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Obnova a nové výsadby stromů ve městě
Koncem měsíce dubna byla na několika pozemcích městské
veřejné zeleně provedena výsadba nových stromů. Nejvýrazněji se
projevila na Malém Rynku. Na podzim zde byla zredukována většina dřevin a v předjaří došlo k úpravě terénu. Po této přípravě bylo
ve středu svahu vysazeno nové stromořadí z malokorunných, bíle
kvetoucích třešní, a svah byl zatravněn. Do budoucna uvidíme, zda
bude vhodné tuto výsadbu doplnit keřovým patrem. Dále byly vysazeny dva nové stromy do vegetační plochy naproti firmě Pejskar
a spol. V předpolí před tmavé siluety stávajících smrků pichlavých,
byl vysazen středně velký, na podzim kontrastní, javor červený a na
protilehlou stranu, k mladému buku a jasanu, byl doplněn středně
velký medonosný trnovník akát. Další dva stromy, malokorunné,
růžově kvetoucí višně, byly vysazeny na sídlišti. Jeden na okraji
křižovatky ulic Hvězdecké a Gagarinovy, na boku garáží pod domem čp. 293 a druhý v zeleném pásu podél chodníku od kláštera
na sídliště, v úseku mezi domy čp. 289 a 397. V neposlední řadě,
jedním stromem na jižní straně Kolárova divadla, byl také částečně
naplněn příslib nové výsadby za smrky, pokácené na tomto místě v
minulosti. Nově vysazeným stromem je menší pyramidální/fontánový kultivar habru obecného. Posledním stromem, vysazeným v

letošní jarní sezóně, je jilm horský, a to v Hlavňově, v blízkosti bezpečnostního přelivu rekonstruovaného rybníku, kde ve skupině se
vzrostlým dubem a javorem nahradil pokácené břízy. Město mělo
naplánovanou a objednanou výsadbu ještě dvou stromů, a to středně velkých, rychle rostoucích javorů stříbrných, do areálu městské
plovárny, v rámci započaté obnovy stávajících vzrostlých javorů.
Z důvodu chyby ve školkařské firmě byl ale dodán jiný druh, a výsadba musela být posunuta na léto (speciální technologie pro letní
výsadbu) nebo na podzim.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Květen na radnici…

INFORMACE Z RADNICE

…v minulém příspěvku do Polického měsíčníku jsem se věnoval jen několika řekněme větším akcím, které proběhly na přelomu
března a dubna. Přišlo mi zbytečné rozebírat
každou pracovní schůzku, setkání nebo podpis dokumentu. Na druhou stranu je pravdou,
že kolikrát i krátké setkání bez jakéhokoli
očekávání může být milé a přinese podnět,
který se dá uchopit a postupně rozvinout ve
velikou a krásnou aktivitu. Je to samozřejmě
moje práce, s lidmi a jejich nápady, pro lidi a
celé město. Práce soustavná a dlouhodobá. Z
původní profese lesníka jsem zvyklý čekat na
výsledky své práce i několik let, ale někdy trochu závidím řemeslníkům, že za nimi je hned
vidět výsledek jejich práce na který mohou
být pyšní. Je tedy třeba se zabývat i drobnými
pracovními aktivitami, abych jednou mohl i já
ve své stávající funkci být pyšný na výsledky
práce své i celého týmu.
V přátelském duchu se neslo setkání starostů obcí Policka s radním pro dopravu a 1.
náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Martinem Červíčkem. Diskutovalo se nad
problémy dopravy a možnostmi oprav silnic.
Proběhlo 2. veřejné zasedání zastupitelstva
města. V nově rekonstruované Dřevěnce v
Úpici se sešli zástupci obcí Kladského pomezí
na jarní konferenci s představením nosných
témat pro letošní turistickou sezónu, výměnou
propagačních materiálů a informací. Muzeum
papírových modelů začalo spolupracovat s
Muzeem Náchodska, prvním projektem je společná vstupenka. V obřadní síni jsme přivítali
15 nových občánků našeho města, mezi nimi i
první dítko roku 2019, slečnu Alici Bártovou.
Naši hasiči zahájili další sezónu první jarní
soutěží, Radešovskou osmou. Přehlédnutá
drobnost, ovšem s fatálními následky, připravila o vítězství v požárním útoku domácí
družstvo. Pohár si odvezli hasiči z Bezděkova.
Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň, s nímž
spolupracujeme na různých projektech, zahájil novou sezónu na svém pěchotním srubu
„Na Pláni“ nad Chlívci. Poslední akcí dubna
bylo tradiční stavění máje na polickém rynku.

Velké poděkování všem zainteresovaným a
zúčastněným spolkům i veřejnosti a také hlídačům, díky nimž můžeme krásnou májku obdivovat celý měsíc.
V knihovně v Novém Městě nad Metují
jsme s vedoucí CKV Janou Rutarovou shlédli literárně hudební pořad Josefa „Pepsona“
Snětilého o Albrechtu z Valdštejna. Jednáme
o možnosti jeho vystoupení u nás v Polici.
Sešli jsme se s některými lékaři a podnikateli
a hovořili o jejich dalším působení a možnostech spolupráce a podpory ze strany města.
Přednáška v Kolárově divadle „Děti v pasti
sociálních sítí“, připravená MAS Stolové hory
ve spolupráci s policií ČR a městem pro mě
nebyla úplně příjemným zážitkem. Byl jsem
opravdu nemile překvapen a lehce otřesen a
snad poprvé v životě smutný z toho, že mám
tolik malých dětí. Nicméně přednáška byla
skvěle připravená a všem rodičům ji vřele
doporučuji. Polická knihovna se připojila k
celorepublikové akci Noc Literatury, letos
s podtitulem čteme na radnici s radními. V
historických prostorách radnice měli příchozí možnost zaposlouchat se do textů současné literatury. Žáci základní umělecké školy
odehráli dva krásné koncerty maminkám a
my se těšíme na další dva pro tatínky. Na den
vítězství, ve středu 8. května, jsme si pietním
aktem na hřbitově připomněli oběti druhé světové války. Ten samý den, na státní svátek, se
slavilo v Mateřské škole ve Fučíkově ulici.
Současní i bývalí zaměstnanci, děti i rodiče,
gratulanti z okolních školek a mnozí další se
sešli při krásném výročí 40 let od otevření naší
mateřinky. Vystoupení dětí, soutěžní stezka
pro děti, posezení pro zaměstnance, milá a
příjemná atmosféra. Přejme naší školce do
dalších let hodně šťastných dětí a spokojených
zaměstnanců.
Na radnici jsme přijali poslance Pavla
Bělobrádka, se kterým jsme diskutovali některé současné problémy, současné novelizace
zákonů nebo přestupková řízení. V Náchodě
proběhlo školení k povodním a povinnostem
samosprávy ohledně povodňových komisí a

Komentář k prodeji městských pozemků

V minulých týdnech proběhl prodej tří
městských pozemků pro výstavbu rodinných
domků v ulici „Bělská“. S ohledem na to, že
v současnosti evidujeme velký okruh zájemců
o městské pozemky, byl proces prodeje pozemků proveden obálkovou metodou, s maximálním důrazem na transparentnost celého
procesu (shodou okolností byly požadavky na
tento postup obsaženy rovněž v podmínkách
národního dotačního programu, v rámci nějž
jsme požádali o dotaci na výstavbu infrastruktury v této lokalitě).
Již při vyhlašování možnosti prodeje těchto pozemků nám bylo jasné, že pokud chceme
zamezit podávání spekulativních či fiktivních
nabídek, musíme vyhlásit buď povinnost

