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Pořádek a bezpečnost ve městě jsou velmi důležitou
zodpovědností samosprávy.
Vloni byly v Kostelní ulici na zkušební provoz
instalovány, především z důvodu ochrany chodců a zmírnění
rychlosti projíždějících vozů, diskutované retardéry.
Na podzim byla vyhodnocena anketa občanů, která
vyzněla ve prospěch vrácení zpomalovačů, které byly na
zimní období pro snadnější zimní údržbu odstraněny.
Tímto tématem se také zabývala stavební komise na
jednání 2. 5. t.r.
Jste stoupencem umístění retardérů v původním
rozmístění, v jiném rozmístění nebo se domníváte, že
retardéry neplní svoji funkci a nejsou tedy třeba?
Ida Seidlmanová

-

umístit retardéry před přechody pro chodce tzn. jeden
u Pellyho domů při vjezdu do náměstí od Bezděkova a
druhý tam co byl tzn. před přechod při výjezdu z
náměstí u radnice, popř. zvážit umístění třetího u
přechodu před ZUŠ
zkrátit retardéry tak, aby byl umožněn po obou
stranách bezpečný průjezd cyklistů mimo retardéry.

Ing. Vladimír Seidl
Jsem přesvědčen, že retardéry plní svoji funkci. Ať už
to zmiňovaná ochranu chodců, snížení rychlosti
projíždějících vozidel centrem města, ale
i odklon projíždějících vozidel z centra
města na vybudovaný obchvat. Z těchto
důvodů jsem pro jejich zachování a
rozšíření.
Jejich rozmístění, před
přechody pro chodce, považuji za
správné. Myslím si, že má opodstatnění
umístit retardér i před přechod u Pellyho
domů.
V rámci zvýšení bezpečnosti pro cyklisty by měly být
retardéry upraveny, aby byl cyklistům umožněn průjezd
mezi obrubníkem a koncem retardéru.

je

Jan Antl

Mgr. Ida Seidlmanová - starostka města
Přeložka silnice II/303 odlehčila
průjezdnosti
náměstí.
Nejsem
pro
uzavření centra města, pro vytvoření pěší
zóny z Kostelní ulice. Z běžného života
vnímám, že bezpečnost chodců a
zmírnění rychlosti i hluku je otázkou
kázně nás řidičů. Dopravní značení to
bohužel nevyřeší. Důležité je vytvoření
umělé překážky směřující ke snížené rychlosti. V prostoru
Kostelní ulice dopravní inspektorát přistoupil pouze
k možnosti instalace retardérů daného typu. Mě by bylo
daleko milejší umístění např. okrasných květináčů, které by
zpomalily dopravu a nezatěžovaly technický stav vozů.
V současné situaci jsem tedy pro instalaci retardérů před
přechodem pro chodce při vjezdu od Bezděkova mezi
Pellyho domy a domem paní Levitové a před přechodem
mezi radnicí a prodejnou kol.

Bc. Jiří Škop - místostarosta města
Otázku bezpečnosti provozu není
možné vidět zúženu optikou instalace
nebo reinstalace retardérů. Osobně si
myslím, že celková úprava pěšího i
automobilového provozu v centru města
si vyžádá širší posouzení, a mělo by skrze
místní referendum podléhat i veřejné
diskusi. Nicméně mám-li se vyjádři
k retardérům, pak jsem pro jejich
dočasnou instalaci v místě přechodů u radnice a u Pellyho
domů s tím, že nejpozději v příštím roce budou nahrazeny
zvýšenými přejezdnými přechody, které máme možnost
vidět (přejíždět či přecházet) v Náchodě v ulici
Komenského.

Ing. Jiří Vlček
V zásadě jsem stoupencem omezení
rychlosti a tím zvýšení bezpečnosti v
centru města. Dle mého názoru se
retardéry jako jeden z možných prvků,
jak zvýšení bezpečnosti dosáhnout,
osvědčily.
Vzhledem ke zkušenostem z loňského
provozu se kloním k vrácením retardérů
zpět s následujícími úpravami :
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Osobně se domnívám, jako řidič,
cyklista i chodec - retardéry ne.

Věra Kašíková
Z mého pohledu bych se přikláněla
k názoru neosazovat zpět retardéry.
Domnívám se, že průjezd náměstím se
omezil, že řidiči využívají okruh míjející
náměstí. V úseku průjezdu Kostelní ulicí
se nedá projíždět větší rychlostí a pod
retardéry trpí technický stav auta a
jízda není příjemná ani pro cestující.
Pro cyklisty jsou retardéry velice
nebezpečné v případě jízdy ve tmě a když si včas
neuvědomí, že najíždí na retardéry. Více bych vsadila na
ohleduplnost řidičů. Toto stanovisko není pouze můj názor,
ale vychází z vyjádření mých známých - občanů Police nad
Metují.

Ing. Norbert Marel
Kvůli bezpečnosti chodců vidím jako rozumné vrátit na
původní místo jeden retardér, který je umístěn u radnice.
Druhý retardér bych na původní místo již nevracel.

Marek Plný
Chápu některé zástupce města,
kteří chtějí donutit zpomalit některé
nezodpovědné řidiče při projížďce
náměstím, přesto mám několik důvodů,
které mě nutí s retardéry nesouhlasit.
První je, že trestat většinu řidičů, kteří
jezdí pomalu a dodržují předpisy, kvůli
několika „pirátům“, není podle mne
správné. Trestat tyto piráti má POLICIE
ČR jako na ulici Ostašská, kde již pár
pirátů pokutu zaplatilo. Další důvod,
který mi u retardérů vadí, že jsou nebezpečné pro cyklisty.
Přejíždění retardérů hlavně pro starší spoluobčany je
obrovský problém. Sám osobně jsem viděl jednoho místního
spoluobčana, jak na kole najel na retardér a náhle spadl.
Jeho pád hlavou těsně vedle obrubníku jsem viděl ještě

dlouho před očima. Několik místních občanů mi také řeklo,
že se bojí jet na kole na náměstí touto ulicí a radši jedou
do náměstí od Ostašské ulice kolem firmy Pejskar, a pak se
vrací do náměstí. A to se mi zdá opravdu špatně. Město
podle mne nemá život občanům stěžovat, ale naopak. Právě
i tyto důvody mne přesvědčily, abych i přesto, že písemná
anketa dopadla vítězně pro retardéry (internetová naopak
proti retardérům), byl mezi zastánci retardéry neinstalovat.
Těm, kteří se mnou nesouhlasí a myslí si, že jsem ovlivněn
tím, že jsem sám řidič automobilu, bych chtěl říci, že auto
nemám.

Ing. Jan Pohl
Jsem pro zachování retardérů na
stávajících místech (na komunikaci, ne
ve skladu). Pro vyšší bezpečnost cyklistů
je ale potřeba zajistit možné objetí
nebo bezpečné přejetí. Umístit tedy
okraj retardéru podle předpisů co možná
nejdále od obrubníku (myslím asi 0,5m)
nebo zvolit jiný typ retardéru, který
může i babička s taškami na řídítkách
přejet (např. čočky nebo asi cenově nerealizovatelné
vyvýšení celého přechodu).

Tak nám zničili májku…
…řekla by patrně paní Mülllerová v neděli po probuzení
se z bouřlivé filipojakubské noci. Pokud bych se zkusil vžít
do role Švejka, mohl bych jí odpovědět: „No bodejť ne, dyť
je to taky nápad postavit tenhle blázinec uprostřed rynku,
nepostavit k němu žádnýho oficíra, a pak se divit, že to
nějaká verbež porazila. To tuhle nějakej Vopička z Vodňan
nechal vodemčený dveře do sednice, a pak se náramně
divil, že byl úplně dočista vokradenej…“.
Nad realitou, se kterou se záměr vztyčení májky na
našem náměstí setkal, se můžeme trpce pousmát, rovněž
tak nad švejkovským příměrem z předchozího odstavce.
Bohužel, situace je taková, že se jako město nemůžeme
pyšnit skupinou osob, které by májku stavěly z vlastního
popudu, a které by stavění májky vnímaly, jako projev
určitého patriotismu a díl práce, kterou skrze srdce a
vlastní chuť odvedou ve prospěch města. Právě takoví lidé,
by májku patrně uhlídali… Můžeme být jen rádi, že při pádu
kmene nebyla poškozena památkově chráněná kašna, a že
nikdo nedošel újmy na zdraví či životě… Jednání osob,
které se o poražení májky zasadily, by bylo určitě
klasifikovatelné jako trestný čin obecného ohrožení, či
trestný čin poškození životního prostředí ve stadiu pokusu
(vycházíme-li z preambule ústavy a úvodního ustanovení
památkového zákona, které památky přiřazují k širšímu
pojmu životní prostředí). Vyšetření určitě nebude složité,
stopa (ještě teplá) vede do Suchého Dolu…
Je však třeba se zároveň ptát, zda je skutečně žádoucí
stavění májky uprostřed náměstí? Na náměstí již nechodí
žádný povinný průvod (tato nemilá tradice vzala v roce
1989 naštěstí za své), a svázání stavění májky s náměstí je
spíše otázkou pocitu, než tradice. V okolních vesnicích a
městech nejsou májky stavěny na návsích a náměstích, ale
vždy v místech, kde se pálí tradiční čarodějnické ohně,
případně tam, kde probíhá všeobecné noční veselí, a kde je
po celou noc (až do ranního kuropění) dostatek lidí, kteří by
májku pohlídali, tak proč ne u nás, že?
Tradice kácení a kradení májek se bohužel vžila a je
žádoucí, pokud budeme chtít v tradici stavění májky
vytrvat, aby si některý z polických občanských spolků (a že
jich tu při rozdělování grantů máme – od ryze občanských,
přes ekologické, až po sportovní) vzal tuto tradici tak
říkajíc za svou (že to nebudou jen svobodní mládenci jim
budiž odpuštěno), nicméně je mi jasné, že to nelze nikomu
nařídit, a že to musí být projev svobodné vůle a chuti, a
zejména vnitřního chtění.

Závěrem si dovolím poznamenat, že je celkem
osvobozujícím faktem, že se kradení a kácení netýká též
vánočních stromů!!! (i když se možná dočkáme jednou
toho, že nějaký adolescentní hrdina trpící komplexem
neuznání podřízne i náš vánoční strom, aby stoupl na
pomyslném společenském žebříčku kdesi v pralese, a měl se
čím celý rok chlubit…). Snad jsem to teď s tím vánočním
stromem nezakřikl…
Jiří Škop, místostarosta

Smírčí kříž v Pěkově
Již od podzimu jsem pravidelně vyzýván, coby zástupce
místní samosprávy, k opravě povaleného smírčího kříže
v Pěkově. Bohužel, nápravu není jednoduché zajistit, a to
zejména po právní stránce.
Hlavním problém je to, že poškozený smírčí kříž, který
je památkově chráněným objektem, není bohužel ve
vlastnictví města. Město tedy není oprávněno vstoupit
svévolně na cizí pozemky a svévolně (byť ve veřejném
zájmu) zřídit nápravu.
Z tohoto důvodu byla již věc na podzim loňského roku
předána k řešení orgánu státní památkové péče (MěÚ
Náchod, odbor výstavby), který se věcí začal zabývat,
nicméně se mu zatím nepodařilo dosáhnout nápravy. Podle
poslední informace pokračují památkáři v řešení situace,
přičemž se v prvé fázi pokouší o zjednání nápravy na
základě dohody s vlastníkem pozemku a kříže s tím, že
k vydání nařízení nápravy z moci úřední, případně pak k
následnému rozhodnutí o vyvlastnění památky přistoupí
orgán státní památkové péče až po té, co vlastník sám
nápravu na základě jejich nařízení nesjedná.
Bohužel, pravomoci města zde končí u podání podnětu
orgánu státní správy, a i nám (k naší nelibosti) nezbývá, než
v tomto ohledu čekat na vyřešení věci zákonnou cestou
s tím, že musíme být připraveni veřejnosti trpělivě
vysvětlovat průběžnou situaci.
Určitým řešením situace by bylo převedení vlastnického
práva ke smírčímu kříži na jiný subjekt. V tomto ohledu
může město vlastníka věci požádat, zda by měl zájem
poškozenou památku městu darovat, přičemž v případě, že
k převedení vlastnického práva darováním dojde, pak město
zajistí nápravu samo.
Jiří Škop, místostarosta

Chodníky Pěkov 2. etapa – větev 2
Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
a díky přidělené dotaci realizuje firma SOVIS CZ a.s. Hradec
Králové pro město Police nad Metují chodník podél
nebezpečného úseku krajské silnice II/303 Náchod Broumov, na severním okraji Pěkova. Dle podepsané
smlouvy o dílo byl původní termín ukončení akce stanoven
na 10.12.2010. Z důvodu nevhodných klimatických
podmínek pro provádění stavebních prací na podzim
minulého roku, požádala realizační firma o prodloužení
termínu dokončení do 15. 5. 2011. V souladu s pravidly SFDI
byly městu finanční prostředky nevyčerpané v roce 2010
převedeny k čerpání v roce 2011. V průběhu stavby byly
SFDI schváleny tři technické změny v projektu, místo
deskové betonové červené dlažby s drážkami byla použita
šedá, místo frézování drážek do stávajícího asfaltu na
začátku úseku byla použita slepecká drážková dlažba
osazena do betonu a místo nástřiku nopkové úpravy na
asfalt bude do betonového lože uložena červená zámková
dlažba s nopkovou úpravou.
Vzhledem k nerovnosti nivelety stávající komunikace
nebylo možné vybudovat u silniční obruby vodící pásek
z žulových kostek (tzv. dvojlinku). Žulové kostky byly
nahrazeny asfaltovým povrchem, který se lépe napojí na
odříznutou stávající asfaltovou komunikaci. Tento
požadavek vznesl v průběhu stavby správce komunikace SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Žulové kostky
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v kombinaci s nerovným povrchem stávající vozovky by
mohly působit problémy při zimní údržbě komunikace a je
nebezpečí, že na povrchu vozovky by zůstávala dešťová
voda.
Firma SOVIS CZ a.s. se po zimní přestávce vrátila
k rozpracovanému dílu. Na své náklady musela opravit
poškozené části chodníku (vlivem mrazu, provozu na
komunikaci a vyhrnování sněhu byly některé připravené
obruby a podklady poškozeny) a vyřešit problémy se
subdodavatelem - firmou Formal s.r.o. Trutnov. Vedení
firmy se zavázalo, že prodloužený termín do 15.5.2011
splní. Nebude-li termín dodržen, přistoupí město na základě
smlouvy o dílo k penalizaci.

Projekt je spolufinancován z prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

„Ledhujská ulice – rekonstrukce
veřejného osvětlení“
V současné době provádí v Ledhujské ulici a jejím okolí,
pro investora - ČEZ Distribuce a.s., firma Elektro comp
spol. s r.o. Česká Skalice rekonstrukci stávajícího
nadzemního elektrického vedení NN, a to novým kabelovým
podzemním vedením. Vzhledem k tomu, že stávající
veřejné osvětlení (dále jen „VO“) v Ledhujské ul. (které je
provedeno výbojkovými svítidly, umístěnými na stávajících
dřevěných sloupech nadzemního el. vedení NN) je již dožité
a nevyhovuje současným požadavkům, je souběžně s výše
uvedenou rekonstrukcí el. vedení realizováno osvětlení
nové. Toto nové VO a městský rozhlas provádí pro investora
- město Police nad Metují, firma SIGNALBAU a.s. Přerov.
Osazují se zde nová svítidla SHC 70 W, která jsou umístěna
na ocelových bezpatkových stožárech výšky 6 m. Stožáry
jsou umístěny do betonového pouzdrového základu v místě
stávajících demontovaných dřevěných stožárů a nově
v zeleném pásu komunikace nebo terénu. Celkem bude
instalováno 11 stožárů. Nová trasa el. vedení pro VO
probíhá v souběhu s novou trasou vedení NN, ve společném
výkopu podél komunikace, a to v délce 650 m. Kabelové
vedení VO je navrženo kabelem CYKY 4Bx16mm2 a
pásovinou FeZn 30x4 mm, uloženými v terénu, při dodržení
odstupových vzdáleností dle ČSN. Zároveň s vedením VO se
pokládá kabel CYKY 4Bx10mm2, pro vedení místního
rozhlasu. Kabely jsou uloženy v celé trase v kabelové
chráničce PVC průměru 70 mm. Napojení na stávající el. síť
je provedeno u Správy CHKO Broumovsko a u trafostanice
ZŠ je umístěna klasická regulace jednotlivých vývodů
osvětlení pomocí časových spínacích jednotek a přes
soumrakové čidlo. Tato rekonstrukce by měla být, podle
smlouvy o dílo, dokončena do 27.5.2011.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik
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Petice za generální opravu silnice a
chodníků v ul. Pod Klůčkem
Vážená rado, občané ulice Pod KLůčkem již nemohou dále
čekat na generální opravu silnice a chodníků v ulici Pod
Klůčkem a důrazně žádají písemné stanovisko s konkrétním
termínem, kdy dojde k nápravě. Společnosti jež měnily pod
cestou a chodníkem své sítě neuvedly chodník i cestu do
původního stavu. Je potřeba také sdělit jasné stanovisko, kdo
nese zodpovědnost za úrazy způsobeným stavem silnice a
chodníků. Je nutné předejít následně kopání do nové cesty a
chodníků.
Kontaktní osoba ve věci jednání: Ing. Jiří Borna

Vyjádření města k petici za
generální opravu silnice a chodníků
v ul. Pod Klůčkem
Vážení signatáři petice,
v návaznosti na Vaši petici za generální opravu silnice a
chodníků v ul. Pod Klůčkem, a po projednání v orgánech města
Vám tímto sděluji následující odpověď.
Generální rekonstrukce povrchu komunikace, včetně
chodníků, v ulici Pod Klůčkem, byla rozpočtově připravována
na rok 2011. Dozvuky ekonomické recese, která se
v rozpočtech veřejného sektoru projevila teprve v roce
loňském a letošním (ve formě nižších výnosu výběrů některých
sdílených daní, jakož i ve formě razantně sníženého příspěvku
státu na výkon přenesené působnosti), jsme byli nuceni sanovat
snížené výnosy vypuštěním realizace řady plánovaných investic.
Na území města tak dostaly prioritu smluvní akce nedokončené
v roce 2010, a akce, jejichž dokončení a předání má na základě
uzavřených smluv proběhnout v letošním roce. Byť tedy
rekonstrukce povrchů komunikací v ulici Pod Klůčkem měla dle
původních záměrů navazovat na realizaci kabelového vedení a
vedení veřejného osvětlení, nebyla tato akce rozpočtově
prosazena, a to zejména z toho důvodu, že k realizaci akce
jsme nebyli smluvně zavázáni (pozn.: rekonstrukce vrchního
vedení ČEZ Distribuce a.s., byla provedena pouze pod
podmínkou, že ČEZ Distribuce a.s., nebude povinna dokončit
úpravy povrchů, přičemž město předpokládalo, že dokončení
zemních prací volně přejde k rekonstrukci povrchů).
Je nepochybné, že povrchy komunikací v ulici Pod Klůčkem
vyžadují provedení rekonstrukce, která zajistí nejen zpevnění
komunikace, ale přinese tolik očekávanou bezpečnost chodců
v dané lokalitě, jakož i bezpečný a šetrný pojezd dopravních
prostředků, o potřebném odvedení dešťových vod nemluvě.
Není patrně žádným tajemstvím, že rozpočet našeho města
je napjatý (zákonem vynucenou rekonstrukcí městské čistírny
odpadních vod a posledním splátkami za rekonstrukci objektů
Pellyho domů – obé v roce 2012, a opět zákonem vynucenou
rekonstrukcí a zateplením objektů základní školy – v letech
2011/2012), a je proto velice citlivou otázkou, pro které
investiční akce se město prostřednictvím svých orgánů
rozhodne.
Nicméně v konečné fázi vychází realizace investičních akcí
ze schváleného rozpočtu města. V tuto chvíli je investiční akce
– rekonstrukce povrchu komunikací v ulici Pod Klůčkem –
v seznamu akcí, které je nezbytné vybudovat v tomto volebním
období (2010 – 2014), zařazena do plánu investic roku příštího
(tj. roku 2012).
Nebudu nikterak lhát, když zdůrazním, že provedení této
investiční akce zůstává prioritou, nicméně konečné rozhodnutí
o realizaci akce leží na bedrech zastupitelstva města, které
jako vrcholný orgán bude rozpočet města na rok 2012
schvalovat (přičemž bude vycházet z informací o výnosu daní
za rok 2011 – paradoxně je tedy na nás samých, zda řádně
splníme své daňové povinnosti, a zajistíme na příjmové straně
rozpočtu dostatečný daňový výnos).
S ohledem na napjatý rozpočet města, a s přihlédnutím
k 48 signatářům petice, Vám přesto sděluji, že při jednání
orgánů exekutivy města, jakož i při jednáních orgánů poradních
(stavební komise) budu Vaši petici prezentovat, a pro její
zařazení do rozpočtu roku 2012 udělám s kolegy maximum.
Na tomto místě mi dovolte, abych zdůraznil, že na základě
již proběhnuvších jednání, bude provedena rekonstrukce

povrchu komunikace a rekonstrukce chodníků po obou stranách
této komunikace. Po provedení rekonstrukce chodníků již
odstavování vozidel na chodníku nebude tolerováno, a městská
policie bude vedena k represivnímu vynucování dodržování
pravidel silničního provozu. Pokud navíc bude v důsledku
odstavení vozidla na chodníku zjištěna na tělese chodníku
škoda, bude po původci škody vymáháno její odstranění, a to
buď faktické, nebo regresivní – formou uhrazení škody, které
vznikne na straně města zaplacením případných nutných oprav
poškozeného chodníku.
Pokud pak seznáte, že by bylo možná vhodnějším řešení
zachovat pouze jednostranný chodník, aby na druhé straně
ulice bylo možné zajišťovat odstavování vozidel, sdělte nám
to, prosím, co možná nejdříve (v ideálním případě do konce
září letošního roku).
Závěrem ještě zmíním jisté doporučení vztahující se
k plotovým podezdívkám. Některé z podezdívek jsou totiž ve
špatném technickém stavu (aniž by to bylo vlivem stavu
komunikací nebo v důsledku prováděných staveb zemních
kabelových vedení). Dovolím si touto cestou požádat, ty,
v jejichž vlastnictví jsou podezdívky oplocení vykloněné nad
těleso chodníku, aby v průběhu tohoto roku zajistili jejich
statické zajištění a narovnání tak, aby při provádění prací na
rekonstrukcích povrchu komunikací nemohlo dojít k jejich
nezaviněnému poškození. Pokud nebude zřízena náprava,
město jako stavebník rekonstrukce povrchů, nebude nositelem
odpovědnosti za případná poškození (a případné destrukce)
podezdívek oplocení.
Děkuji za pochopení a za trpělivost při čekání na odpověď.
Bc. Jiří Škop, v. r., místostarosta města

funkcí lesa - neproduktivní investice v lesích a zároveň
potřebou opravy dožívajícího zábradlí kolem stávajících
pěšin starého parku. Protože v té době, se už v městských
lesích hospodařilo prostřednictvím Dobrovolného svazku
obcí Lesy Policka (DSO) a starý park, co by součást
městských lesů, byl obhospodařován DSO, podal DSO žádost
o dotaci na realizaci výše zmíněného dřevěného altánu, a
to jako první etapu záměru zvýšení rekreačního využití
starého parku. Se žádostí uspěl až v druhém kole, kdy si
požádal o dotaci ve výši 50 %. Tato dotace byla přidělena
v loňském roce, s realizací záměru do dvou let. V loňském
roce proběhlo stavební řízení a v letošním roce bude altán
postaven. Výstavba již byla zahájena. Bude se jednat o
dřevěný altán na betonových patkách z tlakově
impregnovaného dřeva. Stavebníkem altánu je DSO Lesy
Policka, celkový náklad bude činit 372.000,- Kč bez DPH
(DSO je plátcem DPH), polovinu nákladů pokryje dotace
prostřednictví Státního zemědělského intervenčního fondu a
polovina nákladů bude uhrazena z výnosu městských lesů.
Dodavatelem stavby je spol. Silva Červený Kostelec, která
mimo jiné spravuje lesy města Červený Kostelec a
specializuje se na dřevěné lesní stavby. Výstavba altánu by
měla být dokončena do konce měsíce června. Na tuto
stavbu by měla navázat realizace obnovy stávajícího
dožívajícího zábradlí, úprava části pěšin a vybavení
lavičkami. O dotaci na tuto další etapu by mělo být
požádáno v letošním roce.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

p. s. písemné vyhotovení petice obdržel pan Ing. Jiří
Borna, Pod Klůčkem 253, 549 54 Police nad Metují, jako osoba,
která byla označena za podatele petice

