obecním úřadům!
Ode dneška budiž vydáváno výhradně půl
bochníku chleba a 1 kg jáhel, aneb ovesné rýže.
Potřebné množství těchto poživatin bude co nejdříve okresním výborem zasláno. Jen při největší
spořivosti a předpokládaje, že samozásobitelé se
zásobení ze strany obce nezúčastní, bude okresu možno, aby tímto způsobem zásobami mouky
nadmíru nedostatečnými až do polovice července
vystačil. V obydlích či rodinách, kdež může býti
počítáno s jakýmisi většími zásobami mouky, budiž důvěrníky provedeno zjištění těchto zásob a
budiž vydání chlebenek na dobu, po kterou zásoby tyto stačí – odepřeno. Toto opatření však nemá
míti povahu jakéhosi trestného opatření a budiž
provedeno tudíž nenápadně a s ohledem na poměry a okolnosti. Jelikož při panujícím nedostatku
poživatin výtržnosti se vyloučeny býti nejeví, asistence ze vzdálenosti však obyčejně včas povolány
býti nemohou, doporučuji pp. starostům obcí by
si sestavili z mužů, pokud možno vojenské služby
zproštěných, občanské stráže které by na určité
znamení v obci ihned pohromadě byli, by násilnostem účinně zabránili.
Náchodské listy z 7. června 1918 připomněly,
že na Policku začala již před týdnem senoseč, a
ač sucho a zima v našem horském pomezí zvlášť
těžce dolehly, úroda zdá se slušnou. V tomtéž vydání Náchodských listů je připomenuto, že stoleté
výročí narození W. W. Tomka, jehož život i jméno
jest tak úzce spjato s naším městem a po němž
přezvána jest jedna z našich ulic, nebylo u nás
vůbec vzpomenuto. Žel! Je vidět, že obyvatelé
Police měli tehdy zcela jiné starosti.
Bídnou situaci s potravinami dokládají
Letopisy a paměti Polické od Josefa Brandejse.
Dne 17. června 1918 obdrželo se na jednu osobu
jenom 1 bochníčka chleba na jeden celý týden a
1 kg jáhel. Chlebíček byl nechutný a pouze z kokořice a z nějaké jiné přísady napečený. Lidé již
churavěli od hladu a od celkové podvýživy. Peněz
bylo této doby jen dost papírových a železných
dvacetihaléřů a 2 haléřů, papírových 100 K, 50,
20, 10, 5 a 1 korun a lidé s nima chodili kupovat
a nikde téměř nic ke koupi neobdrželi.
Dne 22. června 1918 byl školní mládeži
podle výnosu c. k. zemské školní rady opětovně
zakázán zpěv písně „Hej Slované!“ Nařízení je
ocitováno v kronice měšťanské školy: Neboť odporuje pravým zásadám, naprosto se příčí výchově rakousko-vlastenecké a ukládá se ředitelství
škol důtklivě, pod uvarováním se všech přímých
následků trestních, všemi prostředky čeliti zpěvu
této písně i do budoucna.
Dne 24. června 1918 přišlo do Police dvanáct
vojáků, kteří, jak píše Josef Brandejs, měli za úkol
chytati všecky vojenské zběhy, kterých bylo mnoho se toulajících a dovolenci vojenští zůstávali též
delší čas již z dovolené doma. Ti také byli jímáni
i spoutáni a odvedení ku svým plukům a mnozí
uvězněni.
Dne 30. června 1918 přeletěla nad Policí dvě
letadla, která směřovala k Broumovu. Nebylo to
ale zdaleka první setkání zdejších obyvatel s touto moderní technikou. Josef Brandejs k tomu poznamenal: Takovéto létadla již dříve bylo viděti
přes Polici lítati.

Jan Tůma, Regionální muzeum v Náchodě
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Bratrská návštěva – konference k srpnu 1968 v Polici

Nakladatelství Pod Ostašem a město Police
nad Metují pořádají vzpomínkové setkání a konferenci s názvem Bratrská návštěva. Připomeneme
si dějinné události srpna 1968 a navazující vývoj
v letech 1968 až 1970. Vzpomeneme na studenty Jana Palacha a Jana Zajíce. Na konferenci vystoupí odborníci na období 60. let, například Jan
Petera z Prahy, Mgr. Tomáš Hlavsa ze Šumperka,
zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Jaroslav Najbert a další. Program oživí sestřih z dobového filmového snímku Karla
Pfeiffera, který dokumentuje srpnové dění přímo
v Polici. Následně budou moci zájemci zhlédnout
film Hořící keř. Akce se uskuteční v pondělí
20. srpna v odpoledních a večerních hodinách na
sále Pellyho domů. Podrobnosti s přesným programem budeme průběžně zveřejňovat. Uvítáme vaše
nápady a podněty k programu konference i případnou pomoc s její organizací. Těšíme se na bohatou
návštěvu z řad široké veřejnosti.
Mgr. Michal Bureš, hlavní organizátor
Email: info@podostasem.cz

Vzpomeňme si:

11. června 1881 bylo poprvé otevřeno představením Smetanovy Libuše
Národní divadlo. Uspěchaně bylo
otevřeno na počest sňatku korunního
prince Rudolfa a belgické princezny
Štěpánky. Před začátkem představení
se hrála rakouská hymna a pozváni byli
vysocí rakouští úředníci a důstojnictvo.
Nicméně tato událost nebyla příliš slavnostní, protože divadlo stále ještě nebylo hotové. I tak se v něm odehrálo ještě
dalších 11 představení a pak byla budova uzavřena pro dokončovací práce.
Znovu měla být otevřena 11. září 1881.
K tomu bohužel nedošlo.
Dne 12.srpna 1881 z dosud neznámých příčin divadlo zachvátil požár,
který zničil měděnou kupoli, hlediště,
oponu od Františka Ženíška i jeviště divadla. Na zkáze se podepsal i zmatek.
Železná opona se nedala stáhnout, byla
zamčena řetězy. Hasiči přijeli pozdě.
Vodní nádrž napájející hydranty byla
poloprázdná. Z chlouby národa zbyly
jen pevné zdi, vestibul, foyery, schodiště a královské místnosti. Požár byl
pochopen jako „celonárodní katastrofa“ a vyvolal obrovské odhodlání pro
nové sbírky. Obětavostí celého národa
se za 47 dní vybral na opravu divadla
1 milion zlatých. Dokonce bylo možné
divadlo zvětšit a došlo přitom k změně
architektů (Zítek – Schulz).
Obnovené divadlo bylo otevřeno 18. listopadu 1883 opět představením Smetanovy Libuše. Budova je
vyzdobena sochami Šnircha, Wágnera
a Myslbeka. Vnitřní stěny jsou zdobeny obrazy a lunetami Ženíška, Alše,
Hynaise, Mařáka a Brožíka. V době
výstavby patřilo pražské Národní divadlo k nejhezčím budovám svého druhu
v Evropě a je ozdobou Prahy dodnes.

Připravil František Janeček
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ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII

V polovině dubna přivítala náchodská
střední škola ACADEMIA MERCURII své
partnery ze španělských a litevských středních
škol v rámci závěrečného setkání společného
projektu Erasmus+. Tématem projektu, který
je určen především učitelům 10 středních škol
a jejich žákům z 3 zemí, je výuka k podpoře
podnikatelského ducha žáků pro jejich úspěšné budoucí uplatnění ve společnosti. Projekt se
zabývá vzájemnou výměnnou zkušeností učitelů i žáků s formami a metodami výuky, které
v žácích budují potřebné postoje k podnikání a
které jim pomáhají získat cenné znalosti a zkušenosti v oblasti podnikání pro jejich budoucí
profesní život. ACADEMIA MERCURII přispěla projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti, a to například
ukázkami odborné praxe svých studentů - průvodců z oboru Cestovní ruch v turisticky zajímavých lokalitách Adršpach a Státní zámek
Polický měsíčník - červen 2018

Náchod a předvedením činnosti studentských
fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního
programu Junior Achievement.
Tímto pátým projektovým setkáním, které bylo zároveň i závěrečné (šlo již o druhé
setkání v Náchodě), byl tento projekt financovaný programem Erasmus+ týkající se podpory podnikání mladých lidí úspěšně završen.
Spolupráce škol ale nekončí, školy plánují
další společné aktivity a žáci ACADEMIA
MERCURII a partnerské španělské školy
mají již od loňského roku možnost trávit své
odborné praxe v katalánské metropoli Lleidě
nebo zde v Náchodě. Projekt byl pro naši školu velkým přínosem a zároveň i branou k další
spolupráci při výměnných odborných praxích
našich studentů v zahraničí.
Mgr. Ivana Šimková

29

Z polické mateřinky…

… si dnes chceme společně s Vámi roztřídit všechny oficiální informace a názory na
přijímání a docházku 2letých dětí do mateřských škol. Záměrně používáme slůvko
OFICIÁLNÍ, protože neoficiálně se tato problematika ve formě diskuzí a názorových fór
na nejrůznějších sociálních sítích pomalu a jistě proměňuje na útočné a někdy až nenávistné
výpady mezi zastánci vyhraněných názorů.
Tomu se chceme v každém případě vyhnout,
a proto vycházíme z těchto oficiálních zdrojů:
webové portály „EDUin“, „Vzdělávací služby“, Pedagogická komora“, současná platná legislativa a některá všeobecná periodika
(Hospodářské noviny, Novinky, apod.)
Podíváme-li se na téma přijímání a docházka 2letých dětí v MŠ trochu matematickým pohledem, můžeme vidět osu, na jejímž
levém pólu se nacházejí absolutní odpůrci
přítomnosti 2letých dětí v MŠ. Ti argumentují
následujícími fakty:
Věk dítěte do 3 let je věkem, v němž se
formuluje 90 % osobnosti, jedná se tedy o klíčové období a absolutně nejdůležitější pro tuto
dobu je vazba mezi rodinou a dítětem. Máma
je pro dítě nenahraditelná, je pro dítě prostředníkem v získávání vědomostí, dovedností,
návyků, zkušeností a všech sociálních prvků,
které později dítěti pomohou získat jeho místo
ve společnosti.
Odložení 2 letého dítěte do MŠ znamená
jeho citovou deprivaci, protože kolektivní mašinérie v žádném případě nezajistí potřebný
kontakt, pohlazení, pohled z očí do očí, konejšivý dotek v případě bolesti, lítosti, náhlého
smutku, apod.
Každé batole se vyvíjí individuálním tempem a potřebuje individuální čas na zpracování nových informací z okolního světa. Jak
ale může tuto individuální potřebu zohlednit
mateřská škola, kde jsou podmínky vytvářené původně pro kolektiv 24 – 28 dětí a kde
se nepočítá s tím, že časová dotace na zvládnutí některé z aktivit je rozdílná třeba i více
než hodinu? (Většina dětí ve věku 4 let a více
zvládne snadněji veškerou sebeobsluhu, takže
režim dne v MŠ je nastaven tak, aby jednotlivé
aktivity na sebe navazovaly v řádu 15 minut.
2leté děti sebeobsluhu zvládají minimálně,
takže není výjimkou hodinové oblékání na vycházku, protože paní učitelka ani chůva nemají 100 rukou.) Tyto okamžiky dítě deprivují a
stresují, což se může projevit nechutí do školky chodit, nebo dokonce psychosomatickými
problémy (pomočování, nechuť do jídla, noční
děs a ranní zvracení apod.)
Rodičovství je nejdůležitější role v životě
– ne kariéra, ne peníze, ne placení daní. Kdo
toto nechápe, nemá si děti pořizovat, protože
vychová pro společnost bezcitného jedince
s minimem empatií bez rodinných hodnot.
Takový člověk se o své nemohoucí rodiče
těžko kdy postará, spíše je bez mrknutí oka
odloží do příslušného zařízení, protože tento
model (odložit bez diskuse) se v něm usadí
od 2 let věku jako norma. (vybráno z petice
Dvouleté děti do školky nepatří)
Na opačném (pravém) pólu osy najdeme
absolutní příznivce zařazování 2 letých dětí
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do MŠ. V tomto táboře najdeme následující
argumenty:
Je nepřijatelné, aby matky neměly možnost sladit své pracovní ambice s mateřstvím.
Je to v rozporu s rovným přístupem k pracovním příležitostem. Existují profese, kde je každý den mimo obor zavádějící, např. vědecké
pozice, místo ve vrcholném managementu,
pracovní pozice v oblasti špičkových informačních technologií, apod. Matky z těchto
a podobných oborů, které zůstanou se svými
dětmi na rodičovské dovolené více než 1 rok,
těžko svůj odborný deficit doženou. (Ex – ministryně Kateřina Valachová, zdroj: www.
domaci.eurozpravy.cz)
I matky na rodičovské dovolené mají nárok na odpočinek, především pokud už dítě
mají. Obsah dnešního školního kurikula je náročný a má-li se matka učit se starším dítětem,
potřebuje k tomu mít vytvořené podmínky.
Proč by v 21. století neměla existovat podobná
možnost? (vybráno z diskuse klubu ČSSD,
p. poslankyně Růžičková).
Názory těchto vyhraněných skupin jsou
v některých případech až ortodoxní. Každý,
kdo upřednostňuje zdravý rozum, se na problém podívá ze střední části osy – ani ne vlevo, ani ne vpravo, někde mezi. V těchto místech najdeme většinu ředitelek mateřských
škol po celé ČR, většinu dětských psychologů,
většinu aktivistek České ženské lobby a většinu matek, kterých se problém nejvíce týká.
Argumenty této „středové“ názorové oblasti
znějí:
Dvouleté děti mohou být do MŠ přijímány, pokud má MŠ odpovídající podmínky pro
jejich rozvoj. Tedy dostatek personálu, zvládnutelný počet dětí na 1 učitelku, vybavení tříd
vhodným nábytkem a hračkami, odpovídající
legislativní podporu (předseda školského
výboru Poslanecké sněmovny p. Václav
Klaus ml. v pořadu M. Jílkové Máte slovo)
– tímto je myšleno nedávné rádoby povinné
překrývání pracovní doby učitelek v MŠ, které
bylo s velkou pompou uzákoněno a ve chvíli, kdy se blýskalo učitelkám v MŠ na lepší
časy ohledně zvládání bezpečnosti dětí při vycházkách, krajské úřady tuto aktivitu zrušily
s argumentem, že MŠMT neposlalo na tuto
„zábavu“ peníze, takže kraj nic takového financovat nebude. A legrace nekončí – MŠMT
opět avizovalo, že na překrývání učitelek
uvolní další 2 miliardy Kč – na jak dlouho a
můžeme této zprávě vůbec věřit? – viz. portál
Vzdělávací služby). Pan Klaus dále upozorňuje, že argumenty p. Valachové o nutném
sladění pracovních a rodičovských povinností
se týkají určité skupiny matek – většina matek
tuto možnost využije pouze k odložení dětí do
MŠ a do zaměstnání stejně nenastoupí. Pana
Klause v pořadu doplnila ředitelka MŠ G.
Hermannová, že situace v reálu může být ještě
horší – nezaměstnané matky „odkládají“ své
2leté děti do MŠ po celou dobu provozu MŠ,
tedy až na 10 hodin denně. Rodinná výchova
v takových případech je nulová, neboť den má
stále jen 24 hodin a odečteme-li nutnou dobu
spánku dítěte a dobu na nutné věci v péči o
rodinu, moc času nám nezbyde.