Polický měsíčník - červen 2019

složení nevratné kauce u každé podané nabídky, nebo stanovit podmínky zrušení výběru
(např. pokud u pozemku odstoupí 3 uchazeči,
bude vyhlášen výběr na daný pozemek znovu). Nakonec převládla na straně radních lidskost, a podmínky pro účast ve výběru byly
stanoveny velice měkce, de facto ve prospěch
zájemců o koupi (tedy nebyla stanovena kauce, a rovněž nebyly definovány podmínky pro
zrušení soutěže).
Po otevření obálek s nabídkami se ukázalo, že úvahy nad kaucemi, či nad podmínkami pro zrušení soutěže, měly být přetaveny
ve skutečnost. V rámci podmínek soutěže tak
byla podána celá řada nabídek, které nebyly
v konečném důsledku míněny jako vážné,

POZVÁNKA

na 4. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2019,
které se bude konat
ve středu

26. června 2019
od 17.00 hodin

na sále Pellyho domů
platných předpisů. Setkání starostů a místostarostů hostila Česká Skalice, na programu byla
spolupráce a téma grantových programů. Na
příkladech dobré praxe z jednotlivých měst
jsme získali několik zajímavých poznatků,
které bude možné zapracovat do našeho současného systému. Před uzávěrkou měsíčníku v Polici proběhlo ještě několik tradičních
a úspěšných akcí. Za krásného slunečného
počasí se vydalo několik stovek účastníků
na Mezinárodní polický vandr. Klub přátel
turistiky pod vedením Petra Scholze připravil akci jako vždy kvalitně, trasy, občerstvení i doprovodný program. Účastníkům byly
odměnou krásné výhledy při vandrování
Broumovskými stěnami. Klub běžeckého
lyžování SKI Police ve spolupráci s městem
uspořádal, letos jubilejní, 40. ročník Běhu sídlištěm. Mnoho nadšených účastníků, především v dětských kategoriích, je příslibem do
budoucna, že pohodové a přátelské setkání při
sportu pro všechny z Police jen tak nevymizí.
A přesně ve stejném duchu se nesla i Polická
stovka. Atletický trojboj měl mnoho účastníků, ale jen několik vítězů. Sláva jim a čest
poraženým, ale hlavně že spokojeným a šťastným. Díky Petru Jansovi a jeho pomocníkům
za další vydařený ročník.
Jirka Beran
neboť jejich podatelé po oznámení výsledků své nabídky stáhli či od těchto nabídek
odstoupili. Dlužno dodat, že v případě dvou
pozemků proběhl výběr víceméně standardně, ovšem u třetího z uvedených pozemků to
již moc standardní nebylo (nicméně opakuji,
k porušení podmínek soutěže ze strany uchazečů nedošlo a vše proběhlo v rámci ne úplně
šťastně vymezených regulí).
Nepíšu o tom, abych kohokoliv očerňoval,
ale abych uvedl „městskou šeptandu“ pokud
možno na pravou míru, potažmo také proto,
abych předem avizoval, že v případě takovýchto dalších převodů pozemků pro výstavbu rodinných domů (blíží se příprava území
nad Smetanovou ulicí) již nebudeme dobrohloupí, a systém kaucí či důvodů pro zrušení
soutěže předem jasně definujeme.
Jirka Škop, místostarosta
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Květen z pohledu místostarosty

evropských autorů jsme účastníkům akce přiblížili i významné prostory naší radnice.
Architekti ze City Upgrade nám odprezentovali poslední verzi Vize rozvoje města reagující na připomínky z veřejné diskuse s tím,
že v rámci tohoto posledního jednání ještě vyvstal požadavek na dopracování vize případného využití objektu bývalých jeslí vedle areálu základní školy, neboť v minulém volebním
období jsme vážně uvažovali o koupi tohoto
objektu s tím, že nás od koupě odradila pouze
vysoká kupní cena. Stále o koupi uvažujeme
s tím, že pokud by se našlo vhodné využití
(včetně dotačního krytí alespoň částí nákladů
spojených s rekonstrukcí a pořízením nemovitosti) budeme s majiteli znovu jednat.
V druhé polovině května proběhlo
v České Skalici další z pravidelných setkání
starostů a místostarostů měst okresu Náchod,
kterého jsme se účastnili s panem starostou.
Hlavním tématem tohoto setkání byly systémy
městských dotací v jednotlivých městech regionu. Jelikož nás toto téma zajímá, především
s ohledem na úpravu hodnocení podaných
žádostí, vyslechli jsme se zájmem řadu inspirativních řešení od našich kolegů. Na druhé
straně je třeba uznat, že náš stávající systém
je z větší části standardní o obdobný jako systémy, které jsou používány v jiných městech,
nicméně drobné kontury s ohledem na vývoj
v oblastní městských dotací by si náš systém
jistě zasloužil.
Proběhlo zasedání pracovní skupiny
pro webové stránky města, na kterém bylo
schváleno definitivní zadání prací, které by
měly být v rámci úprav
městských webových
stránek
provedeny.
Následovat bude poptávka u současného
webu,
V poslední době provozovatele
lze často vidět, jak případně zadání nového
ze střešního svodu
na úrovni chodníku
při dešti vesele vyvěrá pramínek (někdy
pramen či dokonce
gejzír) dešťové vody.
Důvodem
takového
stavu je v absolutní
většině případů ucpaný lapač střešních splavenin – tzv. gajgr.
Většina lidí se domnívá, že tento lapač, který je umístěný na konci dešťového svodu na patě domů a budov na úrovni chodníků, je již
součástí chodníků, a že je tedy jeho čištění povinností města. Ale
POZOR, to je velký omyl! Lapač střešních splaveni, je stejně jako
z něj vycházející přípojka dešťové kanalizace VŽDY ve vlastnictví
majitele nemovitosti, ze které odvádí dešťové vody!
V tomto směru se obracíme na všechny majitele budov, které
sousedí s veřejnými komunikacemi, aby provedli vyčištění svých
lapačů střešních splavenin. V letním období nečiní vyvěrající či vytékající voda větší problémy, nicméně v ostatní částech roku, kdy
padají teploty pod bod mrazu, se v místech, kde správně nefunguje
odvod dešťových vod, tvoří náledí, a vytváří se tak potenciálně nebezpečné situace pro chodce.
Děkujeme předem všem aktivním majitelům budov za údržbu
jejich nemovitostí a drobnou pomoc se zlepšením veřejných prostor
města!
J. Škop, místostarosta

Květen začal velice výživně, a to hlídáním
naší polické májky, kterou jsme společně se
starostou, hasiči, radními, kamarády či náhodně kolemjdoucími (či kolemjedoucími) tradičně uhájili!!! VŠEM VELKÝ DÍK ZA POMOC
PŘI TOMTO NELEHKÉM ÚKOLU!
V průběhu měsíce pokračovaly stavební
práce na rekonstruovaném úseku komunikace II/303 v úseku Bukovice – Pěkov. Postup
prací jsme kontrolovali průběžně na dvou
kontrolních dnech, které byly v rámci měsíce května Údržbou silnic svolány. Společnost
EUROVIA postupovala po celou dobu velmi rychle a na stavbě nevznikaly nedůvodné
prodlevy. Pokládka finálních vrstev povrchu
proběhla v předem ohlášených termínech, přičemž tyto práce zkomplikovaly život místních
jen v rozsahu nezbytného minima, které bylo
zapotřebí pro kvalitní provedení stavby.
Společně s panem starostou jsme se účastnili 8. 5. tradičního pietního aktu věnovaného
oslavám Dne vítězství, a současně uctěním
památky všech obětí 2. světové války jak z řad
spojeneckých vojsk, tak z řad civilního obyvatelstva. Při této příležitosti jsem rovněž připomněl, že (často zlořečená) Evropská unie, je
krom jiného zárukou nejdéle trvajícího období
míru v Evropě, na což bychom měli myslet i
ve chvílích, kdy z různých pohnutek uvažujeme o výhodách „czexitu“.
S Jardou Součkem a Ivankou Richterovou
jsme využili možnosti stát se aktéry Noci literatury 2019, která s dovětkem „aneb čteme na
radnici s radními“ proběhla 9. 5. na naší radnici. Krom velmi zajímavých textů současných