Zvláštní poděkování polické
základní škole

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

Altán na vyhlídce u Žďárské ul.
Na vyhlídce západně nad městem, u horní části Žďárské
ulice, na lesním pozemku p.č. 391/1 v k.ú. Police nad
Metují, bude v letošním roce postaven stylový altán. Toto
místo se nachází na začátku tzv. starého parku, který byl
v minulosti polickými občany hojně využíván k procházkám
a krátkodobé rekreaci (byl protkán sítí pěšin a vybaven
lavičkami). Myšlenka realizace altánu vznikla již před cca
15-ti lety, kdy zpracovatel Lesního hospodářského plánu na
léta 1998 - 2006, zpracoval studii rekreačního využití
tohoto příměstského lesa.
K realizaci této studie ale
nedošlo a zůstala pouze na papíře. K jejímu obnovení došlo
v roce 2009,
vyhlášením evropského dotačního grantu
Program obnovy venkova, opatření podpora společenských

Ve čtvrtek 28. dubna 2011 se polická základní škola již
tradičně zapojila do celosvětové aktivity v rámci Dne Země.
Žáci 6. - 9. tříd se svými učiteli vyšli do okolí města a
uklízeli odpadky a drobné černé skládky, které po sobě
zanechali někteří naši bezohlední spoluobčané nebo jiní
návštěvníci města. Žákům byly předány plastové pytle,
které pro tento účel věnovala společnost Marius Pedersen,
a.s. a do nich byly odpadky soustředěny. Naplněné pytle
pak odvezli pracovníci polických technických služeb. Město
Police nad Metují velmi děkuje všem žákům, učitelům a
vedení základní školy za provedení tohoto úklidu.
Výrazně tak přispívají ke zlepšení čistoty a vzhledu našeho
města, učí se základním návykům udržování společného
pořádku a dávají tak dobrý příklad všem, kteří nevědí, jak
mají s odpady řádně nakládat.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

ODPADOVÉ INFORMACE
Změna intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu z popelnic
v integrovaných obcích
Připomínáme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova a
Honů, že po 18. kalendářním týdnu dojde ke změně
svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic
z týdenního na 14-ti denní. Po výše uvedeném týdnu bude
tedy odpad svážen v sudých týdnech (20., 22., 24. …).
Změna na týdenní svoz pak opět nastane v září, a to po 36.
kalendářním týdnu. Svozový harmonogram je uvedený na
internetových stránkách města.
Pouliční sběr a svoz nebezpečných a objemných
složek
komunálního
odpadu
a
elektrozařízení
z domácností
Připomínáme, že ve 20. kalendářním týdnu, a to ve
středu 18. května 2011, proběhne v Radešově, Hlavňově,
Pěkově a na Honech, pravidelný „pouliční“ sběr a svoz
nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu
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Rozpis lékařů stomatologické
služby květen 2011

a
elektrozařízení
z domácností.
Sběr
proběhne
zastávkovým způsobem, podle známého harmonogramu:
zast. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ulice, nároží, místní část

příj. - odj.

Radešov
16.00 - 16.10
Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
16.20 - 16.30
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
Pěkov, bus zast. u skladu fy. Čáp a syn 17.10 - 17.20
Pěkov, u knihovny
17.25 - 17.30
u odbočky na "malé" Hony
17.35 - 17.45
Hony, náves
17.50 - 18.00
Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15
pod Petrovicemi u č.p. 270
18.25 - 18.30

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

Informace ze psího útulku

Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku je k 6.5.2011 je umístěn jeden pes.

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

Černou fenku z minulého čísla si odvezl nový
páníček z Trutnovska.
Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní
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Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
14. - 15. 05.

Lékař
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov

Tel. č.
603 479 084

21. – 22. 05.

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

28. – 29. 05.

MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika, Broumov

602 333 466

04. – 05. 05.

MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police n. Met.

602 333 452
491 541 654

11. – 12. 05.

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.

602 304 594

MUDr. Josef Práza
ZS Machov

491 547 139

07. – 08.05.

Usnesení rady města ze zasedání
č.08/2011 a 09/2011 ze dne 11.4. a 26.4.2011
RM:
a) bere na vědomí „ceník nemovitostí“ předložený
odborem IMŽP s tím, že přijímá doporučení stavební
komise, aby byl tento ceník používán jako orientační.
b) pověřuje odbor IMŽP průběžnou aktualizací ceníku v
návaznosti na cenové předpisy.
c) vyzývá stavební komisi, aby součástí závěru při
projednávání prodejů nebo pronájmů nemovitostí ve
vlastnictví města bylo vždy doporučení ceny
(vycházející z návrhu odboru IMŽP).
RM schvaluje Organizační směrnici č. 3/2011 o řízení
příspěvkových organizací.
RM revokuje své usnesení č. 09/07/2011 následovně:
RM bere na vědomí podání pana Jaroslava Fulky, kterým
se domáhá získání slevy z kupní ceny uhrazené za nabytí
pozemků parc. č. 1213, 1184/1 a 1183 (ostatní plocha) v
katastrálním území Police nad Metují z majetku města, a
pověřuje v souvislosti s ověřením skutkového stavu věci
místostarostu, aby ve spolupráci s odborem IMŽP a stavební
komisí připravil pro jednání rady, které se bude konat dne
26. 4. 2011 podklady, ze kterých bude zřejmé:
a) míra našeho povědomí o stavu prodávaného
pozemku při jeho prodeji;
b) míra spoluodpovědnosti za stav pozemku před
prodejem;
c) doporučená výše úhrady nákladů na dokončení
demolice v souladu s demoličním výměrem;
d) trestní odpovědnost osob zodpovědných za
realizaci demolice, jakož i za jednání při převzetí
pozemku zpět do majetku města;
e) podání trestního oznámení v případě vzniku škody
na straně města.
RM schvaluje s platností od 11. 4. 2011 následující cenu
inzerce v Polickém měsíčníku a cenu hlášení v městském
rozhlase:
za velikost inzerátu od ½ A4 do jedné strany A4 (bez
1,5 cm okrajů) ve výši 1 000,- Kč bez DPH,
za velikost inzerátu od ¼ A4 do ½ strany A4 ve výši
500,- Kč bez DPH
za velikost inzerátu od 1/8 A4 do ¼ strany A4 ve výši
250,- Kč bez DPH
za velikost inzerátu do 1/8 strany A4 ve výši 125,- Kč
bez DPH
za jedno hlášení v městském rozhlasu ve výši 20,- Kč
bez DPH
Slevy:

pro začínající podnikatele (fyzické i právnické osoby)
mající v Polici nad Metují podnikání a sídlo první
inzerce zdarma.
zdarma
propagace
kulturních,
sportovních
a
společenských akcí pořádaných spolky a občanskými
sdruženími Policka.
RM schvaluje navýšení nákladů na akci: "Radnice - uvedení
části kleneb do původního stavu, Program regenerace MPR a
MPZ" v celkové výši 41 796,- bez DPH, tj. 50 155,- Kč včetně
DPH. Zvýšené náklady budou uhrazeny z rozpočtové rezervy
odboru IMŽP.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava mostku a
komunikace v Hlavňově“:
1. Kritéria:
nabídková cena, váha 100%.
2. Obeslané firmy:
SVOBODA a.s. – Meziměstí
Kohl Václav - Suchý Důl
Klíma Zdeněk - Suchý Důl
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta
Ing. Vasil Bučok- TS Police n.M. s.r.o.
Martin Vaniš - za OV Hlavňov
Ing. Scholz Pavel – inv. technik města
Michal Mucha - TS Police n. M. s.r.o.
náhradník:
Ing. Troutnar Jan – ved. odboru IMŽP
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění výběrového
řízení na zakázku - Soubor opatření ke snížení energetické
náročnosti ZŠ Police nad Metují":
1. Kritéria:
nabídková cena, váha 100%.
2. Obeslané firmy:
Jan Tomek - Červený Kostelec
Ingeniring Krkonoše a.s. - Trutnov
Zdeněk Jiránek - Malé Svatoňovice
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta
Ing. Scholz Pavel – inv. technik města
Ing. Ištoková Helena - vedoucí FSO
náhradník:
Ing. Troutnar Jan – ved. odboru IMŽP
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Obnova poškozených částí 2 úseků
ohradní zdi na p.p.č. 85/2 a p.p.č. 85/4, k.ú. Police nad
Metují“ firmu VPS, vše pro stavby s.r.o. Náchod, s
nabídkovou cenou 237.363,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 731/43 o
výměře 798 m2, 731/44 o výměře 786 m2 a 731/51 o výměře
842 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 730/35 o
výměře 75 m2 v k.ú. Hlavňov.
RM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Věcné břemeno bude spočívat v právu oprávněného zřídit a
provozovat energetické zařízení distribuční soustavy na
pozemku p.č. 715/98 v k.ú. Velká Ledhuje a právo vstupu a
vjezdu při opravách a údržbě. Zařízením distribuční
elektrizační soustavy se konkrétně rozumí kabelové vedení
NN č. IV-12-2005889/VB/1. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou za jednorázovou finanční náhradu ve výši
1200,- Kč s DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení delegovat do Dozorčí rady
Společnosti Horní Labe a.s. vedoucího odboru IMŽP Ing.
Jana Troutnara.
RM souhlasí na základě návrhu paní Jany Krejčové s
ukončením nájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p.
341 v Tyršově ulici, dohodou k 31.5.2011.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor - 1
místnost o ploše 25 m2 + soc. zařízení o ploše 3 m2 v
přízemí domu č.p. 341 v Tyršově ulici v k.ú. Police nad
Metují.
RM schvaluje prodej cca 50 m2 měděného plechu za
zůstatkovou hodnotu 7.500,- Kč s DPH obci Suchý Důl, který
bude použit na obnovu kapličky na st. p. 175 v k.ú. Suchý
Důl vyhořelé dne 8.července 2010.
RM doporučuje ZM poskytnout v rámci Programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2011 příspěvek na obnovu
-

kulturní památky "čp. 1 hospoda Krčma" majitelům
předmětné nemovitosti v celkové výši 27.000,- Kč.
RM bere na vědomí informaci o nakládání s komunálním
odpadem a výběru odpadového poplatku.
RM bere na vědomí hospodaření MŠ Police nad Metují za I.
čtvrtletí 2011. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření ZUŠ Police nad Metují za I.
čtvrtletí 2011. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření Knihovny města Police nad
Metují za I. čtvrtletí 2011. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření ZŠ Police nad Metují za I.
čtvrtletí 2011. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření města za období od 1. 1.
do 31. 3. 2011. Rozborem hospodaření města byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 1 změny rozpočtu 1 - 8, tedy navýšení rozpočtových příjmů i
výdajů o částku Kč 2 159 310,- Kč.
RM ukládá připravit převod movitého majetku užívaného
Knihovnou města Police nad Metují z města Police nad
Metují na tuto příspěvkovou organizaci k 31.12.2011,
včetně příslušné úpravy zřizovací listiny.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

II. výzva k předkládání žádostí
o poskytnutí veřejné podpory z
rozpočtu města Police nad Metují
pro rok 2011
Obsah programu:
Finanční podpora sportovních, kulturních, společenských
aj. akcí
Finanční podpora činnosti spolků a zájmových organizací
Cíl programu:
Podpora
v
oblasti
společenských,
kulturních,
sportovních, sociálních a jiných aktivit v regionu Police nad
Metují.
Oblasti podpory:
• Kultura
• Sport
• Sociální oblast
Oprávnění žadatelé:
• právnická osoba neziskového charakteru (spolky,
soubory, občanská sdružení, nadace a další
organizace),
• fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života v
Polici nad Metují, či se jinak podílí na zlepšování
kvality života občanů v regionu Policka.
Termín ukončení výzvy:
Ukončení příjmu žádostí je 31. května 2011 (úterý).
Podání a přijetí žádosti:
Vyplněnou žádost o grant žadatel odevzdá v písemné
podobě na podatelně Městského úřadu nebo ji zašle
elektronicky na adresu podatelna@meu-police.cz.
Formuláře jsou k dispozici na městském úřadě, na
webových stránkách města – www.meu-police.cz (odkaz
Polická radnice – Granty, příspěvky dotace – Granty a
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příspěvky města) nebo na www.policko.cz (odkaz Kultura,
sport, volný čas – Místní spolky a organizace).
Eva Pápaiová, správa dotací

Příspěvek na práci s mládeží
podporovaných organizací se
sportovním zaměřením v Polici nad
Metují
Grantová komise města rozdělí během měsíce června 50
% finančních prostředků, které jsou v rozpočtu města
vyčleněny na práci s mládeží. Celkem se pro rok 2011 jedná
o částku 100 000,- Kč, během června bude tedy rozděleno
50 000,- Kč. O tento příspěvek můžou zažádat organizace,
které jsou ve schválených Zásadách financování sportu
města Police nad Metují počítány mezi městem garantované
organizace, tedy:
• TJ Spartak Police nad Metují,
• TJ Sokol Police nad Metují,
• TJ Sokol Hlavňov,
• SK Pěkov,
• AMK Police nad Metují,
• Skaláci – Skaut Police nad Metují.
O příspěvek výše jmenované organizace žádají
prostřednictvím formuláře Žádost o finanční příspěvek na
práci s mládeží, který je zveřejněn na webových stránkách
města, případně bude k vyzvednutí na městském úřadě
v kanceláři správy dotací, u Evy Pápaiové.
Dalších 50% příspěvku bude rozděleno v měsíci říjnu,
žádosti bude možné předkládat na podatelnu městského
úřadu v Polici nad Metují do 30. září 2011.
Eva Pápaiová, správa dotací

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POLICKA
Dne 18. dubna 2011 proběhlo pracovní jednání členů DSO
Policka. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci Úřadu práce
v Náchodě, Doplňku.com, Sdružení místních samospráv ČR a
občanského sdružení Julinka, o. s.
V průběhu měsíce dubna 2011 probíhaly práce především na
tvorbě tzv. „Návrhu Závěrného účtu DSO Policka za rok 2010“,
který vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a je po dobu 15 dnů zveřejněn na úředních deskách
všech obcí DSO Policka (21. 4. 2011 - 6. 5. 2011). Na
následujícím setkání bude tento Závěrečný účet členy svazku
schvalován.
Dále se připravuje 2. zasedání výboru DSO Policka, kterého
se zhostí obec Bukovice. Jednání proběhne 26. května 2011
v 15 hodin v restauraci Fialka v Bukovici. Hostem budou
zástupci Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a. s.
Program jednání bude zveřejněn na webovém portálu
www.policko.cz v sekci Svazek obcí.
V neděli 12. června 2011 se uskuteční již 2. ročník „Běhu
z Police do Police“, jehož pořadatelem je DSO Policka ve
spolupráci s městem Police nad Metují. Bližší informace včas
naleznete na zveřejněných plakátech a dalším vydání Polického
měsíčníku.
Eva Pápaiová

POLICKÉ KOUPALIŠTĚ
Oznamujeme, že provoz polického koupaliště bude
zahájen cca v druhé polovině června z důvodu nutných
oprav po zimě. O jeho otevření Vás budeme včas
informovat prostřednictvím městského rozhlasu a Polického
měsíčníku
Otevírací doba v červnu:
pondělí – pátek od 13.00 do 19.00 hod,
sobota – neděle 8.00 – 19.00 hod.
- 30. 6. 2010 vstup zdarma pro děti s vysvědčením
samé jedničky
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Otevírací doba v červenci a srpnu:
od 1. 7. 2011 otevřeno každý den od 8.00 – 19.00 hodin,
v případě příznivých klimatických podmínek rozšířen provoz
vždy v pátek do 21.00 hod.
Aktivity na koupališti:
- stolní tenis, kuželky, pískoviště, plavecké pomůcky
Občerstvení:
- teplá jídla, cukrová vata, pivo, nealko nápoje,
zmrzlina, ledová tříšť
P. Kocián

 KNIHOVNA
Kniha – příjemný a poučný společník
S knihou můžete cestovat v čase historií a také
místopisně po světě. Přesvědčit se o tom mohli senioři při
našich společných úterních odpoledních čteních. 1. února
jsme se vydali do Prahy 19. století s Janem Nerudou a jeho
Trhany a Malostranskými povídkami, pokračovali jsme 1.
března s Malostranskými humoreskami Karla Pecky. To
jsme ještě zůstali v Praze, jen jsme zamířili do 80. let
století dvacátého. Malá Strana si zachovala rázovité
postavičky, jejich humor, jen ty reálie kolem se trochu
změnily. 5. dubna jsme vyrazili do Hradce Králové ve
vzpomínkách Viktora Fischla. Ocitli jsme se v období první
republiky a bavili se osudy rodiny páně Kulhánkovi a
postřehy tohoto pána o životě a obyvatelích města. To vše
s knihou Velocipéd pana Kulhánka. Při zatím posledním
setkání 3. května jsme se dostali ještě blíž, až do Náchoda,
kam nastoupil František Lukeš. Byl rok 1947 a éra reálného
socialismu teprve na mladého kněze čekala. Mezi řádky
jeho fejetonů a úvah najdeme humor i hodně moudrosti.
Už název knížky přivodí úsměv – Celý život jsem se učil, a
přece jsem propadl. Na závěr jsme se vydali do světa
s americkým autorem, který má vřelý vztah k Čechám,
Robertem Fulghumem a jeho knihou Co jsem to proboha
udělal? Na obálce knihy se dočtete: „ Já jsem duší
vypravěč. Snažím se bystře reagovat na zprávy z mého
bezprostředního a obyčejného světa, učinit smysluplným
to, co kolem sebe vidím; předat to dál, ovšem s otázkou:
„Viděli jste to, co já? Pozor, ať nepřijdete o to dobré.
Jestli mám nějaké poselství, je to tohle. Takže. Nechci se
tu hájit ani omlouvat. Jen oznamuju, kde stojím. Svět a
vesmír jdou dál a nikdo s tím nic nenaděláme. Mezitím
…vím, co umím. Mezitím … to dělám.“
Čtení skončilo rozpravou o naší a americké mentalitě a
uznávaných hodnotách. Bylo to příjemné rozmlouvání a já
jsem moc ráda, že díky nápadu paní starostky v roce 2008
proběhla již řada společných setkání se seniory nad knihou.
A snad už trochu i tradice navazující na „černé hodinky“,
při kterých se vyprávělo a četlo v dobách dřívějších.
Další setkání jsme si domluvili v září a já se už těším. Na
příjemně naladěné i přemýšlivé seniory, na předčítání pana
Františka Pivoňky (jemu patří největší dík za zdárný
průběh těchto setkání), na zajímavé stránky knih. Těším se
i na další zájemce z řad polických seniorů.
Knihovna a město Police nad Metují v rámci cyklu „Žijí mezi
námi“ pořádají výstavu

Ze světa ochotnických souborů
divadelní kostýmy, loutky, plakáty, fotografie.