Výstižný je dokument „Vyjádření ředitelek a ředitelů mateřských škol k problematice umisťování dvouletých dětí do MŠ“
z února 2018. Jsou zde konstatována všechna
výstižná fakta - rozdíly v individuálních potřebách dětí (některá batolata mohou kolektivní výchovu zvládnout a některé může tato
zkušenost negativně ovlivnit na celý zbytek života), rozdílné podmínky ve školkách (některé
školky mají prostory, vybavení a personál na
takové úrovni, že batolatům zajistí jejich potřeby bez problémů a některé školky jsou rády,
že zvládnout zajistit provozní dobu), o odlišné
formě podpory zřizovatelů pro změny (někteří
zřizovatelé podporují přítomnost batolat v MŠ
materiálně, finančně i personálně a někteří zřizovatelé nemají o žádné změny v tomto směru
zájem, takže zodpovědnost leží jen a pouze na
ředitelce MŠ, jak si poradí). Všechny tyto rozdíly by měla zohlednit legislativa a neměla by
v žádném případě bez rozdílu nařizovat nárokovost (povinnost školek k přijímání) 2letých
dětí v MŠ.
Velice rozumně přistupuje k této problematice příspěvek, zahrnující pohled zřizovatele obce Psáry – starosty p. Milana Váchy a
místostarostky p. Martiny Běťákové. Cílem
jejich prohlášení je pojmenování sporných
bodů. Je evidentní, že podobně tuto skutečnost
vnímá většina populace, protož počet ohlasů
na tento příspěvek je vyjádřený číslem s 5 nulami. My z tohoto příspěvku vybíráme:
Děti do 3 let patří mámě, ale matky se
potřebují vrátit na trh práce – tento rozpor by
měli řešit psychologové a pedagogové, nikoli
politici.
Většina mateřských škol není uzpůsobena
pro práci s 2letými dětmi – chybějí pedagogové, provozní personál, chůvy – toto je parketa
pro zřizovatele a politiky, nikoli pro pedagogy,
zda chtějí nebo nechtějí.
MŠ nebo dětské skupiny nebo jesle? Tento
kompetenční spor by mohla vyřešit ministerstva mezi sebou – MPSV, MŠMT, MF. Vše
závisí na financích a na vyčíslení normativů
pro potřeby dětí v určité věkové kategorii mají
ministerstva své odborníky.
Chybějící kapacity a finance přímo v MŠ.
Tento problém souvisí s nevyjasněním kompetencí – normativy na dítě hradí kraje, legislativa vymezuje podmínky v rámci celé ČR, ale
bez finanční podpory, o materiální rozvoj MŠ
se stará zřizovatel. Proto by bylo vhodné, aby
sama ředitelka rozhodla, zda může kvalitně
zajistit potřeby 2letých ve své MŠ a podle
toho se rozhodla.
A na závěr našeho příspěvku si dovolujeme přidat i pár vlastních zkušeností:
Třídu 2letých dětí v MŠ v Polici máme
již 3. rokem, vznikla poprvé ve školním roce
2015 -2016, kdy se k zápisu do MŠ přihlásilo
celkem 21„ dvouleťáků“. Stáli jsme před rozhodnutím, zda je přijmout nebo nepřijmout.
Po dohodě se zřizovatelem jsme třídu otevřeli.
Zřizovatel nám pomohl s největším problémem
a to bylo zajištění financí na personální obsazení chůvy. Během tří let jsme získali řadu
praktických zkušeností a můžeme již dnes zodpovědně říci:
Polický měsíčník - červen 2018

Ano, 2 leté děti mohou být do MŠ zařazeny, ale jen za určitých podmínek.
Podmínky se týkají obou stran – MŠ i rodičů. MŠ musí mít takový dostatek personálu (polická školka má tu výhodu, že si díky
zřizovateli může dovolit chůvu) a vybavení,
aby mohla saturovat základní potřeby 2letých batolat. V MŠ je třeba upravit i režim
dne. Rodiče by měli pochopit, že nelze batole ze dne na den odevzdat kolektivnímu
zařízení, ale že pro dobrý vývoj jejich dítěte
je vhodná postupná adaptace, to znamená
přidávat dobu odloučení a začít s docházkou na kratší dobu, která bude postupně
přibývat podle toho, jak dítě zátěž zvládá.
Některé matky však tuto skutečnost nerespektují, batole odevzdají do kolektivního
zařízení, okamžitě nastoupí do práce na 8
hodin a s velkou nevolí (někdy až agresivně

Odpoledne v klášteře

Již několik týdnů žil první stupeň naší
školy přípravami na akci Odpoledne v klášteře. Třídy nacvičovaly, vyráběly, malovaly, učitelky i uklízely a zdobily klášter.
Bohužel ve čtvrtek 17. května nás zradilo
počasí. Celé dopoledne pršelo. Stánky nemohly být v zahradě a musely zůstat ve studených chodbách kláštera.
I přesto se akce vyvedla. Děti na sále
předvedly svá vystoupení, starší žáci pak
pomáhali s prodejem nebo si sami organizovali dílničky. Velmi nás potěšilo, že se
zapojil i 2. stupeň naší školy, a to pěveckým
vystoupením, stánkem s pokusy a krásnými
obrázky. V zahradě nakonec bylo k vidění

) reagují na požadavek MŠ, aby přítomnost dítěte zkrátily z důvodu nezvládnutí
adaptace v kolektivu. Stejně tak nevhodné
je nechat batole v MŠ po celou dobu provozu, tedy 9,5 hodin denně. Dokáží-li se MŠ a
rodiče dohodnout na těchto jednoduchých
pravidlech, je zařazení 2letých dětí do kolektivu MŠ možné. V každém případě se
jedná o nevhodné rozhodnutí zákonodárců,
se kterým se musí mateřské školy poprat
za každou cenu. Doposud mají mateřské
školy status vzdělávací instituce, ale s uzákoněním přijímání 2 letých dětí se z mateřinek stanou zařízení hlídací a sociální,
protože vzdělávat 2 leté dítě dle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání lze těžko – u této věkové kategorie jde především o PÉČI a následně o
VZDĚLÁVÁNÍ – což současná legislativa

nerozlišuje. Rozhodnutí je stejně na rodičích – kdo si chce své dítě užít v nejkrásnějším batolecím období, bude se mu maximálně věnovat, kdo má jiné priority a důvody a
péči o dítě chce (nebo musí?) řešit využitím
kolektivního zařízení, nad výše uvedenou
diskuzí nejspíš zajásá.
Přejeme Vám zdravý rozum při utváření
si vlastního názoru na problematiku 2letých
dětí v MŠ.
P.S.: Shodou okolností přinesla ČT 24
dne 13. 5. 2018 informaci, že se p. Václavu
Klausovi ml.podařilo prosadit zrušení nárokovosti přijímání 2letých do MŠ. Záleží tedy na
vedení MŠ, zda usoudí, že dítě lze nebo nelze
zařadit ke vzdělávání v MŠ.
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti

zvířectvo, artistické a kouzelnické vystoupení. Návštěvníci se mohli občerstvit limonádou, kávou a dobrotami od maminek a
babiček.
Děkujeme všem rodičům a přátelům naší
školy, kteří nám vyšli vstříc (pekli buchty,
vyráběli kostýmy...). Za všechny bych jmenovala alespoň Fulkovy, Mitterwaldovy
a paní Hornychovou, bez jejichž pomoci
bychom se neobešli. Děkujeme dětem, že
zvládly tak náročný den (ráno ještě Den s
lesníkem) a zvláštní poděkování patří Lence
Meierové za organizaci, optimismus a energii, kterou do této akce vložila.
Za 1. stupeň ZŠ, A. Kolářová

Matematická olympiáda a
přijímací zkoušky

Žáci naší školy pokračovali v účastech na soutěžích. Do krajského kola matematické olympiády
postoupili a velmi dobře se v konkurenci gymnázií umístili žáci 9. ročníku Nikolas Letzel na 6.
místě a Vilém Petříček na 8. místě. Dále proběhlo okresní kolo pro další ročníky, kde 1.-4. místo obsadili Michal Suchomel a Ondřej Nekvinda
ze 7. ročníku a 3. místo Ondřej Zatloukal ze
6. ročníku. Na výsledky fyzikální olympiády zatím čekáme a zároveň se chystáme na okresní
kolo Pythagoriády, kam postoupilo 7 našich žáků.
Všem těmto žákům děkujeme za účast a dobrou
reprezentaci naší školy.
Deváťáci mají za sebou jednotné státní přijímací zkoušky (z Čj a M). Jistě to pro ně byla
zkouška spíše nervů, protože výsledky svědčí o
tom, že žáci byli připraveni dobře. Již potřetí obsadil náš žák 1. místo na obě gymnázia (Náchod
i Broumov), na Gymnázium Broumov bylo 5 našich žáků do 7. místa, na Jiráskovo gymnázium
Náchod pak 6 žáků do 16. místa. Všem gratulujeme k přijetí na vybrané školy a přejeme další
dobré studijní výsledky a spokojený život.
Mgr. Kateřina Nekvindová
Polický měsíčník - červen 2018
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Základní umělecká škola informuje…
Velký úspěch našich žesťařů v celostátní soutěži má pokračování!

V únoru a březnu se konalo okresní a krajské kolo celostátní soutěže ve hře na dechové
nástroje.
Z naší Zušky se probojovalo do finále této
soutěže 12 žáků, což je naprosto výjimečný
počet.
Všichni v této vrcholné soutěži, která se
konala 2. – 4. června v Praze, předvedli nádherné výkony a přivezli šest druhých a šest
prvních cen!
Zde jsou podrobné výsledky:
Lucie Hlaváčková
kategorie 3. Lesní roh…………2. cena
Michaela Kohlová
kategorie 5. Lesní roh…………2. cena
Doubravka Čápová
kategorie 7. Lesní roh…………2. cena
Tomáš Rotter		
kategorie 6. Trubka……………2. cena
Jakub Meier		
kategorie 6. Trubka……………2. cena
Ondra Ducháč		
kategorie 2. Baryton……………1. cena
Štěpán Tyč		
kategorie 2. Baryton……………1. cena
Prokop Šedek		
kategorie 4. Baryton……………1. cena
Daniel Kubeček
kategorie 9. Baryton………… 2. cena
Štěpán Tyč		
kategorie 2. Trombon…………. 1. cena
Františka Macháčková
kategorie 2. Tuba………………1. cena
Simona Taucová
kategorie 7. Tuba………………1. cena
Všem soutěžícím k tomuto výjimečnému
úspěchu moc gratulujeme!!!

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE
ORCHESTRŮ V OLOMOUCI

V minulém čísle jsme vás informovali o
výsledcích krajského kola soutěže smyčcových souborů a orchestrů, kterého se nakonec
nemohl zúčastnit pro velkou nemocnost v tom
období náš orchestr Archi Piccoli, veliký favorit a absolutní vítěz v předchozím ročníku této
soutěže. Náš mladší soubor Orchestra Piccola
ma Giocosa zde však podal mimořádný výkon
a děti obdržely 1. cenu a také nejvyšší body
v soutěži smyčcových souborů. Pro soubory
však soutěž končila v krajském kole.
Do celostátního kola, které v Olomouci
proběhlo 11. – 12. května 2018, ale postoupil
komorní orchestr Penquins – společný projekt žáků ZUŠ Náchod a Police nad Metují,
který vede paní učitelka Michaela Michalová.
A tento orchestr v Olomouci vybojoval
zlato – 1. cenu!
I zde blahopřejeme k vynikající
reprezentaci.

Spící krasavice – taneční
vystoupení

Ještě jednou vás zveme do Kolárova divadla na taneční představení Spící krasavice,
které se uskuteční v úterý a ve středu 5. a 6.
června vždy od 18 hodin.
Žáci tanečního oboru zde představí taneční
pohádku, inspirovanou slavným romantickým
baletem Spící krasavice. Hudebním doprovodem bude nejen vynikající hudba skladatele
Petra Iljiče Čajkovského.
Uvidíte pohádkový příběh princezny
Růženky, kde nad jejím osudem svádí boj síly
dobra a zla.
Přijďte se přenést do pohádkového světa.

Festival dechových orchestrů
Kmochův Kolín 2018

O víkendu 8. až 10. června 2018 bude
probíhat v Kolíně již 55. ročník mezinárodního festivalu dechových orchestrů Kmochův
Kolín. Na základě loňského úspěchu našeho
Velkého dechového orchestru (Bigband) v celostátní soutěži a Ostravské mezinárodní soutěži 2017 jsme obdrželi pozvání k vystoupení i
na tomto prestižním festivalu.
Náš orchestr tedy vystoupí v sobotu 9.
června se svým samostatným programem od
15:30 na hlavním podiu na Karlově náměstí
a v neděli ve 14:00 se speciálním programem
v rámci monstrkoncertu – společného projektu čtyř orchestrů, který bude tvořit takřka 200
hudebníků!

Projekt ERASMUS+

Již jsme vás informovali, že se naše škola účastní mezinárodního projektu MECLA
(Podpora hudebního vzdělávání) v rámci
ERASMUS+, v němž jsou zapojeny tři státy:
Velká Británie, Dánsko a Česko.
Naše škola bude v prvním červnovém
týdnu hostit pedagogy z Anglie a Dánska na
pracovním setkání, věnovaném hospitacím a
seznamováním s metodikou a vzdělávacími
postupy, uplatňovanými na naší škole, které mají být inspirací pro vzdělávací systémy
v Dánsku a Velké Británii.

Společné koncerty s Českou
filharmonií

Průběžně vás informujeme o velkém projektu, který připravila Asociace ZUŠ s vedením České filharmonie, a to o společném vystoupení členů České filharmonie a vybraných
žáků ZUŠ z celé České republiky.
Do letošního projektu byli vybráni i čtyři žáci naší školy - violoncellisté Františka
Pospíšilová a Lukáš Jirásek a hornistky Eliška
a Markéta Jirmannovy.
V průběhu jara probíhala víkendová soustředění orchestru v Praze, která vyvrcholí
v závěru června: Nejprve v neděli 24. června v
Rudolfinu Prvním koncertem a také veřejnou
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generálkou, a následující úterý 26. června proběhne již tradiční Open Air na Hradčanském
náměstí, který by měl z poloviny patřit spojenému orchestru a České Fiharmonii.

Absolventská vystoupení

Červen je tradičně ve znamení mnoha
ročníkových vystoupení, absolventských koncertů a třídních večírků, na kterých naši žáci
prezentují výsledky svého studia.
Informace o jednotlivých akcích můžete
sledovat na našich webových stránkách www.
zuspolice.cz.
A v úterý 19. června uspořádáme v novém
koncertním sále od 15 hodin setkání absolventů I. a II. stupně studia s rodiči a vyučujícími,
kdy budou našim letošním absolventům za
přítomnosti paní starostky předány Pamětní
listy Města a absolventská vysvědčení.
Rádi vás přivítáme na kterékoli z našich
akcí!