Dešťové svody – povinnost
údržby jde za vlastníkem

výběrového řízení, pokud by stávající provozovatel nebyl provedení úprav v požadovaném rozsahu schopen.
Za poměrně příznivého květnového počasí
proběhl další ročník Polické stovky, která se
již zařadila k opravdu tradičním akcím pořádaným ve městě. Petru Jansovi a celému jeho
týmu, jakož i všem, kteří si přišli zazávodit,
patří velký dík!
Po uplynutí zákonných lhůt došlo k projednání návrhu změny č. 1 územního plánu
města, přičemž z hlediska veřejnosti nebyly
k projednávané změně vzneseny žádné vážné připomínky, které by jakkoliv blokovaly
dokončení projednání této změny. Po letech
marného boje (přes opakované doplňování či
úpravu zadání změny, a přes zdržení v rámci
procesu SEA) je tak konečně i u téhle záležitosti vidět světlo na konci tunelu.
V závěru měsíce května pak proběhla
povodňová prohlídka Pěkovského potoka,
přičemž na základě závěrů této prohlídky
bude dále jednáno jak se správcem toku o
odstranění nánosů v některých částech toku,
tak s vlastníky některých pozemků, kteří na
hraně toku či v jeho blízkosti skladují snadno
splavitelné materiály, nebo svou aktivitou na
pozemku v blízkosti koryta vodního toku vyvolávají závadný stav jiným způsobem.
Celkem pestrý měsíc byl zakončen jednáním zástupců obcí Náchodska s Radou
Královéhradeckého kraje, kterého jsme se
účastnili společně s panem starostou. Na tomto jednání jsme zmínili či připomněli témata
z oblasti dopravy, životního prostředí či cestovního ruchu, která nás pálí, nicméně s ohledem na blížící se konec volebního období
současného krajského zastupitelstva (podzim
2020) je otázkou, zda budou zmíněné návrhy
vůbec rozpracovány.
Přeju hezký den dětí a příjemný červen
Jirka Škop, místostarosta

Filipojakubská noc (foto I. Vrbová)
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Julinka z nitra se povznáší
a dobrou zprávu všem přináší;
přináší zprávu jistou, že pramení
vodu čistou

Rok se s rokem sešel, a opět je tu informace o kvalitě vody z prameníku „Jůlinka“ na polickém náměstí. Je to velké bohatství, a ve veřejném prostorou široko daleko unikátní zdroj pitné vody, který nemá
obdoby. Momentálně vydatně teče a poskytuje každou minutu cca 75
litrů vody, což je denně nějakých 108 m3. Počátkem dubna z něho
Hydrogeologická společnost s.r.o. opět odebrala vzorky vody a akreditovaná Ekologická laboratoř PEAL s.r.o. následně provedla jejich
úplný rozbor. Výsledky byly porovnány s vyhláškou č. 252/2004 Sb.,
v platném znění, (kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
vodu a četnost a rozsah kontroly), a jsou uvedeny v protokolu o zkoušce
č. 5377/2019. Na základě této kontroly lze konstatovat a oficiálně deklarovat, že voda z „Jůlinky“ stále vyhovuje limitům pro pitnou vodu
bez úpravy, a to jak po stránce chemické, tak i po stránce bakteriologické. Vzhledem k trvale vyššímu obsahu dusičnanů (37 mg/l), není
i nadále tato voda použitelná pro přípravu umělé výživy kojenců
(limit činí 15 mg/l). Z hlediska charakteristiky jde o vodu středně mineralizovanou, hydrogenuhličitano-vápenatou, s poněkud nepříznivým
poměrem vápníku a hořčíku (88% - 12%), obsah hořčíku je nižší - 12
mg/l (optimum je 20 - 30 mg/l) a obsah vápníku naopak vyšší - 92 mg/l
(optimum je 40 - 80 mg/l). Jde o vodu tvrdou, s optimální tvrdostí 2,8
mmol/l (optimum je 2 - 3,5 mmol/l). Protokol se všemi analyzovanými
ukazateli je k nahlédnutí na MěÚ. Nezbývá než si přát, aby tento zdroj
životodárné tekutiny i nadále vydával z nitra země její bohatství, a na
podzim mohl být proveden další kontrolní rozbor.

Hodnoty vybraných ukazatelů:
UKAZATEL
reakce vody
tvrdost (Ca+Mg)
konduktivita (vodivost)
zákal
NEL
rozpuštěné látky
ChSK-Mn
hořčík
vápník
sodík
železo
měď
mangan
chrom
kadmium
nikl
vanad
olovo
sírany
chloridy
fluoridy
dusičnany
dusitany
hydrogenuhličitany
Arsen
bakterie a pod.
mikrobiální obraz

JEDNOTKA
pH
mmol/l
mS/m
ZF
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
mg/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
KTJ/100 ml
jedinci/ ml

SKUTEČNOST

LIMIT, OPTIMUM

7,7
2,8
54
0,21
< 0,10
364
0,81
12
92
1,8
< 0,05
<20
< 0,02
< 5,0
< 1,0
< 5,0
< 10
< 3,0
34
23
0,41
37
< 0,01
130
< 3,0
0
0

6,5 - 9,5
2 - 3,5
125 (25 - 50)
5
1000 (200 - 400)
3
20 - 30
40 - 80
200
0,20
1000
0,05
50
5
20

Technické služby informují

Úprava „Pampers“ hřiště

V posledním měsíci dostálo Pampers hřiště několika oprav a
následně i úprav. Pracovníci TS zde opravovali lampu veřejného
osvětlení, kterou se vandalové pokoušeli vyvrátit. Lampu narovnali
a znovu zabetonovali. Dále pracovníci TS odstranili lavičky, pokáceli thuje a zrušili prostor ohniště. Během několika dnů zde přibude i
stojan s informacemi a provozním řádem. Veškerými úpravami těchto
prostor se snažíme předejít dalším projevům vandalismu, aby dětské
hřiště i sousední geokoutek mohly sloužit k účelům, ke kterým byly
vytvořeny.
TS

Oprava chodníku v ulici Na Babí
Po úpravě městem reklamovaného
sklonu silnice z ulice
Na Babí do ulice Na
Bělidle, kterou prováděla firma Strabag
bylo potřeba upravit
i výšku obrubníků a
předláždit část chodníku. Tuto rekonstrukci již prováděli
pracovníci
našich
technických služeb.
TS