V předsálí Pellyho domů od 3. – 31. května 2011
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
(sobota a neděle zavřeno).
Vstupné dobrovolné.

Na výstavě si můžete prohlédnout divadelní kostýmy,
zapůjčené z hronovského divadla nebo z fundusu polických
ochotníků. Dětské kostýmy zapůjčili paní Soňa Geislerová a
Kateřina Brátová. Na plakátech se dočtete jména polických
ochotníku mnoha generací a názvy her, které se v průběhu
té dlouhé řady let hrály. Vše doplňují kroniky a další
písemnosti.
Loutky jsou z hronovského divadla a hlavně od
loutkového souboru z Pěkova, kde s nimi i v dnešních dnech
hrají pro děti pohádková představení. Podle slov pana Karla
Knittela si sami vyrábějí kostýmy a kulisy. V souboru jsou
tzv. vodiči, ti co loutky vodí po scéně a pak ti, kteří za ně
mluví.
Velký dík za uspořádání výstavy patří ochotnici tělem i
duší, paní Ivaně Richterové.
Věra Plachtová

Nabídka knih:

* Messner, Reinhold: Červená světlice na Nanga Parbatu.
Vzpomínky na horolezecké neštěstí na Nanga Parbatu.
* Morganová, Pat: Tajemství svobodných zednářů.
Řád svobodných zednářů, historie, osobnosti.
* Šimková, Dagmar: Byly jsme tam taky.
Vzpomínky politické vězeňkyně na 50. léta min. století.
* Jordánová, Zdeňka: Tvoje dítě jako šance pro tebe.
Výchova dítěte, sebepoznání.
* Polách, Antonín: Cti otce svého, ale miluj ženu svou.
Příběh Filipíny Welserové, první neurozené ženy v rodině
Habsburků.
* Čermák, Petr: Váňa král koňáků.
Vzpomínky dostihového jezdce.
* Havel, Ivan, M.: Dopisy od Olgy.
Korespondence Olgy a Václava Havlových, filozofické
úvahy, eseje.
* Bílek, Jiří: Vojáci druhé kategorie, aneb, Neříkejte jim
černí baroni.
Příběhy z Pomocných technických praporů.
* Sobotka, Richard: Návrat nežádoucí.
Osudy lidí z podhorské vesnice v poválečném období
násilné kolektivizace.
* Dubánek, Martin: Putování po československém
opevnění 1935-1989. Muzea a zajímavosti.
Dáša Ducháčová

KINO – KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 24. 5. 2011 v 19 hodin

KRÁLOVA ŘEČ

Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený
člověk potřebuje pravého přítele.
Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V. (Michael
Gambon) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy Pearce), je
Bertie (Colin Firth), který celý život trpí vadou řeči, nečekaně
korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové války
a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí
v koktavém králi. Králova milující manželka Alžběta (Helena
Bonham Carter), budoucí královna matka, proto domluví setkání
s úspěšným, ale poněkud svérázným a excentrickým terapeutem
řeči Lionelem Loguem (Geoffrey Rush).
Po těžkém začátku, kdy si neslučitelné charaktery dvou silných
osobností jen obtížně hledají cestu jeden k druhému, se mezi
oběma muži vytvoří silné pouto. Král nakonec přistoupí na
neobvyklý způsob léčby a s pomocí Loguea, rodiny, vlády i
Winstona Churchilla (Timothy Spall) vadu řeči překoná. Dokáže ale
obstát i ve chvíli, kdy je třeba, aby v rádiu pronesl zásadní projev,
který má povzbudit a inspirovat anglický národ v době, kdy to
nejvíce potřebuje?
Film Králova řeč má v současné době rekordních 12 nominací
na Oscara. Colin Firth za svůj strhující herecký výkon obdržel již
mnoho filmových ocenění včetně zlatého Glóbu a s napětím se
očekává, zda promění i nominaci na Oscara za hlavní mužský

herecký výkon. Film Králova řeč je inspirován skutečným
příběhem krále Jiřího VI.

Režie: Tom Hooper
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy
Pearce, Jennifer Ehle, Derek Jacobi, Michael Gambon, Timothy
Spall, Anthony Andrews
Přístupnost: mládeži do 12 let nevhodný
Drama Velká Británie 2010 (české titulky, 118 min)
Vstupné: 50 Kč

Středa 1. 6. 2011 v 17 hod a čtvrtek 2. 6. 2011 v 10 hod

ČERTOVA NEVĚSTA
Nová pohádka Zdeňka Trošky

Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých pohádkářů. Určitě to
platí i pro režiséra Zdeňka Trošku, který doposud tvořil pekelníky,
kteří byli buď malí, ale šikovní, případně tak dobráčtí, že přinesli i
z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy Němcové ale Čertova
nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty. To vše ve výpravné
podívané sršící humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích.
V tomhle království chybí ke štěstí jen následník trůnu. Král (David
Suchařípa) si z toho nedělá těžkou hlavu, ale královna (Sabina
Laurinová) se trápí a pro potomka by se byla ochotná i upsat peklu. A
protože čert (Karel Zima) nikdy nespí, čeká ji i jejího manžela
půlnoční dostaveníčko v Čertově mlýně, kde dostanou prazvláštní
nabídku. V první chvíli ji odmítnou, ale…
Za pár měsíců se královně narodí princezna Štěpánka. Roste jako
z vody a nejlíp je jí se Štěpánem, synem královniny komorné. Krátce
před osmnáctými narozeninami se Štěpánka dozví o paktu, který
kdysi její matka přece jen s čerty uzavřela. Podmínky jsou prosté a
nekonečně kruté. Za to, že dostala od pekla život, stane se nevěstou
jeho vládce (František Němec). Král se na poslední chvíli pokusí
dceru zachránit, uspořádá ples, na kterém si má Štěpánka
z přítomných princů vybrat manžela dřív, než skončí ve spárech
Lucifera. Ten však lest prohlédne a strašlivě se pomstí. Štěpánka,
proměněná v černý přízrak, čeká na záchranu. Jediný, kdo je pro ni
ochoten riskovat, je kamarád z dětství Štěpán. Dokáže láska porazit
pekelné síly? Mladíka čeká strastiplná pouť, na jejímž konci čeká buď
Štěpánka, nebo smrt.
Na celovečerním filmu se podílel tým osvědčených filmových tvůrců,
jako je například scénárista Marek Kališ, kostýmní výtvarník
Národního divadla a Státní opery Praha Josef Jelínek nebo přední
umělecký maskér Bobo Sobotka, s kterým Troška spolupracuje už
přes třicet let. Kamery se ujal skvělý český kameraman David
Ployhar a hudbu složil skladatel Miloš Krkoška. Snímek je nabitý 195
vizuálními efekty, jejichž vlastní realizace trvala tři a půl měsíce a
podílelo se na ní celkem 14 kompozitorů a animátorů pod taktovkou
trikové legendy Borise Masníka.

Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec,
Eva Josefíková, Václav Šanda
Přístupnost: mládeži přístupný
Pohádka ČR 2011 ( min)
Vstupné: 40 Kč

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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KOLÁROVO DIVADLO
pondělí 16. 5. 2011 od 19 hod

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Divadlo Na Fidlovačce
Geraldine Aron
Režie: Jana Kališová / Překlad: Pavel Dominik
Hraje: Eliška Balzerová
Můj báječný rozvod je velice
laskavá komedie, kterou irská
autorka věnovala všem, kteří
nikoli vlastní vinou zůstali sami.
Všechny postavy vytváří Eliška
Balzerová. Když Geraldine Aron
navštívila premiéru ve Viole,
nešetřila na adresu české
protagonistky slovy chvály.
O hře bylo napsáno:
Ve hře jde skutečně o
rozvod. Přesněji řečeno, hlavní
hrdinka vypráví svůj život a
především vše, co se děje v ní i
kolem ní v posledních letech.
Dozvídáme se o nádherném páru, jehož rozluka byla
nemyslitelná a jejichž láska snad dokázala i ty pověstné hory
přenášet. Jenomže i takovou lásku jednoho dne zavalí hory
starostí a hlavně zevšednění, a tak on odchází za jinou, jejich
dcera odcházím za svým milým a hlavní hrdince zůstává jen
pes. Protože jde o komedii, přichází s emocemi zpravidla smích,
nicméně vzhledem k tématu jasně naznačenému už v názvu
občas diváka i trochu zamrazí a dojme.
Vyprodáno!

Středa 25. 5. 2011 v 18 hod

KONCERT MAMINKÁM
vystoupí ZUŠ Police nad Metují
vstupné: 50 / 40 / 30 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru v Pellyho domech.
úterý 7. 6. 2011 v 18 hod

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
účinkuje ZUŠ Police nad Metují
vstupné: 50 / 40 / 30 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru v Pellyho domech.

PELLYHO DOMY
Čtvrtek 12. 5. 2011 od 17.30 hod, učebna č. 306

Přednáška  NÁVRAT KE ZDRAVÍ

Srdečně Vás zveme na přednášku o produktech čínské
medicín.
Je to velká příležitost pro všechny, jež zajímá vlastní zdraví
i zdraví ostatních. Využijte této jedinečné příležitosti.
Nebudete litovat, každý obdrží malý dárek.
Další informace na telefonu: 603 816 907 Jana
Šnajdrová, nebo na emailu: jana.snaj@atlas.cz
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KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO
DOSPĚLÉ
ZAČÁTEČNÍCI
Zahájení:
čtvrtek
15.
9.
2011
v 19,00
hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat 1 x za dva týdny, vždy ve
čtvrtek od 19,00 hod
(15.9., 29.9., 13.10.,27.10., 10.11., 24.11., závěrečný věneček
v pátek 9.12.2011)

POKROČILÍ
Zahájení:
čtvrtek
22.
9.
2011
v 19,00
hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat 1 x za dva týdny, vždy ve
čtvrtek od 19,00 hod
(22.9., 6.10., 20.10., 3.11.,17.11., 1.12., závěrečný věneček v pátek
9.12.2011)
Určeno pouze pro páry, které již kurz společenského tance
absolvovaly.
Oba kurzy se konají na sále Pellyho domů a vedou je
manželé Poznarovi z Červeného Kostelce. Podmínkou otevření
kurzu je minimálně 20 párů na jeden kurz.

Závazné přihlášky od 16. 5. do 30. 6. 2011.

Kurzovné Kč 1 000, / pár se platí zároveň s přihlášením do
kurzu. Přihlášky budou k dispozici na www.policko.cz nebo
v Informačním centru.

VÝSTAVY v Pellyho domech
Knihovna a město Police nad Metují v rámci cyklu „Žijí mezi
námi“ pořádají výstavy
3. – 31. 5. 2011 předsálí Pellyho domů

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

VÝZVA pro místní podnikatele
Na letní měsíce červen, červenec a srpen chystáme do
prostor po bývalém kontaktním místě v budově, kde sídlí
Muzeum Merkur výstavu panenek a dalších exponátů. Rádi
bychom v rámci této výstavy prezentovali místní podnikatele
se svými produkty. Pokud máte zájem se zde prezentovat,
kontaktuje sl. Vlachovou na tel.: 491 421 346 nebo mobil
602 645 332 popř. e‐mail: ckv@policko.cz. Děkujeme.

20.  22. 5. 2011, v Polici nad Metují za benzínovou pumpou

KOŇSKÉ ZÁVODY SK FAGONE
více informací na www.vco-cjf.cz

RŮZNÉ
Sobota 14. 5. 2011, Autobus bude přistaven na
autobusové zastávce na Českou Metuji – naproti České
poště: v 10.00 hod a ve 13.00 hod
CDS s.r.o. Náchod ve spolupráci s městem Police nad Metují
pro vás opět vypravují

TOULAVÝ AUTOBUS
Pro letošní rok je připravena opět nová trasa:
POLICE NAD METUJÍ – OSTAŠ
– LACHOV – TEPLICE NAD METUJÍ
u Rybárny nahoru (12km) - SKÁLY
(16.3km) – SOLOVICE – STÁRKOV
(22km) – HORNÍ DŘEVÍČ – VELKÝ
DŘEVÍČ (27km) – MÝTO – NÍZKÁ
SRBSKÁ (34km) – MACHOV – BĚLÝ
– SUCHODOL – HLAVŇOV –
BUKOVICE – POLICE NAD METUJÍ
(49km)
Symbolické jízdné 20, Kč bude věnováno
na opravu kapličky Na Struze.
Každý účastník obdrží mapu s razítkem Toulavého
autobusu a malé překvapení!
V případě deštivého počasí se jízdy Toulavého autobusu
ruší!! (aktuální informace bude v tomto případě vyvěšena
na odjezdové zastávce)
Doprava je plně sponzorována firmou CDS s.r.o. Náchod.
První autobus je určen především pro obyvatele domova
důchodců a domu s pečovatelskou službou. Po zkušenostech
z minulého orku nemůžeme zaručit, že v autobuse bude dostatek
místa i pro cestující nastupující na autobusovém nádraží.
Děkujeme za pochopení.

O. s. PoKuS

ve spolupráci s městem Police nad Metují pořádá

... a našlo se vejce ...
Udělejte si v neděli 15. května
v 9 hodin ráno čas a pojďte zažít
trocha dobrodružství, teda jestli se
nebojíte. Záleží jen na Vás jestli
přijdete bez dětí, bez rodičů anebo
společně, všichni jste vítány. A
hlavně nezapomeňte si vzít
vařené vajíčko, dobrou náladu a
to všechno dejte do batůžku spolu se
Předpokládaný návrat v odpoledních

svačinou a pitím.
hodinách.
Kdy a kde celé dobrodružství začne?
V neděli 15. 5. 2011 v 9 hod na náměstí u polické kašny
a poté se vydáme tam, kam nás pergament povede ...
Bližší podrobnosti na informacích v Pellyho domech.
PS: V neděli dne 15. května můžete volat na telefonní číslo
607 824 616, kdy se dovoláte paní Steinerové, která tuto akci
pořádá. Na tomto telefonu zjistíte i předpokládaný návrat dětí.
Můžete si přibalit drobnou hotovost na případné občerstvení.

10

Sobota 21. 5. 2011, hřiště Police nad Metují

NORDIC WALKING V RÁMCI
MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO
VANDRU

NOVĚ si můžete na startu zapůjčit zdarma hole na Nordic
Walking a vyzkoušet je přímo v terénu! Předtím, než vyrazíte,
Vám bude vysvětlena technika chůze.
Každý, kdo si hole zapůjčí, obdrží malý dárek.
Start je mezi 7 a 9 hod ráno.
V případě dotazů volejte na mobil 602 645 332 nebo pište na
ckv@policko.cz.

Neděle 22. 5. 2011 v 18 hod,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KONCERT IRENY BUDWEISEROVÉ
Vystudovala zpěv na konzervatoři v Praze u profesorky Aleny
Pařízkové a profesorky Laďky Kozderkové. Toto studium rozvinulo
její přirozený talent a výsledky můžeme slyšet na jejích sólových
CD a koncertech. Během svého studia v roce 1980 nastoupila do
Spirituál kvintetu, ve kterém až na kratší odmlku působila do
konce roku 2010.
Vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru v Pellyho domech.

Polická „Kvíčerovská“ pouť 2011 
výzva pořadatelům akcí

Letošní Polická pouť se koná o víkendu
13. – 14. 8. 2011.
Program letošní pouti bude opět nabytý.
Doprovodným program bude např. výstava
fotografií Ctibora Košťála ve Staré škole
„Dřevěnce“ nebo výstava kreseb Josefa Ducháče
v Pellyho domech. Do Pellyho parku jsou na
sobotu a neděli domluveny opět adrenalinové
aktivity z Bischofsteinu spojené s programem pro děti. Další
akce
na
víkend
jsou
v jednání
a
přípravách.
Samozřejmě proběhnou všechny tradiční každoroční akce a
výstavy, které obohacují program Polické pouti.
Dovolujeme si proto požádat všechny organizátory,
spolky i jednotlivce, kteří připravují nějakou akci v rámci
poutě a chtějí, aby tato akce byla zveřejněna na
souhrnném plakátu a v letáčcích: kontaktujte CKV Pellyho
domy – osobně nebo prostřednictvím e‐mailové pošty na
infocentrum@policko.cz.
Předem děkujeme, CKV Pellyho domy

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
Neděle 12. 6. 2011

BĚH Z POLICE DO POLICE
2. ročník úspěšného běhu pořádá Dobrovolný svazek obcí
Policka
Více informací bude uveřejněno na samostatných plakátech
nebo v příštím čísle polického měsíčníku.

sobota 18. 6. 2011 od 19 hod,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KONCERT VĚNOVANÝ POLICKÉMU
RODÁKU HANUŠI WIHANOVI
Na programu budou Biblické písně Antonína Dvořáka –
varhany Aleš Bárta, umělecký přednes Alfréd Strejček.
Koncert se uskuteční v rámci 56. ročníku Dvořákova
festivalu
Festival je unikátním nejen co do délky trvání či rozsahu,
ale také z hlediska obsahu, protože uvádí hudbu Antonína
Dvořáka v nových aranžích a žánrech (jazz, spirituál, folk,
dixieland, crossover), čímž rozšiřuje okruh posluchačů. Důraz
je kladen i na výročí dalších autorů světové hudby.
Hanuš WIHAN (1855‐1920), narozen v Polici nad Metují,
profesor pražské konzervatoře, slavný virtuos na violoncello,
člen Českého kvarteta, k jehož založení dal předtím podnět.
Vynikající pedagog komorní hudby. Na rodném domě čp.5 v
Kostelní ulici má umístěnu pamětní desku.

NÁCHODSKÝ SWING UVÁDÍ…
Sobota 11. 6. 2011 v 19 hod, Kolárovo divadlo

ČTYŘI DOHODY

přednáší Jaroslav Dušek a Pjér La Šéz
Ve Čtyřech dohodách
odhaluje Don Miguel Ruiz
zdroj omezujících názorů,
které připravují o radost a
vedou ke zbytečnému utrpení.
Čtyři dohody založené na
staré toltécké moudrosti,
nabízejí silný kód chování,
který dokáže rychle proměnit
náš život v nový prožitek
svobody, opravdového štěstí a lásky. Je velmi obohacující, že je
někdo, kdo umí tak jednoduše, humorně a na krásných
příkladech popsat systém, ve kterém žijeme, a navíc nabídnout
jednoduchý princip jak „z toho“ ven.
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KONCERT PRO JAPONSKO
8. dubna 2011 se v Kolárově divadle uskutečnil
charitativní koncert pro Japonsko. V rámci koncertu vystoupila
na úvod Základní umělecká škola Police nad Metují a poté
následovalo strhující vystoupení skupiny PINK FLOYD REVIVAL
bez nároku na honorář. Celkem se vybrala finanční částka
21.700 Kč, která byla předána zástupci humanitární
organizace ADRA.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Všem sponzorům, kteří
na zajištění koncertu přispěli: firma Grim a synové, Zelenina Dušan
Schreiber, firma Hauk, Tabák Bureš, Tuan Tran ‐ obchod
s oblečením, Drogerie Jaroslava Vávrová, Lékárna Kuklík, Skrblíků
ráj ‐ Milan Schirlo, Mudr. Basil Richter s manželkou, Elpol Police,
firma Pejskar, Evžen Novotný, Vínečko Jaroslav Čálek, Primátor

Náchod, Bowling Bar Pluto, Alufront, Continental. Za technické
zázemí děkujeme: AMK Police nad
Metují, Mlight servis Michal
Šumbera, Roka Sound, město
Police nad Metují.

DEN D  ocenění dobrovolníků

Cílem této akce je vybrané dobrovolníky veřejně odměnit
a informovat veřejnost o jejich práci tak, aby byla zajištěna
propagace dobrovolnické činnosti a její společenské
prospěšnosti. Dvacet vybraných dobrovolníků obdrží
originální keramickou sošku anděla a hodnotné ceny, pro
všechny nominované budou připraveny drobné dary.
I v letošním roce byl vyhlášen další ročník Ocenění
dobrovolníků Východních Čech 2010. Město Police nad Metují
nominovalo manželský pár manžele Steinerovy, kteří se
dobrovolně podílejí na kulturní činnosti v našem městě.
NOMINACE:
Manželé Steinerovi pořádají od roku 1994 každoročně akci
„Garden party“, kdy se posunou zpátky v čase o 80 let, do doby kdy
muži byli k dámám galantní a čas nebyl tak uspěchaný. Dále
dobrovolně pomáhají při různých tradičních akcích města jako jsou
např. Čarodějnice, Polická pouť, Běh z Police do Police, Adventní
neděle a Silvestr u Čertovky. Garden party si sami organizují a
realizují. Při dalších aktivitách města dobrovolně pomáhají a podílí
se na samostatné realizaci. Dále se zúčastňují i dalších akcí, které
nejsou přímo spjaty s Policí nad Metují, např. Pašerácký víkend v
Rokytnici nad Jizerou, Mistrovství České republiky v historickém
lyžování, Jízda parního vlaku, v dobových kostýmech se procházeli
po Špindlerově mlýně nebo po náměstí v Novém městě nad Metují,
…
Dále paní Steinerová založila s kolegyní „Divadlo Kočky“ a objíždí
dobrovolně s pohádkami, programy pro děti a karnevaly mateřské
školky, hrají v mateřských centrech a při různých oslavách města (
pouť
atd.
)
Založila také občanské sdružení PoKuS ( polický kulturní spolek ) a
v rámci této organizace pořádá akce pro děti ( Rozloučení s
prázdninami aneb den s Pepinou a klaunem ). Na letošní rok
chystají další aktivity, které jsou určeny především dětem ( … a
našlo se vejce …, Rozloučení s prázdninami aneb …). Dále má v
plánu spolu s The Muppets alias „ mapečáci “ natočit DVD pro děti
o
Polici
nad
Metují
a
jejím
okolí.
Městu Police nad Metují velice pomáhají svojí dobrovolnickou
činností. Přejeme si, aby takových lidí bylo mnohem víc.
Bohužel se ale mezi dvacet vybraných dobrovolníků
nedostali. I tak jim ale patří velké poděkování za jejich
kulturní přispění našemu
městu a přejeme jim, ať se
jim i nadále daří a
nevzdávají se! Děkujeme!