Přijímání nových žáků

Měsíc červen je také vyhrazen talentovým
zkouškám pro přijímání nových žáků do následujícího školního roku.
V této souvislosti snad jen na vysvětlenou:
Základní studium na uměleckých školách
je určeno pro děti od 7 let a do tohoto studia
už je povinnost úspěšně složit talentovou přijímací zkoušku.
Pro mladší děti, ve věku od 5 do 7 let,

zřizují umělecké školy tzv. Přípravné studium, které má za cíl během těchto dvou let
dítě úspěšně připravit k přijetí do 1. ročníku
základního studia.
Do této Přípravky tak děti přijímací
zkoušky nedělají, pouze proběhne tzv. posouzení předpokladů ke studiu ze strany některého z našich pedagogů, který je také připraven
rodičům poskytnout bližší informace a radu
ohledně uměleckého vzdělávání jejich dítěte.
Pro tato konzultační setkání s rodiči a jejich dětmi jsme vyčlenili dva konkrétní dny, a
to pondělí a úterý 11. a 12. června, kdy ve
sborovně školy v prvním patře budou od 13:00
do 18:00 připraveni naši učitelé, aby se vám
věnovali.
Samozřejmě ale můžete přijít i kterýkoliv
jiný den v červnu během odpoledne do kanceláře nebo přímo za některým z pedagogů na
hudebním, výtvarném, nebo tanečním oddělení, kteří vám ochotně poskytnou informace.

Přestavba a rekonstrukce ZUŠ
finišuje!

Náročná a komplikovaná rekonstrukce a
přístavba ZUŠ se pomalu chýlí ke konci.
Hlavní část prací by měla být dokončena
k 31. květnu, kdy by měla proběhnout i kolaudace celého objektu.
My tím ale stále ještě nebudeme u cíle cesty. O letních prázdninách totiž proběhne stále

Základní umělecká škola v Polici nad Metují oznamuje,
že v měsíci červnu probíhá

ZÁPIS

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

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

dětí ve věku 5 – 7 let do ZUŠ

do přípravného studia
 hudebního,
 tanečního
 výtvarného oboru
Elektronickou přihlášku je možné vyplnit na webu www.izus.cz
Každý den během odpoledne je možno si v kanceláři školy
vyzvednout přihlášku a získat informace o možnostech studia.
Starší žáci, kteří mají zájem o výuku hry
na některý hudební nástroj
nebo o studium výtvarných disciplín a tance
získají informace o možnostech studia na ředitelství ZUŠ.
Upozorňujeme rodiče,
aby případný zájem o studium svých dětí neodkládali
na období po prázdninách –
úvazky učitelů musí být v té době hotovy a případní opozdilci
již nemusí být ke studiu z kapacitních důvodů přijati!

Další informace můžete získat v kanceláři školy,
nebo telefonicky na čísle 491 541 155 - 6.
www.zuspolice.cz
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odkládaná komplexní rekonstrukce schodiště
v budově B, které nesplňuje bezpečnostní požadavky. Takže zase bourací práce a spousta
prachu! Doufejme, že snad už naposledy…
V této době také ještě budeme dokončovat
zázemí pro nový taneční obor a úpravy výtvarného ateliéru, které si tato akce vynutí. K tomu
je třeba připočíst práce na zabydlení nových
prostor nábytkem a vybavením, stěhování
z prostor kláštera do nových učeben, generální
opravy starých původních dveří v učebnách,
kde byly z úsporných důvodů zachovány, instalace nových vestavných skříní do chodeb a
ostatní vybavení pořízené díky projektu IROP
– z toho všeho je vidět, že období prázdnin pro
nás bude ještě hodně náročné!
Ale doufáme, že v září již bude vše podstatné hotovo a připraveno pro nový školní
rok.
Proto také na září směřujeme a plánujeme
všechny akce, které budou připraveny pro veřejnost, abyste také vy měli možnost se seznámit s výsledkem celé práce – Dny otevřených
dveří, Zahajovací galavečer v novém sále, komentované prohlídky školy apod.
Budeme se na vás těšit a rádi vás v nových
prostorách přivítáme, abychom vám i tímto
vyjádřili poděkování za veškerou podporu
naší práci.
(ZUŠ)

Hudební:

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

Nový obor:

- elektronické zpracování hudby, zvuková tvorba, studiová technika

Výtvarný:

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

Taneční:

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

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

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

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

Těšíme se na Vás!
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Polická univerzita volného času – aneb z lavic polické Alma Mater
„Generál Laudon jede skrz vesnici...“.
Ano, hrdina této lidové písně byl námětem
další přednášky Polické univerzity volného
času, která se konala 16. května. A vyprávět o
něm přišel pan Mgr. Jan Tůma. Ale po pořádku. Po úvodním slově paní Idy Jenkové, přišly
na jeviště sestry Míša a Lucinka Kollertovy,
aby posluchače potěšily svými skladbami. A to
se jim jistě podařilo. Za doprovodu pana učitele Pavla Čapka zahrála Lucinka na svou zobcovou flétnu skotskou lidovou Jezero Lomond
a pak obě společně italskou lidovou Tiritomba.
Velký potlesk jim byl zaslouženou odměno
Pak už následoval hlavní program, v němž
nás pan Mgr. Tůma seznámil s osobností Ernsta
Gideona svobodného pána von Laudon. Tato
známá postava vojenské historie Rakouska –
Uherska zanechala své stopy i v našem kraji a
dodnes nám ji připomíná třeba tzv. Laudonův
salon v Polickém klášteře či Laudonovy valy
v Broumovských stěnách. Tento známý vojevůdce pocházel z chudé rodiny v Estonsku, ale
k estonské národnosti se nehlásil. Jako velice
mladý, bez náležitého vzdělání nastoupil službu v carské armádě, se kterou prodělal válku
o polské dědictví a tažení proti krymským
Tatarům. Poté se ucházel o službu ve švédské
armádě, ale byl odmítnut. Nepochodil ani následně v Berlíně, když se ucházel u pruského
krále Fridricha II. o službu v armádě pruské. A
Fridrich II. svého rozhodnutí jistě v budoucnosti litoval, když mu tento odmítnutý muž
uděloval jednu vojenskou porážku za druhou.

Nato zamířil do Vídně, kde konečně uspěl. V
armádě Marie Terezie nastoupil jako velitel
setniny v hodnosti kapitána. A s touto armádou kráčel od úspěchu k úspěchu v různých
vojenských taženích, především proti Prusům
a Turkům – ve 40. letech ve válce o dědictví
rakouské, ve válce sedmileté, ve válce o dědictví bavorské nebo při tažení proti Turkům
na Balkáně. Samozřejmě s úspěchy vojenskými byl spojen i postup v hodnostním žebříčku. A tak byl postupně povyšován, až v roce
1778 dosáhl hodnosti polního maršálka a těsně
před svou smrtí 1790 byl jmenován generalissimem, jako třetí generalissimus v historii
Rakouska. Kromě něj tento titul náležel jen
princi Evženu Savojskému a Albrechtovi z
Valdštejna. Za své zásluhy byl
odměněn v roce 1758 i povýšením do šlechtického stavu s
dědičným titulem baron.
V další části přednášky se
Mgr. Tůma zabýval především
působením generála Laudona
v našem kraji. Při obraně před
vpádem Prusů v roce 1758 nařídil vybudovat velká opevnění mezi Ruprechticemi a
Jetřichovem a na přechodech
přes Broumovské stěny u
Bohdašína a na Honech. I když
byla tato opevnění po stažení
vojsk generála Laudona Prusy
několikrát zničena, Laudon je

vždy nechal znovu obnovit a s jejich pomocí
úspěšně odrážel útoky Prusů. Opevnění pak
byla využita ještě v roce 1769 za války o dědictví bavorské. Na závěr přednášky byla promítnuta ukázka z německého filmu o generálu
Laudonovi z roku 1942, který měl tehdy sloužit k podpoře sebevědomí nacistických armád
bojujících v celé Evropě. Ve svém vojenském
životě generál Laudon se neustále vzdělával
studiem knih či map a v tom zřejmě také tkví
tajemství jeho úspěchů. A tak tedy barone,
generále, polní maršálku, generalissime, po
svém velmi bouřlivém a dobrodružném životě nechť je vám dopřáno konečně odpočívat v
pokoji!
Václav Eichler, posluchač PUVČ

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Hašpl dodává hřebíky do celého světa

Hlavním výrobním programem firmy Hašpl z Velkého
Poříčí zůstávají i přes podstatné rozšíření sortimentu o další spojovací materiál stále hřebíky. Objem jejich
výroby se neustále zvětšuje, v současné době je to okolo 25 000 tun vyrobených a vyexpedovaných hřebíků
ročně. Část zboží je určena pro tuzemský trh; více jak polovina z tohoto množství však odchází mimo území
České republiky. České hřebíky znají a používají zákazníci téměř v celé Evropě. Dodáváme prakticky do všech
zemí Evropské unie – Německo, Rakousko, Francie, Dánsko, Slovensko, severské země, Itálie, Pobaltí, ale naši
zákazníci jsou i z mnohem vzdálenějších destinací: Irsko, Turecko, Saudská Arábie. Hřebíky z Velkého Poříčí
pravidelně cestují i přes oceán - stálé odběratele máme i v USA.
Aby výrobky obstály v celosvětové konkurenci, klade firma od samého začátku důraz na
nekompromisní kvalitu. Řetězec kontroly jakosti začíná u vstupních materiálů, pokračuje přes fázi výroby a končí výstupní kontrolou při
expedicí zboží. Dokladem jakosti výrobků Hašpl jsou také různé certifikáty a osvědčení. Protože podstatnou část exportu tvoří speciální hřebíky
pro výrobu EUR palet, je nezbytností držení certifikátu Evropské paletové asociace EPAL. Tento certifikát jsme po splnění všech podmínek
získali už v roce 2000. Je nezbytný pro obchodování s firmami schválenými Evropskou paletovou asociací, které se zabývají výrobou, obchodem
a opravou EUR palet pod značkou EPAL a UIC.
Protože chceme, aby si naše výrobky udržely dlouhodobý standard kvality, prochází výrobní program stálou modernizací. Na jedné straně
tak zachováváme tradiční hřebíkovou výrobu na klasických konvenčních strojích, na straně druhé disponujeme špičkovými zařízeními na
výrobu, čištění, válcování a balení.
Stejně jako v jiných oborech, i při výrobě hřebíků hraje důležitou roli ochrana
životního prostředí. Dbáme na dodržování hodnot obsahu těžkých kovů v chemickém
složení drátu pod přípustnými limity. Výrobky dodáváme v obalech z vlnité lepenky,
která neobsahuje škodlivé látky, a jsou plně recyklovatelné.
Díky stále se zvyšující poptávce po českých hřebících doma i ve světě a díky
rozšíření portfolia výrobků můžeme nabízet další volná pracovní místa. K dnešnímu dni
zaměstnává firma Hašpl 230 lidí v různých oborech. Stejně jako roste počet
zaměstnanců, zvyšují se i tržby, které za rok 2017 dosáhly 660 milionů korun. V době,
kdy se ve velkém přesouvají výrobní kapacity směrem na východ, je to úctyhodné číslo.
Svědčí o tom, že pokud budeme nabízet kvalitní produkty, jsme schopni obstát i ve
světové konkurenci. A pokud obstojíme my, budeme schopni vrátit to regionu, v němž
působíme.
Karel Langr, předseda představenstva
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Seniorské aktuality ...
Byl pozdní večer, PRVNÍ MÁJ,
večerní Máj - lásky čas...

My dříve narození máme v povědomí hodiny LITERATURY pod
TAKTOVKOU pana učitele Františka Šedy. Vzhledem ke sklerotické
paměti se nám z této PERLY našeho velikána, Karla Hynka Máchy vybavuje jen cosi nejasného z přihrádky „POVINNÁ ČETBA“. Děkuji za
ni, ale hlavně panu učiteli… A to setkání Senior klubu Ostaš 15/5 bylo
laděno v MÁJOVÉM DUCHU. Měsíc, který sám před 73 léty přinesl
svobodu, ale i Svátek matek…
V sále neznělo známé „Hynku, Viléme, Jarmilo, ale jména a roky
„Jubilantů, kteří letos dovršili krásné výročí. 70 let, 75 let, 80 a 85 a popřáno toho, co v životě potřebujeme jako ŽIVOU VODU. Zdraví, lásku, štěstí a radost. Dárek potěšil a gratulace od pí starostky I. Jenkové
a výběru rovněž. Důkaz, že ještě nejsme hozeni přes PALUBU, ale dostalo se nám uznání. Děkuji za vše!

hlasy, to bylo téměř PROFESIONÁLNÍ. Repertoár Věry Martinové,
E. Farné roztleskaly snad každého. Hudební skupina = DAMTRIO
– folk COUNTRY MUSIC. Vše dokonalé, aby to nebylo jako „U
SUCHÁNKŮ“ byly odměněny „BUBLINKAMI V LAHVI“- nezaměňovat s „BUBLIFUKEM“. Koštovat až doma. Děkovačka „VONAKÁ“.
Odpoledne bylo na ústupu, ještě několik doplňovacích informací od H.
Pivoňkové, kulturní I. Richterové. Podstatné je, že se už zase můžeme
těšit. Poslední setkání S-K-O před vagacemi je 26/6, seřadíme se u autobusu u RATHAUSU! Hurá za Malíkovými na stolovou horu Ostaš!
Setkání 15/5 řadím do pomyslného žebříčku na místo nejvyšší. Dle výrazu z 65 zúčastněných to vyzařovalo. Mějte se COUNTRY!
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Projekt Vzdělávání praxí
přináší firmám možnost kompenzovat si náklady za zaškolení potencionálního zaměstnance a účastníkům větší šanci
získat práci

Pranostiky nám mnohdy řeknou pravdu a datum 15/5 se sv. Žofinka
předvedla dokonale. Od rána „ZATÁPĚLA“ a sluníčko mělo sílu, kolem 14:00 hodiny, lidově řečeno, si „CVRKLA“. Je to lidský a není
to vždycky. Ženská je prostě ženská… Vody je třeba jako soli, věřme
přírodě, ta vše vyřeší a bude zase dobře. Nezoufejme, sv. Amálie, ta
se vždycky vyznamenala a PRŠELO JEN SE LILO! A ona v červnu
dorazí…
Paní M. Macounová nás opět potěšila se svojí drobotinou z MAMI-NY. Roztomilé pásmo, šikovné malé slečny, ty mají rytmus v těle.
Jejich taneční kreace rozesmály celý sál. „Červená sukýnka“ se všem
tak líbila, že nás naladila si ji s nimi zanotovat. Mají před sebou krásné, bezstarostné dětství a nedopusťme, aby jim někdo ubližoval… Ani
my jsme nepřišli zkrátka.
Chlebíček-zákusek a doplnění pitného režimu bylo
EŇU-NĚŇU. Za tímto
krásným výkonem aktérek
z MA-MI-NY, nastoupila
garnitura o nějaký ten rok
starší – dnes maminky, aby
potěšily hudbou z jiného
RANKU, ale našemu naturelu blízké. Fešné dámy
se svými nástroji, krásnými
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Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí
získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí, s firmami, které si chtějí prostřednictvím nabízených praxí
nezávazně a s finanční podporou otestovat a zaškolit potencionální zaměstnance.
Poskytovatelem praxí se mohou stát právnické osoby nebo
OSVČ. Účastníky projektu mohou být lidé starší 15 let, kteří
jsou uchazeči o zaměstnání, absolventi, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní, lidé ve věku nad 50 let
nebo osoby zdravotně znevýhodněné.
Účastníci si vybírají z nabízených pozic jednotlivých
firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak
v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. Vybírat je možné z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice v administrativní,
ekonomické nebo strojírenské oblasti, ale také pozice v zemědělství, cestovním ruchu, stavebnictví, ICT a mnoha dalších.
Po celou dobu praxe účastníka provází zkušený zaměstnanec
firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu přináší jak účastníkům, tak i firmám
řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení
znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě
případné získání pracovní nabídky. Firmy si díky projektu vyzkouší a vyškolí potencionální zaměstnance v praxi, ověří si
mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají finanční
kompenzaci vynaložených nákladů.
Pavla Merková, tel.: 770 102 817,
email: pavla.merkova@fdv.cz, www.vzdelavanipraxi.cz.
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Mateřské centrum Ma Mi Na
V sobotu 12.
května
ráno
ožil
Pellyho park v Polici
nad Metují. Konala
se zde FÉROVÁ
SNÍDANĚ. Na trávníku v příjemné pohodě
stály stoly obtížené
fair tradeovými a regionálními potravinami. Kousek vedle žil svým
životem bazárek, kde se „za babku“ daly koupit
ozdobné věci do bytů, oblečení, dětské botičky
nebo třeba knihy.