10
250
100
1,5
50
0,50
10
0
50

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
Polický měsíčník - červen 2019
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Třídění bioodpadu v domácnosti
O důležitosti kompostování bioodpadu, který je cenným zdrojem humusu,
potřebného pro zdravou půdu, už asi nemusíme dlouze diskutovat. Zvláště potřebné je pak domácí kompostování,
jako efektivní způsob předcházení vzniku odpadu. Zároveň je také nutností,
odstranit zlozvyk odkládání bioodpadu z domácností i zahrad do směsného
odpadu (tedy do popelnic a kontejnerů),
abychom tím zamezili jeho následnému
nežádoucímu skládkování.
V souvislosti s potřebnou změnou dosavadních domácích zvyklostí je také třeba řešit otázku, jak doma s bioodpadem
nakládat a jak ho shromažďovat odděleně od ostatních odpadů, aby nehyzdil
a nesmrděl (toto bývá vedle pohodlnosti nejčastější překážka pro jeho třídění a
uchovávání v domácnostech). Rada je
zde velmi jednoduchá - tak jako ostatní
vytříděný odpad, lze i bioodpad ukládat
do speciálních nádob, např. košíků, které oddělené shromažďování umožňují, a
navíc zajišťují jeho potřebné odvětrávání
a vysoušení. Významně tím snižují hnití
a odstraňují zápach. Čerstvý bioodpad
má vysokou vlhkost a v uzavřeném koši
nebo jiné nádobě se u dna může utvořit
zvodnělý výluh, ve kterém odpad začne
hnít (rozkládat se bez přístupu vzduchu)
a zapáchat. Pokud však bioodpad ukládáte do speciálních odvětrávaných košů,
výluh se nevytvoří a zápach se sníží na
minimum. Do této nádoby je ale ještě
potřebné a i pohodlné vkládat speciální
paropropustné kompostovatelné papírové nebo škrobové sáčky. Po naplnění
je lze odložit do kompostéru, na kompost
nebo do hnědého kontejneru na bioodpad
z kuchyní a domácností, společně s ním
- zkrátka vysype se z koše i se sáčkem.
Manipulace s bioodpadem je tak jednoduchá a čistá. Není ale možné, zaměnit
papírové nebo škrobové sáčky za mikroténové (plastové). Košík i speciální
sáčky je možné koupit v internetovém
obchodě (např. www.ekonakup.cz nebo
www.nakompost.cz). Bioodpad v Polici,
nekončí v popelnici.
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Kolektivní systém Elektrowin

Společnost ELEKTROWIN a.s.
je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých
elektrospotřebičů v České republice.
Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.
Akcionáři
společnosti
jsou přední výrobci velkých i malých
elektrospotřebičů.

Město Police n. M. má se společností
Elektrowin a.s. uzavřenou smlouvu o odběru
vyřazených elektrozařízení. Veškeré velké i
malé elektrospotřebiče je možné buď odevzdat
v elektroprodejně, nebo ve sběrném dvoře, a
malé spotřebiče je také možné odložit do venkovních kovových sběrných kontejnerů.

Nový závod Rumpold RCHZ
končí první rok provozu

Nový závod firmy Rumpold RCHZ
na recyklaci chladicích zařízení funguje od
ledna letošního roku v průmyslové zóně
u Havlíčkova Brodu a plánuje za rok zpracovat okolo 160 000 vyřazených lednic. To
je zhruba polovina množství, které ročně

vysbírá kolektivní systém ELEKTROWIN.
Do ČR tak konečně přišla skutečně inovativní technologie, která splňuje veškeré požadavky legislativy. V třísměnném provozu se
zde střídá 20 pracovníků. ELEKTROWIN a.s.
se společností uzavřel pětiletý kontrakt, bez
něhož by návratnost investice nedávala reálný
smysl.
„Smyslem technologie je odsát co nejvíc
freonů, a přispět tak k ochraně životního prostředí, aby nedocházelo k oslabování ozonové
vrstvy,“ řekla při slavnostním otevření ředitelka provozovny Marcela Špelinová.
Závod vznikl během dvou let v areálu bývalých kasáren u letiště nedaleko vsi Poděbaby,
která je částí Havlíčkova Brodu. Stavba stála
80 milionů korun, náklady ve výši dalších 80
milionů si vyžádalo nasazení technologie firmy SEG. Společnosti Rumpold a SEG předtím tuto službu v ČR nabízely pomocí mobilní
linky.
Závod by měl ročně zpracovávat okolo
8000 t chladicích zařízení, využije se z nich
92 % materiálu. Chladicí zařízení se skládají z mnoha rozmanitých materiálů – jsou to
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například skleněné poličky, kovové součásti,
plasty, elektrické kabely, guma a také chladicí
a nadouvací médium. Recyklace těchto zařízení je tedy komplikovanou záležitostí vyžadující skutečně moderní inovativní technologie.
Znovu se využívá téměř vše, počínaje měděným kabelem. Vzniká železná a plastová
drť i polyuretanová moučka vyrobená z izolace zbavené freonu. Mezi odběrateli jsou například hutě a výrobci stavebních materiálů.
Freon se likviduje ve spalovně, recyklovat ho
vzhledem k platné legislativě není možné.

Třídění jedlých olejů a tuků

Od příštího roku bude k obecním povinnostem patřit i ta, že mají zajistit místa, kde
mohou občané odkládat použité jedlé oleje a
tuky. Tuto povinnost budou obce moci plnit
několika způsoby. Tím organizačně nejsnazším je sběr prostřednictvím sběrných dvorů. V
mnoha obcích mohou lidé odnášet jedlé oleje
a tuky do sběrných dvorů již nyní – ideálně
v uzavíratelných plastových lahvích. Další variantou, která již v některých obcích ČR také
funguje, a je pro obyvatele ČR jistě komfortnější, je třídění olejů do separačních nádob,
k tomu určených. I tady je ale potřeba slít
použitý olej z pánve nebo z fritovacího hrnce
po vychladnutí do uzavíratelných PET lahví. Obec si hlavně musí zajistit odvoz těchto
olejů oprávněnou osobou – svozovou firmou,
která má pro tuto činnost příslušný souhlas
Krajského úřadu. Firmy se liší svými nabídkami, celá řada z nich poskytuje nádoby na sběr
a jejich svoz zdarma. Sebrané a předané oleje
a tuky je třeba vést v průběžné evidenci odpadů pod kódem 20 01 25 – jedlý olej a tuk, odpad kategorie „O“ (ostatní odpad.). Aktuálně
již sběr jedlých olejů funguje přibližně v desetině obcí ČR. Na ostatních místech s nimi lidé
zatím nakládají bohužel i tak, jak jsou zvyklí z
minulosti. Nejčastěji tedy, po vzoru našich babiček, končí v kanalizaci. Tam ale nepatří, a to
minimálně ze dvou důvodů – jednak proto, že
ucpávají kanalizaci a také proto, že se zbytečně připravujeme o cennou surovinu. Odpadní
jedlé oleje a tuky, lze využít při výrobě biopaliv, v bioplynových stanicích, kde z nich lze
také vyrobit elektřinu a teplo nebo biometan,
v některých případech slouží k výrobě kosmetických přípravků.
V Polici n. M. lze použité oleje a tuky,
slité do PET lahví nebo kanistrů, odkládat
do sběrného dvora.

Odpadová statistika
za rok 2018

Jak na tom byli poličtí občané s tvorbou
odpadů v loňském roce? V následujícím
přehledu si můžete udělat obrázek.
Ze stanovených míst pro odkládání
odpadů na území města Police n. M.
bylo prostřednictvím společnosti Marius
Pedersen, a.s. svezeno následující množství komunálního a drobného stavebního
odpadu (pro porovnání uvádím v závorkách údaje za rok 2017):

yy plasty 75.573 kg (63.849), nápojové kartony
1.177 kg (1.036), sklo 66.909 kg (60.352),
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yy

yy
yy
yy
yy

papír 81.344 kg (67.236), železo 6.994 kg
(5.540),
pneumatiky 3.510 kg (9.999), barvy a lepidla
3.869 kg (3.112), léčiva 4 kg (6), rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy a detergenty 971 kg (346), oleje 1.091 kg
(479),
biologicky rozložitelný odpad 748.730 kg
(143.730),
objemný odpad 181.800 kg (164.180),
směsný (zbytkový) komunální odpad 703.058
kg (1.109.368)
stavební odpad 269.070 kg (263.570).