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Vzdělávací
seminář
vedení
managementu
v
destinačního
turistickém regionu Vysočina v Jihlavě
dne 15. 4. 2011
BRANKA, o. p. s. v rámci projektu
„Kladské pomezí – krajina příběhů“ pořádala vzdělávací seminář
pro zástupce TIC, samosprávy a podnikatelů v CR na téma
vedení destinačního managementu v kraji Vysočina aneb
příklady dobré praxe.
Celkem 17 účastníků vyrazilo autobusem v pátek 15. 4. 2011 v
ranních hodinách do Jihlavy v Kraji Vysočina.
Agentura Vysočina Tourism připravila pro zástupce z řad
provozovatelů a zaměstnanců TIC , samosprávy a podnikatelů v
cestovním ruchu zajímavý seminář zaměřený na výměnu
zkušeností.
Ing. Tomáš Čihák a Ing. Jitka Mattyašovská představili
region Vysočinu, seznámili účastníky semináře se
zajímavostmi a specifiky oblasti. Následovalo představení
projektů zaměřených na marketingové aktivity a regionální
rozvoj.

KLADSKÉ POMEZÍ
TURISTICKÉ NOVINY – LÉTO 2011
Již nyní si můžete v Infocentru
v Pellyho domech vyzvednout letní verzi
těchto turistických novin.
Jsou vydávány v rámci projektu
„Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj – Regionální operační program
NUTS II Severovýchod.
I letos jsou noviny plné zajímavých
článku a fotografií našeho kraje. Dočtete
se v nich například o cyklobusech, vodáctví, Nordic Walking
neboli severské chůzi či o rozhlednách a vyhlídkových místech
v Kladském pomezí a mnohem více!
Noviny jsou pro vás k dispozici zdarma.
Bc. Martina Golová

INFOCENTRUM
P olice nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA
INFORMAČNÍHO CENTRA
POLICE NAD METUJÍ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Otevírací doba:
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 12:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e‐mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501
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Waldorfské panenky, filcování, tkaní na kolíkovém stavu,
tkaní na formě, výroba nitěných knoflíků: /Šťovíčková,
Hejnová, Krupičková/
11.-12. 6. sobota a neděle 9,00-14,00 hodin
Paličkování a figurky z kukuřičného šustí /Ježková,
Balharová/
Muzeum Náchod a Cech panen rukodělných připravuje
výstavu od 27. 6. do 5. 8. v Dřevěnce
Snění v minulém století.
Přijďte se podívat v čem a na čem se spávalo….
Více podrobností v příštím čísle Polického měsíčníku.
Ines Šťovíčková a Jiřina Hejnová

DEN ŘEMESEL

KONCERT MICHALA DAVIDA V NÁCHODĚ
- ZIMNÍ STADION pátek 24. 6. 2011 ve 20 hodin
Agentura Nejlepšíkoncerty.cz pro
Vás připravuje jednu z největších
kulturních událostí tohoto roku
v Náchodě. V pátek 24. 6. 2011 se
uskuteční na náchodském zimním
stadionu koncert legendární české
megahvězdy
Michala
Davida
s kapelou.
VSTUPENKA V PŘEDPRODEJI 350 Kč

Vstupenky budou v předprodeji
za 350 Kč od 9. května ve všech
v regionu nebo na telefonním čísle –

infocentrech
777 983 022.
Podrobné informace na www.nejlepsikoncerty.cz.
Michal Gross

Cech panen rukodělných,
Vás zve 28. května na předvedení svých výrobků a
rukodělných dovedností do polického kláštera, kde bude
probíhat Den řemesel.
Rády Vám předvedeme výrobu nitěných knoflíků,
paličkování, výrobky z kukuřičného šustí, tkaní na
kolíkovém stavu, filcování, tkaní na formě, hardanger a
schwalmskou výšivku, waldorfské panenky, malování
keramiky, práce na kolovratu, drátkování.
Ve spoluprácí s muzeem v Náchodě bude ve staré škole
Dřevěnka výstavka:
Prádlo našich babiček a ukázky toho, jak se dříve
pralo….
Předvádění rukodělných technik v Dřevěnce bude
pokračovat v termínech:
4. - 5. 6. (sobota a neděle vždy od 9,00 -14,00 hodin)
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A je tu opět. Den
řemesel
pořádaný
sdružením
občanským
JULINKA ve spolupráci
s městem Police nad
Metují.
Již
potřetí
zveme řemeslníky do
areálu kláštera v Polici,
aby
předvedli
svoji
zručnost,
ukázali
návštěvníkům, jak se co
dělá,
případně
jim
umožnili zkusit si i sami něco vyrobit.
Stálicí řemesel je truhlárna Jirky Karpfa, šlapací
soustruh Jardy Seiferta, kovárna pana Drašnara, hrnčíři
s kopacím hrnčířským kruhem. Se svými domácími řemesly
přijedou opět i Křinické ženy – předení, tkalcování,
malování, drátování, … Bude i výroba loutek, ozdoby
z korálků, výrobky z provazů a další řemesla a řemeslné
výrobky. Své řemeslné stánky budou mít i žáci bukovické
školy. Lákadlem jistě bude kování koní, stříhání ovcí,
vyvrtat si budete moct i kousek dřevěného potrubí.
Novinkou bude provoz speciální, domácky vyrobené pily na
řezání prken. Jednáme i o možnosti broušení nožů a nůžek.
Další novinkou bude krejčovský salon, prádelna s neckami a
valchou a s ukázkami starých praček. Péct se budou oplatky
na replice staré klášterní oplatečnice. Jednání s řemeslníky
stále pokračují a tak doufáme, že poslední květnovou
sobotu bude v areálu kláštera na co koukat, a že si
návštěvníci užijí pohodový den v příjemném prostředí a
v příjemné společnosti.
Tak na viděnou poslední květnovou sobotu, tj. 28.5.
Začínáme v 9.00 hod., končit budeme v 17.00 hod.
Josef Hejnyš

Krátké zprávy ze základní školy
V měsíci dubnu se žáci naší základní školy zúčastnili
okresních a krajských kol některých soutěží a olympiád,
namátkou vybíráme tyto:
OK matematické olympiády 6. – 8. tříd: E. Pohnerová, K.
Prouzová, Ha Tien Toan
OK Pythagoriáda - postup do KK: K. Ulvrová, P. Rak, E.
Pohnerová
KK Pythagoriády: K. Ulvrová, P. Rak (10. místo ze 42
účastníků), E. Pohnerová
Přímo ve škole probíhala přednáška Policie ČR o šikaně,
kyberšikaně, kyberstalkingu, kybergroomingu a dalších
nebezpečích internetu a moderních technologií (5. +
6.třídy, v 7.třídách proběhne v květnu).
Nejstarší žáci (8.+9. roč.) shlédli v Kolárově divadle
12.4. odpoledne společně s broumovskými dětmi nový film
Nickyho rodina (o Siru Nicholasi Wintonovi)

V rámci projektu Motivace žáků ZŠ pro přípravu na
budoucí povolání (manažer J. Hejnyš) proběhly v dubnu
následující akce:
o Ve čtvrtek 7.4. měli žáci 9. tříd možnost navštívit
výrobní závod automobilky Škoda v Kvasinách a
prohlédnout si většinu provozů.
o Šesté třídy si vyzkoušely Řemeslný den v areálu
kláštera, který probíhal 19. a 20.4., kde shlédly a
mohly si „osahat“ práci truhláře, klempíře, elektrikáře,
řezbáře, švadleny, instalatéra, soustružníka či kováře
(pořádáno pro celý region Broumovska).
o Ve středu dne 20.4. děti z 8.tříd jely na exkurzi do
interaktivního IQ parku do Liberce a zároveň navštívily
muzeum bižuterie v Jablonci nad Nisou.
V dubnu (14.4.) také proběhly třídní schůzky Unie rodičů
zaměřené na prospěch a chování žáků a akce pořádané
školou do konce školního roku 2010/2011 s účastí rodičů
84,2 % (listopadová účast 88,7 %).
Ve čtvrtek 28.4. proběhl tradiční Den Země zaměřený
na úklid odpadků v okolí cest. Tento den jsme také pořádali
okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (10
bodovaných disciplín, 4 chlapci + 4 dívky tvoří 1 družstvo) –
1× 1. místo, 1×2. místo.
V týdnu 26. až 29. dubna naši žáci 9. tříd úspěšně
absolvovali přijímací zkoušky na střední školy.
Poslední akcí (již v květnu) bylo 2. kolo ve sběru starého
papíru, kde se ve dnech 3.-5. 5. vybralo celkem 13.848 kg
starého papíru. Na škole dlouhodobě probíhá také sběr
léčivých bylin, kde by žáci měli odevzdat léčivky alespoň za
30 Kč/žáka. Květen je nejlepší doba pro sběr většiny bylin,
proto nepřestávejte ve svém snažení.
Vedení ZŠ a MŠ

Měsíc duben v Bezděkovské škole
V měsíci dubnu jsme podnikli dvě exkurze do Prahy.
První pro 1. a 2. třídu. Ta se konala 6.4. a byla spojena s
projektem Praha, kterému se děti věnovaly týden před
vlastní návštěvou. Druhou pro žáky 3. a 4. třídy 20.4. těsně před Velikonočními prázdninami. Tato exkurze byla
zaměřena na seznámení s historickými památkami.

Mimo exkurzí jsme se celá škola i školka zapojily do
barevného týdne. Ten se uskutečnil od 11. do 15. dubna.
Bylo velmi zajímavé pozorovat každodenní barevné
proměny od žluté přes červenou, zelenou, oranžovou až k
modré.
Všechny volné chvilky byly pak věnovány i přípravám na
Velikonoce a vyrábění výrobků na různé výstavy, které se v
tento čas konaly.
Odměnou pro žáky i děti z MŠ za velmi dobře zvládnutý
"pracovně nabitý" měsíc bylo divadelní představení - Africká
pohádka, které se uskutečnilo 2.5. Děti se v pohádce
setkaly s africkými zvířaty (žirafou, slonem, opičákem,

lvem a anakondou) a panem Holubem, který hledal cesty,
jak zvířátka uzdravit. Zpestřením byla i postava hraběnky s
malým Otíkem. Přestavení bylo vtipné a zajímavé a dětem
se velmi líbilo.

Marie Vaisarová

Z polické mateřinky
… bychom se dnes s Vámi rádi zastavili u kritérií
přijímání dětí do MŠ, ale jaksi z ,,druhé“ strany. Podnětem
nám byly dotazy některých maminek a jak sami uvidíte, na
přijímání dětí do školky se lze dívat z vícero úhlů pohledu.
Posuďte sami:
Maminka č. 1: Chci přihlásit své dítě do školky a
zjistila jsem si, jaká jsou kritéria přijímání dětí. Byla
jsem dost zklamaná, protože jsem čekala konkrétní
informace, co všechno by mělo moje dítě zvládnout, aby
mělo nástup do školky co nejsnazší, abych věděla, na co
se mám do září zaměřit. Místo toho jsem se dozvěděla,
že stačí správný věk a bydliště – tedy věci, které nemají
se zralostí mého dítěte nic společného. Znamená to snad,
že nemusí umět vůbec nic?
Maminka č. 2: Já chci také své dítě přihlásit do školky
a nastavená formální kritéria mi absolutně vyhovují.
Nemám totiž čas a vlastně ani zájem své dítě stresovat
nějakým drilem, postaveným na tom, co by dítě ve 3
letech mělo zvládnout. Na to kašlu. Mé dítě má ve 3
letech plíny, pije z láhve, celý den má dudlík a vozím ho
v kočárku. No a co? Nikdo mě nedonutí, abych to
změnila, když mi to vyhovuje, dítě je také spokojené, a
školka je přece od toho, aby se mi o dítě postarala, ne?
Milé (obě) maminky! Dovolte, abychom Vám vysvětlili,
(a nejen Vám), jak to všechno vlastně je:
1) Kritéria přijímání dětí jsou skutečně nastavena
z formální stránky a (bohužel) se v nich nijak
nezohledňuje vyspělost dítěte. Je to tím, že Zápis do
školky je vlastně akt mezi rodiči dítěte a mateřskou
školou, ale
vyspělostí dítěte se nikdo oficiálně
nezabývá. Samozřejmě, že ideální by bylo, kdyby byl
někdo pověřen posouzením vyspělosti dětí a na základě
toho doporučil nebo nedoporučil nástup do MŠ.To ale
naše legislativa neumožňuje.
2) Celý systém přijímání dětí do školky je založen na
soudnosti rodičů, což bývá někdy velký problém. Rodiče
neberou v potaz vzdělávací funkci mateřské školy, spíš
vidí možnost placeného hlídání,a tato skutečnost je
vede v některých případech až ke lhaní. Do přijímacího
dotazníku uvedou, že dítě je bez plen, absolutně
samostatné, vyzrálé na školku a na pobyt v kolektivu.
Během 1 měsíce docházky do MŠ zjistíme, že situace
je přesně opačná, dítě je celodenně na plínách,
konzumuje stravu jen z láhve a o sebeobsluze si
můžeme nechat zdát. Ale rodiče tento stav ženou dál:
tvrdí, že doma plíny nemá a že v dotazníku je pravda
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pravdoucí. A pak jednoho krásného dne potkáte
maminku v drogerii a ejhle, copak to nese? 2 balíky
plínek? Pro koho asi?
Je potřeba si uvědomit, že tahle hra rodičů ,,Kdo
z koho“ se odrazí především na jejich vlastních dětech.
Co myslíte, které dítě dvou výše citovaných maminek
bude mít nástup do školky víc pohodový? Pro Vaši
ilustraci 1 příklad za všechny: Stejná situace, jako je
výše popsána. Oba rodiče shodně tvrdí, že dítě je pro
školku absolutně vyzrálé. Pravda je opačná, dítě je na
plenách, nesamostatné. Jakmile dítě zjistílo, že ostatní
děti pleny nemají, nezvládlo se samo najíst ani napít,
nerozumělo pokynům paní učitelky, z veselého hravého
dítěte se během krátké doby ve školce stalo dítko
zakřiknuté, přestalo komunikovat jak s dětmi, tak
s dospělými, na složité situace reagovalo pláčem, do hry
dětí se nezapojovalo a jediným jeho projevem v rámci
volné hry bylo malování tmavými pastelkami. Jak by
usnadnili rodiče tohoto dítka svému broučkovi situaci,
kdyby přiznali pravdu a po poradě s pedagogy celou
situaci řešili!!! Kéž by! Místo toho bude nutná terapie
se specialistou…Přitom stačí tak málo!
Mateřská škola je především prvním článkem vzdělávací
soustavy, což znamená, že se zabývá výchovou a
vzděláváním dětí předškolního věku. Pod pojmem
VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA se skrývají rozumové,
jazykové, pohybové, výtvarné a praktické a hudební
činnosti, které rozvíjejí dítě po všech stránkách jeho
osobnosti. Po stránce duševní a psychické to znamená
vychovat samostatného a zdravě sebevědomého
človíčka se základním přehledem po všech stránkách.
Neznamená to ale, že školka děti odnaučí plínám,
odbourá kojenecké láhve a dudlíky a další atributy
kojeneckého období. Pak totiž dojde k následujícímu
paradoxu: Ačkoliv máme vzdělávací plán již od září,
místo toho, abychom u dětí rozvíjeli poznávání a
předávali jim informace o světě kolem nás, do vánoc se
učíme smrkat, držet lžíci,kousat,
pít z hrnečku,
pustit si vodu z vodovodu, utřít si ruce do ručníku,
podat si botičky z botníku, chodit na WC a hlavně
poznat, že na WC včas musím. A aby toho nebylo málo,
rodiče dětí, kteří situaci nepodcenili a jejich děti výše
uvedené věci bravurně zvládají, se ptají: Vy se nic
neučíte? A myslíte, že prostředí přerostlých miminek
je pro naše bystré děti to pravé? A teď, babo raď!
Někteří rodiče mají časově náročné zaměstnání, nemají
možnost spolupráce např. s babičkami nebo jinými
příbuznými, a školku vítají především jako placené
hlídání. Nic proti tomu – o dítě je výborně a odborně
postaráno a i když ve školce denně stráví téměř 10
hodin, rodiče se mu každou volnou chvíli věnují. Jaké
má ale asi pocity dítě, jehož maminka je na mateřské
dovolené a přesto své dítě ve školce nechává právě
zmíněných 10 hodin? Vždyť to je delší, než běžná
pracovní směna! Dítě ví, že maminka je doma
s mladším bratříčkem nebo sestřičkou, ale přitom
odchází ze školky jako poslední, doma na něj
maminka moc času nemá, protože den má jen 24
hodin, 9 hodin zabere spaní, skoro 10 hodin školka,
mladší sourozenci také chtějí své…i tohle všechno se
na dětech odrazí, věřte tomu!
Jakmile dítě dovrší 6 ti let, mluvíme o školní zralosti,
která přesně vymezuje, co má dítě znát, zvládat a
umět, aby mohlo bez problémů nastoupit do 1. třídy
základní školy. Školní zralost posuzují pedagogové ve
spolupráci s rodiči, v případě nějakých problémů
nastupuje speciální pedagog nebo psycholog. Přestup
z rodiny do kolektivu mateřské školy je přece něco
podobného, také se předpokládá, že je dítě návykově
vybavené tak, aby režim školky zvládlo. (Praxe a realita
jsou však jiné)

7) Rodiče při zápisu, „ bohužel“ více než zralost a
vyspělost jejich dětí zajímá, jaké zájmové kroužky MŠ
nabízí. Ano, pro informaci všem rodičům uvádíme, že MŠ
tyto zájmové kroužky provozuje a nabízí pro děti, které
zvládly již režimové prvky v MŠ a k zaměření zájmového
kroužku projevují zralost zájem. (např. angličtině se
mohou věnovat jen děti bez logopedické vady, apod.).
Co máte udělat pro to, aby pro Vaše dítě byl pobyt ve
školce radostí a aby se na každý den těšilo?:
•
včas odbourejte plíny, dudlíky, kojenecké láhve,
odsávačky rýmy a kočárky
•
naučte dítě smrkat, jíst lžící, pít z hrníčku, kousat,
utřít si ruce do ručníku, používat WC, chodit alespoň
na kratší procházky
•
učte dítě být aspoň chvilku denně bez maminky
•
naučte dítě v rodině dodržovat pravidelnou dobu
spánku, jídla (u stolu a vsedě) ,dobu pobytu venku a
hry
Pokud budete vždycky myslet jen na své děti a na to,
jak jim první velkou životní změnu usnadnit, budete
komunikovat s paní učitelkou a hlavně nic nezatajovat, pak
věřte, že Vaše dítě bude ve školce šťastné, nadšené a Vy
budete vědět, že máte to nejúžasnější dítě. Nebojte se
informovat personál školky, pokud vznikne nějaký problém,
paní učitelky Vám ochotně poradí, jak výchovně
postupovat, aby se Vaše dítko správně rozvíjelo.
Tento článek není namířen proti Vašim dětem , ale
naopak vychází z neuvěřitelně běžné praxe v MŠ .
Bohužel se tato situace rok od roku zhoršuje a my jsme
nuceni tuto situaci řešit , protože nejsme pečovatelské
zařízení, ale vzdělávací instituce.
V čase zápisů do mateřských školek Vám přejeme
hodně radosti s Vašimi dětmi a těšíme se na Vás!!
Kolektiv učitelek MŠ Police nad Metují
Pro informaci zveřejňujeme opakovaně údaje, týkající
se Zápisu do MŠ na šk. rok 2011-2012

Zápis dětí do Mateřské škol
na školní rok 2011 / 2012
Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici
nad Metují vyhlašuje zápis dětí do
mateřské školy
na školní rok 2011-2012
Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme
23.5. 2011 v MŠ od 14.30 – do 16.30
hodin v ředitelně školy. Tento den
můžete přijít i se svými dětmi a
prohlédnout si prostory MŠ. Ve všech třídách budou paní
učitelky připravené zodpovědět Vaše dotazy.
Komu z Vás toto datum nevyhovuje, můžete žádosti
doručit do MŠ nejpozději 31.5.2011, což je datum
ukončení zápisu .
Přijímají se děti ve věku 3-6 let.
Žádosti jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny
od 6.30 do 16.00 hodin. .Stáhnout si je také můžete na
www.mspolice.cz
Dne 20.4.2011 v 15.00 hodin pořádáme informační
schůzku k zápisu pro rodiče – prosíme bez přítomnosti dětí.
Seznámíme Vás s podmínkami pro přijetí dětí, s ŠVP naší
mateřinky a rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116
nebo 733 539 979 u p ředitelky Dany Balákové - email:
mspolice@email.cz
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky (školský zákon č.561
/2004 § 34 odst. 4)
2. Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují

3. Věk dítěte – dítě, které dovrší ve školním roce 2011 2012 3 let – od nejstaršího po nejmladší
Za MŠ Police nad Metují Dana Baláková

Zákl adní umělecká
škol a informuje
• Mezinárodní interpretační
nástrojů Brno 2011

soutěž

žesťových

Ve dnech 30.4. - 1.5. proběhla mezinárodní soutěž ve
hře na dechové žesťové nástroje.
Přestože tato soutěž vznikla teprve před 6 lety, má
velmi vysoko nastavená kritéria hodnocení, která plně
odpovídají mezinárodním požadavkům a nejmodernějším
trendům v oblasti hry na žesťové nástroje.
Z naší ZUŠ se zúčastnilo 6 žáků, kteří předvedli
vynikající výkony před porotou skládající se z předních
profesorů konzervatoří a vysokých uměleckých škol.
Naši žáci mimo jiné zaujali v nižší kategorii svým útlým
věkem a přitom spolehlivým vyrovnaným výkonem.
O starší kategorii by se dalo říci, že to byl souboj již
špičkových hráčů v dané věkové kategorii a naši 2 zástupci
potvrdili svými výkony i následným ohodnocením, že do ní
patří.
Zde jsou jména a ohodnocení našich mladých a
úspěšných muzikantů:

• Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
V úterý 26. dubna pokračovala v Jaroměři krajským
kolem soutěž uměleckých škol ve hře na kytaru. Z naší školy
do tohoto kola postoupilo šest kytaristů, kteří i zde
potvrdili vysokou úroveň našeho kytarového oddělení.
Získali totiž celkem 3 stříbrné a dvě zlaté „medaile“ a
Tomáš Ševců dokonce postoupil do celostátního kola, kde
bude reprezentovat náš kraj.
Zde jsou konkrétní výsledky:
Tiefa Tomáš
1. místo
Jareš David
2. místo
Ševců Tomáš
1. místo s postupem
Rainová Zuzana
2. místo
Kytarové duo
2. místo
(Rejchrtová Markéta, Lecnarová Radka)
Učitelům Petrovi a Tomášovi Ševců i jejich žákům
blahopřejeme!