v 41 městech, následně v 57 a v roce 2013 na 87
místech republiky. V roce 2017 už na 164 místech piknikovalo přes 7 800 lidí. V letošním roce
férově snídalo 8100 lidí na 172 místech v České
republice, nejvíc v celé historii pořádání akce. O
akci informovalo přes 300 článků a na dvou místech natáčela Česká televize reportáž.
Kromě snídaně nabízel Pellyho park i možnost koupit si ručně vyráběné mýdlo, nebo paličkované krajky z místní provenience.
„Podle odhadu se tady za dopoledne vystřídalo asi pětačtyřicet lidí,“ řekla nakonec Andrea
Plná, která za MC MaMiNa byla kontaktní osobou pro Férovou snídani v Polici
nad Metují.
Férová snídaně sebou nese i
zásadní poslání fare trade. V dnešní
uspěchané době si díky ní našlo v
Polici nad Metují víc jak čtyři desítky lidí čas na to, aby se zamysleli,
jak – a zda vůbec – je někdo zaplacen za to, že v Evropě můžeme jíst
třeba ovoce z celého světa. A protože v globalizovaném světě může
mít situace lidí například v Indočíně
přímý dopad na zaměstnanost v
Královéhradeckém kraji, nemělo by
nám být jedno, jak si „někde tam“
žijí.
Férovou snídani v Polici nad
Metují pořádalo Mateřské centrum
MaMiNa za podpory Města Police
nad Metují a Muzea papírových
modelů.

Ve středu 16. května se
již podruhé v Polici nad
Metují konal SVĚTOVÝ DEN
RESPEKTU K PORODU.

V parku se střídali snídající návštěvníci i
zvědavci, kteří stejně nakonec neodolali a dali
si něco na zub. „Velice příjemně nás překvapila
účast veřejnosti,“ říká Martina Váňová z pořádajícího Mateřského centra MaMiNa. „Je velmi
příjemné vidět, že práce, které člověk věnuje
energii, má smysl. To, že si lidi v sobotu dopoledne našli cestu do parku na snídani, chápu i jako
odměnu nejenom pro nás, které jsme to pořádaly,
ale i ocenění celé myšlenky férové snídaně,“ doplňuje další z pořadatelek, Petra Kociánová.
Férová snídaně je piknikový happening na
podporu fairtrade a odpovědné spotřeby. Koná se
při příležitosti Světového dne pro fair trade, což
je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu
tisíce lidí na celém světě. V roce 2011 se snídalo
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V Polici se k tomuto festivalu,
který pořádá Hnutí za aktivní mateřství, připojilo mateřské centrum
MC MaMiNa v čele s hlavní organizátorkou dne Petrou Kociánovou.
Festival o těhotenství, porodu a
rodičovství se každoročně koná
v Praze. Většina přednášek a diskutovaných témat pak dlouho rezonuje ve společnosti. Letošní téma
„Méně zásahů, více péče“ jsme
si v Polici nad Metují připomněli
krátkým filmem od UNIPA (Unie
porodních asistentek), který se věnoval tématu přirozeného porodu.
S tématem „Placenta“ účastníky
setkání přijela z Hradce Králové seznámit Eliška Valová, která je členkou Nezávislé
asociace zpracování a enkapsulace placenty z.s.
Přednáška doslova ohromila a to především těhotné účastnice festivalu. Následovalo uvolňující
cvičení s Vendy Carr z Teplic nad Metují v parku
v Bezděkových sadech na autobusovém nádraží.
Setkání završila projekce filmu Mikrozrození.
Dokument si kladl za cíl upozornit na současný
způsob porodu a jeho vliv na náš organismus a
jeho zdraví.

ČLENSKÁ SCHŮZE MC

proběhne 22. 6. (pátek) v 17:30 h -– zveme
nejen členky, ale všechny, kteří mají zájem se
aktivně podílet na programech a vedení centra.
Program: schválení Zprávy o činnosti za

rok 2017, financování a plány na další období.
Sejdeme se v Penzionu 65.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V POLICI NAD METUJÍ

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.

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

TERMÍNY TÁBORŮ
MC MaMiNa - děti do 6 let
30.7.-3.8

Pohyb je hra a hra je radost - vede M. 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
Nárok na sníženou cenu  musí být doložen
příslušným formulářem, který najdete na
webu města, Muzea a pracujeme i na webu
MC Maminy.
Formuláře je nutné vytisknout a vyplnit ručně. Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, v tištěné podobě je naleznete
na Městském úřadě v Polici nad Metují na
podatelně.
Nezapomeňte veškeré formuláře podepsat,
bez jejich podpisu nejsou účinné.
POZOR! Monitorovací zprávu vyplní každý rodič (z jedné rodiny oba rodiče). Pokud se
Vás některé z bodů netýkají - nevyplňujte.
Pokud si nevíte rady s vyplněním dotazníku neváhejte nás kontaktovat.
Formuláře odevzdejte prosím s uhrazením
tábora nejpozději do 15. 6. 2018 na pokladně Městského úřadu v Polici nad Metují.
Úhradu můžete provést v hotovosti nebo bezhotovostně na č. účtu 9005-4629551 variabilní symbol 3421, zpráva pro příjemce příjmení
dětí.
Kontakt: taboryvpolici@seznam.cz,
MC MaMiNa
tel. 775 686 987
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Do Ratibořic za „Magnuskovou“ Viktorkou
U nás v Polici nad Metují se senioři pravidelně setkávají třikrát do měsíce. V knihovně nad knížkami, ze kterých čte vystudovaný
a dnes ochotnický herec František Pivoňka.
V Pellyho domech na Polické univerzitě volného času. V Klubu seniorů Ostaš mají senioři
díky vedoucí Klubu Heleně Pivoňkové pestrý
program. Nejen při setkáváních v sále, ale i
zajímavé výlety.
Poslední zájezd se uskutečnil 25. dubna na
pozvání režiséra a herce Tomáše Magnuska,
které vyslovil při své přednášce v Klubu seniorů Ostaš letos v zimě. Jeho jistě žertem
myšlené nabídce řízku se sekanou se nedalo
odolat. Z Police odjelo do Ratibořic 60 seniorů. Většinou autobusem broumovského
P-Transportu, několik, co se nevešli, osobními
auty.
Po milém osobním přivítání Tomášem
Magnuskem a jeho ženou Gabrielou začala
návštěva předpremiérovým promítáním jeho
posledního filmu „Kluci z hor“. V květnu
se promítal v Polici, takže k ději jenom na

okraj. O starého mentálně postiženého Emila,
představovaného Jiřím Lábusem, pečuje jeho
synovec Láďa, ztvárněný herecky stejně
skvělým Martinem Dejdarem. Film ukazuje
bezohlednost a podplácení, kterým se dnes dá
dosáhnout snad všeho. Ve filmu má za následek neštěstí dvou „kluků“.
V úvodu Magnusek seniorům řekl, že
nemá rád filmy, ve kterých se od začátku ví,
jak to dopadne. Ve filmu se mu podařilo napínat diváka až do konce.
Po filmu a krátké diskusi byl oběd. Řízek,

svíčková, někdo vepřové výpečky nebo
kachnu. Malou chybou na kráse bylo, že pochyběla Magnuskem vyhlašovaná specialita „Viktorčiny větrníky“. Důvod k návštěvě
příště.
Odpoledne se všichni zúčastnili komentované prohlídky Hereckého muzea Viktorka,
kterou provázel sám majitel objektu. Od půdy
až po sklep, kde má wellness centrum pro hosty, ubytované v některém z 5 pokojů. Vířivka,
sauna, bazén s protiproudem. Vlastní Herecké
muzeum stojí za samostatnou prohlídku.
Exponáty, které herci muzeu věnovali, připomenou také mnohé z pořadů a filmů v televizi
Nakonec si někdo zašel k Viktorčinu splavu, k sousoší Babičky, na pivo. Každý podle
svého vkusu. Díky organizátorům se výlet do
Ratibořického údolí vydařil. A v Polici víme,
že se tam už nejezdí jen za „Babičkou“, ale
také za Tomášem Magnuskem a obdivuhodným dílem, Hereckým muzeem Viktorka, které vytvořil.
Jindřich Horkel, foto Helena Pivoňková

Projekt T Generace má za sebou druhý rok

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.
Operátorka gumárenské výroby, mzda
30 000 Kč až 32 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Polický měsíčník - červen 2018

Druhý rok projektu „T Generace“ ověřil, že podpora technicky
orientovaných zájmových kroužků, poskytovaná společností Saar
Gummi Czech školám od Broumova až po Červený Kostelec, je potřebná a efektivní. V letošním školním roce projekt podpořil 18 kroužků s celkem 145 dětmi.
Mezi podporovanými aktivitami je kroužek Vývojář na Střední
průmyslové škole Hronov. Studenti v něm navrhují a programují elektronické obvody a čtyři z nich získali za druhé místo v soutěži „roboti@FSI“ možnost nastoupit na Fakultu strojního inženýrství VUT v
Brně bez přijímacích zkoušek. V robotických soutěžích jsou úspěšní
i studenti z podporovaných kroužků na Jiráskově gymnáziu Náchod,
na letošní brněnské Robotiádě byli třetí. Další kroužky jsou například
na gymnáziu v Úpici, kde se žáci ve fyzikálním kroužku seznamují
s využitím diferenciálního počtu, který pak používají k elegantnímu
řešení úloh a odvozování vztahů v kinematice, dynamice, kmitání či
molekulové fyzice.
Cíl projektu, jehož úplný název je „T Generace - technici pro budoucnost“, je motivovat žáky a studenty k volbě technicky zaměřeného studia nebo povolání. Jde o původní projekt společnosti Saar
Gummi Czech, která za jeho realizaci získala ocenění Firma škole,
udělované Královéhradeckým krajem a krajskou Hospodářskou
komorou.
-pl-
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
OBLOHA V ČERVNU
Další jasnou planetou, kterou uvidíme na červnové
obloze je Saturn. Planeta se nachází v souhvězdí Střelce.
27. června je v opozici se Sluncem. Je proto pozorovatelný po celou noc. Na začátku června vychází Saturn
kolem 23. hodiny. 1. června ve 2 hodiny 30 minut bude
Saturn přesně nad jihem v konjunkci s Měsícem (Měsíc
0,8° severně).
Saturn je druhou největší planetou sluneční soustavy (rovníkový průměr je 120 530 km). Malým astronomickým dalekohledem můžeme u planety pozorovat
prstenec a také největší měsíc, který se nazývá Titan.
Rovníkový průměr Titanu je 5150 km a je tedy větší než
planeta Merkur!
Připojená mapka se podobá té z květnového PM.
Poloha Měsíce na mapce platí pouze pro 25. červen.
Tento den je Měsíc ve 23 hodin přesně nad jihem. Pokud
bude naše pozorovací stanoviště vyvýšené, uvidíme těsně nad severozápaním obzorem zapadat planetu Venuši.
(Napravo „za okrajem“ mapky). Mapka slouží pouze k
základní orientaci na obloze.

Uvidíme v červenci

Blíží se letošní „největší“ astronomický úkaz, který
bude pozorovatelný z území České republiky. 27. července ve večerních hodinách dojde k úplnému zatmění Měsíce. Informace o zatmění přineseme v příštím
Polickém měsíčníku.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 21. června ve 12 hodin 8 minut SELČ
vstupuje do znamení Raka. Nastává
astronomické léto.
Den se ještě o 18 min prodlouží,
ale do konce června již o 5 minut
zkrátí,
MĚSÍC
6. v poslední čtvrti, 13. v novu, 20.
v první čtvrti, 28. v úplňku,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE večer nad západním obzorem,
MARS
ve druhé polovině noci nad
jihovýchodem v souhvězdí Kozoroha,
JUPITER většinu noc v souhvězdí Vah,
SATURN celou noc v souhvězdí Střelce,
URAN
ráno nízko nad východem v souhvězdí
Berana,
NEPTUN ráno nad jihovýchodem v souhvězdí
Vodnáře
Karel VACEK,
Astronomický klub Police
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NOVINKY FILATELIE
Osobnosti: Eduard Štorch
Námět
známky:
portrét
Eduarda Štorcha, kterému září do
tváře žár ohně v pravěké jeskyni.
V pravé části známky je pomyslný
výhled z jeskyně se siluetou pravěkého mamuta.
Eduard Štorch se narodil 10. 4.
1878 v Ostroměři u Hořic. V Hradci
Králové absolvoval reálné gymnázium a učitelský ústav. Své učitelské
povolání vykonával na řadě škol ve východních a severních Čechách (Mostecko).
Od roku 1903 až do odchodu do penze v roce 1938 pobýval v Praze, kde dlouho
nedostával z politických důvodů definitivu. Jednalo se o velice všestranného člověka.
Jako pedagog usiloval o spojení školy s pobytem dětí v přírodě, mimo jiné vedl tábor
pro děti a rodiče na pražském Libeňském ostrově. Dále vedl kursy plavání, bruslení
i skautský oddíl, organizoval a vedl četné lyžařské kurzy pro učitele a mládež. Vedle
činnosti pedagogické k jeho zájmům patřila archeologie, k níž získal potřebné vědomosti samostudiem a později též vlastními archeologickými výzkumy i praktické
zkušenosti. Zabýval se též činností spisovatelskou, osvětovou a novinářskou. Zemřel
25. 6. 1956 v Praze.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Europa: Mosty

Námět známky: Letošním společným tématem
známky EUROPA jsou MOSTY. Za Českou republiku byl pro tuto emisi vybrán pohled na dva podolské
mosty zároveň.
Dnešní stádlecký most byl původně postaven
přes řeku Vltavu u obce Podolsko, kde sloužil 113
let na důležité obchodní cestě z Bavorska do Haliče.
Most postavil v empírovém slohu Vojtěch Lanna
v letech 1847–1848. Poté, co přestal tento most stačit rozrůstající se dopravě, byl postaven most nový.
Od roku 1942 tak stál nad původním mostem nový
podolský most postavený ze železobetonu, který byl oproti původnímu řetězovému
mostu obrovský. Jako nová lokalita k znovuvybudování původního podolského mostu
byla nakonec vybrána řeka Lužnice, nedaleko obce Stádlec. Původní řetězový most
byl proto v roce 1960 demontován. Následně byly komponenty tohoto mostu složeny
v Podolsku a až po celých deseti letech byl opět původní podolský most přemístěn na
nové místo, kde byl znovu zprovozněn v roce 1975.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta

SDH Velká Ledhuje zve širokou veřejnost
na 23. ročník soutěže v požárním útoku družstev

“O POHÁR STAROSTKY MĚSTA POLICE N. MET.”
Místo: cvičiště, louka v Ochozi
Termín konání soutěže: Sobota, 16. června 2018
Zahájení: v 9.00 hod.
Co uvidíte?
Soutěž v požárním útoku (kompletace sacího, dopravního a útočného
vedení) s následným naplněním nástřikového terče. Soutěž je zařazena
do hodnocení Ostašsko - Borské ligy a účastní se jí i sbory z blízkého a
vzdáleného okolí.
Odpoledne mezi 16. - 18. hodinou proběhne ukázka práce kolektivu
mladých hasičů sboru VL a klání “Staří-Mladí”. Večer pak posezení u
táboráku.
Občerstvení (i zastřešení )po celý den zajištěno.
Se srdečným pozváním se na setkání a zájem veřejnosti těší sbor SDH VL.
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Jak se tuží “Ledhujáci”, aneb ani letos se vzpoura nekonala.