Celkové množství svezeného odpadu v roce 2018 tedy činilo 2.144.400 kg
(1.892.817).
Toto celkové množství odpadu lze také
rozdělit následovně:

yy do kontejnerů a SD bylo vytříděno PL, NK,
SK, PAP, ŽE, BIO 273.427 kg (224.623) =
12,8 % (11,9)
yy SD a mobilními sběry dále prošlo 514.945 kg
(563.586) = 24,0 % (29,7), z toho
yy nebezpečný odpad vč. olejů 5.935 kg (3.957)
= 0,3 % (0,2)
yy objemný, bio odpad a pneumatiky 239.940 kg
(296.059) = 11,2 % (15,6)
yy stavební odpad 269.070 kg (263.570) = 12,5
% (13,9)
yy v kompostárně bylo předáno ze soukromé a
veřejné zeleně bioodpadu 652.670 kg (0) =
30,4 % (0)
yy popelnicemi a kontejnery u domů (včetně
chalupářů) prošlo 598.917 kg (783.856) =
27,9 % (41,5)
yy z odpadkových košů, z ulic (smetky), ze hřbitova a z ostatních činností technických služeb
a města bylo prostřednictvím překladiště na
bývalé skládce u Radešova odvezeno 104.140
kg (320.752) = 4,9 % (16,9) odpadů.

Průměrně tedy na 1 obyvatele města
vychází ročně celkem 528 kg (430) odpadu,
z toho

yy 67 kg (51) vytříděných do kontejnerů (PL,
NK, SK, PAP, ŽE, BIO),
yy 127 kg (136) odpadu nebezpečného, objemného, ze zeleně a stavebního, odložených ve
sběrném dvoře,
yy 161 kg (0) bioodpadu, předaného v kompostárně,
yy -147 kg (178) směsného odpadu odloženého
do popelnic nebo kontejnerů u domů;
yy zbývajících 26 kg (73) je podíl na odpadu
z odpadkových košů, z ulic, ze hřbitova a z
ostatních činností technických služeb a města.

Do odpadové evidence se nepočítá vyřazená elektrozařízení, odebraná zpětným odběrem prostřednictvím sběrného dvora a kolektivních systémů Asekol, Elektrowin a Ecobat,
které činilo 18.386 kg (17.551).
Pro představu ještě uvedu, že celkové
odpadové náklady za rok 2018, bez provozních nákladů technických služeb a po odečtení příjmu od společnosti Eko-kom, Asekol a
Elektrowin 636.699,- Kč (553.000,-), činily cca 3.715.208,- Kč (3.679.000,-), což je
průměrně na každého obyvatele cca 914,- Kč
(836, -).
Co dodat závěrem? Podíl 12,8 % vytříděných
PL, NK, SK, PAP, ŽE a BIO do kontejnerů,
z celkového množství vytvořených odpadů je
sice trochu více než v loňském roce, ale je to

O PRÁZDNINÁCH 
VYJDE OPĚT JEDNO
DVOJČÍSLO POLICKÉHO
MĚSÍČNÍKU

Tak jako v loňském roce vyjde i letos o prázdninách jedno společné číslo
Polického měsíčníku. Své prázdninové
příspěvky zasílejte na adresu redakce nejpozději do 20.6.2018, otištěny budou 1. 7.
2019. Další číslo Polického měsíčníku pak
vyjde až 2. 9. 2019, jeho uzávěrka bude 20.
8. 2019.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Pavel Pohner

Rozpis lékařů

stomatologické služby

červen 2019

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

08. - 09. 06. Medical Cannabis s.r.o.
491 512 277
MUDr. Jitka Farná
Tyršova 327, Police n. M.			
15. - 16. 06 MUDr. Lukáš Neoral ml
491 541 654
ZS Police n. M.
602 333 427
22. – 23. 06. MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
29. – 30. 06. MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police n. M.

stále málo. Tento údaj je ale poněkud zkreslený, protože pokud vztáhneme toto vytříděné
množství k celkovému množství směsného odpadu z popelnic a kontejnerů, pak předmětný
podíl činí cca 45,7 % (28,7), a tento podíl už
je výrazně příznivější (průměrný podíl těchto
složek včetně bioodpadu v naplněné popelnici je celkem cca 65 %). I když jsou v tomto
směr ještě rezervy, tak lze za tento výsledek
polické občany pochválit. Třídění odpadů
je potřebné nejen kvůli tomu, aby město získalo pro provoz odpadového systému vyšší
finanční příspěvek od společnosti Eko-kom a
ušetřilo finance za ukládání odpadu na skládku, ale i z důvodu nutnosti snižování množství odpadu ukládaného na skládku, zpětného
využívání surovin a snížení spotřeby energií.
Samozřejmostí by mělo být, že do popelnic
nelze odkládat nejen tříděné odpady, ale
ani žádná (tedy ani ta nejmenší) vyřazená
elektrzařízení, baterie, barvy a další nebezpečné odpady, a ani bioodpady.
Za město lze konstatovat, že podmínky pro
třídění a řádné nakládání se všemi základními
složkami komunálního odpadu jsou vytvořené
(a budou se i nadále rozšiřovat), a je potřebné
je využívat. Tak ať „Třídí celá Police, je to
snadné velice“.
Závěrem děkujeme všem, kdo důsledně
třídí a se svými odpady řádně nakládají
v rámci městského odpadového systému.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea

V dubnu 2019 slavili:
70 let
pan Jaroslav Klíma
75 let

paní Anna Štefaniaková
paní Soňa Verešová
paní Jana Kovaříková
paní Jaroslava Štodtová
paní Helena Klimešová
paní Ilonka Muzikářová
pan Jaroslav Pichl
pan Vladimír Středa

80 let

paní Zdenka Berková
paní Růžena Heinzlová
pan Václav Thér

85 let

paní Marta Dubišarová
paní Jiřina Panenková

90 let

paní Alena Lecnarová

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke
dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.5.2019 město Police
nad Metují 4037 obyvatel.
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví a krásné dny plné
pohody v dalších letech.

Svatby
V dubnu zaznělo svatební ANO na Polic-ku třikrát, jednou
na Ostaši, 2x v obřadní síni.
1.4. v kapli na Ostaši
27.4. Radek Thér a Bára Pastorková
27.4. Jan Beneš a Anna Krobotová

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

Vítání občánků
Letošní rok bude asi ve znamení
miminek – svateb nám ubylo, zato dětí
přibývá.
Letošní druhé vítání bylo v plném
počtu, přivítali jsme 15 dětí ve 3 obřadech. Zároveň jsme darovali Pamětní
list a dárek prvnímu dítěti roku 2019
Alici Bártové.

Sebastian Rozum
Agáta Pivničková
Anna Kozárová
Amálie Jelínková
Michal Černý
Barbora Holečková
Vít Dostál
Marek Šefc
Antonie Knittelová
Mia Rozumová
Alice Bártová
Radim Špaček
Tobiáš Gloser
Sára Špulková
Agáta Jirmannová

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali
Domovu pro seniory v Polici nad Metují a
všem jeho zaměstnancům, kteří nám umožnili s naší milovanou prapra – pra – babičkou,
tchýní a maminkou, paní Jiřinou Ročkovou,
důstojně a se vší slávou oslavit její 100.
narozeniny.
Poděkování patří zároveň také i polickému starostovi, panu Jiřímu Beranovi a pracovnicím Okresní správy sociálního zabezpečení v Náchodě, kteří přijeli naší babičce také
gratulovat.
Paní Ročková se narodila 20.dubna 1919
a ráda doteď vtipkuje, že se narodila na den
stejně jako Hitler, a proto je tak silná a odolná. Narodila se do rolnické rodiny, která
bydlela ve Strašově u Lázní Bohdaneč. Paní
Ročková měla 6 sourozenců, přičemž sama
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Dagmar Hambálková, matrikářka
byla nejmladší z nich. V mládí
pracovala v Tesle v Přelouči,
později pak zůstala už jen v
domácnosti. Se svým manželem, panem Josefem Ročkem
(zemřel ve věku 98 let) společně bydleli v bytě v Lázních
Bohdaneč , strávili spolu 75
let a vychovali jednu dceru.
Velkou zálibou paní Ročkové
bylo celý život pečení všeho
druhu, její cukroví a dorty byly
vždycky vynikající !!!
Na závěr bychom chtěli
naší babičce ještě jednou popřát
spoustu zdraví, štěstí a životního elánu do dalších let, máme
Tě všichni moc rádi.