Kategorie A – věk soutěžících do 13 let:
Tomáš Kubeček (9 let – trubka)
Diplom za účast
Doubravka Čápová (6 let - lesní roh) Čest. uznání 1. st.
Markéta Jirmannová (9 let - lesní roh) Čest. uznání 1. st.
Daniel Kubeček (10 let – tenor)
3. cena
Kategorie B - věk soutěžících 14 – 15 let:
Jaroslav Kollert
trubka:
Čest. uznání 1. st.
Monika Němcová
lesní roh: 1. cena

Vítěz třetí kategorie Tomáš Ševců

• Mezinárodní houslová soutěž „Kociánka“
V prvním květnovém týdnu se v Ústí nad Orlicí konal již
53. ročník mezinárodní Kocianovy houslové soutěže. Stalo
se již tradicí, že každý rok se této prestižní soutěže
zúčastňuje početná výprava houslistů i z naší školy. Letos to
byla čtyři děvčata: v nejmladší, neuvěřitelně nabité
kategorii to byla Anna Pospíšilová a Anna Lichá, která
dosáhla svého životního úspěchu – postoupila do finále a
nakonec vybojovala 3. cenu!
Ve třetí kategorii soutěžila Anna Novotná a v nejvyšší
čtvrté kategorii, kde jsou zastoupeni i studenti
konzervatoří, soutěžila Markéta Nádvorníková. V době
uzávěrky byly známy pouze výsledky prvního soutěžního
kola obou kategorií, takže víme, že obě naše děvčata
postoupila do finálového kola. Konečné výsledky se
pokusíme dodat formou mimořádné zprávy „po uzávěrce“…
Blahopřejeme!!!
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• Mezinárodní
klávesa“

klavírní

soutěž

„Broumovská

V Broumově se zrodila nová
mezinárodní klavírní soutěž pro
mládež, nazvaná
„Broumovská
klávesa“.Soutěž je určena pro
soutěžící do 14 let. Soutěž je
jednokolová,
soutěžící
jsou
rozděleni do 3 kategorií podle
svého věku v den konání soutěže.
Soutěž proběhne ve dnech 6. - 8.
5. 2011
v prostorách Benediktinského opatství v Broumově.
Organizátorem soutěže je Agentura pro rozvoj
Broumovska, ředitelem soutěže Dr. Ivo Kahánek a
předsedou poroty je prof. Ivan Klánský.
Naši školu budou reprezentovat tři klavíristky: Lucie
Johnová, Sára Suchánková a Magda Troutnarová. Soutěž
skončí až po uzávěrce, takže informace o výsledcích
přineseme až v příštím čísle…

Co nás ještě čeká?
• Koncert pro radost…
Ve čtvrtek 19. května uspořádají studenti pražské
Akademie múzických umění od 18 hodin v koncertním sále
ZUŠ „Koncert pro radost…“
Představí se na něm klavírní trio Arbes – Daniel Rumler
(housle), Anna Boiprav (violoncello) a bývalá absolventka
naší školy Eva Suchánková (klavír).
Uslyšíme skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, C.
Debussyho, S. Rachmaninova a N. Paganiniho.

• Koncert maminkám
Jako každoročně zveme vás i letos do Kolárova divadla
ve středu 25. května na koncert ke svátku matek, od 18
hodin se zde představí se svým programem žáci ze tříd paní
učitelky Miriam Blažkové, Lenky Němcové a pana učitele
Josefa Fialy.

• Hudební jaro na Hlučínsku
První červnový víkend se v Dolním Benešově u Ostravy
koná již 21. ročník festivalu dechových orchestrů „Hudební
jaro na Hlučínsku“. Do tohoto ročníku dostal pozvání
k účasti i náš dechový orchestr Bigband, aby spolu
s orchestry ze Slovenska a Polska předvedl své umění
během několika koncertů v průběhu soboty i neděle i na
závěrečném společném monstrkoncertu všech zúčastněných
orchestrů. Pořadem provádí pan Jiří Siostrzonek, nám dobře
známý z televizního pořadu „… a tuhle znáte?“, kde uváděl
i náš orchestr.
(ZUŠ)

Sraz táborníků
Zhruba před 50 léty započala éra letních táborů
organizovaných ZDŠ v Polici nad Metují, které se tenkrát
nazývaly pionýrské. (Připomeňme si Seč, Peksův mlýn na
Želetavce, Slatina nad Úpou, Dolánky, Košťálov, Vortová,
Troskovice, Nýdek.)
Z desítek lidí, kteří se podíleli na zdárném průběhu
táborů chceme připomenout alespoň z těch nejstarších paní
kuchařku Růženu Královou a pana učitele Josefa Frýbla. Z
řady vedoucích pak alespoň některá jména těch, kteří jsou
dnes mimo Polici: Pavla Varholíková, Jarča Valešová, Jára
Potůčková, Olda Koubek, Láďa Neumann, Vašek Svoboda,
Líba Vlčková, Elena Nováková a další zde nejmenovaní, na
které bychom rádi získali kontakt.
Byly to tábory sice pionýrské, ale pro připomínku:
zdravotníka-poradce nám ve Vortové dělal starý skaut Akela
(p.Obršál), oddíly vyrážely mimo tábory na vícedenní
harcy, konaly se táborové olympiády, stezky odvahy,
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vydávaly se táborové noviny. Na táborech byl vždy aktivní
Klub otužilců. Pořádaly se táborové ohně, jejichž program
by snad snesl kritické měřítko i dnes. Na ty často přicházeli
i obyvatelé z okolí. Věříme, že na sraz přinese Jirka Pavlík i
odznak Tři orlí pera.
Chceme si tyto hezké chvíle připomenout a po létech se
sejít.
Setkání se uskuteční v sobotu 10.září od 14 hodin
v sále Občerstvení v Pellyho domech
v Polici nad Metují.
Prosíme všechny naše dávné kamarády, aby se
kontaktovali a potvrdili svůj zájem u Olgy Šmídové
(Jarčuškové) v Kulturním domě (Pellyho domy), nebo na
tel.č. 736767610, nebo e-mailem: hokynarka@tiscali.cz.
Taktéž prosíme všechny, aby toto pozvání předali všem
svým kamarádům, kteří se táborů účastnili.
Pokud máte z táborů nějaké pamětihodnosti –
fotografie, kroniky, táborové noviny (např. Kozí večerník,
Hlasy z bláta), rádi je vystavíme v průběhu setkání. Můžete
je předat i ofocené (případné originály si podepište) taktéž
Olze Jarčuškové.
Za organizátory setkání: Jaroslav Macoun,
Olga Jarčušková (Šmídová), Milan Košťál, Jiří

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Poslední přednáška jarního semestru
PUVČ byla ve znamení 60. výročí zahájení
vysílání rozhlasové stanice Svobodná
Evropa. Ano, 1. května 1951 se ozvala
z Mnichova poprvé znělka této stanice,
tvořená prvními takty české a slovenské
části naší tehdejší hymny a poté slova:
„Volá hlas svobodného Československa, rozhlasová stanice
Svobodná Evropa!“ Vlastní vysílání pak zahájil jeden ze
zakladatelů a 1. ředitel české sekce Rádia Svobodná Evropa
Ferdinand Peroutka. A tato znělka nám pak po téměř 50 let
otvírala necenzurovaný pohled na události u nás doma i ve
světě, ve světě, který byl pro nás téměř hermeticky
uzavřen železnou oponou. Pamětníci si možná vzpomenou,
jak jsme se s uchem přitisknutým k rádiu snažili vylovit
v nepříjemném zvuku rušiček alespoň něco z mluveného
slova. To vše již na štěstí skončilo a nám zbývají jen
vzpomínky.
V rámci tohoto výročí pak posluchači PUVČ shlédli
snímek Otec neznámý, který natočili žáci výtvarného oboru
naší „zušky“ – agentura Naša TV, pod vedením pana učitele
Vladimíra Berana. Ve snímku o spisovateli Egonu
Hostovském vzpomínají m.j. pracovníci Svobodné Evropy
Slávka Peroutková a Pavel Pecháček na Hostovského
působení v této stanici jako kulturního redaktora. Dále byl
promítnut záznam rozhovoru s redaktorkou a pozdější
ředitelkou českého vysílání Svobodné Evropy Olgou
Kopeckou.
Do úplného skončení semestru zbývá absolvovat výlet,
který je tentokrát naplánován na květen do zámku v Novém
Městě nad Metují.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
V květnu si zajeďte do Ratibořic!
Hledáte cíl pro májový výlet? Ve dnech 13. až 15.
května zhlédnou návštěvníci v rámci akce Květiny a víno
slavnostní květinové dekorace z období 18. a 19. století a

seznámí se s historií i kulturou podávání a konzumace vín
na šlechtických dvorech. Ve vstupní hale bude opět
otevřena malá zámecká kavárna, která nabídne sladké i
slané zámecké pochoutky, doušek dobrého vína či šálek
kávy. V běžně nepřístupných barokních zámeckých
sklepích bude připravena ochutnávka kvalitních vín
s odborným výkladem. Akci připravuje správa zámku
v Ratibořicích ve spolupráci se Střední školou hotelnictví a
podnikání SČMSD v Hronově. Jako pozvánku přijměte
recepty na některé ze zámeckých specialit.
Zámecká jablka v županu (foto)
600 g listového těsta, menší jablka, rozinky, mletá skořice,
ořechová jádra, pikantní džem,
práškový cukr, žloutek, mléko.
Listové těsto vyválíme na 3 až 4 mm silný plát, který
rozdělíme pomocí rádýlka na čtverečky asi 10 x 10 cm. Na
ně položíme oloupaná, jádřinců zbavená jablka, předem
vyplněná
směsí
připravenou
z pikantního
džemu,
nasekaných ořechových jader, rozinek a mleté skořice. Přes
takto naplněné jablko přeložíme všechny čtyři rohy
listového těsta, lehce potřeme žloutkem rozmíchaným
s malým množstvím mléka a ve vyhřáté troubě upečeme
dozlatova.

Dobrou májovou chuť přejí čtenářům Polického
měsíčníku žáci a pracovníci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov,
s. r. o. , www.hshronov.cz

Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY ]]]]]]]]
V dubnu byla v obřadní síni uzavřena 4
S uveřejněním souhlasí novomanželé:

2.4. Michal Kozák a Božena Šilpertová

2.4. David Panny a Kateřina Žáková

30.4. David Kašpar a Marie Zemanová

manželství.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ = = = = = =
První vítání občánků v opravené obřadní síni bylo zároveň
vítací premiérou pana místostarosty. Obřadní síň se hostům
líbila a pan místostarosta také obstál, troufám si tvrdit, že
na jedničku.

Filip Plný

Patrik Štědronský

Jiří Koutský

Ella Ticháčková

Petr Michalíček

Anna Růžičková

Text připravili Mgr. Martina Zálišová, Jiří Musil, Edita
Štirandová a Mgr. Renata Lelková.

STATISTIKA ] ] ] ] ] ] ] ]

Zdenek Krtička

Lucie Knittelová

Michal Král

K 30.4.2011 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4280 obyvatel.

JUBILEA

=========

Duben 2011 byl měsícem oslav pro tyto jubilanty:
70 let
pan Jiří Leppelt
paní Jaroslava Bernardová
75 let
pan František Axman
80 let
paní Alenka Škopová
paní Jiřina Černá
pan Stanislav Pour
85 let
paní Zuzana Šmídová
paní Danuška Vacková
paní Alžběta Vacková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.

Tomáš Meier

Vít a Adéla H ůlkovi
Dagmar Hambálková, matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Za projevenou soustrast a slova útěchy nad náhlým
úmrtím pana Karla Klimeše všem srdečně děkujeme.
Rodina Klimešova
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VZPOMÍNKA
Touto
cestou
chceme
poděkovat
manželům
Fridrichovým, panu řečníkovi, hudebníkovi a zpěvákovi za
velmi důstojný a citlivý přístup, s kterým přistupovali při
posledním rozloučení s naším drahým zesnulým panem
Miroslavem MUSILEM.
Nezemřel ten, kdo žije
v srdcích těch,
kteří jej milovali ...
S láskou, úctou a vděčností dne 29. května 2011,
připomeneme nedožité 80. narozeniny naší drahé maminky,
babičky, prababičky paní Růženky MUSILOVÉ.
Jana Zobačová s manželem
Míša s rodinou
Simča s rodinou

Pane Šolc, díky za bohulibou činnost, vaše HOBBY řadíte
se mi ty, po kterých tu zůstane něco hezkého pro ty po nás,
nejen rozmáhající se vandalismus!
Pánové, víte jaký je rozdíl mezi ženami a PIVEM?
Pivo tě trpělivě očekává.
Pivo nežárlí, i když ti chutná jiné.
Pivo si nestěžuje, že ho bolí hlava.
Pivo se nebrání, když ho opustíš.
Vy se nenechte nikým a ničím otrávit a smějte se, když
se člověk směje, směje se s ním celý svět!
Když pláče – pláče sám! I to patří k životu
Kde nás najdete? s-k-o@seznam.cz, http://www.meupolice.cz/, s-k-o .rajce-net
Hana Krejčová

Náš výlet

Seniorské aktuality >>>>>>>>>

Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí uspořádal
pro své členy i nečleny celodenní výlet do Polska na zámek
Ksiaž nedaleko Walbrychu. V sobotu 30. dubna 2011 ráno v
7,- hod. jsme se sešli u RIJATu a vyrazili. Cestou jsme ještě
doplnili autobus na plný počet a plni očekávání jsme se
vydali směrem na Meziměstí a Mirošov. Bylo nás celkem 52.
Počasí nám přálo a nálada byla výborná.
Náš program byl připraven na návštěvu zámku, kde ten
den probíhaly slavnosti "Slavnosti květin". A při cestě domů
ještě návštěvu Pivovaru Olivětín.

„Apríl“, Apríl, ve tvář mi naplil, utíkám
z ulice jak zmoklá slepice...“
A na kalendáři ještě třináctka! Paní předsedkyně H.
Pivoňková se svým manželem se vrátili ze zahraniční
dovolené pro seniory, organizované EU. Bylo co obdivovat a
byli v teple, to jim tak trochu závidím. U srdíčka nás
rozhřálo vystoupení ZUŠ. Pellyho sálem zněly, lesní roh,
baskřídlovka v podání M. Němcové, M. Jirmanové a Daniela
Kubečka. Mezi nás vstoupil sám Johanes Brahms a další. Dík
patří pí učitelkám Němcové a Sorokinové, ony nás moc
potěšily, nejen melodicky znějícími skladbami, ale jak se
věnují žáčkům. BRAVO! Tajný výlet 25. 5. odtajněn a to bez
„ŠTĚNICE“. Za mého mládí jeden spolužák by asi řekl: „Je
to prosrasený, maj to šetnyky!“ Šetnyky jsou minulostí a
nás čeká exkurze v PIVOVARU Náchod i s ochutnávkou. No
nazdar!
V Boušíně pak na zdravém vzduchu nabereme čerstvý
luft. I. Richterová upozornila na řadu zajímavých programů
i akcí nejen v Polici n. M.. Nejvíce zaujal REJ ČARODĚJNIC
30. 4. Maskování nám nedá zas tak moc práce, příroda se
postarala. Další osobnost v oblasti dokumentárních snímků
kamerou je pan Miroslav Šolc. Z jeho „kuchyně“
prostřednictvím našeho p. Fr. Pivoňky zapůjčil film „Rok
života – Červený Kostelec“ a „Folklórní festival“. Tu krásu
nelze popsat slovy, výroky pánů S + Š, zde platí
mnohonásobně. Kraj B. Němcové. A. Jiráska, bratří Čapků,
obklopen horami, kopci a nádhernou přírodou, tradicemi,
zvyky, folklórem, to jsou naše milované Východní Čechy...
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Zámek Ksiaž je největší zámek v Polsku. Jeho dějiny
sahají až do konce 13. stol. Celý zámek má 400 místností zpřístupněna jsou 3 patra. K zámku patří ještě veliký park a
státní hřebčinec. V době, kdy Slezko patřilo k české koruně
byli majiteli Luxemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad.
Ti všichni zde mají na čestném místě své erby.
Za druhé světové války zámek převzali Němci. Hodně
místností upravili - to znamená, odvezli obrazy, nábytek.
Zrušili krásná obložení stěn a štukové výzdoby na stěnách a
vše vymalovali jednou barvou. Jak zámek dříve vypadal si
můžeme představit třeba v "Maximiliánově sálu". Zámek je
využíván i pro různé společenské akce, výstavy a pod. Celý
zámek byl překrásně vyzdoben aranžovanými rostlými
květinami.

Pak jsme přešli do zahrad. Je jich celkem 12 a každá je
jiná a každá má své jméno. Jedna hezčí nežli druhá. Uznali
jsme, že kdybychom chtěli projít všechny, celý den by nám
nestačil. Dnes mají přes 2 ha a navazuje na ně rozlehlý
park. Každá ta zahrada má své jméno. Krásná je kaštanová,
nejkrásnější je růžová se schodištěm a fontánou
vkomponovanou do skály. Zvláštní je zahrada vodní, kde je
celkem 27 fontán umístěných v překrásně upravených
rostlých zelených plůtcích a pod.
V podzemí zámku si v době do roku 1945 Němci
vybudovali bunkr. Pro turisty je zpřístupněno asi 300 metrů
chodeb. Měl to být v době nebezpečí únikový východ. Celé
podzemí má asi 3 km chodeb, ale tam je v současné době
seismografická laboratoř, která sleduje a zaznamenává
různé otřesy a pohyby země. Měli jsme průvodce, který
nám vše podrobně vysvětlil a měl pochopení i pro nás
Čechy, že úplně všemu v polštině nerozumíme. Bunkr není
dokončen, Němci to na konci války nestihli dodělat.
Venku na nádvoří byly krásně vyzdobené svatební kočáry
a svatební auta. A cestou od parkoviště přes park až k
zámku jsme měli možnost si u stánků nakoupit, nebo jen
tak se podívat na různé nabídky zboží. Od nabídky květin a
různých věcí potřebných pro zahrádkáře až po suvenýry,
obrázky a taky domácí chléb se sádlem a s cibulí.
Cestou k autobusu jsme se ještě zastavili na skalním
výběžku na vyhlídce. Naskytl se nám krásný pohled přes
údolí na celý zámek. A pak už byly 3 hodiny a vyrazili jsme
na cestu do pivovaru v Olivětíně. Tam jsme měli
vyjednanou prohlídku a malé občerstvení. Průvodcem nám
byl sám šéf pan Nosek a výklad byl velice zajímavý a
podrobný.
Pivovar byl založen v r. 1348 a je pokračovatelem
tradice benediktinského pivovaru v klášteře. Ten v
Olivětíně byl postaven v letech 1712 -1714 . V současné
době zrekonstruovaný a zmodernizovaný vyrábí širokou
škálu piva pod značkou "Olivětínský Opat" Většinu piva
exportuje do zahraničí. Do Polska, Německa, Slovenska,
Rakouska, Asie i do Austrálie.
Navštívili jsme i nově otevřené "Muzeum pivovarnictví"
Na jeho vybudování a úpravě exponátů se podíleli převážně
zaměstnanci pivovaru. Je to nové a je to moc pěkné a
zajímavé.
A nakonec nám pan Nosek ve společenské místnosti
pustil přes velkou televizi presentaci celého postupu výroby
a expedice piva. Zde jsme využili pohodlí a ochoty manželů
Noskových, a protože součástí exkurze byla i ochutnávka
piva, dali jsme si na stoly i něco málo k zakousnutí. Byla to
taková tečka za celým hezky prožitým dnem.
Autobus s řidičem CDS panem Vaisarem jsme měli na
dvoře pivovaru. Bylo to dobře. Za celý den se všichni dost
našlapali a unavili, ale byli výborní. Dochvilní, ukáznění,
pohodoví a vůbec fajn. Poděkování patří všem a některým
zvlášť. Myslím, že budou mít na co vzpomínat....
Příště pojedeme zase.
Marie Chaloupková

„Šikovné ruce pro hospic 2011
aneb lidé lidem“
již po šesté pomohou Hospici
Anežky České /Červený Kostelec/
Dospělí, děti, kluby seniorů,
domovy mládeže, školy, výtvarné
kroužky, neboli všichni ochotní a
šikovní lidé se mohou zúčastnit soutěže „Šikovné ruce
pro hospic 2011 aneb lidé lidem“, o nejnápaditější
vlastnoruční výrobek, kterou organizuje Oblastní charita
Červený Kostelec. Soutěž podpořil Fond T-mobile a její
výtěžek poputuje do Hospice Anežky České v Červeném
Kostelci, prvního zařízení pro těžce nemocné a umírající
v ČR.