K tradici našeho sboru ve
Velké Ledhuji patří “tajné výlety” už od dob, kdy jsem se jich
účastnil jako kluk (mladý požárník). Vždycky to byla událost,
kdy se sešy celé rodiny členů
sboru a vyrazily téměř vždy k
neznámému cíli. V dobách “temna” však nebyl problém domluvit autobus, který svezl výletníky třeba do Orlických hor nebo
až na Libercko. Doba pokročila
(díky Bohu), něco už samořejmostí není, ale některé návyky
přetrvaly. Prostě proto, že měly
smysl a dobrý záměr. Dodnes se dvakrát do
roka sejdou před polickou hasičárnou “známé firmy”, s batohy napěchovnýmí uzeninou,
štrůdlem a mazáním na bolavé nohy. S cílem
seznámíme účastníky raději s předstihem. Za
řadu let jsme na výletě nemuseli sice nikoho
křísit z totálního vyčerpání, ale někdy nebylo daleko ke vzpouře a trestu pro vedoucího
výpravy. Letošní jarní výlet, který jsme naplánovali na státní svátek, 8.5., zacílil do míst,
která pro naše členy nejsou zrovna “probádanýmí vodami”. Zdoňovkso a okolí Libné slibovalo sice krásná zákoutí, ale vše muselo být
zároveň vykoupeno pochodem a místy delšími
přesuny mezi jednotlivými místy hodnými zastavení (vyhlídka na Křížovém vrchu), trosky
budov zaniklé obce Libná (pův.něm.název
Liebenau) a závěr výletu patřil návštěvě ZOO
parku v obci Łączna.

koncovém součtu kilometráže absolvovala
21km hezky “po svých”. Řidičům za pevné
nervy při svozu a ostatním účastníkům díky
za upřímné hodnocení výletu (to kladné i to
záporné) a těším se na další putování po naší
krásné vlasti.
Z útržkú paměti sepsal za SDH VL,
Aleš Trojtl
Tajemnice Městského úřadu Teplice nad Metují vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

KULTURNÍ PRACOVNÍK MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
1. Zaměstnavatel:
Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
2. Druh práce:
Kompletní zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných městem
Teplice nad Metují
Kompletní zajištění Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu
Spolupráce při organizaci a zajišťování kulturních a společenských akcí
pořádaných jinými subjekty
Propagace a mediální prezentace aktivit města

3. Místo a doba výkonu práce:

Správní obvod města Teplice nad Metují, doba neurčitá

4. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

5. Platové zařazení:

8. až 9. platová třída dle zák.č. 262/2006 Sb., platném znění, nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném
znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění

6. Požadavky pro vznik pracovního poměru:

Právě u vstupu do ZOO parku už někteří z
nás připomínali zjeven ohrožené druhy místní
fauny a hrozilo, že si nás místní ošetřovatel
hned “nažene” do ohrady, budeme krmeni z
koryta, někde mezi velbloudy a výběhem pro
pštrosy. Nic takového se nestalo a dokonce ani
vedoucí výpravy se nestal potravou pro líného
tygra usurisjkého. Zbývalo “zběhnout” zpátky
do Čech a přivolat si odvoz. 35 účastníků a
3 psi se do vagónu ČD vejdou s přehledem,
zkuste stejný počet vměstnat do dopravního
prostředku určeného pro 9 osob...Řekněme ve
zkratce, že nácvik evakuace osob na pokraji
vyčerpání (spíše psychického) dopadl dobře
a všichni se setkali (pochopitleně, hlavně z
dúvodu konečného sčítání účastníků výletu)
ve Žďárské hospůdce. Ani tu nával nezaskočil
(dorazili jsme totiž na pozdní oběd až krátce
po 18.hodině)i my si mohli říct, konec dobrý,
všechno dobré.
Pár obrázku z výletu najdete tady někde
kolem článku. Závěrem skládám obdiv sedmdesátníkům a zároveň mládeži, která po
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-

organizační a komunikační schopnosti
komunikativnost, flexibilita, ochota vzdělávat se
samostatnost v rozhodování, psychická odolnost
uživatelská práce s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), základy grafiky
zkušenosti se správou a editací webových stránek a sociálních sítí výhodou
řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení motorových vozidel
perfektní znalost českého jazyka slovem i písmem
aktivní znalost anglického jazyka
předchozí praxe v oboru výhodou

7. Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:
-

jméno, příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
datum a podpis

8. Doklady připojené k přihlášce uchazeč:

- strukturovaný profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání v souladu s bodem 4

9. Místo, adresa, způsob a lhůta pro podání přihlášky:

Město Teplice nad Metují, Ing. Blanka Fichtnerová – tajemnice MěÚ
Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
Způsob podání přihlášky: na výše uvedenou adresu osobně nebo poštou
v zalepené obálce označené jako „Výběrové řízení – kulturní pracovník“
Lhůta pro podání přihlášky: do 29. 06. 2018 do 11.00 hodin

10. Nástup 1. října 2018 nebo po dohodě.
11. Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Město Teplice nad Metují
bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

V Teplicích nad Metují 24.04.2018

Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ
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Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Praha

Tak jsem se zase jednou vydal do hlavního
města. Ve vlaku jsem si četl povídky Gustava
Meyrinka. A první se symbolicky jmenuje
„Praha“. Její začátek je prostě krásný: Jen
zřídka vědí Angličani nebo Francouzi, kde
Praha leží – neboť, jak stojí v bibli, zvolili lepší
stránku. Česky se tato metropole jmenuje Prraha. A nikoli neprávem. Řeka Blatava, která
pramení v jižních Čechách a posléze se přece
jen vlévá do Labe, moudře protéká městem co
nejrychleji. Prostoduchému cizinci se na první
pohled jeví mohutná jako Mississippi, je však
jen čtyři milimetry hluboká a plná pijavic.
Kdo by po této pozvánce odolal, že?
Na rozdíl od Meyrinka víme, že Praha
je buď „stověžatá“ nebo třeba „caput regni“.
Caput regni je latinsky a znamená „hlava království“. Ovšem, kdysi jsem slyšel i alternativní překlad, vycházející z němčiny – tedy z podobnosti s německým kaputt regnen. V tomto
případě by Praha byla zničená deštěm… ne že
by se to v posledních dvaceti letech nikdy nestalo, ale nezdá se mi, že by se to mělo dostat
do učebnic.
A taky je Praha matkou všech měst a určitě

Nebíčko

Dívám se z našeho okna na Nebíčko.
Dostávám inspiraci z příspěvku „ Jaro“ pana
Fridricha v květnovém vydání PM, kde věrně
popisuje pohled z okna na kvetoucí zlatý déšť.
A tak já se dívám na polické Nebíčko z okna
obýváku a to denně v jakékoliv roční době. A
krásně se ten pohled se střídáním ročních období mění a vyvolává opravdový dojem, že jsme
se ocitly v nebíčku. Snad nám ty proměny učarovaly, když jsme se znovu po dlouhých letech
vrátily se ségrou do našeho rodiště. A z druhé východní strany se díváme na les Klůček.
Kulisy našeho života se denně mění a měnily.
A teď už jenom mně, protože ta druhá je opravdu v nebíčku a sleduje shůry život v Polici.
A protože je květen, mám také vzpomínky
na kapitulaci Německa před 73 lety. Bylo mi
devět roků a vidím ty unavené sovětské vojáky,
táhnoucí přes naše městečko a my je na rynku
vítáme. Ale s tím mi zůstal v paměti i jiný obraz. Za druhou budovou školy (dnes ZUŠ) u zdi
stáli pochytaní němečtí vojáci a jeden z nich,
takový ještě v mých očích kluk, vykřikoval
česky, já nejsem Němec, jsem Čech, jenomže
při prohlídce zjistili, že má vytetován na ruce
znak SS, a tak byl asi zastřelen za hřbitovem,
kde pro ně kopali kolaboranti hroby. Vítězové
si počínali rychle a nějaké soudy nebyly na
pořadu dne. Později byly hroby na pokyn
správních úřadů zrušeny a Němci pochováni
křesťansky. Dnes je v místech hrobů zasazena
taková pěkná kulaťoučká lípa. Maminka nevěděla, kde se její mladší dcera pohybuje a sestra
mě neuhlídala. Vidím jenom, jak na hřbitovní
zdi stáli zvědavci, kteří se o ty exekuce zajímali. Tam už jsem nebyla, bylo mi tuze smutno a
jako malá holka jsem vnímala, že se děje něco
nepěkného. A také ten obraz lidské zvědavosti
a dychtivosti ve mně do dneška zůstal. Když
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existuje spousta dalších přirovnání a slovních
spojení, oslavující město Prr-aha, na který si
zrovna nemůžu vzpomenout.
Ale něco se v Praze od mojí poslední návštěvy přece jenom změnilo. Věží neubylo,
hlavou království je pořád, i když už nemáme krále, matkou měst nejspíš taky zůstává,
ale něco se změnilo. To že přízvuk Pražáků se
stále víc podobá ruštině, jsem si už zvykl a že
z nejrůznějších nápisů se mi pod nohy sypou
písmenka azbuky (tzv. azbukvice) není nic neobvyklého. Ale něco se změnilo.
Zamířil jsem k uličkám Starého města.
Většinou si po cestě vzpomenu na stavebku
v Náchodě a pana učitele Pražáka, který jednou ve třídě vypravoval: „Byl jsem se s manželkou podívat v Praze. Šli jsme do Starého
města, já tam mám ty uličky skutečně rád. A
ty holky pod těma tričkama nenosej už vůbec
nic!“ Tímto odstavcem posílám vzkaz panu
Pražákovi do nebíčka: ani skoro po pětadvaceti letech se v Praze v tomto smyslu nic
nezměnilo.
A v úzkých uličkách Starého města jsem
si uvědomil, co se to v Praze změnilo. Ani

jednou mi doposud na chodníku nepřel nohu
žádný segway. Takový to podivný vozítko s řídítky a pod nohama segwaysty dvě kolečka a
elektromotor. V tomto směru Praha dojela na
dobře opravený chodníky v centru. Kdyby se
nějaký segwaysta vydal do Police a chtěl se
projet ulicí U Damiánky, asi by ho po tom krosu přešla chuť na nějaké další segwayování.
Kdyby byly uličky Starého města opravovány
stejnou rychlostí, s jakou se staví u nás dálnice, sice by nemocnice musely přikoupit zásoby sádry pro chodce, ale problém segwayů
by ani nevznikl. Holt, pohodlí a pokrok mají i
svoje stinný stránky.
Na místo segwayů do mě vráží skupinky
různě mluvících cizinců. Převládá ruština a
moravština, pak následují další více či méně
srozumitelné jazyky (pro mě spíše méně, než
více). Ale ať už přes rty dívek prochází slova
italská, španělská, čínská, japonská, anglická
či jakákoliv jiná včetně těch vzácných českých
a moravských, většina z nich pod tím tričkem
už skutečně nic nenosí.
Pavel Frydrych

jsem se z dospělých řečí dověděla, že nejvíce
aktivní „ vítězové“ byli ti, kteří za války Němce
opěvovali a potom vystupovali jako členové
nejmocnější strany, udělala jsem si už jako dítě
obrázek, že s lidmi není něco v pořádku. A místo, abych studovala chemii po matuře, kterou
jsem měla ráda, dala jsem se na práva, ale ty mě
pěkně „semlely“ a ukázaly, zač je toho loket.
Ale ještě jednu vzpomínku mám. Pan učitel
Karel Vik přivezl na motorce v den osvobození usměvavého sovětského vojáka, partyzána,
jmenoval se Konstantin Jegorov. Usměvavý
vojáček měl radost, že je mezi námi a že hrůzy skončily. Ale ouha, pan učitel ho pak vezl
někam mezi své vojáky a Němci, jak jsme se
dověděli, ho v Křinicích zastřelili. Je pochován
na polickém hřbitově a tam je vytesáno jeho
jméno. Radost z konce války mu dlouho nezůstala. Mám doma někde jeho fotku s učitelem
Vikem a kolem jeho pomníku často chodím. A
před očima mám stále jeho veselou, usmívající
se tvář.
Teď něco veselejšího. Zúčastnila jsem se
koncem dubna zájezdu do Ratibořic se seniory. Jako vždy při seniorských zájezdech bylo
v autobusu veselo a pohled na probouzející se
přírodu dodával optimismus. Přivítal nás pan
režisér Tomáš Magnusek a v jeho restauraci
jsme se pomněli, jak se patří. A jeho veselé povídání nás dobře naladilo. V promítacím sále
pro nás připravil ke zhlédnutí film pod jeho režií s názvem, KLUCI Z HOR. Znamenití herci
Jiří Lábus a Martin Dejdar byli hlavními protagonisty příběhu. Ale jak jsme se radovali cestou
do Ratibořic, film nás rozesmutněl. Ale i takový je někdy život. Vztah mentálně postiženého
strýce a jeho synovce s vesničany v mnohých
z nás zanechal místo pro přemýšlení o složitých
vztazích mezi lidmi.