Autoři článku: rodina Rusova, Hertíkova,
Lojškova a Baldrychova
Polický měsíčník - červen 2019

KNIHOVNA
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Slovem i obrazem

Knihovna města Police nad Metují spolu s Miejskou Bibliotekou Publicznou im.
CK Norwida ve Świdnici realizuje projekt „Slovem i obrazem“ spolufinancovaný
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční
spolupráce 2014-2020 Interreg V - A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu
Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 /
0.0 / 16_008 / 0001774.
Knihovna města Police nad Metují vyhlásila v březnu literární soutěž pro regionální autory a ilustrátory na prózu s ilustracemi
v rozsahu do 200 s. Dne 5. 4. se sešla komise
a jako vítěze vybrala paní Olgu Landovou a
její knihu povídek Vůně jasmínu. Polský partner – knihovna ve Swidnici zajistí v rámci
projektu vydání této knihy. Spolu s účastníky
březnového workshopu a autorkou a ilustrátorem Vjačslavem Iljašenkem se vydáme ve
dnech 14. – 16. června do Swidnice, kde bude
kniha slavnostně představena spolu s polskou
knihou a zároveň bude zahájena výstava prací
vzniklých při workshopu.
V Polici chystáme prezentaci výsledků projektu dne 6. 9. 2019. Proběhne český křest knih a bude zahájena výstava prací
z workshopu.

Noc literatury

Pokud byste chtěli Zkrotit vlka, sledovat
Osud tažných ptáků, vydat se na Expedici či
do Hlavního města, nebo s Navrátilkou hledat To nejlepší, co máme, měli jste jedinečnou
možnost 9. května, kdy jsme se sešli pod střechou naši radnice a zaposlouchali se do ukázek z evropské současné literatury. Ten podvečer totiž probíhala Noc literatury a stránky
autorů Benjamina Blacka, Maartenta Harta,
Bei Uusmy, Robetra Menasseho, Donatelly Di
Pietrantoniové a Griet Op de Beeckové ožily
v podání zajímavých interpretů.
Zahájila ochotnická herečka Ivana
Richterová a přidali se pánové Jiří Škop, také
ochotník a zároveň místostarosta a Jaroslav
Souček, ochotnický režisér a člen rady města.
Chtěli jsme připomenout ne, že řízení města je
divadlem, ale že ochotníci se vždy (v historii
i nyní) zajímali o život a chod našeho města a
sami přidali ruku k dílu. Pozdravit naše snažení přišel také pan starosta, kterého ovšem
rodinné povinnosti odvolaly. Vše uchystat
pomohla také paní matrikářka. A tak společné
chvíle při čtení a závěrečný přípitek na literaturu s následnou debatou snad obohatili všechny přítomné.

31. minisjezd dětských
knihoven náchodského
regionu

24. 4. 1989 se v Polici n. M. poprvé
sešli dětští čtenáři spolu s knihovnicemi
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dětských oddělení z tehdejšího okresu Náchod.
Iniciátorkou setkání byla tehdejší ředitelka
polické knihovny paní Marcela Machová.
Děti s knihovnicemi se tehdy vydaly na výlet
Kovářovou roklí na Hvězdu. Cestou je doprovázely pověsti Antonína Krtičky. Samozřejmě
došlo i na buřty, ale kniha byla tím hlavním
cílem.
22. 5. 2019 se koná již 31. minisjezd dětských knihoven. Postupně tato setkání putují
po dalších zúčastněných knihovnách a letos se
vrací (již po několikáté) zpět do Police. Opět
bude v centru pozornosti kniha. Letos to budou Staré pověsti české, ovšem v novějším
hávu od Jany Eislerové. Formou otázek, úkolů
a kvízů si děti prověří své znalosti. Zajdeme
i na Správu CHKO Broumovsko, kde pro ně
pan Petr Köppl připravil povídání o ochraně
zdejší přírody.
Snad už můžeme říct, že je to tradiční
akce. Při prohlížení starých fotografií najdete tehdejší dětské čtenáře, z kterých jsou
dnes maminky a tatínkové. Z těch polických
jsou dnes rodiče, kteří nám vodí své děti do
knihovny a společně si půjčují dětské knihy.
Třeba k jejich čtení přispělo i společné setkání
dětských čtenářů.
Nakonec chceme poděkovat těm, kteří
nám při uspořádání akce pomohli – sladké
koblihy dětem upekli v Kvíčerovské pekárně, propagační materiály poskytlo Informační
centrum Pellyho domy, navštívil nás pan starosta Ing. Jiří Beran, povídání o přírodě připravil pan Mgr. Petr Köppl.

Společné čtení se Senior
klubem Ostaš

Další prameny najdete např. v České digitální knihovně. Po zadání hesla Jan Bezděk se
najde celá řada článků, ale musíte si dát práci
s výběrem těch o „našem“ Janu Bezděkovi a
z nich těch, které jsou volně přístupné. Např.
to mohou být:
yy V novinách Moravská orlice. r. 56. 1918.
Číslo 235. 13. 10. 1918.

yy Monografie Vzpomínky na mladá léta. Doplněk výroční zprávy stát. učitelského ústavu v Soběslavi z roku 1927, kde je článek
Jar. Mančala: Jan Bezděk na str. 31.

Naposledy se před prázdninami sejdeme při společném čtení se seniory nejen
ze Senior klubu Ostaš 4. června 2019
v dětském oddělení od 15 hodin a opět
požádáme pana Františka Pivoňku o
předčítání.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Sherlockem Holmesem
v knihovně

V červnovém čísle se vydáme po stopách
mykologa a učitele Jana Bezděka, jehož osud
byl spojen také s Policí a Polickem. Čas hub
se blíží, co tedy víme o jejich velikém znalci
Janu Bezděkovi?
V knihovně najdete v regionálním oddělení knihy: Bezděk, Jan: Houby jedlé a jim podobné jedovaté. 1. díl. A 2. Díl. ; Bezděkovy
houby : Kritické studium mykologických
publikací Dr.J.Macků ; Pichl, Miroslav:
Sochařské památky Police nad Metují ;
Osobnosti Police nad Metují a článek: Článek
Bohumila Kašpara Vzpomínka na českého
mykologa Jana Bezděka. In: Broumovsko, r.
1. 1947, č.4, s.1-2.

Dokumentů se našlo samozřejmě víc.
Pro nás jako uživatele je velkou výhodou,
že na jednom místě máme dokumenty z více
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knihoven a některé, jejichž využití nebrání autorský zákon, můžeme přímo číst, i když zdroj,
např. článek z Moravské orlice, je fyzicky
v Moravské zemské knihovně a Vědecké knihovně v Olomouci.

Město Police nad Metují

NABÍZÍ K PRONÁJMU

nebytové prostory po bývalé pobočce Komerční banky

Prázdninová půjčovní doba

o velikosti cca 120 m2.
Jedná se o celé přízemí budovy č.p. 99 v Kostelní ulici
(vyjma místnosti s bankomatem KB – šedá plocha).