„Zveme všechny šikovné lidi a děti do soutěže o
nejnápaditější
vlastnoruční
výrobek,“říká
Michaela
Kasnarová, pracovnice Oblastní charity Červený Kostelec a
upřesňuje: „Soutěžní výrobky mohou být předávány do 20.
záři, osobně nebo poštou do střediska Háčko, ulice Manželů
Burdychových 245 Červený Kostelec
PSČ
549 41.
Z darovaných výrobků bude uspořádána prodejní výstava
v prostorách výstavní síně v Červeném Kostelci od 7. 10. do
14. 10. 2011. Slavnostní vernisáž s koncertem a předávání
cen se uskuteční v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci
v předvečer Světového dne hospicové a paliativní péče 7.
října 2011. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích: 1. kat.
děti a mládež do 15 let, 2. kat. dospělí od 16 let. Na
výrobek prosím, nalepte štítek se jménem, bydlištěm
včetně PSČ, případně tel. spojení, kategorii a prodejní
cenu. Správně vyplněný štítek nám usnadní registraci a
umožní včasné pozvání na slavnostní vernisáž,“dodává
Michaela Kasnarová, hlavní organizátorka výstavy.
„Za prodej darovaných výrobků obdržel hospic
v loňském roce 69 tis korun a s podporou firem 145 tis, což
bylo pro naše zařízení významnou pomocí,“ říká Ing. Mgr.
Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity a dodává: „Je to
dobrá zpráva, mezi těmi ostatními, o tom, jak i dnes jsou
lidé lidem ochotni pomáhat svým obdarováním. Získané
finanční prostředky jsme použili na provoz Hospice Anežky
České a rozvoj Mobilního hospice Anežky České – domácí
hospicové péče. Věříme, že se i letos najde dostatek
šikovných dětí a dospělých, kteří chtějí podpořit svým
umem dobrou a užitečnou věc, jako je zakoupení a montáž
nového zátěžového PVC do 10 pokojů v Hospici Anežky
České v Červeném Kostelci. Nasvědčují o tom první
vlaštovky výrobků, které hospic již v dubnu obdržel. Všem
účastníkům soutěže předem děkujeme za účast, čas i
věnovaný materiál. Svým dílem přispějete k důstojnému
prožití posledních dnů nemocných v hospici. Sledujte,
prosím, průběh soutěže na www.hospic.cz,“upřesňuje
ředitel Oblastní charity Červený Kostelec Ing. Mgr. Miroslav
Wajsar.
Eva Wagenknechtová

SKAUTSKÉ OKÉNKO
„Okolo Frýdku cestičky“ poličtí
skauti již dobře znají - aneb Velikonoční
prázdniny 21.-24.4.
Stalo se již dobrou tradicí, že každý rok na velikonoční
prázdniny odjíždí celé středisko na společnou výpravu.
Tentokrát jsme vyrazili poměrně daleko, až do Frýdku
Místku, kde jsme strávili čtyři krásné jarní dny. Ubytování
nám poskytli místní skauti, kteří mají úžasnou klubovnu
s horolezeckou stěnou. Ve čtvrtek odpoledne jsme vyrazili
na poznávací hru po městě. V pátek nás čekal náročný
výstup na Ivančenu - tak se nazývá kamenná mohyla v
Beskydech pod vrcholem Lysé hory vystavená na památku
popravených skautů účastnících se protinacistického
odboje. Dle tradice, by měl každý návštěvník mohyly
přinést na památku skautů kámen. Mohyla se stále rozrůstá
a je složená z kamenů z různých koutů světa. Mezi nimi je i
kamínek z Měsíce od astronauta Armstronga. Také my jsme
přidali na mohylu jeden pískovcový kámen až z polických
končin. Starší pak putovali dál, dobýt kótu 1323, pod
kterou se skrývá vrchol Lysé hory. V sobotu jsme se
vypravili do Hukvald za Leošem Janáčkem, Liškou
Bystrouškou, vodním mlýnem a na hrad Hukvaldy. Ten je
jedním z největších hradů na Moravě.Večer světlušky a
skautky malovaly vajíčka, aby je měly nachystané na
pondělní pomlázku. V neděli nás čekal už jen úklid
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klubovny, návrat domů a naše nohy si konečně mohly
odpočinout po náročných výletech jarní přírodou.

Hana Mazancová - Haňďa

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie
Námět
známky:
Na
známce
je
imaginární
středoevropská krajina s
lužními lesy, které prolíná
vodní tok.
PostEurop - asociace
veřejných
evropských
poštovních
operátorů
vyhlásila
společným
tématem známky EUROPA
pro letošní rok lesy.
Lužní les (luh) je podmáčený les s vysokou hladinou
podzemní vody a záplavovým cyklem. Tento dříve běžný
biotop mizí s rostoucí regulovaností vodních toků. V České
republice lze v současnosti nalézt největší lužní les na
soutoku řek Moravy a Dyje a následně pak další zbytky
lužního lesa se nacházejí na březích řek Labe u soutoku s
Cidlinou (národní přírodní rezervace Libický luh).
Způsob tisku: ofset s liniovou rozkresbou upravený
barvotiskem, kde černou barvu nahradila černozelená
barva.
Anketa o nejkrásnější známku
Česká republika vznikla 1. 1.
1993 a její první poštovní známka
byla vydána 20. ledna 1993, byla
tříkorunová s vyobrazením malého
státního znaku a jejím autorem byl
Josef
Herčík.
Zároveň je každoročně vyhlašována
anketa o nejkrásnější českou
poštovní známku. Za loňský rok se
jako první umístily tyto známky:

1. Otakárek a zedníček v aršíku
Dolní Morava - biosférická rezervace UNESCO (A0644; L.
a J. Knotkovi/M. Srb; 10 Kč)
2. 150 let Alfons Mucha - Z (635; Z. Ziegler; 21 Kč)
3. Poštovní muzeum - A (652; D. Kállay/M. Ondráček;
10 Kč)
Stanislav Plachta
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STUDENTSKÝ PROJEKT POMÁHÁ
SENIORŮM NA FACEBOOK
Projekt přibližující moderní komunikační technologii
seniorům připravili studenti VŠE v Praze.
Výukový modul www.jaknafacebook.eu umožňuje
překonat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie.
„Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš
nevyužívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují.
Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, které
právě senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo se nám
zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra
předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům
připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové
prostředí“ vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského
projektového týmu.
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej
představili
prostřednictvím
komunitního
webu
www.sedesatka.cz, určeného právě seniorům, který
měsíčně navštíví desetitisíce dříve narozených.
„Dostupnost nových internetových komunikačních
technologií seniorské populaci je často omezena zvýšenými
nároky na uživatelskou zdatnost. Typickým uživatelem
Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem
stejně samozřejmým, jako třeba televize. Senioři však na
internetové informační dálnici potřebují zpočátku
navigovat, zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se dopravním
pravidlům“
uvedl
Jan
Vojvodík,
šéfredaktor
www.sedesatka.cz .
Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou z možností,
jak předcházet budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů.
Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiž
otevírá okno do světa i lidem, kterým věk a zdravotní
problémy neumožňují každodenní sociální kontakt.
Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha, 721 564 564,
e-mail: hrasky@centrum.cz

Astronomický klub
Police nad Metují
Květnová obloha
nám nepřinese mimořádný astronomický úkaz. Na
zajímavou podívanou si musíme počkat až do 15. června, kdy
budeme pozorovat úplné zatmění Měsíce.
Letošní květnové obloze dominuje planeta Saturn, kterou
najdeme v polovině měsíce ve 22 hodin cca 40° nad jižním
obzorem.
14. května najdeme jižně pod Saturnem Měsíc , který bude
3 dny před úplňkem.
Mezinárodní orbitální stanice ISS není ve druhém
květnovém týdnu pozorovatelná. Předpovědi přeletů pro další
týdny najdeme na www.heavens-above.com

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER

SATURN
URAN
NEPTUN

- 21. května v 11 hodin a 21minut SELČ vstupuje
do znamení Blíženců,
- v květnu se den prodlouží o 1 hodinu
a 22 min.
- 3. v novu, 10. v první čtvrti, 17. v úplňku,
24. v poslední čtvrti,
není pozorovatelný,
není pozorovatelná,
není pozorovatelný,
není pozorovatelný,
V případě ideálních pozorovacích podmínek
existuje teoretická možnost spatření Merkura,
Venuše, Marsu a Jupitera těsně před východem
Slunce velmi nízko nad východním obzorem,
po celou noc v souhvězdí Panny,
není pozorovatelný,
není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

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

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci
- pro nejmenší děti kolem 1-2 let, které se již naučily
chodit.

Úterý (9.30-11.30) – Miminkování

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

Středa (9.30-11.30) – Kapříci

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

Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci

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

Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek

- pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské školky.
Probíhá bez účasti rodičů. Na tento program je nutné se
přihlásit a to na tel.: 728334087 pí Pohlová nebo přímo
v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 25,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Kroužky a kurzy – doplňující informace
Každé úterý od 16. a od 17.hodin - Keramika pro
nejmenší spojená s dalším tvořením pod vedením Simony
Pohlové. Jedná se o tvořivý kroužek, kde děti poznávají
keramickou hlínu a tvoří z ní výrobky. Další náplní programu
je tvoření z jiných a netradičních materiálů. Přihlásit se
můžete kdykoliv během roku na tel.: 728 334 087 u lektorky
pí. Pohlové nebo přímo v mateřském centru.
Cvičení na míčích nejen pro těhotné se přesouvá na
čtvrtek od 18 hodin – nový nábor cvičenek – nabízíme 6
volných mist. Klasické cvičení na míčích pro budoucí
maminky, které pomáhá od bolestí a také se připravit na
porod s lektorkou Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na
777 903 029 nebo mailu katahlavkova@seznam.cz. Při účasti
alespoň 4 osob je cena 175,-Kč za 5 lekcí, platba je
předem, cvičení probíhá jednou za týden. Lekce trvá 60
min.

Doplňkový program v mateřském centru
Den dětí aneb putování s dvanácti měsíčky
Na sobotu 28. května jsme pro děti do 9 let připravili
náš klasický Den dětí v novém kabátě. Start je mezi 9 – 11
hodinou, vstupné je 20,- za dítě. Akci pořádáme ve
spolupráci se Svazem skautů a skautek Junák, středisko
Skaláci, Police nad Metují. O přesné lokalitě, kde bude Den
dětí probíhat ještě jednáme. Bohužel do uzávěrky tohoto
PM jsme ještě neměli místo jisté, proto se vše potřebné
dozvíte na plakátech, v městském rozhlase a na webu MC.
Generální úklid MC
V pátek 10. června v odpoledních hodinách pořádáme
první letošní generální úklid MC. Vítáme každou pomocnou
ruku. Nabídnout svoji pomoc můžete přímo v MC, a to
každé dopoledne.

Oznámení , nabídky, sdělení
Velikonoční výstava
Velmi děkujeme všem školám a školkám a dalším za
účast na letošní Velikonoční výstavě. Také naše poděkování
patří všem účinkujícím v dopoledních i odpoledních
dílničkách a 616 návštěvníkům, kteří výstavu shlédli a velmi
chválili. Konečné díky věnujeme organizačnímu týmu
mateřského centra, Městu Police nad Metují a obětavcům
ze Senior Klubu Ostaš, kteří nám pomohli zajistit hlídání
výstavy a sčítání návštěvníků. Protože je vedení MaMiNy v

době uzávěrky PM na dovolenke ve Smečně, nemohli jsme
předat ocenění školám, které vybrala porota. Z tohoto
důvodu vás o výsledcích budeme informovat až v dalším PM.
Canisterapie v MaMiNě
Canisterapie je součástí programu MC již pátým rokem,
letos je její fungování velmi ohroženo. V letošním roce se
nám prozatím nepodařilo sehnat finanční prostředky na
zaplacení těchto lekcí. Finance na canisterapii jsme žádali
již ve 3 grantových či dotačních řízeních. V této době
čekáme na výsledek posledního z těchto grantů, a to grantu
fi. Konzum. V případě, že ani tento grant nebude úspěšný,
budeme se snažit najít sponzora, který by lekce ve zbytku
letošního roku zafinancoval. Tímto vás žádáme, pokud by
někdo měl zájem lekce sponzorovat, aby se nám ozval
s nabídkou na tel.: 777 903 029. Na tomto telefoním čísle
poskytneme i další informace o projektu. Děkujeme vám.
Oznámení o zvýšení vstupného
S platností od 1.5.2011 zvyšujeme vstupné na programy
mateřského centra takto: vstupné za dopolední program
pondělí až čtvrtek 25,- pro nečleny MC, páteční Malý
Zvídálek a veškeré zájmové kroužky 35,- pro nečleny MC.
Členky mateřského centra platí programy v nezměněné
ceně – tj. 20,- a 30,-. Tuto změnu schválila Valná hromada
sdružení na svém zasedání dne 27.4.2011. Děkujeme za
pochopení.
Za MC Káťa Hlávková
více o MC najdete také na www.mcmamina.cz

POMOC PRO LIDÍ V TÍSNI – dluhové
poradenství
Více než 65 procentní nárůst zájemců o poskytnutí
poradenské služby oproti stejnému období loňského roku (
který byl rovněž rekordní) hlásí Poradna pro lidi v tísni
v Hradci Králové.
Poradna pro lidi v tísni je součástí Oblastní charity
v Hradci Králové a je již od roku 2002 místem bezplatné,
nezávislé a důvěrné pomoci lidem, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci, stali se obětí trestného
činu, nebo jsou v dlouhodobé krizové situaci.
Nejpočetnější skupinou s více než 60% zájemců o služby
jsou v současné době lidé, kteří se ocitli v platební
neschopnosti (insolvenci). Přichází do poradny s žádostí o
pomoc ve finanční oblasti v době, kdy už vzniklé dluhy
významným způsobem ovlivňují nejen jejich životy, ale i
partnerské a rodinné vztahy. Právě jim pomohou odborní
poradci orientovat se v nastalé situaci a zjistit příčiny
vzniku předlužení, navrhnou možná řešení, poskytnou
návod, jak vyjednávat s věřiteli, soudy, exekutory. Jednou
z alternativ řešení je i pomoc s přípravou a podáním
insolvenčního návrhu ( tzv. osobním bankrotem). V loňském
roce to bylo ve 20-ti případech ( mimochodem všechny byly
soudem schváleny), v letošním roce již 13 krát.
Poskytované poradenství pružně reaguje i na nově
vznikající aktivity podvodných společností,
informuje o nekalých praktikách a varuje před „upsáním
se“ nevýhodným kontraktům
a smlouvám.
Služby Poradny pro lidi v tísni mohou využít osoby
z Královéhradeckého kraje starší 18-ti let.
Poradna pro lidi v tísni sídlí v Hradci Králové, nedaleko
Muzea východních Čech HK v Kotěrově ulici 847. Veškeré
informace o Poradně pro lidi v tísni , kontaktní osoby a
podmínky pro objednání najdete na stránkách
www.charitahk.cz.
Petra Zíková, kordinátor dobrovolníků
Oblastní charita Hradec Králové
774 836 276
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V sobotu 9.4.2011 se sešlo dvacet žen a dvě slečny
v bývalé pěkovské škole, kde pí Eva Vacková předváděla
originální nápady na jednoduché velikonoční pohoštění
místo klasických jednohubek a chlebíčků, a to formou
chutných pomazánek, triků na úpravu salámů a zeleniny.
Pořádala Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s..

23. dubna 2011 byla po dvaceti letech znovu otevřena
restaurace s tanečním sálem u honského rybníka (dříve „U
Raisů“, dnes „Restaurace U Generála Laudona“). Sobotní
návštěvnost (odhadem 250 hostů) majitele p. Zdeňka Nývlta
a přítomný personál hodně zaskočila a překvapila, a to
pocity prý smíšenými. Na jednu stranu mile, že byl takový
zájem, na stranu druhou hůře, že nebylo možné uspokojit
všechny příchozí - nebylo je kam posadit. Ale to se ovlivnit
opravdu nedá. Zahráli Kamarádi osady 5. Prostředí hezké,
příjemné, personál velmi ochotný. Mnoho návštěvníků
zavzpomínalo, co všechno se na sále i v bývalé hospodě kdy
událo. Na vyhlášené pěkovské plesy s půlnočními scénkami,
při kterých byl pravidelně obsazen i balkon (který zůstal
zachován), a to „místní módní policií“. Na dětské
karnevaly, při kterých vystupovala pěkovská kutálka
(nezapomenutelná píseň „Hastrmane, tatrmane“). Na
oslavy MDŽ, odpoledne pro důchodce,…. Majitel má hodně
plánů. Zmíním jen ty nejbližší: plazmová obrazovka na
sledování sportovních přenosů (už je v provozu – snad ten
hokej vyhrajeme!), venkovní terasa s grilem. Tak panu
Nývltovi přejeme hodně spokojených hostů.

I u nás se letos (jako každoročně) pálily čarodějnice.
Hasiči postavili hranici i májku, průvod dětí s lampiony
kráčel od bývalé školy na hřiště, kde už čekalo občerstvení
– pro děti zdarma – zajistily Pěkovské ženy. Děti se na hřišti
vyřádily, akorát déšť to vše dříve ukončil. Hranice
dohořela, čarodějnice shořela, májku nikdo neukradl.

23

Foto pořízené 3.5.2011 – to se často nevidí…
Šárka Pokorná

Český den proti rakovině
- 15. Květinový den 11. 5. 2011
Chtěli bychom informovat veřejnost, že i v letošním
roce se uskuteční jako součást mezinárodní kampaně proti
rakovině, za zlepšení léčby a výzkumu nádorových
onemocnění ve středu dne 11. května sbírka Květinový
den s označením Český den proti rakovině 2011. Akce je
zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině
a na prevenci před rizikovými faktory, spolupodílejícími se
na nádorových onemocněních. Hlavním tématem sbírky a
letáků budou tentokrát možnosti aktivní prevence rakoviny
pod hesly Každý svého zdraví strůjcem. Pomoz sám sobě
předcházet rakovině aktivním využitím preventivních
programů a zdravým životním stylem.
V České republice je tradičním symbolem sbírky žlutý
květ měsíčku lékařského, barva stužky u kytiček bude letos
fialová. Účelem sbírky je nádorová prevence, zlepšení
kvality života onkologických pacientů, podpora provozu Ligy
proti rakovině a onkologického výzkumu. V tento den opět
uvidíte v ulicích mnoha měst a obcí dobrovolníky,
především mladé lidi, junáky a studenty, kteří budou za
symbolickou cenu nabízet květy měsíčku. V loňském roce
bylo díky náchodské pobočce Ligy proti rakovině a
příznivému ohlasu Květinového dne ze strany občanů v
našem regionu prodáno více než 12500 těchto květin.
Rádi bychom připomněli, že náchodská pobočka Ligy
proti rakovině v uplynulých letech většinu z výtěžku
Květinového dne věnovala Hospicu Anežky České
v Červeném Kostelci, oddělení klinické hematologie
Fakultní nemocnice v Hradci Králové nebo Nadačnímu fondu
dětské onkologie v Brně. Prostřednictvím Ligy proti
rakovině Praha přispěla na podporu výzkumu a vybavení
onkologických pracovišť nebo na rekondiční pobyty pro
pacienty po protinádorové léčbě.
V současné době se tato pobočka věnuje kromě
organizace Květinového dne a poradenské činnosti
především osvětě - preventivním přednáškám jak pro

studenty ve školách, tak i pro dospělé v různých
organizacích. Přednášky jsou spojeny s nácvikem
samovyšetřování
za pomoci
modelů
a instruktážní
videokazety.
Na září připravuje náchodská Liga proti rakovině pro
obyvatele Náchoda a okolí jako poděkování za aktivní účast
na Květinovém dnu velkou putovní osvětovou výstavu pod
názvem Každý svého zdraví strůjcem. Proběhne na
náměstí T. G. Masaryka v Náchodě a její součástí bude
výstava Labyrint zdraví, věnovaná zdravému životnímu stylu
a prevenci rakoviny, dále soutěže pro děti a dospělé Zkus,
jak jsi na tom, vyšetřovna, informační centrum, stánek VZP
a pódiová vystoupení.
Obracíme se tedy na všechny občany s prosbou, aby ve
středu 11. května podpořili letošní Květinový den.
Prostředky, které přinese, mohou pomoci komukoli z vás
nebo vašich nejbližších. Možná, že se díky této akci i
zamyslíte, zda byste pro své zdraví neměli také něco
udělat. Pokud tomu tak bude, splní letošní Květinový den
svůj nejdůležitější cíl jako symbol zdraví a naděje.
Liga proti rakovině Náchod, obecně prospěšná
společnost, založená v roce 1993, sídlí
v 1. patře budovy staré radnice na Masarykově náměstí
č. 1, návštěvním dnem je středa od
9 do 13 hodin. Dále je možno využít telefonického
spojení 491 405 266 nebo mailu lpr.nachod@seznam.cz.
Liga proti rakovině Náchod