Květnová radost nemá konce. V Broumově
jsem byla v aleji na koncertě českoskalického
lidového souboru „Šmikulanda“, a ač nejsem
velká příznivkyně lidovek, muzika šesti housliček, čela a flétny se zpěvem se mi zalíbila a
vyvolala vzpomínky na školní hodiny zpěvu.
Krásným závěrem části květnových dnů
byl koncert naší ZUŠky k poctě Svátku matek, „Nejen maminkám“. Nějakou tu slzičku
návštěvníků koncertu vyloudila radost z dětí,
které nás obdarovávají svými muzikantskými
schopnostmi. A velké díky patří učitelům a rodičům, kteří své žáky a ratolesti vedou k této
bohulibé činnosti. Není to jenom radost nás,
posluchačů, ale také pořádná dřina a sebeovládání těch, kteří radost přinášejí. A ještě se můžeme těšit na další koncert „Nejen tatínkům“.
Polická Základní umělecká škola sama o sobě
vyvolává atmosféru radosti a dobroty v lidských vztazích, které jsou tolik zapotřebí.
Dál se chystám na výstavu fotografií našeho slavného polického rodáka horolezce
Miroslava Šmída „Ze života horolezce“, kterou
připravilo Muzeum papírových modelů. Mezi
svými knihami mám i jeho literaturu. Vernisáž
jsem „ prošvihla“ – nestíhám pojmout, neřku-li vstřebat všechny kulturní zážitky Police,
kterých je a bude ještě do konce roku přehršle.
Znala jsem také jeho strýce JUDr. Karla Šmída,
který byl též horolezcem a svému synovci
fandil.
A teď ještě jedno ponaučení z myšlenek
moudrých hodící se k úvodu mého příspěvku,
a to Edwarda Gibbona ( l737-1794), britského historika: Dějiny říší jsou dějinami utrpení.
Dějiny vědy jsou dějinami lidské velikosti a
lidského štěstí. Přesto však lidé vzpomínají více
na své ničitele než na své dobrodince.
Jarca Seidelová
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PŘELIDNĚNÍ JE POUZE MÝTUS

V Bhagavad – Gítě Pán říká, že On je otcem všech živých bytostí, dávající sémě, a proto je jeho povinností se o
ně starat. I když je Bůh jen jeden, zaopatřuje veškeré živé
bytosti vším, co k životu potřebují. Živé bytosti v nejrůznějších tělech jsou Pánovi synové, a proto jim jejich otec,
Nejvyšší Pán dodává potravu, jež odpovídá jejich různým
tělům. Malý mravenec dostává zrnko cukru a slon dostává
tuny jídla, ale každý má co jíst. Proto přelidnění vůbec nepřipadá v úvahu. Jelikož otec, Kršna, má veškeré bohatství,
o jídlo není nouze a propaganda o přelidnění je pouhým
mýtem.
Člověk ve skutečnosti trpí nedostatkem jídla tehdy, když
mu hmotná příroda na pokyn otce odmítne jídlo dávat. Postoj
živé bytosti je tím, co rozhoduje, zda jídlo dostane či nikoliv.
Když má nemocný člověk zakázáno jíst, není to známkou
nouze o jídlo – znamená to pouze, že vyžaduje léčbu půstem.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová

Pobavte se řešením následujících jednoduchých úloh:
1. úloha.
„Sejdeme se přesně za jeden milion
dvě stě devět tisíc šest set sekund,“
řekl Marek, který rád počítal s velkými čísly, svému příteli Milanovi, když
se dne 10. června ve 12 hodin loučili.
Kdy se opět setkají?
2. úloha.
Zjistěte, která přirozená čísla splňují
současně tyto podmínky:
1. 15<n<85
2. n je násobkem čísla 17
3. n není dělitelné třemi
3. úloha.
Napíšeme přirozená čísla od jedné
do 99. Určete kolikrát se v zápisech

vyskytne číslice 4.
4. úloha.
Při stránkování knih bylo užito v 1.
případě 55 číslic, v 2. případě 87 číslic
a v 3. případě 213 číslic. Kolik stran
měly jednotlivé knihy?
5. úloha.
a) Odhadněte, kolik dní je milion
sekund. Ověřte správnost svého odhadu výpočtem.
b) Jak velké chyby se dopouštíme, řekneme-li že rok má asi 10 000 hodin?
Určete chybu v procentech.

Připravil František Janeček
(Řešení úloh na straně 44 .)

Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí

Uplynul máj, lásky čas, a příroda kolem
nás se naplno rozvinula do nové vegetační
sezóny. Nastupuje červen, který nám ve svém
závěru přinese kalendářní léto, i když několik letních dnů jsme už mohli prožít. Letošní
květen byl liturgicky ve znamení doby velikonoční, kterou jsme ukončili Slavností
Seslání Ducha Svatého s oslavou narození
církve. Měsíc květen nás také mimo jiné obdaroval májovými pobožnostmi ke cti a chvále P. Marie, vydařenou poutí do Vambeřic a
Slavností Nejsvětější Trojice, při které oslavujeme, že nám Bůh odhalil tajemství své podstaty a existence. Na konci května také proběhla již tradiční Noc kostelů a Muzejní noc,
která zájemcům umožnila nahlédnout ke zvonům, do hřbitovní kaple, do zákoutí a k varhanám našeho kostela Nanebevzetí P. Marie,
do kláštera a muzeí. Tak Bohu díky za vše. V
červnu nás čeká, mimo jiné Slavnost Těla a

Krve Páně, která bude letos spojená s prvním
svatým přïjímáním dětí z naší farnosti, a další tři slavnosti podle liturgického kalendáře.
V závěru měsíce pak ukončíme výuku náboženství ve školním roce 2016/2017 a budeme
se těšit na prázdniny a dovolené.

Liturgický kalendář:
1. června 3. června -

Den dětí
Slavnost TĚLA A KRVE
PÁNĚ, 1. svaté přijímání
dětí
8. června - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
10. června - 10. neděle v mezidobí
(cyklus B)
13. června - Svátek sv. Antonína
Paduánského, kněze a
učitele církve

17. června - 11. neděle v mezidobí
24. června - Slavnost NAROZENÍ SV.
JANA KŘTITELE
29. června - Slavnost SV. PETRA A
PAVLA, apoštolů,
1. července - 13. neděle v mezidobí

V měsíci červnu budou
bohoslužby takto:
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.
Úřední hodiny děkanské kanceláře v úterý
a v pátek podle možností kněze.

za ŘK farnost Police n.M.
Ing. Jan Troutnar

ZE SPORTU

Pátý pokus o vítězství a další fotbalové zápasy
Po čtyřech nevydařených zápasech jarní části 1.A
třídy dospělých
bylo jen málo příznivců, kteří věřili
v úspěch na hřišti
v
Kratonohách,
zvláště po podzimní prohře v Polici poměrem
2:7. Zázraky se však dějí i ve fotbale a náš tým
poněkud překvapivě zvítězil 3:1 po dvou gólech
Tomáše Muchy (konečně vstřelil i gól vítězný)
a jednom Pepy Klapkovského. Snad i v dalších
zápasech bude znát, že se opět začalo trénovat…
Za týden nás čekal důležitý zápas s mužstvem z Hostinného. Na začátku se hosté nechovali příliš uctivě, byli lepším týmem, vytvářeli si
gólové šance a vedli 1:0. Potom byl jeden jejich
hráč vyloučen za faul a karta se obrátila. Naši
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hráči do poločasu vyrovnali a přes řadu spálených šancí dospěli až k vedení 4:1. Zdálo se, že
utkání dospěje k poklidnému konci. V 88. minutě
se rozhodčí rozhodl, že se také zviditelní a vyloučil našeho hráče Kubu Semeráka za údajně nafilmovaný pád v pokutovém území. Při odchodu ze
hřiště jej Kuba pojmenoval ne úplně láskyplnými výrazy, takže lze očekávat několikazápasový
distanc.
Tento příběh má naštěstí “happy end”. Kuba
si při oslavách čarodějnic poranil loket, který
mu doktoři obalili sádrou, takže je na delší dobu
mimo hru a je úplně jedno, jaký obdrží trest.
Za týden nás čekala cesta do Náchoda na
utkání s jejich “B” týmem, který jsme na podzim
porazili výrazně 6:0. V den zápasu však mělo náchodské “áčko”, suverénní lídr “Krajského přeboru” volno, takže trenér mohl nasadit do utkání
několik hráčů z tohoto mužstva. Naši hráči za

dané situace na soupeře nestačili a podlehli 1:8.
Zápas tak mohli považovat za kvalitní trénink a
mladší hráči (například Milan Hejnyš či Tomáš
Mucha) viděli, co se ještě musí z fotbalové abecedy doučit.
Ve sváteční den 8.května k nám přijel soupeř
z Černilova. Zápas byl svátkem i pro polické fanoušky, neboť naši zlatí hoši po velice obětavém
a bojovném výkonu vydřeli výhru 2:1 a po zápase se jim dostalo zasloužených ovací, později
možná i nějakého štamprlete. Již dlouho se však
na polickém hřišti nespílalo tak spontánně panu
rozhodčímu, jako v tento sváteční den. Ten se v
závěrečných minutách zápasu snažil udělat vše
pro to, aby soupeř vyrovnal.
V duelu s úpickou Spartou nastoupila obě
mužstva na čerstvě posečený a výborně připravený trávník pomocí nové vřetenové sekačky, jejíž nákup z prostředků města podpořila starostka
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Ida Jenková. Pokud nebudou příliš řádit přírodní
živly, kvalitu hřiště nám zanedlouho budou moci
závidět i v londýnském Wembley. Závěr zápasu, ve kterém jsme ještě pět minut před koncem
prohrávali 1:3 také připomínal některá utkání
v anglické lize, kde se o výsledek bojuje až do
konce. Našim se totiž podařilo dvěma góly Pepy
Klapkovského z 88. a 89. minuty vyrovnat. V penaltovém rozstřelu se rozhodlo až v 6.sérii kopů.
Soupeř proměnil, náš kapitán Šíďa také trefil sít,
ale pouze ochrannou, takže jsme prohráli. Jirku
tak čeká v rámci tréninku jeho přípravky důkladné pilování penalt s klukama, kteří je také kopou
blbě.
Starší žáci změřili na domácím hřišti síly
s družstvem z Velké Jesenice, s kterým v minulosti sváděli vyrovnané duely, často vedoucí až
k penaltovým rozstřelům. Ani toto utkání se nevymykalo zaběhnutým zvyklostem. Ujali jsme se
Petrem Šolcem vedení, další šance jsme však nevyužili. Soupeř měl po přestávce více sil a třemi
vstřelenými góly utkání rozhodl ve svůj prospěch
i bez penaltového rozstřelu.
Další silný soupeř nás čekal za týden opět
doma, a sice Teplice/Meziměstí. Kluci začali
velmi dobře, dva samostatné úniky však neproměnili a dvakrát trefili tyč místo sítě. Skóroval
pouze Láďa Kriegler z trestného kopu. Soupeř
vyrovnal z penalty, druhou Tomáš Valchař vyrazil. Po rohovém kopu jsme dostali druhý gól,
vyrovnat jsme již nedokázali a prohráli 1:2. Do
utkání nemohl nastoupit nejen Vilda Gavelek
kvůli zlomené ruce, ale i Jarda Čermák, který je s
Vildou v tomto směru solidární.
Následující středu náročný výlet na Babí
bez hráčů se zlámanými kostmi a pouze s malým Vaškem Valchařem na střídání. Proti fyzicky
i technicky vyspělým černovlasým hráčům soupeře jsme tak příliš nadějí na úspěch neměli. Za
daných podmínek si kluci vedli poměrně obstojně, měli i několik příležitostí skórovat a prohráli
přijatelně 0:2.
Odveta doma i s uzdraveným Vildou bez
sádry a s novým účesem se podařila. Góly Petra
Šolce a probuzeného střelce Pavla Štantejského
jsme zvítězili 2:1. Poslední příležitost zhlédnout na jaře zápas starších žáků mají fanoušci
v neděli 3.6. od 14.30 hodin, kdy nastoupí proti
Velichovkám.
Mladší žáci se pokusili o první jarní výhru
v zápase s družstvem Provodova/Velké Jesenice.
Po bezbrankovém poločase vstřelil náš vedoucí
gól Vojta Švorčík podařenou střelou do horního
rohu branky (i tatík mohl závidět) a druhý přidal
Matěj Danihel po rohovém kopu. Potom jsme
přežili několik šancí soupeře i díky skvělým zákrokům Vaška Valchaře v bráně. Chvíli před koncem jsme přece jen gól obdrželi, ale výhru 2:1 již
uhájili. V našem mužstvu se představili další dva
borci z přípravky, a sice Adam Krtička a nejvyšší
hráč týmu, již přes metr měřící Seba Kollert.
Následující zápas ve Velkém Poříčí další výhru nepřinesl a skončil jako obvykle porážkou,
tentokráte 1:3. Náš gól Matěj Danihel, dobře zahrál Jenda Dvořák z přípravky.
Mladší přípravka zavítala na další turnaj
do nedalekého Machova. Tam si na nás brousili zuby samí zdatní soupeři v pořadí Provodov,
Machov a Velké Poříčí.
S Provodovem jsme nezačali úplně nejlépe,
ani brankář nás příliš nepodržel a dospěli jsme
záhy až k průběžnému výsledku 1:5. Potom jsme
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se přece jen vzpamatovali, zvýšili pohyb i důraz,
našli odvahu k častější střelbě a výsledek otočili
na konečných 6:5 pro nás.
V zápase s Machovem jsme dvakrát dotahovali vedení soupeře, ale pouhých 5 vteřin před
koncem jsme si nechali vstřelit gól a prohráli
2:3. Tím diváci přišli o penaltový rozstřel a my
o remízu.
V duelu s Velkým Poříčím jsme neustále
prohrávali, nedlouho před koncem však srovnali
na 3:3 a v poslední minutě zápasu vstřelili Jirkou
“Červíčkem” Kiezlerem vítězný gól na 4:3.
Kluci zaslouží velikou pochvalu za výdrž a
bojovnost, neboť jsme z důvodu několika omluv
celý turnaj odehráli jen s jedním hráčem na
střídání. V Machově hráli: Vojta Jelínek, Matěj
Švorčík, Šimon Krtička, Jirka Kiezler, Petr
Kiezler, Jenda Majsniar.
Před dalším soutěžním turnajem jsme si odskočili do Broumova reprezentovat polickou základní školu na okrskové kolo McDonald Cupu.
Nevedli jsme si úplně nejhůře, ale také ne úplně
nejlépe a po dvou výhrách (9:2 a 6:4) a prohře
1:5 obsadili 2.místo. Sen o postupu do okresního
kola tak zůstal jen snem a další den s fotbalem
místo výuky se nekonal.
Alespoň jsme si ošlapali broumovský trávník, neboť následující turnaj se konal právě tam.
Dalekou cestu za Pasa jsme tentokrát absolvovali
jen kvůli dvěma soupeřům, Zábrodí a broumovským Tygrům.
Skutečnost, že rodiče nenechali trenéra bez
povšimnutí čekat u hřiště, byla na výletě za dalšími slavnými vítězstvími jeho poslední radostí v
tomto slunném sobotním dopoledni. Kluci, jakoby vše dobré, co se dosud naučili, zapomněli. Po
špatném výkonu podlehli Zábrodí 3:4. Poslední
gól si dokonce nechali dát velice hloupě a zbytečně v nastaveném čase. V té chvíli jinak celkem mírumilovný trenér aspiroval na hrdý titul
“Nejvzteklejší trenér roku.”
Podobně si kluci vedli i v zápase druhém,
jen s tím rozdílem, že tentokrát uhájili remízu
3:3 a penaltový rozstřel vyhráli 4:3. Nejspíše
nám citelně chyběly vítězné góly bojovníka Jirky
Kiezlera, danou sobotu nominovaného do společného družstva Machov/Police.
Za týden v Polici jsme se střetli opět pouze
se dvěma soupeři. Oba zápasy však divákům přinesly velice zajímavou podívanou. S broumovkými Vlky jsme prohrávali 1:3, potom 5:3 vedli a
zápas nakonec skončil remízou 5:5. Došlo tak na
napínavý penaltový rozstřel a ten nás baví ještě
více, než slevy v supermarketech. Zvláště, když
jsme jej 4:3 vyhráli.
V zápase s Machovem jsme 1:0 vedli, v poslední vteřině 1. poločasu soupeř vyrovnal, opět
jsme se ujali vedení a oblíbeného folklóru dostat
gól v poslední vteřině zápasu jsme se nevzdali
ani v tomto duelu. Takže remíza 2:2 a penaltový rozstřel. V něm jsme byli úspěšnější poměrem 2:0, čímž jsme o vítězný pokřik přece jen
nepřišli.
Další sobotu zájezd do Machova vstříc soupeřům z Nového Města nad Metují, Červeného
Kostelce a Machova ve značně zredukované sestavě vlivem soustředění polických lyžařů a výpomoci starší přípravce.
Kluci si tak docela zahráli, včetně začínajícího Ondry Čermáka z Bezděkova a člena
minipřípravky Oty Petra ze Slavného. Vedli
si nad očekávání dobře, v napínavém zápase