Pro dospělé je půjčovní doba beze změn.
Omezení se týká pátku, kdy bude zavřeno.
Otevírací doba během prázdnin
DĚTI - Pondělí a čtvrtek: 12 – 17 oddělení pro
děti a čítárna se studovnou
DOSPĚLÍ - Úterý a čtvrtek: 9 – 17,30 oddělení
pro dospělé a čítárna se studovnou
Čas prázdnin a dovolených se blíží. Přijďte si
vybrat nové knížky a časopisy pro chvíle volna.
Prosíme děti, aby vrátily knížky, které mají
již dlouho doma, a také si vybraly knížky – společníky na prázdniny.
Tak jako v minulých letech nás během prázdnin čeká vedle dovolených také každoroční údržba fondu v naší knihovně i v obecních knihovnách

Bližší informace
o pronájmu
poskytne
pan M. Mucha
tel. 602 772 284

obvodu, a proto omezíme opět i půjčovní dobu.
Vaše knihovnice

vstup z Kostelní ulice

Nabídka knih:
yy Cílek, Václav: Žulové krajiny středních
Čech.
Tato kniha chce upozornit na pozoruhodné, ale přehlížené krajiny zejména na rozhraní středních a jižních Čech, pro které
jsou typické skupiny rozptýlených žulových balvanů.
yy Nekola, Martin: Rudolf Kopecký:
Vzpomínky starého novináře.
Autobiografické vzpomínky novináře a
překladatele Rudolfa Kopeckého, který
se netajil odmítavým postojem k Edvardu Benešovi. Přináší zase jiný, unikátní
úhel pohledu na moderní československé
dějiny.
yy Mareš, Jaroslav: Největší záhady kriminalistiky.
Publikace se věnuje našim nejznámějším
nevyřešeným kriminálním případům 20.
století, které se povětšinou dostaly do po-

yy

yy
yy

yy

vědomí široké veřejnosti i filmovým zpracováním.
Follett, Ken: Ohnivý sloup.
Třetí část rozsáhlé historické fresky nás
opět zavádí do anglického městečka
Kingsbridge, tentokrát do 16. století.
Vaas, Rüdiger: Prostě Hawking!
Fascinující objevy a myšlenky geniálního
vědce v knize plné vtipných ilustrací.
King, Stephen: Růženky.
Román spojující v sobě prvky hororu, sci-fi a fantasy popisuje svět, ve kterém ženy
kvůli záhadné nemoci upadají do spánku
a ten, kdo se je pokusí probudit, pak musí
čelit vražednému šílenství.
Zdeněk Svěrák: Strážce nádrže.
Formou dopisů popsané životní peripetie bývalého venkovského učitele a nyní
strážce nádrže - s vtipem a nadhledem
ryze svěrákovským.

yy Schirach, Ferdinanf von: Vina.
Soubor patnácti povídek německého právníka a spisovatele zkoumá především z
různých úhlů pohledu míru lidské viny,
která se projevuje jako důsledek krizových situací a událostí.
yy Kondo, Marie: Žít s radostí - ilustrovaný průvodce uměním třídění a úklidu.
Proslulá japonská autorka, která svým
Zázračným úklidem strhla bezpočet lidi k
tomu, aby si uspořádali veškerý majetek,
napsala pokračování své slavné knížky.
yy May, Peter: Zpětný ráz.
Další část z volné detektivní série, v níž
bývalý forenzní biolog Enzo Macleod řeší
sedm let starou vraždu geniálního gastronomického odborníka.
Dáša Ducháčová

KULTURA
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
V jarním čísle Polického měsíčníku jsme
zveřejnili výzvu týkající se Víléma Pellyho
staršího. Děkujeme všem, kteří se ozvali a
poskytli nám materiály. I nadále máme o
materiály zájem, proto výzvu opakujeme:

VILÉM PELLY starší – výročí v roce

2019

Knihovna města Police nad Metují
a organizační složka Pellyho domy si dovolují
požádat širokou veřejnost o spolupráci.
V souvislosti s výročími narození a úmrtí
osobnosti Viléma Pellyho staršího (1849 –
1939) se obracíme na veřejnost s prosbou o
zapůjčení fotografií nebo jakýchkoliv jiných
dokumentů či předmětů souvisejících
s Vilémem Pellym starším, jeho aktivitami
v Polici nad Metují s a jeho rodinou.
Prosba souvisí se získáním doplňujících
materiálů pro vydání propagačního materiálu
a pro uspořádání vzpomínkové akce.

POUŤ: VÝZVA POŘADATELŮM

Obracíme se s Vás prosbou o spolupráci na
sestavení programu pouti, abychom mohli
včas
zpracovat
propagaci
atd.
Prosíme všechny, kteří budou během letošní
pouti připravovat nějaký program a chtějí o
něm dát vědět, aby nám zaslali bližší informace (termín a čas, vstupné apod.).
Subjekty, které se na programu pouti podílely v minulých letech, budeme zároveň obesílat prostřednictvím e-mailu.

Podklady pro propagaci zasílejte
do 5. 7. 2019 na ckv@policko.cz.

PELLYHO DOMY
NÁRODNÍ GEOPARKY ČR

10. - 29. 6. 2019, Konferenční místnost

Výstava přehledně a názorně seznamuje se
zajímavostmi a aktivitami národních geoparků, zaměřených na rozvoj geoturistiky, popularizaci geologických a společenskoekonomických souvislostí a interpretaci
geologických bohatství ČR.
Výstava otevřena pondělí - pátek: 9:00 11:30 a 12:00 - 17:00, sobota 9:00 - 11:30 a
12:00 - 15:00 hod. Vstup: zdarma

DRÁTOVACÍ KURZ
VYPLÉTANÁ KOLEČKA A SRDÍČKA

Čtvrtek 20. 6. 2019 od 17:00 hod, Konferenční místnost

Drátování s Lenkou Vítkovou Kozárovou základ na tvoření mandal a lapačů.

Máme zájem o fotografie osob, událostí i
budov, spjatých s životem Viléma Pellyho,
stejně tak o zapůjčení předmětů jako jsou
např. láhve od jeho likérů, etikety, osobní
předměty a další. Všechny předměty a
fotografie budou oskenovány nebo vyfoceny a navráceny právoplatným majitelům.
Dále máme zájem o fotografické materiály
týkající se budovy Pellyho domů,
zejména interiéru, z období po roce 1939 do
rekonstrukce v roce 2007.
V případě Vaší ochoty zapůjčit nám fotografie či předměty, doneste je, prosíme do
Informačního centra v přízemí Pellyho domů
nebo nás kontaktujte na e-mailu
infocentrum@policko.cz či tel.
čísle
491 421 501.
Za jakoukoli spolupráci předem děkujeme.
Kolektiv knihovny a Pellyho domů
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Tvoření je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Cena 150,- Kč/osoba, materiál v ceně. Rezervace: tel. 724 924 863 nebo mailem na obchod.lenka@email.cz

KOLÁROVO DIVADLO
ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU

Neděle 2. 6. 2019 od 16:00 hod
Představení žáků tanečního oboru Alžběty
Černé ZUŠ Police n. Metují.
Vstupné: 100 / 80 Kč
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ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU

Neděle 2. 6. 2019 od 18:00 hod

VYPRODÁNO

MŮŽEM I S MUŽEM

Úterý 4. 6. 2019 od 19:00 hod
Divadelní představení o tom, co ženy dělají,
když si myslí, že je nikdo nevidí. Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová,
Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková. Pořádá
VIP Art Company.
Vstupné: 490 / 450 Kč

LETNÍ KINO
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Středa 26. 6. 2019 od 21:45 hod / Areál
Víceúčelového sportoviště, Malá Ledhuj
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák,
na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný
způsob života utrží hned několik ran…
Komedie / Česko, 2018 / 95 min.
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč děti do 15 let

DOPRAVNÍ
OMEZENÍ
V SOUVISLOSTI
S KONÁNÍM
POLICKÉ
ZELŇAČKY
V sobotu budou zcela uzavřeny ulice U Opatrovny, Kostelní, Tomkova, Nádražní (v
úseku u Pellyho domů) a Masarykovo náměstí.
Prosíme všechny obyvatele, aby k parkování
využili jiných ploch ve městě a náměstí bylo
bez automobilů.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

VYCHÁZKA POLICKEM II.