Čarodějnice a stavění máje
v Polici nad Metují
V sobotu 30. dubna 2011 byl krásný den. Na náměstí
byly lavice, točilo se pivo, nalévala limonáda a kdo chtěl,
mohl si i opéct špekáček na ohni. Malé čarodějnice a
čarodějníci si pletli z březových větví košťata, která
zdobili pentlemi. A pak přišel ten správný čas, aby ke
čtyřem malým májkám přibyla májka velká. Vše bylo
nazdobeno a tak dobrovolníci mohli začít stavět velkou
májku. Dala jim zabrat, ale vše se nakonec podařilo. Mohlo
začít hlídání máje, ale kým? Mladý a svobodný chlapce asi
v Polici nemáme. A je to škoda. Vždyť to je tradice stavět a
hlídat májku. A pak je ještě jedna tradice, kdo podřízne
májku a odveze si trofej. A tak kdo chce vidět, jakou měla
májka špičku, ať si zajde do „ Suchodolu “ a koukne u
hospody za komín. Já vím, že nebyla zas tak pěkná, ale
byla naše. Ale vše zlé, je k něčemu dobré a já jen doufám,
že jim u komína haluz pěkně vyschne a bude se moc použít
na stavbu nové suchodolské kapličky.
S přátelským pozdravem čarodějnice
PS: Vzkaz pro chlapce ze „ Suchodolu “ : trofej se odváží
hned napoprvé, protože napodruhé …
(upřesňující informace: čas po druhé hodině ranní, bylo
jich pět a až zpátky ve vesnici jim došlo, že přijeli
s prázdnou a museli se vracet)

Polický měsíčník a dotazníkový
průzkum
S napětím jsme sledovaly výsledek dotazníkového
průzkumu o kvalitách Polického měsíčníku a procentuelní
výsledek je potěšující . Je vidět, že rozvířil názory na jeho
kvalitu a oblíbenost a to je dobře. Všichni na něho čekáme
a většina obyvatel je s jeho obsahem spokojena. Ta malá
Ano, nemáme tu
část nespokojenosti je marginální.
vysokoškolsky „študované“ novináře, ale snad stačíme na
to, co se očekává od amatérů, kteří jsou schopni
informovat obyvatele čtyř a půl tisícového městečka o tom,

co se zde odehrává a co je nutné sdělit občanům
srozumitelným a také zábavným způsobem.
Inu, někteří by chtěli vynechat „rubriky“, které nemají
jsou
nic společného s městem, ale tyto tzv. rubriky
zajímavé a okořeňují některé zprávy, které jsou sice
důležité, ale nemusí také zajímat všechny obyvatele. My se
poučujeme jak z matematických rovnic, tak z článků
astronomického klubu či filatelie, ze zpráv o výletech
zdejších spolků, ze zpráv o životě Domova seniorů a Senior
klubu Ostaš. A nesmíme zapomenout na sport, který se těší
v Polici velké oblibě. O napadání občanů se snad vůbec
nedá mluvit, nezaregistrovaly jsme žádné urážlivé výpady a
sem tam nějaký ten mráček na polickém nebi je určitě
zdravý a po vysvětlení rozjasňuje případnou nepohodu,
která mezi námi nastává. Jak už říkala babička Boženy
Němcové : Není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. A tak
to mezi lidmi chodí, ale proto se nemusíme zlobit. Víte, jak
by to bylo fádní, kdybychom všichni mysleli a cítili stejně a
nedej bože, aby nám opět někdo začal vnucovat bohorovné
pravdy.
A tak, vzhledem ke svému věku, můžeme prohlásit
s čistým svědomím, že se nám obsah Polického měsíčníku
líbí, i když by se samo sebou leccos dalo vylepšit, ale třeba
stížnost na to, že nejsou presentovány místní podniky nebo
volná pracovní místa, by měla směřovat těmto místním
podnikům, které by se měly postarat o publikování těchto
zpráv.
Vítáme zejména erudované články pana Ing. Václava
Eichlera, účastníka a dopisovatele univerzity volného času,
který nás perfektně informuje o přednáškách, které
samozřejmě mají vztah k městu, protože rozšiřují znalosti
ze všech zajímavých oborů.
Články znalce historie našeho města pana Miroslava
Pichla jsou tak fundované, že nenechávají nikoho na
pochybách o tom, že tento starousedlík - občan Police
n.Metují - je znalec její historie a může své faktografické
znalosti na mnohé nedávné příběhy dosvědčit. Proto
považujeme poznámku o jeho „odpuzujících pichlavých
příspěvcích“ za naprosto nepříhodnou a anonym by mohl
zřetelně uvést, co považuje za tyto „pichlavosti„.
Doufejme, že se nevracíme k censuře a že i nadále budeme
moci své názory otevřeně uvádět.
Konec konců si každý může svobodně vybrat to, co ho
zajímá v místním nebo celostátním tisku, televizi nebo
rozhlase.
Přejeme Polickému měsíčníku hodně zdaru a děkujeme
všem, kteří se na jeho tvorbě a vydání podílejí.
Psáno v Polici n. Metují 1.5. L.P.2011
Sestry B. a J. Seidelovy

Několik slov k anketě
Přeji dobrý den.
Vážený pane tajemníku. Přečetl jsem si vaše poslední
číslo měsíčníku a všiml si ankety a názorů čtenářů. Nedejte
se zviklat, máte jeden z nejlepších časopisů vydávaných
městem. Každý názor v anketě vlastně vypovídá o jeho
nositeli. Pokud někteří píší, že se jim zdá nepřehledný a
měly by tam být pouze zprávy u radnice, pak je to
vorkoholik, člověk zavalený prací, nemá čas na nic jiného.
Někomu vadí sport, někomu třeba stará řemesla, jiný
nechodí do divadel, majitel luxusního auta a podnikatel
nepotřebuje Automotoklub, jiný nevaří a ti co chtějí
recepty, ať si je přečtou v kuchařce. Kdo nosil pětky z
matiky, nepotřebuje matematické zajímavosti a prosím
vás, kdo dnes čučí na noční oblohu a měl by si číst o
astronomii. Vydržte! Máte časopis pro občany města a ti
mají různé zájmy, koníčky, záliby a vůbec kulturu i
inteligenci. Když nebudete psát pro všechny, tak ti ostatní
nebudou měsíčník kupovat. Mně se naopak líbí, že mimo
aktuálního dění na radnici přináší i čtení pro volné chvíle a
zájmy občanů a považuji si, že Město Police nad Metují
věnuje čas a prostředky pro takovou svojí prezentaci.
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Takže dle mého názoru do Polického měsíčníku patří jak
zprávy z radnice, tak astronomie, sport, recepty jídel,
budování kapličky, automotoklub, divadlo, kino a kultura
vůbec, senioři, baletky, výstavy, ..... a co já vím. Prostě
časopis pro všechny občany Police. A držím vám všem
palce. Opravdu to děláte dobře!!!
Antonín Kohl

Žijí mezi námi…
JARMILA KOUDELKOVÁ – jóginka

Jak se středoevropanka dostane k józe?
Pro mě to byla zajímavá a úžasná cesta. Už od dětství jsem
kolem lidí viděla auru – ale ne u každého jinak barevnou,
spíše to bylo něco jako duhový obrys kolem člověka. Když
jsem to ovšem někde řekla, tak mě hubovali, že mluvím
nesmysly. Potom jsem tenhle dar jakoby ztratila, ale když
se mi narodila moje dcera, tak to bylo zpátky. A v té době
jsem objevila časopis „Žena, krása, půvab“, nebo tak nějak
se jmenoval, a tam byly vyobrazeny jógové pozice. Tak
jsem podle toho začala cvičit ásany. Potom se kolem mě,
začali pohybovat lidé, kteří jógu učili – například paní
doktorka Gandalovičová, nebo pan Vojkůvka z Brna. K němu
mám krásnou historku: pan Vojkůvka kdysi koupil dva metry
anglicky psaných knížek a jedna z nich byla učebnice jógy
od svámího Šivanandy. Jemu a jeho ženě se cvičení začalo
líbit napsali do školy jógy svámího Šivanandy. Začali se jógu
učit korespondenčně, právě s tímto učitelem. A já jsem
jeho školou jógy také vlastně začínala.
V zen-buddhismu existuje výraz „satori“. Znamená to
„náhlé osvícení“ nebo, jak napsal Jack Kerouac, „pecku
do tejla“. Vypadal Váš jógový začátek nějak tak?
Nemyslím. Mám o sobě, co se týče jógy, vizi, že jsem se
s tím prostě narodila. Nikdy jsem necítila žádný „náraz“
nebo „náhlé osvícení“ – do meditace vcházím v klidu a
pohodě, pokorně. Úplně cítím spojení mezi nebem a zemí.
Jednou z nejdůležitějších myšlenek jógy je, že všechno má
člověk ve své mysli.
Když vejdu na hodinu jógy a rozhlédnu se kolem sebe,
vidím touhu těch lidí poznat ještě něco dalšího, něco
jiného, že nejsou smířeni s tím, že tohle je všechno.
Vnímám jejich touhu po radosti, zdraví a hojnosti a vím, že
to všechno mohou mít, jen kdyby si to sami sobě dovolili.
Jak dlouho cvičíte jógu?
Něco málo přes čtyřicet let (smích).
Pro spoustu lidí je jóga pouze cvičení. Ale „jenom“
cvičení to přece není…
Ale může to tak být, když se člověk dívá na jógu
z pohledu cvičení, bez filozofického pochopení principu
jógového přístupu k životu. Jóga vychází z Indie z doby
kolem pátého tisíciletí před Kristem. Kořeny jógy jsou buď
védské, nebo tantrické. Tantrická jóga jde přes energetické
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tělo, přes čakry a mužský a ženský princip. Více se blíží
k současnému pojetí jógy. K procitnutí, nebo zenovému
„satori“, může dojít třeba při pohlavním aktu. Tantra
nechápe sex jako prožitky probíhající pouze v lidském
fyzickém těle, ale je to spojení člověka s jeho
jemnohmotným tělem. Jejím podkladem je zřejmě
hathajóga.
Védský kořen jógy vychází z mnoha poznatků, myšlenek
a zážitků mudrců učený v různých filozofických systémech
v Indii. Jsou rozděleny na ortodoxní a to Daršany (vhledy)
jóga, sánkja, njája, vaišéšika, mímánsa a védánta.
Neortodoxní (nástika) popírají autoritu védských písem,
odkazují se na vlastní autority. Je to buddhismus, džinismus
a tantrické soustavy.
Jak jóga změnila Váš pohled na svět?
Myšlenky a pohledy si v hlavě překládám na energii.
Řeknu vám jeden nádherný příběh: učitel a žák vyšli z
kláštera se vzkazem. Jednou z podmínek života v mužském
buddhistickém klášteře je, že se mniši nesmějí dotýkat žen.
Ti dva šli už několik dní, spali venku pod širým nebem a
potom začalo pršet. Došli k řece, která byla rozvodněná a
na břehu řeky stála krásná, mladá žena, která se bála jí
přebrodit. Žák ji zvedl a přenesl na druhý břeh. Pak
pokračovali v cestě dál a večer říkal učitel žákovi: „Já budu
muset nahlásit, že jsi porušil pravidla a dotkl se ženy.“ A
žák mu odpověděl: „O tom já nic nevím, já jsem pomohl
bytosti, která nemohla přejít přes řeku. Ale ty učiteli, ty tu
ženu s sebou ve své hlavě neseš celý den a celou cestu.“
Z tohoto příběhu můžeme chápat, že nikdo z lidí nemá
patent na neměnnou pravdu. Své postoje k vzniklým
situacím je dobré řešit také z pohledu svého osobního
moudrého poznání.
Energije je stálý pohyb a myšlenka je energie. Pozitivní
emoce dají myšlence lásku a pochopení pro smysluplné
potřeby ostatních lidí.
Kdy je člověk připraven na cvičení jógy?
V podstatě kdykoliv. Ale jednou z nejdůležitějších věcí
je urovnání etiky v člověku. Rozhodnutí, jaké hodnoty
považuji za důležité pro soužití s lidmi, se vším živým i
neživým kolem sebe. Víme, co je dobré a co ne, ale ne vždy
se tím řídíme. Omlouváme se alibismem, že někdo jiný to
taky nedělá, tak proč já. Ale etika je velice důležitá. A já
cítím, že tohle je potřeba v člověku posílit. Proto učím
jógu. Jinak bych si to všechno mohla užívat sama – mám
úžasné děti a vnoučata, baví mě život. Ale vnitřně chápu,
že učení jógy je moje práce – každý má udělat na světě
svou práci, proto po Zemi chodí. Když člověk pochopí etiku
svoji mysli, tak najednou cítí, že není jenom tělo, ale že
přes tělo může dojít k poznání Univerza.
Cítíte nějakou povinnost vůči lidem ve Vašem okolí?
Povinností člověka, který se zabývá jógou, je držet
myšlenku na úsměv ve svém nejhlubším nitru. Myšlenka na
úsměv pomáhá, aby se člověk na věci díval s nadhledem.
Nadhled umožní dát všemu, s čím se člověk denně setkává,
význam školy života. Každý zná větu, život tě naučí.
Nadhled nad situací umožní školu života rozpoznat.
Malý slovníček sanskrtských výrazů:
Ásana – poloha těla, kterou adept zaujímá zejména při
meditaci. Ásana má být příjemná a pohodlná, aby se z těla,
mysli a vědomí vytvořil harmonický celek.
Čakra – kolo, kruh. Pojem čakra, čakry označuje centra
nehmotné čili pránické energie v těle člověka
Prána – dech, dýchání, životní dech.
Jóga – doslovně „sepětí, pevné spojení“, jeden ze šesti
staroindických filosofických systémů zvaných daršany.
Nirvána – stav nejvyššího a nejzazšího uvědomění a
absolutního bytí.
Védy – v sanskrtu „svatá věda, veškeré poznání“ (kořen
českého výrazu „věda“ pochází právě z tohoto slova).
Podle Vladimír Miltner: Malá encyklopedie buddhismu.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

obrazový doprovod, který zajistily fotografie z rodinných
archivů, soukromých sběratelů, historiků či muzeí.
Petr Broulík - MF DNES Hradec Králové

Stoleté hospody II

Kniha Stoleté hospody
2 popisuje příběhy starých
šenků na Policku
Je to jen několik
týdnů, co se na pultě
knihkupectví v Polici nad
Metují
objevila
kniha
Stoleté hospody 2, která
popisuje
příběhy
sedmadvaceti
hostinců,
šenků
a
podniků
v
Královéhradeckém kraji.
Autor popisuje historii šenků, které mají více než sto let
a některé z nich už přečkaly i století více. Několik z nich
funguje stále také v Polici nad Metují nebo v jejím okolí.

Jednou z nejzachovalejších starých hospod ve městě je
například hostinec Krčma, který stojí právě v Polici nad
Metují. Autor při popisování příběhu tohoto pozoruhodného
hostince využil i informací znalce místní historie Miroslava
Pichla a bohatou fotodokumentaci rodiny majitele Krčmy.
Kniha popisuje také příběh restaurace U Doležalů nad
Policí nad Metují, která trochu letopočtem na fasádě klame
a její historie je delší a hostinec hraje jako kulisa také v
jedné z místních pověstí. Doslova klenotem mezi blízkými
starými šenky je pak krásná chata Hvězda na Broumovských
stěnách.
Ta
upoutá
veselým
vyprávěním
svého
provozovatele.

Z hostinců na Náchodsku pak kniha popisuje ještě
příběhy hostince U studny ve Studnici, hostince Amerika a
Svatá Magdalena na Broumovsku a hostinec u Kapličky v
Červené Hoře, kde se narodila Viktorka ze slavné Babičky.
Kniha se svým podtitulem hlásí k příběhu Zámečku v
Solnici na Rychnovsku, který si filmaři v roce 1948 vybrali
jako kulisy pro populární komedii Hostinec U Kamenného
stolu.
Publikace Stoleté hospody 2 je knižní podobou seriálu,
který vychází v krajské příloze MF DNES. Kniha má bohatý

Ze Sdružení přátel
obce Malá Čermná

Sdružením přátel obce Malá Čermná otřásla jako blesk
z čistého nebe zpráva o úmrtí erudovaného a
respektovaného regionálního historika PhDr. Ladislava
Hladkého (†25. února 2011). Pan Hladký nezištně pomáhal
sdružení Pumpa nejen při vlastivědných vycházkách a
dalších aktivitách, ale hlavně při přípravě publikace o Malé
Čermné. Svého úkolu, zmapovat dějiny jedné z nejmenších
obcí na okrese, se zhostil výtečně. To, že Malá Čermná a
Německá (také Velká) Čermná (německy Tscherbeney, dnes
Czermna v Polské republice) tvořily skoro až do konce 16.
století jednu ves, bylo pro nezasvěcené překvapením. Ne
však pro pana Hladkého, který byl odborníkem v mnoha
oblastech. Svými vědomostmi a přehledem reflektoval i
proměny, kterými po staletí procházel sousední kladský
region. Proto jsme se mohli na něho s důvěrou obracet i ve
věci bádání o historii kladské obce Stroužné (německy
Straußeney, polsky Pstrążna). Těšili jsme se na další
spolupráci s ním a věřili, že i tento úkol společnými silami
dovedeme do úspěšného konce. Nečekaná ztráta ochotného
rádce a učitele s sebou přinesla i ztrátu víry a motivace
pokračovat v nastoupené práci.
Ze smutku a pasivity nás ale vytrhla nečekaná zpráva o
znovuobjevení originálu tzv. strouženské kroniky
nezvěstné od roku 1946. Letopisy památných událostí
evangelické křesťanské obce ve Stroužném legendárního
pastora Ernsta Bergmana (1797-1877) byly objeveny
v archivu Českobratrské církve evangelické v Praze.
V průběhu měsíce května bude pořízena kvalitní
dokumentace celé kroniky. Kopie se budeme snažit co
nejrychleji představit veřejnosti. Sledujte proto příští čísla
zpravodaje a také internetové stránky sdružení
www.pumpa-malacermna.unas.cz.
Na závěr vyzýváme bývalé rodáky kladské obce Stroužné
(Straußeney, nyní Pstrążna) a jejich potomky, aby se
přihlásili se svými vzpomínkami, fotografiemi a památkami
na život v této obci a se svými kontakty na příbuzné žijící v
Německu. Nebuďte lhostejní, nebuďte pasivní. Budete za
to odměněni. Měli jsme možnost se seznámit
s připravovanou publikací o kladské obci Jakubovice
(Jakobowitz) autora Petera Macha z Rothu. Obsahuje
desítky historických fotografií a pohlednic. Představuje nám
tuto obec a její obyvatele tak, jak si ji pamatuje již jen
málokdo. Ne nadarmo uvádí připravovanou publikaci verš
z básně Anny Bernard s názvem Jakobowitz.
…weil Gott überließ aus seinem Garten ein Stücklein
Paradies…
(……...proto, že Bůh dal z jeho zahrady malý kousek
ráje……...)
Nenechte si ujít příležitost spolupodílet se na podobném
projektu – zmapování života půvabné horské vsi Stroužné,
která byla součástí Českého koutku v Kladsku.
Eva Pumrová