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie v poslední době prováděla dohled na uzavírce v Pěkově, kde
se stále najde spousta řidičů, kteří nerespektují zákazy. Tito řidiči nebývale ztěžují práci dělníků na stavbě, mnozí z nich
jsou i poměrně agresivní.
Městská policie řešila několik případů, které však nepatří mezi protiprávní,
ale lze je řadit mezi spory občanskoprávní. Jedná se zejména o různé spory mezi
sousedy či osobami žijícími v jednom
domě.
Městská policie dohlížela na veřejný pořádek, zejména u kontejnerových
stání, sportovišť a hřišť, kde za porušení
povinnosti bylo uloženo několik příkazů
na místě.
Pokuty byly ukládány i za dokola stále omílané špatné parkování. Potrestáni
byli zejména ti, kteří nemíní reagovat na
slušná několikerá upozornění.
Městská policie zajišťovala přivolání
lékařské pomoci osobám, které se ocitly
v ohrožení života.
S přicházejícím obdobím, kdy náš
kraj navštěvuje mnoho tisíc turistů, velmi
často pomáháme při jejich orientaci, doporučením cest, tras a služeb.
Usměrňovali jsme dopravu při tradiční stavbě májky na náměstí. Ten večer jsme sloužili až do pozdních nočních
hodin.
Spolupracovali jsme se sociálním odborem a to zejména při návštěvách problémových rodin.
V měsíci červnu počítáme ve spolupráci s policií ČR, že se zaměříme při několika službách na cyklisty. Kontrolována
bude zejména povinná výbava jízdního
kola, způsob jízdy a užívání bezpečnostních prvků.
Jako rozhodčí jsme již tradičně působili na dopravním hřišti v Bělovsi při
konání Okresního kola jízdy zručnosti,
soutěže pro žáky základních škol.
Hezké jaro
Městská policie
porazili Nové Město 4:3, když vítězný gól vstřelil Marek Tauchman nedlouho před koncem.
Další zápas skončil opět naší výhrou, a sice
5:1 nad Kostelcem. Dobře jsme zahájili i duel s
Machovem, vedli jsme 3:1, bohužel jsme vyrobili zbytečné chyby v obraně a nakonec podlehli
3:5.
Naším nejúspěšnějším střelcem dne byl debutant Ondra Čermák s pěti góly, Jirka Kiezler
přidal góly čtyři, Matěj Švorčík dva a Marek
Tauchman jeden. Zvláštní pochvalu zaslouží fyzicky zdatný Matěj Klimeš, který odehrál celý
turnaj bez jediného střídání. Několika výbornými
zákroky se blýskl brankář Petr Kiezler.
Nyní je už ale fotbalu opravdu dost, takže
o zbývajících zápasech jara až v příštím čísle
měsíčníku.
Kamil Švorčík, starší trenér mladší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky
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Staré Město, jako v loni je bronzové

O víkendu 5. a 6. května uspořádal
Autoklub České republiky na přírodním
okruhu ve Starém Městě u Uherského
Hradiště, svůj první závod silničních motocyklů. V pátek v podvečer se stihla jak
přejímka formální, tak technická, což nám
ulevilo na brzkém vstávání, které nám nedělá dobře. V sobotu v devět hodin začal
první trénink kategorie „Klasik“ do 175

ccm. Petrovický Miloš Thér závodící za
AMK Police n. M. nenechal nikoho na pochybách, že on i stroj jedou dobře. Druhý
trénink v odpoledních hodinách přinesl
stejný obraz. Na stroji se provedla jen drobná údržba, což přináší jezdci klid do duše.
Počasí nám také přálo. V neděli po deváté
hodině se vyrazilo do závodu. Miloš v té
době jel na druhém místě, ale ve třetím
kole byl závod přerušen
pro pád jezdce. Závod
byl restartován na 5 kol.
V tu chvíli se ukázala síla
opozice. Marek Vrána se
svojí ČZ 175 ccm se ujal
vedení v závodě, tento
okruh jeho stroji vyhovuje (delší roviny a táhlý
kopec). Boj se rozpoutal
mezi Milošem a Jirkou
Obulowiczem, oba stroje
jedou stejně, ale Jirka je
asi větší riskant. Miloš
říká, že v pondělí ráno
musí do práce, aby vydělal na další závodění.

S třetím místem jsme spokojeni. Já dvojnásob. Od Miloše jsem dostal večer cenu
od vinařství na Velehradě 6 lahví „Pozdní
sběr 2016“, touto cestou děkuji za jeho dar.
Příští závod jedeme v Kopčanech 10. 6. na
Slovensku (ČAMS). V červenci se jedou
Piešťany SR 7. a 8. 7. (ČAMS) a Ostrava
– Radvanice ve dnech 14. a 15. 7. (AČR).
Za AMK Police n. M.

Čvaňhák

SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Květen nám připravil krásné počasí, a tak všechna
tři soustředění proběhla podle plánů.
JVT Brendy 3. skupina (Jestřebí bouda 4.- 8.5.2018)

Tréninkový plán splněn na jedničku a mooooc jsme si soustředění
užili ..byli jsme stále v akci...pátek - MTB vyjížďka z Police, Ostaš,
Česká Metuje, Bišík, Drajborna, Janovice, stylem je to sice dál, za
to horší cesta do Radvanic a kolem kostela šup na Paseky (Brendy)
...sobota - „indiánský běh“ s rozcvičkou, ABC, hrami na rozhlednu
Žaltman = zde „útěk před minovým výbuchem“ = měřené výběhy na
rozhlednu, návštěva Lotrandovy jeskyně, bouldering a výklusem na
oběd - MTB výjezd po vojenských bunkrech, posilování při výšlapu
s kolem na Markoušovickou rozhlednu a „Orientační postřehák“ na
kole - bouldering v „kaňonu“ a lanovka ...neděle - „křížový běh“ týmů,
softball - MTB výjezd na Trutnov trails, posilování s kolem + lezení na
Čížkáčích ...pondělí - celodenní výlet - pěšky zapomenutými stezkami do Malých Svatoňovic (Muzeum Bří Čapků) a vlakem do Trutnova
(plavecký bazén, občerstvení, hřiště..), busem do Radvanic a výšlap podél sjezdovky na Paseky k chatě - ocenění Renči řádem „Zlaté vařečky“
za to, jak pečovala o naše žaludky - večerní, softball, opékání + stezka
odvahy (skvěle připravily holky Týnka, Marťa, Terka, Lůca H.) ...úterý - výživný duatlon (MTB + běh) - MTB návrat do Police....tentokrát

nejkratší cestou. Protahování
a rozcvičkám jsme neunikli.
Všichni byli báječní, moc
děkujeme a těšíme se na
další společné tréninky. (text
Krystýna Š.)

JVT Lužická jezera 4.
skupina
4. - 8. 5. 2018)
Nejstarší si užili čtyři dny na bruslích, kolech,
se zastávkou na feratách
v Děčíně. Objevování nových míst (cyklostezka
P o d ě b r a d y - D r á ž ď a n y,
Lužická jezera v Německu)
se líbilo všem. Zorganizovali
a tréninkový dohled zajištovali Matěj Brát, Pepa
Havlíček a Pavel Žák.
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JVT Smetánka, Pec pod Sněžkou, 1. a 2. skupina
(11. - 13. 5. 2018)
Zdánlivě krátké soustředění jsme si užili a využili naplno! Díky
dobrému počasí klapnul páteční podvečerní „aklimatizační“ strmý výstup na Bramberk i sobotní celodenní túra na Sněžku. Nejmladší pětiletí ušli cca 15 km, větší rozhodně víc než 20 kilometrů - cestou jsme
si zpestřovali plněním úkolů týkajících se 14 „Messnerových! osmitisícovek. V neděli jsme hráli hry a trénovali v blízkosti chaty – po
ránu měla úspěch „rytířská“ běhací hra v lese, azimutový běh i honička
„Hajzlbába“, na překážkové dráze jsme potom procvičili koordinaci a
obratnost a odpoledne jsme si ještě zaběhali ve družstvech pro luštění
šifry nebo hvězdicovitou štafetu. Osazenstvu chaty děkujeme za útulné
pokojíčky, za vykrmování i všechen další servis, dětem za pohodovou
spolupracující partu a pánu hor za skvělé počasí (sobotní předpověď i
hřmění kousek pod Sněžkou nás docela postrašily:) Díky, bylo to bezva, ani jeden z nás dospělých se moc nepošetřil a nezastavil, byl to
frkot, ale užili jsme si to a byli rádi, že je nás pro většinu aktivit tolik!
(text MH)
V neděli 20.5. 2018 – v den uzávěrky PM, proběhl závod Běh sídlištěm. Děkujeme společnosti WIKOV MGI a.s. a městu Police nad
Metují za finanční a technickou podporu této akce, které se účastnilo
celkem 109 závodníků (99 dětí do 18 let a 10 dospělých). Z toho cca 60
poličáků (lyžařů, fotbalistů a příchozích) a 49 přespolních.

Závody, které v nejbližší době pořádáme:
BĚH OD PÍPY K PÍPĚ - 6. 6. středa v 17:30
BĚH NA HVĚZDU – 14. 7. sobota

Propozice všech závodů najdete na stránkách klubu http://ski.polickej.net/.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena Pohlová

Koloběžky ve Velkém Poříčí
Katka Šefcová vítězkou

Po velké úspěchu z roku 2017 jsme se opět rozhodli uspořádat závody koloběžek ve Velkém Poříčí
12. 5. jsme připravili dlouhý závod 22 ženy /33
mužů, hobby závod a závod žákovských kategorií na
11 km a dětské závody pro potěr do 10let. Zároveň
byla možnost zapůjčení koloběžky jak na závod, tak
i na vyzkoušení.
V hobby závodu zvítězil Leoš Kubín (Šneci
Náchod), v ženách Simona Bieliková z Velkého Poříčí.
V nejmladších dětech zvítězila Michaela
Kráčmarová a v starších pak Simona Bubeníčková.
Po „hobících“ nastoupili do dlouhého závodu
zkušené závodnice na trať dlouhou 22 km a muži na
33 km, a bylo se na co dívat.
V ženách suverénně zvítězila stále ještě juniorka Katka Šefcová před Petrou Fořtovou a Anet
Morávkovou.
V ženách vyhrála Katka
v roce 2017 Rollo ligu s plným počtem bodů, stala se
MČR ve všech disciplínách.
Hlavním cílem roku 2017
bylo ME v Salzburgu. Ve
sprintu a dlouhém závodě v juniorské kategorii
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suverénně vyhrála jak sprint, tak dlouhý závod na 42
km pořádaný na známém okruh Salzburgring, celkově
pak v dlouhém závodě obsadila těsně 5. místo v pořadí
žen. V kritérium do vrchu na Gaisberg na 6,3 km se
dokázala zlepšit v celkovém pořadí na 2. místo.
Jejím letošním cílem je MS, které se bude konat
v červenci v Holandsku ve městě Losser. Zotavuje se
po lednové operaci kolena a snad vše v přípravě půjde
správným směrem.
V kategorii muži v sobotu těsně zvítězil Michal
Kulku, 2. Matyáš Olšar a pro 3. místo si dojel letos
již veterán Láďa Provod. Škoda, že Tomáše Pelce potkal ve 3. kole defekt, dojezd by tak určitě byl ještě
zajímavější.
V neděli se jela časovka v délce 5,5 km z Hronova
na Vysokou Srbskou. V ženách opět nenašla přemožitelku Katka Šefcová, v mužích zvítězil Matyáš Olšar.
Závody proběhly za krásného počasí, a přestože se
jelo za plného provozu, zdárně byly závody ukončeny
bez úrazu.
Pořadatelé děkují za podporu obcím Velké Poříčí,
Hronovu, Vysoké Srbské a Źďárkám , všem sponzorům jejichž ceny potěšily závodníky, všem „hobíkům“, kteří našli odvahu a nebáli se vyzkoušet třeba i
bez přípravy tento sport.
Poděkování patří hasičům za skvělé zázemí
včetně občerstvení.
Počasí po celý víkend vyšlo na jedničku, zbývá
tak ocenit snahu všech, kdo si přišel zazávodit nebo
fandit jako divák. A jako pořadatelé nás těší, že koloběžkáři, kteří se na závody sjedou z celé republiky,
jsou vždy naším krajem nadšeni, jak krásnou přírodou,
tak i službami a prima atmosférou a dobrou přípravou
závodů. A jak jinak ukončit než heslem koloběžkářů
„Trhni si nohou“!
Výsledky www.sportchallenge.cz
Foto https://levlan.rajce.idnes.cz/

Eva Šefcová

Řešení matematických
ze strany 41:

rekreací

1.úloha:
1 209 600:60=20 160 (minut)
20 160:60=336 (hodin)
336:24=14 (dní)
Setkají se 24. června ve 12 hodin.
2. úloha:
15<n<85
n=k.17, tedy 17, 34, 51, 68
Ale 51=3.17.
Všechny podmínky současně splňují
čísla 17, 34, 68.
3. úloha:
40, 41, …, 49
11krát
v ostatních desítkách
vždy po jedné 9 krát
Celkem 20krát
4. úloha:
1. Jednociferných čísel … 9 stran,
dvojciferných 55 – 9 = 46, tj. 23 stran.
Celkem 32 stran.
2. Jednociferných čísel … 9 stran,
dvojciferných 87 – 9 = 78, tj. 39 stran.
Celkem 48 stran.
3. Jednociferných čísel … 9 stran,
dvojciferných 10 až 99 stran,
2.90=180, tj. 90 stran
trojciferných 213 – 9 – 180= 24,
tj. 8 stran.
Celkem 107 stran.
5. úloha:
a) 1 000 000:60=16 666 (minut)
16 666:60=177
(hodin)
277:24=11,5     (dní)
b) 365.24=8 760 (h)
10 000:87,60 ≈ 114 (%)
Chyba je asi 14 %.
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ROČNÍK RADEŠOVSKÉ OSMY

Ano již po 17. jsme se sešli u tohoto hasičského klání a tentokrát přímo
na Radešovském hřišti. Soutěž jsme tam přesunuli z technických důvodů, ale
jak se posléze ukázalo, bylo to velice dobré rozhodnutí. Samozřejmě, hlavním
faktorem, že se celá akce podařila, bylo nádherné počasí. Ale i účast 12 družstev přispěla k zajímavému průběhu celé soutěže. Takže se bylo na co koukat.
Škoda jen, že domácímu týmu se útok moc nepovedl a tak skončili na 11. místě.
Zlato vybojovali hasiči z Bezděkova a my jim tímto ještě jednou gratulujeme.
Sluší se zde také poděkovat všem, co pomohli s organizací, a proto děkuji celému SDH Radešov, bratrům z Bezděkova za půjčení kádě, Technickým
službám Police za přivezení lavic, polickým hasičům za dopravu vody,
Karlu Šnáblovi za uvaření polévky, firmě Pepsico CZ za balenou vodu, firmě Pejskar za ceny do soutěže, firmě Kvíčerovská Pekárna za lahodné pečivo,
firmě Koloniál Renata za ceny do soutěže a další služby, Městskému úřadu
v Polici nad Metují za finanční pomoc. Pakliže jsem na někoho zapomněl, tak
se omlouvám, ale každopádně všem patří velký DÍK.