Tip na výlet Kovářovou roklí

Od 14. května do 25. září jsou opět v provozu o
sobotách, nedělích a svátcích výhodné autobusové spoje
z Police nad Metují za krásami Broumovských stěn. Pro
využití těchto spojů uvádím návrh jedné pěší trasy
Kovářovou roklí na Hvězdu, nejvíce navštěvovaný a
vyhledávaný cíl Stěn.
Z autobusové stanice v Polici nad Metují odjedeme
autobusem ve 12.40 h na zastávku Hlavňov, točna.
Z parkoviště u zastávky vyjdeme silnicí směrem na Suchý
Důl k rybníku, kde se můžeme občerstvit v hospůdce „Na
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hrázi“ (tradiční česká kuchyně). Odtud pokračujeme
společně po červené a žluté turistické značce. V louce proti
rybníku nás kámen upozorní na místo, kde stávala chalupa
Jiřího Vostrého – Žitavce, postavy z Jiráskova románu
Temno.
Opat Otmar Zinke vyhlásil roku 1726 patent, jímž
hrozil přísnými tresty všem, kdo by neodevzdali
zakázané knihy do rukou duchovenstva. Jiří Vostrý
odešel v té době s několika dalšími evangelíky z okolí do
emigrace do Žitavy. Odtamtud v následujících letech
pašoval do Čech knihy. Při jedné takové cestě byl
nedaleko Litomyšle chycen, po mučení se přiznal ke své
totožnosti a byl odsouzen k vězení na Špilberku.
Odtamtud si ho však vyžádal opat Zinke, neboť Vostrý
byl jeho poddaným a zručným kameníkem. Pracoval
potom s okovy na nohou na přestavbě broumovského
kláštera. Podařilo se mu však uprchnout. Ze Žitavy
přesídlil k Berlínu do Rixdorfu, kde se mu celkem slušně
vedlo. Bylo mu téměř šedesát let, když se rozhodl znovu
vydat do Čech. Nešťastnou náhodou padl v Kladsku do
rukou rakouských husarů, kteří ho měli za vyzvědače.
Byl převezen do Prahy, mučen a dne 27. března 1760
následkům mučení podlehl.
Okolo rekreačních chat sledujeme údolí potoka, vlevo si
povšimneme nádherně vyvedených totemů u chaty
„Večernice“. Posléze staneme na rozcestí u altánu s lesní
studánkou u dolního konce Kovářovy rokle. Odtud
pokračujeme po červené (žlutá odbočuje vpravo). Po
mírném stoupání přijdeme na odbočku k Mariánské jeskyni
s vytesaným reliéfem hlavy Madony ve skále. Pochází od
vratislavského sochaře O. Rachnera z r. 1886. Vrátíme se na
původní cestu mezi vysokými skalami a přijdeme k mohutné
rozložité Martinské stěně. Uzoučkým průchodem sejdeme
Myší dírou a vystoupíme ke vchodu jeskyně Kovárna.
Během sedmileté války se podle pověsti v roklinách
Stěn usadila loupežnická banda. Loupežníci, vlastně
zběhové z válčícího vojska, přepadávali obchodníky
jedoucí na trh nebo kladskou cestou za hranice. Jejich
ozbrojené tlupy zajížděly loupit až do Slezska, kde
pálily a drancovaly. Jeden z hvězdeckých lupičů byl
kovářem a zařídil si v skryté jeskyni kovárnu, kde koval
zbraně pro své druhy. Ti se s ním na oplátku dělili o
uloupenou kořist. Kovář prý nahromadil veliké jmění a
své poklady měl uschovány kdesi na dně hluboké skalní
rokliny. Dlouho se nedařilo loupežníky polapit, až
nakonec byli přece jen zajati a s nimi i kovář. Všichni
byli odsouzeni k smrti, kovář však žádal o milost a
sliboval, že postaví silnici z Police do Broumova a po
celé její délce vysází dukát vedle dukátu. Vzali jej na
mučidla, aby prozradil, kam poklad ukryl. Nic však
neřekl. Byl popraven a své tajemství si vzal s sebou do
hrobu. Jeho poklad odpočívá na dně kterési rokle
dodnes.
Za Kovárnou míjíme Slona a Homoli cukru a
pokračujeme po červeném značení k hornímu konci
Kovářovy rokle . Odtud vpravo okolo útvaru Sova můžeme
navštívit vyhlídku na vrcholu Supího hnízda (704 m). Část
skály asi 15 m jižně od vrcholu tvoří útvar zvaný Starosta.
Po schodech vystoupíme na vrcholovou plošinu, odkud je
nejrozsáhlejší vyhlídka z celých Broumovských stěn. Jako
na dlani máme Javoří hory, Broumovskou kotlinu s kulisou
Sovích hor, Hejšovinu, Bor, Orlické hory i vzdálenější
panorama Krkonoš. Neobvyklé jsou i pohledy na rozeklaný
hřeben Broumovských stěn i na siluetu kaple na Hvězdě. Po
sestupu z vyhlídky se vrátíme nazpět na křižovatku
turistických cest nad Kovářovou roklí. Okolo útvaru
Bumbrlíček vystoupíme po schodech k vyhlídce do Kovářovy
rokle zvané Skalní divadlo. Projdeme okolo Ležícího
mnicha, míjíme poštovní schránku a malým bludištěm
projdeme na plošinku, odkud je hezký pohled na skalní
útvary Mušli, Kočku a Želvu. Po hřebeni nás pak cesta
dovede k místu zvanému „Hvězda“. Jsme u barokní kaple
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Panny Marie Sněžné, od níž se otvírá bez nadsázky
fantastický výhled na Broumovskou kotlinu s pásmem
Javořích hor. Nezapomeneme ani na návštěvu výletní
turistické chaty, případně občerstvení před chatou.
Od areálu na Hvězdě sejdeme lesní cestou na parkoviště
k k autobusové zastávce, odkud nás autobus odveze v 16.07
h nazpět do Police nad Metují.
Na skalním bloku, v nadmořské výšce 674 m na
Polické hoře (původní název dnešní Hvězdy) dal opat
Tomáš r. 1670 postavit vysoký kříž a na něm velkou
pozlacenou hvězdu. Na tomto místě pak opat Otmar r.
1733 dal dle návrhu K. I. Dienzenhofera postavit kapli
na půdorysu hvězdy, zasvěcenou Panně Marii Sněžné.
Stavba kaple stála tenkrát 1800 zlatých. Vedle pak
stály dva domky, jakési poustevny. Na základě
císařského nařízení Josefa II. byla roku 1787 kaple na
Hvězdě zrušena a prodána barvíři Josefu Theerovi ke
zboření. Kaplička byla skutečně zbořena, stavební
kameny rozebírány – dochovaly se jen základní zdi bez
dveří a oken a most, spojující dvě skály. Tady se
schovávali pocestní před nepohodou, často tudy
chodívali studenti klášterního gymnázia z Broumova.
Jednou sem dorazila parta žíznivých studentů včetně
jistého Jana Rottera. Ten ze žertu slíbil, že až se stane
broumovským opatem, obnoví kapličku a dá tady
postavit i hospodu. Jan Rotter vystudoval teologii a
skutečně se stal v Broumově opatem. Na svůj slib
nezapomněl a r. 1854 dal stavět kapličku. Ta byla
slavnostně vysvěcena r. 1855. Věžička kaple má tvar
lucerny, na špici je zakončena zlatou hvězdou.
Ve stejnou dobu zde byl postaven i dřevěný hostinec
ve švýcarském stylu. Stavbu zhotovili poličtí tesaři a
zajímavý interiér truhlář Josef Pejskar. V letech 1938 –
1945 byla chata po celou válku nepřístupná, stala se
lazaretem pro německé letce. Po válce přivítala první
návštěvníky v roce 1946. K její velké rekonstrukci došlo
v roce 1972. Je kulturní památkou a v současné době
opět patří broumovskému klášteru. Současný nájemce
restaurace pan Novák se vzorně stará o samotný
unikátní objekt a jím vedená restaurace vyniká
výbornou obsluhou. Místo učarovalo mnoha známým
lidem – za všechny uveďme alespoň Aloise Jiráska, který
tudy chodil jako student a rád se vracel v dospělosti,
nejednou jej doprovázel historik V. V. Tomek, očarován
byl tímto místem i ilustrátor Jiráskových románů A.
Kašpar.
František Janeček

Svatý Jan Nepomucký – patron
české země
Šestnáctý květen je dnem jednoho z nejoblíbenějších
patronů zemí Koruny české - svatého Jana Nepomuckého.
Sochy a jiné připomínky jeho existence jsou projevem velké
úcty a vážnosti k jeho osobě nejen v našich zemích, ale i v
zahraničí (ponejvíce v Bavorsku).
Svatý Jan Nepomucký se narodil někdy kolem r. 1345 v
Pomuku (dnešní Nepomuk), který náležel nedalekému
cisterciáckému klášteru pod Zelenou Horou. Studoval na
pražské univerzitě a poté působil 10 let jako notář
arcibiskupské soudní kanceláře. V roce 1380 byl vysvěcen
na kněze a stal se farářem v kostele sv. Havla na Starém
Městě pražském. V letech 1382-1387 studoval církevní práva
na univerzitě v italské Padově a roku 1389 jej arcibiskup
Jan z Jenštejna jmenoval generálním vikářem pražského
arcibiskupství.
Církev v době, ve které se Jan stal významným
úředníkem, trpěla dlouholetým dvojpapežstvím a král
Václav IV. se snažil využít jejího oslabení k tomu, aby si ji
alespoň v Čechách (ale i v Německu, neboť byl současně
římským králem) co nejvíce podřídil. Pečlivý úředník,
důsledně hájící práva církve, mu nutně musel překážet. K

otevřenému střetu došlo v r. 1393. Václav IV. chtěl zřídil v
Čechách další biskupství, v jehož čele by stanul jemu
oddaný prelát. K financování biskupství chtěl využít bohatý
benediktinský klášter v Kladrubech, jehož opat Racek byl
již velmi vysokého věku. Když Racek zemřel, Václav
IV. nebyl v Praze. Toho využili benediktini k okamžité volbě
nového opata, jehož v nejkratší možné lhůtě generální vikář
Jan z Pomuku z titulu svého úřadu potvrdil. Když se král
vrátil do Prahy, bylo již pozdě cokoli měnit. Přesto král
svolal jednání s představiteli arcidiecéze a během něj
nechal všechny účastníky zatknout – unikl pouze arcibiskup.
Ostatní zatčení byli vyslýcháni, Jan a jeden z jeho
úředníků na mučidlech. Zatčení však nepodléhali králově
jurisdikci, ale, jakožto duchovní, pod církevní soud. Král
proto nechal propustit všechny, kromě Jana, a 20. března
1393 bylo jeho tělo svrženo z Karlova mostu do Vltavy.
Ostatky sv. Jana Nepomuckého jsou uloženy v chrámu sv.
Víta
Není jasné, proč král nenechal propustit i Jana – jeho
vraždou si politicky velmi uškodil, v r. 1400 byl zbaven
hodnosti a titulu krále římského, což kurfiřti mimo jiné
zdůvodnili právě zmíněnou vraždou. Kronikář Václav Hájek
z Libočan, jehož dílo proslulo řadou nepřesností (je též
„viníkem“ přejmenování Jana z Pomuku na Jana
Nepomuckého a mylně uvádí i datum jeho úmrtí jako 16.
květen 1383), zdůvodňoval králův hněv jeho marným úsilím
dozvědět se od Jana, z čeho se zpovídala Václavova
manželka královna Jana. Tyto nepřesnosti se pak dostaly i
do kanonizační buly, kterou byl Jan Nepomucký prohlášen
svatým dne 9. března 1729. Úcta sv. Jana Nepomuckého se
však šířila mnohem dříve; za zemského patrona byl
považován již kolem r. 1600.
Během kanonizačního procesu v 17. století byl úředně
otevřen i jeho hrob v pražské katedrále a v lebce nalezen
kus nezetlelé organické hmoty. Dobovou domněnku, že se
jedná o Janův jazyk, který byl takto zázračně zachován na
důkaz, že Jan byl umučen kvůli zpovědnímu tajemství, se
nepodařilo ani v nedávné době potvrdit, ale ani vyvrátit.
Nic to však nemění na tom, že Jan zemřel ve službách
svého arcibiskupa jako poctivý, věrný a pečlivý vykonavatel
svých kněžských a úředních povinností, odporující hrubému
nátlaku vládnoucí moci.
Jan Nepomucký se stal patronem vod, mostů a profesí
spjatých s vodou, hlavně vorařů (šífařů), lodníků a mlynářů.
Byla mu zasvěcena řada kostelů a kaplí, nejkrásnější z nich
je barokní poutní areál na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou
(1735), který postavil J. B. Santini ve tvaru hvězdy. Se
sochami Jana Nepomuckého se můžeme potkat na mostech,
návsích a rozcestích. Ta nejznámější byla vytvořena pro
Karlův most J. Brokofem (1683). Ze všech soch tu je
nejstarší a podle ní se začaly stavět sochy i na jiných
mostech. Také dala základ světcově zpodobení: představuje
kněze v rochetě s pěti hvězdami kolem hlavy, držící
v náručí krucifix, případně ještě palmu, symbol mučednictví
a vítězství. Někdy drží prst před ústy jako připomínku
zachování zpovědního tajemství.
František Janeček

uvědomit, jak je naše bytí či nebytí závislé na někom, či na
něčem, nad námi a můžeme jenom přijmout, že nejsme
hýbateli, ale pouze součástí stvořeného světa a jeho
zákonitostí a s pokorou a v úctě padnout na kolena,
případně nad tím žasnout. S důvěrou připusťme, že co Bůh
činí, dobře činí.
Stojíme na počátku měsíce května. V církvi prožíváme
dobu velikonoční a naplnění velikonočními událostmi a
posíleni velikonoční radostí, pomalu se otvíráme atmosféře
májových dní. Květen je jistě nejkrásnějším měsícem roku,
proto je také v katolické církvi symbolicky zaměřen na
Pannu Marii. Po celý měsíc budou proto večerní bohoslužby
obohaceny o májovou pobožnost a každou neděli budou
májové pobožnosti také na Hvězdě - v kapli P. Marie
Sněžné. V nedělních evangeliích se budeme postupně
setkávat se vzkříšeným Ježíšem, abychom si znovu
uvědomili základní křesťanské velikonoční poselství a Boží
péči o každého z nás. V průběhu května také prožijeme
několik svátků a památek.

Liturgický kalendář
8. května 14. května 15. května 16. května 20. května 22. května 30. května 31. května 1. června 5. června -

V měsíci květnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:

5
5
5

v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,

v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Každou květnovou neděli (1., 8., 15., 22. a 29.) od
18.00 hod., bude v kapli P. Marie Sněžné na Hvězdě Májová
pobožnost.
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.15 - 10.00 hod
Přejeme všem krásné májové dny.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci dubnu
-

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>

-

Doba velikonoční

-

Krásné jarní počasí ve druhé polovině dubna, naplno
nastartovalo přírodu a rozjelo i v našem regionu (ke
všeobecné spokojenosti) pučení, rašení a kvetení vegetace,
jako základ budoucí úrody a hojnosti. No a nyní, na začátku
května, je tato hojnost, přesně načasovaným klimatickým
vrtochem, ohrožena.
Na této skutečnosti si můžeme

3. neděle velikonoční, Den osvobození –
st. svátek, Den matek
Svátek sv. Matěje, apoštola
4. neděle velikonoční, Den rodin, Den
modliteb za povolání k duchovnímu stavu
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a
mučedníka, hlavního patrona Čech
Památka sv. Klementa Maria Hofbauera
5. neděle velikonoční
Památka sv. Zdislavy
Svátek navštívení Panny Marie
Den dětí
7. neděle v mezidobí

-

Prováděla kontroly veřejných prostranství, jejich stavu
a čistoty.
Zpracovala a vyřídila řadu oznámení od občanů.
Prováděla namátkové kontroly restaurací, ve spolupráci
s Policií ČR pak i jednu rozsáhlejší, zaměřenou na
mladistvé a alkohol.
Společně se sociálním odborem provedla řadu kontrol
mládeže, rodin a městských bytů, zaměřila se i na
čistotu v městských domech.
Zjistila majitele odstaveného vraku v Pěkově. Na jeho
náklady zajistila odtah vraku a po zásluze jej
odměnila.
Ukládala a vybírala pokuty za přestupky.
Za poslední měsíc si z útulku do nového domova našel
cestu jeden pejsek. Nový páníček si pro něho přijel
z Trutnova. Útulek je v současné době obsazen jedním
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pejskem. Od měsíce května se o útulek stará nová paní
správkyně. Slečně Kubíkové, která se rozhodla
z osobních důvodů skončit, za její práci odvedenou ve
prospěch opuštěných zvířat, děkujeme.
Důležité upozornění pro majitele zbrojních průkazů.
Oddělení zbraní a střeliva, bylo přestěhováno z budovy
ředitelství Policie ČR v Náchodě “za Čedokem”, do
budovy obvodního oddělení na Plhově, tedy směrem na
Radechovou, u cesty za teplárnou.

Petr Zima – vrchní strážník MP

-

E1 Hobby – do 125 2T, do 250 4T
E2 Hobby – do 250 2T, do 450 4T
E3 Hobby – nad 250 2T, nad 450 4T
Veterán 1 – od 40 let
Veterán 2 – od 50 let
A jak dopadli naši jezdci. Nejlepšího umístění v
kategorii E1 Hobby dosáhl Karel Janda, který dojel na
skvělém 6. místě z celkem 24 jezdců. V kategorii E2 Hobby
se nejlépe umístil Milan Jakubec, který dosáhl na výborné
16. místo z celkem 42. Bohužel některým jezdcům
zabránila v lepším výsledku jejich technika, ale důležité je,
že se nikomu nic vážného nestalo. Další informace či
výsledky
najdete
na
webových
stránkách
www.endurotabor.eu.

Začátek sezóny 2011 nedopadl
pro AMK Police špatně

Motoristická sezóna už konečně začala a tak se i aktivní
jezdci Automotoklubu Police nad Metují začali zúčastňovat
různých závodů motokrosu či endura.
Jezdci jezdící motokros se dne 24.4.2011 zúčastnili
závodu seriálu „Východočeský pohár motokrosu 2011“ na
trati v obci Ostrov u Lanškrouna a to Petr Matěna, Petr
Teiner a Pavel Plachta. Seriál je vypsán na 8 závodů, kdy
další se jedou v těchto městech: Rychnov nad Kněžnou,
Městečko Trnávka, Trutnov, Žamberk, Opatov. V některých
městech se závody konají během roku dvakrát. Motokros se
jede v kategoriích:
do 65 ccm - bez rozlišení věku a licence
do 85 ccm - bez rozlišení věku a licence
do 125 ccm - 125 hobby
nad 125 ccm - OPEN hobby
veterán A nad 40 let včetně
veterán B nad 50 let včetně
výběr – licence
V každé rozjížďce je bodováno pořadí 1 -15, za první
místo je připsáno 25 bodů, za patnácté místo je 1 bod, dále
pak body 25,20,16,13,11,10,...3,2,1. Výsledek celého
závodu je součet bodů v jednotlivých rozjížďkách (tj.max.
50 bodů za jeden závod). Závodník musí přejet od startu do
cíle v rozjížďce, aby mu byla tato rozjížďka započítána.
Vítězem poháru se stává ten závodník, který má nejvyšší
celkový bodový zisk ze všech závodů. Při rovnosti bodů
rozhoduje vyšší počet lepších umístění, při další rovnosti
lepší umístění v druhém závodě.
Naši jezdci ostudu neudělali a nejlepšího výsledku ve
své kategorii dosáhl Petr Matěna, který se umístil na 4.
místě. Více se můžete dozvědět na webových stránkách
www.pujami.cz.
Ve dnech 30.4.2011 a 1.5.2011 se v Petříkovicích, okr.
Trutnov konal první závod seriálu „Enduro Cup 2011“ pod
názvem Drapák Rally Petříkovice – dvoudenní Enduro závod
motocyklů. Další dva závody se jedou ve Walbrzychu
v Polské republice a v Opařanech. I tohoto závodu se
zúčastnili někteří aktivní jezdci jezdící za Automotoklub
Police nad Metují a to konkrétně Pavel Plachta se
startovním číslem 205, Karel Janda s číslem 156, Milan
Jakubec s číslem 163 a Jan Vajsar s číslem 155. Drapák
Rally se jel v těchto kategoriích:
- Junior do 20 let – bez rozdílu kubatur
- E1 Profi – do 125 2T, do 250 4T
- E2 Profi – do 250 2T, do 450 4T
- E3 Profi – nad 250 2T, nad 450 4T
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V letošním roce jsme se rozhodli, že bychom si mohli
nechat udělat nové dresy, neboť ty staré pomalu dosluhují.
Pavel Plachta společně s Petrem Teinerem se nejvíce
podíleli na nové podobě nových dresů AMK Police nad
Metují, obešli pár sponzorů a dojednávali vše s firmou,
která dresy vyráběla. Výsledkem je dres (viz obrázek), ve
kterém budou aktivní jezdci Automotoklubu Police nad
Metují reprezentovat svůj klub, město Police nad Metují a
zde uvedené sponzory na závodech po celé České
republice. Všem sponzorům patří velký dík.

Za AMK Police – Petr Dostál

BĚH SÍDLIŠTĚM již po 32.

V sobotu 21. května pořádá lyžařský oddíl TJ Spartak již
32. ročník silničního běhu sídlištěm. Opět poběží všechny
věkové kategorie od nejmenších dětí na 110 m až po
dorostence a muže na 3 km.
Přihlášky od 9 h na sídlišti v Gagarinově ulici, start první
kategorie nejmenších v 10 h. Těšíme se na Vaši účast.
Prosíme majitele automobilů, parkujících v Gagarinově
ulici, aby byli tak laskavi a na dobu konání Běhu sídlištěm,
v sobotu 21.5. od 9 do 12 h přeparkovali svá vozidla mimo
Gagarinovu ulici.
DĚKUJEME
Antonín Pohl

OD PÍPY K PÍPĚ již po 28.

Ve středu 1. června pořádá lyžařský oddíl TJ Spartak již
28. ročník silničního běhu na 7,8 km Od pípy k pípě.
Prezentace od 17 h, start v 18 h. Běží se od hostince Krčma
k hostinci U Lidmanů. Poběží mládež do 18 let, ženy, muži
a veteráni 40, 50 a 60 let. Převoz zavazadel zajištěn autem.
Těšíme se na Vaši účast.
Antonín Pohl

SSK Pedro Police nad Metují
Měú Police nad Metují

pořádá na atletické dráze pod sídlištěm sportovně společenskou akci určenou
veškerému obyvatelstvu bez rozdílu věku a výkonnosti

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

úterý 24. května 2011
od 16:00 do 18:30 hodin
atletická dráha pod sídlištěm
v této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech
a dosažený výkon zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kategorií … ti
nejmenší mohou běžet s doprovodem přijďte si zkusit za kolik „ uděláte
stovku „, vezměte své rodiče i děti, příbuzné, kamarády, spolužáky,
spolupracovníky a třeba i partu od piva a udělejte si své malé mistrovství
na 100 metrů…
přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …
rekord dráhy :

12,0 s Jan Voborník 2007

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

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

Proč ?

A proč ne …

Přijďte pobejt …
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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?
pro Vás připravilo
- největší výběr zahradnického sortimentu v oblasti Broumovského výběžku
( protože část rostlin vyrábíme, můžete u nás nakupovat za zajímavé ceny)

nabízíme tyto služby
-

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

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

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

Vám nabízí:
montáže televizních
a rozhlasových antén;

opravy STA a TKR; dodávky STA
na klíč - bytovky, penziony;
opravy a montáže na rodinné
domy
SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních
možností a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 510, 491 462 129
Mobil: 602 940 731 nonstop

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

24. květen 2011

v 15.00 hod.

26. květen 2011

v 15.00 hod.

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

http://autoskola-fiedler.wz.cz

Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

mob.+420 608 280 563
email: vera.novakova.avareal.cz
www.novakova.avareal.cz

Potřebujete sjednat a poradit podle Vašich
finančních možností v oblastech veškerého
pojištění tj. životní a úrazové pojištění,
pojištění majetku, pojištění motorových
vozidel, pojištění firem, cestovní pojištění a
také penzijní připojištění. Volejte 608 280 563
a zařídíme Vám nezávaznou schůzku se
zástupcem Generali Pojišťovny a.s.
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Stavění májky
Štěpána Horáka

▲ Místní odborníci konzultují technický postup

▲ Zátiší s Pellyho domem

▲ Od slov není daleko k činům, a tak májka

pomalu, ale jistě, stoupá vzhůru

▲ A už stojí!

▲ Bohužel ne dlouho. Poličáci si májku
▲ Hééééééj rup! Ještě kousek!

neuhlídali, a tak jim byla podříznuta.
34

U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 2 . č e r v n a 2 01 1
Dis tribuce: 8. června 2011
V yc há zí v ná kla du: 1 000 ks
A u t o ř i o bá lk y : M a r t ina Vá ň o vá , Pa v e l F r y dr y c h a Ja r os la v So uma r

Od dubna 2011 starou cisternu nahradila TATRA CAS 20-S2R

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