Za SDH Radešov Marek Voborník.

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ

POLICKÁ STOVKA

Organizačně asi nejlépe zvládnutý průběh tohoto závodu, ideální podmínky pro sportování, skvělá účast a
výborné výkony – to je jen několik
možných pohledů na letošní ročník.
Byl to opět mazec a to je dobře. Těší
nás zájem o tuto akci hlavně mezi
mládeží. Všechno je o lidech … o partě dobrovolníků, kteří vždy přijdou a pomáhají, o sponzorech, kteří
podporují a hlavně o všech zúčastněných, kteří si přijdou dobrovolně protáhnout tělo. Letošní ročník patřil výsledkově Filipu Riegrovi.
Vyhrál stovku a jasně i atletický trojboj. Zaslouženě. Stejně tak však
vyhrál každý, kdo běžel, skákal nebo vrhal koulí.
Děkuji všem za bezva sportovní odpoledne na polickém atletickém „stadionu“ na sídlišti. Děkuji firmám Hauk s.r.o. Police n.
M., Sport Hotárek Náchod a Koloniálu Renáta Police n. M. Děkuji
Martinu Balákovi za pomoc s přípravou dráhy. Děkuji moji rodině
za podporu a pomoc…
Veškerý výsledkový servis a fotky z akce (díky, Štěpáne) naleznete na webových stránkách SSK Pedro, stejně tak i informace
o dalších akcích
31.8. – 1.9. míčový víceboj
15.9. Pohár plný písku – plážový volejbal
22.9. Pivní triatlon
Přijďte pobejt.
S přáním hezkého dne,

P. Jansa, SSK Pedro Police n. M.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště-naproti kostelu)

PRODEJ 11. 6. 2018

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

Mgr. Helena Víznerová, advokátka
informuje o otevření advokátní kanceláře
v České Metuji
občanské právo, obchodní právo,
kupní, darovací a jiné smlouvy, advokátní úschovy,
rodinné právo, zastupování v soudním řízení

Kontakt:
tel: 774 619 601; e-mail: ak.viznerova@centrum.cz
Polický měsíčník - červen 2018
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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

26. 6. 2018 v 15.00 hod.

Police n. Metují

28. 6. 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

Polický měsíčník - červen 2018
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V POLICI NAD METUJÍ

� ERVEN 2018
Pellyho domy

Kino / Kolárovo divadlo

Ostatní akce

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU

PLANETA � ESKO
Úterý 12. 6. od 17:30

/ Za liliemi a orchidejemi na Machovsko

Miroslav � i�ka: Ohlédnutí
za zku�enostmi z t�icetileté
praxe v Právu

St�eda 13. 6. od 14:30
/ Sál Pellyho dom�
Vstupné: 60 K� .

MILO� KLEINER � VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
Vernisá� : � tvrtek 28. 6.
od 18:00 / Konferen� ní místnost
Výstava bude p�ístupná do 29. 7.,
po� pá 9:00� 17:00, so� ne 9:00� 15:00.

Kolárovo divadlo
SPÍCÍ KRASAVICE
Úterý 5. 6. a st�eda 6. 6.
od 18:00
Tane� ní pohádka � ák� tane� ního oboru
Al� b�ty � erné ZU� Police nad Metují.
Vstupné: 100 K� / 80 K� .

Celove� erní � lm o � eské p�írod� ukazuje díky
nejmodern�j�ím technologiím fascinující
dobrodru� ství zví�at a rostlin � � ících kolem
nás zcela zblízka. Dokumentární. � esko,
2017, 81 min. Vstupné: 80 K� .

Letní kino
CESTA Z M�STA
St�eda 27. 6. od 21:30
/ Víceú� elové sportovi�t�
M�� e po� íta� ový expert najít �t�stí v l�n�
p�írody? Hrají: T. Hanák, B. Polívka, E. Holubová, M. � teindler, P. � tvrtní� ek a dal�í.
Komedie / Romantický. � esko, 2000, 104 min.
Vstupné: 60 K� .

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 4. 6. od 9:00 do 17:00

FILMY MIROSLAVA � MÍDA
Sobota 30. 6. od 21:30

Sobota 28. 7.

Vycházka s Ing. Petrem Kunou, pracovníkem
Správy CHKO Broumovsko.
Upozor�ujeme náv�t�vníky akcí po�ádaných Pellyho domy,
� e organizátor bude z vybraných akcí po�izovat audiovizuální
záznam, který bude slou� it pro jeho vlastní, nekomer� ní pot�eby.

/ Nová terasa p�ed Muzeem
Nevynechte mo� nost se podívat do sv�ta hor
okem jednoho z nejvýznamn�j�ích rodák�
Police, skv�lého horolezce a fotografa,
od jeho� úmrtí letos uplyne 25 let.

VÝSTAVY:
Zden�k Sma� enka: TEO, denn�9:00�17:00
Monoposty F1, skv�lé budovy a modely
nákladních automobil�.

KAREL � APEK FOTOGRAF

do 1. 7., denn�9:00�17:00

/ Zelený dome� ek u Muzea
Vernisá� : � tvrtek 31. 5. od 18:00.

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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Sobota 2. 6. od 14:00

/ Autobusové nádra� í � Bezd�kovy sady
Úkoly pro d�ti, koloto� , nafukovací skluzavka a mnoho dal�ího. Ob� erstvení zaji�t�no. Zahraje IRONIC a p�� de i kouzelník.
Po�ádá T.J. Sokol Police n. Met. s SDH Velká Ledhuj, Muzeem
papírových model�, Institutem zá� itkové pedagogiky Klu� anka
a M�stem Police nad Metují.

/ Masarykovo nám., stará �kola D�ev�nka
3. ro� ník sout�� e ve va�ení polévky s trhem
a doprovodným programem. Více informací
na samostatných plakátech.

LETNÍ KINO � FILMOVÉ ST�EDY

VYCHÁZKA POLICKEM V.

D�TSKÝ DEN

/ 150 let od zalo� ení Sokola

Muzeum papírových
model�

P�ipravujeme

/ Po p�írodních zajímavostech � eské Metuje,
Javoru, D�dova a Osta�e

Botanická a bryologická vycházka
s Mgr. Eli�kou Vicherovou, pracovnicí Správy
CHKO Broumovsko. Z Machova na Krásnou
vyhlídku. P�ihlá�ky, bli� �í informace a platba
p�edem v IC do 31. 5. Ú� astnický poplatek:
dosp�lí 100 K� , d�ti 50 K� .

A �EMESLA V D�EV�NCE

VE� ERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Sobota 30. 6. od 17:00 do 20:00

/ Víceú� elové sportovi�t�
Program, � asy zahájení jednotlivých projekcí
a více informací na www.policko.cz.
Vstupné: 60 K� .

Sobota 2. 6.

Deky, � idle, k�esílka apod. s sebou. Prodej drobného
ob� erstvení zaji�t�n. V p�ípad� nep�íznivého po� así se
promítání ru�í. Aktuální informace v� dy p�ed projekcí
na www.policko.cz a fb/pellyhodomy.

MUZEUM D�TEM � INTERAKTIVNÍ DÍLNA
Sobota a ned�le 23. a 24. 6. od 09:00 do 17:00

St�edy 4. 7. / 11. 7. / 18. 7. / 25. 7.

VYCHÁZKA POLICKEM II.

POLICKÁ ZEL�A� KA

Sobota 9. 6. od 8:15

VYCHÁZKA POLICKEM III.

/ Historická vycházka Stárkovem a okolím

Sobota 16. 6.

St�edov�ké m�ste� ko Stárkov se zaniklou
tvrzí, renesan� ním zámkem a doklady
roubené architektury s Mgr. Janem T�mou.
P�ihlá�ky, bli� �í informace a platba p�edem
v informa� ním centru do 14. 6. Ú� astnický
poplatek: dosp�lí 100 K� , d�ti 50 K� .

B�H Z POLICE DO POLICE
A SVATOJÁNSKÝ JARMARK
Sobota 23. 6.
Police nad Metují / ��ár nad Metují

VYCHÁZKA POLICKEM IV.
/ Po stopách lidové architektury Machovska

Sobota 30. 6. 2018

Historická vycházka po stopách zaniklé
i dosud stojící lidové architektury
s Mgr. Janem T�mou. P�ihlá�ky a platba
p�edem v IC do 28. 6. Ú� astnický poplatek:
dosp�lí 100 K� , d�ti 50 K� .

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

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

Polický měsíčník - červen 2018

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

Vycházky

P�ihlaste se v� as.
Po� et ú� astník�
je omezen!

Polickem 2018
Oblíbený cyklus terénních exkurzí
s odborným výkladem

VII.

Ú� astnický poplatek: 100 K� dosp�lí/50 K� d�ti.
Bli� �í informace, p�ihlá�ky a platba p�edem v Informa� ním centru
v Pellyho domech, nejpozd�ji 2 dny p�ed konáním vycházky
Maximální po� et ú� astník� na ka� dé vycházce je 25 osob.

I.

Po nejji� n�j�ím výb�� ku
benediktinského polického panství

Sobota 26. 5.
Historická vycházka
s Mgr. Janem T�mou,
pracovníkem Regionálního
muzea v Náchod�:
z �abokrk p�es Homoli,
St�ezinu a Kozínek zp�t
do �abokrk. Pohrani� ní
tvrz Homole, �eho�ova
chalupa a hromadný hrob
ruských voják� z napoleonských válek, zaniklá zájezdní hospoda St�ezina,
místo st�etnutí z doby
t�icetileté války, Kozínek �
historický mlýn, hora
zmi�ovaná v roce 1406
a místo bitvy v roce 1421.
Délka trasy cca 5 km.
Náro� nost: lehká, vesm�s
po rovin�, cca 2 hodiny.
..........................
V�echny vcházky se konají
na vlastní nebezpe� í.
Foto: Jan Flieger
a Old�ich Jenka

V.

II.

Za liliemi
a orchidejemi
na Machovsko

Sobota 2. 6.
Botanická a bryologická
vycházka s Mgr. Eli�kou
Vicherovou, pracovnicí
Správy CHKO Broumovsko:
z Machova na Krásnou
vyhlídku. Mok�adní louka
s prstnatcem májovým
a vemeníkem zelenavým.
V p�írodní rezervaci Farní
strá� si prohlédneme kv�tnatou bu� inu, uká� eme si,
jak d�le� ité je v lesích ponechané tlející d�evo a povíme si p�íb�h o jedlích
a místní vzácné orchideji.
Krom� toho se podíváme
botanickou lupou se sv�tlem na n�kolik mech� a játrovek na pískovcových
skalách. Po cest� z Krásné
vyhlídky uvidíme kvetoucí
lilie zlatohlavé.
Délka trasy cca 7 km.
Náro� nost: trasa s velkým
p�evý�ením. � ást vycházky
povede mimo zna� ené
trasy. Nevhodné nap�. pro
ú� ast s d�tským ko� árkem,
ale cesta s dít�tem v krosni� ce je mo� ná.

Za p�írodními zajímavostmi � eské
Metuje, Javoru, D�dova
a Osta�e

III.
Historická
vycházka
Stárkovem
a okolím

Sobota 16. 6.
Vycházka s Mgr. Janem
T�mou, odborným pracovníkem Regionálního
muzea v Náchod�:
Stárkov � Bystré.
St�edov�ké m�ste� ko se
zaniklou tvrzí, renesan� ním
zámkem a doklady roubené architektury. Zaniklý
hrad Bystrý � nedokon� ené
hradní provizorium ze
13. století.
Délka trasy cca 5 km.
Náro� nost: st�edn� t�� ká
trasa, � ást trasy mimo
zna� ené a udr� ované cesty
(po louce a lesem).
Nevhodné nap�. pro ú� ast
s d�tským ko� árkem, ale
cesta s dít�tem v krosni� ce je mo� ná.

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.: +420 491 421 501

www.pellyhodomy.cz

Ve stínu
tajemné
Hej�oviny

IV.

Po stopách
lidové architektury
Machovska

Sobota 30. 6.
Historická vycházka
po stopách zaniklé i dosud
stojící lidové architektury
s Mgr. Janem T�mou,
odborným pracovníkem
Regionálního muzea
v Náchod�: Machovská
Lhota, Machov a Nízká
Srbská.
Délka trasy cca 9 km.
Náro� nost: lehká a�
st�ední, vesm�s po zpevn�ných komunikacích.

Sobota 28. 7.
Vycházka s Ing. Petrem
Kunou, pracovníkem
Správy CHKO Broumovsko: Z � eské Metuje
p�es D�dov na Ko� i� í
skály a Osta�.
Zajímavosti na trase:
pískovcové sloupky,
su�ový les, chrán�ná lilie
zlatohlavá, lokalita
Pu�víza, hní� di�t� výra,
lokalita Bukalán a Nad
Klu� ankou, Ko� i� í skály �
geomorfologie krajiny
Broumovska, ukázky
mechorost�, hnízdi�t�
sokola, památná lípa
na Osta�i atd.
Délka trasy cca 10,5 km.
(� . Metuje � D�dov �
Osta� � Police n. Met. /
nebo � eská Metuje).
Náro� nost: st�ední
Nevhodné nap�. pro ú� ast
s d�tským ko� árkem,
ale cesta s dít�tem
v krosni� ce je mo� ná.

Sobota 15. 9.

VI.

Za ukázkami
lidové architektury,
haltý��
a míst spojených s historickými
událostmi
Sobota 8. 9.
Vycházka s Mgr. Janem
T�mou, odborným
pracovníkem Regionálního
muzea v Náchod�:
Bezd�kov nad Metují �
Rade�ov.
Historická vycházka
s ukázkami lidové
architektury, haltý�� a míst
spojených s historickými
událostmi (popravi�t�).
Délka trasy 9 km.
Náro� nost: lehká a�
st�edn� t�� ká, vesm�s
po zpevn�ných cestách

Vycházka s Mgr. Petrem
Köpplem, pracovníkem
Správy CHKO Broumovsko: z Machovské Lhoty
do Polska, do oblasti
Národního parku Góry
Stolowe. T�� ko se dnes
hledá, kdy vzniklo to
nepopsatelné, co d�lá
zdej�í krajinu tak
jedine� nou. Kdy� za� ali
první hospodá�i hledat
malé kousky roviny na
úbo� ích Stolových hor?
Kdy� ji za� aly protkávat
stezky pa�erák� nebo
prvních turist�? Nebo
mnohem d�íve, kdy� tu
bylo v�echno zaplaveno
teplým mo�em? Zkusme
toho v písmu krajiny p�e� íst co nejvíce. Z Machovské Lhoty se vypravíme
p�es státní hranici, se
zastávkami: Nouzín, Ostra
Góra, Pasterka, Malý
Karlov, Machovský k�í�
a Machovská Lhota.
Délka trasy cca 13 km.
Náro� nost: terén st�edn�
t�� ký a� t�� ký. Trasa je
obtí� ná nap�. pro ú� ast
s d�tským ko� árkem, ale
cesta s dít�tem v krosni� ce je mo� ná. Drobné
zm�ny pr�b�hu trasy
mo� né dle aktuální
p�írodní situace. P�edpokládaná � asová náro� nost 5� 6 hod. Trasu
lze individuáln� zkrátit
asi o jednu t�etinu.
Nutný cestovní doklad �
vycházka vede do Polska.
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