Za lidovou architekturou a historií
do Bezděkova nad Metují a Radešova

Sobota 15. 6. 2019
Výprava za poznáním architektury a historických událostí s Mgr. Tůmou z Muzea Náchodska. Ukázky lidové architektury, haltýřů
a míst spojených s historickými událostmi
(popraviště).
Délka trasy: 9 km / Náročnost: lehká až
středně těžká, vesměs po zpevněných
cestách. / Délka: cca 4 až 5 hod.
Bližší informace, přihlášky a platba předem v
informačním centru v Pellyho domech v
Polici nad Metují, nejpozději 2 dny před
konáním vycházky. Maximální počet účastníků na vycházce je 25 osob.
Účastnický poplatek: 100 Kč dospělí / 50 Kč
děti a studenti

VYCHÁZKA POLICKEM III.

S geologem po dně Polické křídové
pánve
Uvedený čas je orientační, začínáme po
setmění.
Změna programu vyhrazena.
Deky, židle, křesílka apod. s sebou.
Prodej drobného občerstvení zajištěn. Areál
přístupný 60 min před zahájením projekce.
V případné nepříznivého počasí (zhoršení
povětrnostních podmínek) se promítání ruší.
Náhradní termín o den později ve stejný čas.
Aktuální informace vždy před projekcí na
www.policko.cz a fb.com/pellyhodomy.

Další termíny projekcí letního kina:
3. 7. / 10. 7. 17. 7. / 24. 7. 31. 7. 2019

OSTATNÍ
POLICKÁ ZELŇAČKA -

4. ROČNÍK

Sobota 8. 6. 2019, Masarykovo náměstí
Zahraje KLAPETO. Trh, skákací hrad pro děti,
soutěže pro kuchařské týmy.
8:15 - 8:30 slavnostní zahájení a zahájení
soutěže ve vaření
9:00 - 11:00 soutěže pro kuchařské týmy
11:30 ukončení soutěže ve vaření, odběr
soutěžních vzorků, hodnocení
12:00 prodej polévky veřejnosti
13:00 vyhlášení výsledků soutěže.
Uvedené časy jsou orientační. Podrobné
informace o programu na samostatných
plakátech a na www.policko.cz
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Sobota 29. 6. 2019
Geologická vycházka s Ing. Stanislavem Staříkem, geologem Národního geoparku Broumovsko: z Police nad Metují do lomu Kalabon
a zpět do Police n. M. přes Velké Petrovice. V
průběhu vycházky se seznámíme s různorodými horninami usazenými na místech dnešního Policka, popovídáme si o využití kamene, proudění vody ve strukturách Polické
pánve a jejím vlivu na formování zdejší krajiny a pokusíme se nalézt zkamenělé mořské
živočichy.
Délka trasy: cca 10 km, převýšení 150 m /
Náročnost: lehká až středně těžká. / Délka:
cca 5 až 6 hod.
Účastnický poplatek: 100 Kč dospělí / 50 Kč
děti a studenti
Bližší informace, přihlášky a platba předem v
informačním centru v Pellyho domech v
Polici nad Metují, nejpozději 2 dny před
konáním vycházky. Maximální počet účastníků na vycházce je 25 osob.

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
PRO MLÁDEŽ 2019 - TERMÍNY

Přihlášení účastníci obdrží rozpis a bližší
informace ke kurzu v průběhu měsíce srpna
(zasíláme poštou na uvedenou adresu).
Sobota 7. 9. / 18.00 - 20.30 hod
zahájení tanečního kurzu
Sobota 14. 9. / 18.00 - 20.30 hod
Sobota 21. 9. / 18.00 - 20.30 hod
Sobota 28. 9. / 10.00 - 12.30 hod
Sobota 5. 10. / 18.00 - 21.30 hod
I. prodloužená, hraje Relax Band
Neděle 13. 10. / 10.00 – 12.30 hod
Sobota 19. 10. / 18.00 - 20.30 hod
Sobota 26. 10. / 18.00 - 20.30 hod
Sobota 2. 11. / 10.00 – 12.30 hod
Pátek 8. 11. / 19.00 - 22.30 hod
II. prodloužená, hraje Relax Band
Sobota 16. 11. / 10.00 – 12.30 hod
Sobota 23. 11. / 18.00 - 20.30 hod
Sobota 30. 11. / 10.00 – 12.30 hod
Pátek 6. 12. / 19:00 – 24:00 hod
slavnostní věneček, hraje Relax Band

ÚČA MUSÍ PRYČ

Sobota 9. 11. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo
Emoce vřou, v prvním pololetí se známky dětí
rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové
zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! A proto je nutné ji ihned odvolat… Učitelka však nedává svoji kůži zadarmo… Hrají:
Petra Špalková, David Prachař, Jana Janěková ml., Kristýna Frejová, Linda Rybová, Igor
Chmela
Vstupné: 520 / 490 Kč

PŘIPRAVUJEME
PETROVICKÉ ZATÁČKY

Sobota 10. 8. 2019 (nebo náhradní termín
11. 8. 2019 - dle počasí)
Tradiční akce pro akce pro odrážedla, in-line
brusle, kola, koloběžky… Půjčovna koloběžek
Kostka, závod na koloběžkách.

Prodej vstupenek:

v Informačních centrech v Polici nad Metují
(tel. 491 421 501), v Teplicích nad Metují (tel.
491 581 197) a v Náchodě (tel. 491 462 060),
pokud není uvedeno jinak.
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INFORMAČNÍ CENTRUM
Z dění v informačním centru

Informační centrum v uplynulém měsíci
zahájilo turistickou sezonu. Nestalo se tak
žádnou zvláštní událostí ani oznámením,
jednoho dne se jednoduše objevili první
turisté a od té doby jich už jen přibývá. Tu a
tam do infocentra zamířili turisté i v březnu a
dubnu, květen byl ale oním měsícem, kdy
jsme oprášili mapy, naši angličtinu i místopisné znalosti. A čemu jsme se v uplynulých
měsících věnovali? Aktualizovali jsme stávající průvodce, u kterých jsme se v krabicích
dostali na dno a nechali je dotisknout, finišovali jsme s připravovanou skládačkou Polických zastavení, připravovali jsme Vycházky
Polickem, kompletně jsme aktualizovali

[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto textové pole
můžete jednoduše umístit na libovolné
místo na stránce přetažením myší.]
databázi ubytovatelů a stravovatelů, aktualizovali jsme otevírací doby v šanonech
atraktivit Kladského pomezí a polských sousedů, připravili jsme další číslo bulletinu pro

poskytovatele služeb a pokračovali jsme
v pracích na rozpracovaných projektech.
Koncem měsíce dubna jsme se zúčastnili
tradičního jarního setkání informačních
center Kladského pomezí v Náchodě. Zde
jsme se dozvěděli o novinkách v oblasti cestovního ruchu na úrovni kraje, destinační
společnosti i v rámci jednotlivých informačních center. Samozřejmě jsme poreferovali o
našich projektech na letní sezonu.
V půlce května jsme se zúčastnili setkání
informačních center v rámci destinační společnosti Broumovsko. Zástupci destinační
společnosti nás seznámili s plánem aktivit na
následující měsíce a s činností společnosti za
první čtvrtletí.
Hezké červnové dny
Mgr. Nikola Plná

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

S nadcházejícím letním počasím opět nabízíme možnost zapůjčit si v našem Informačním
centru koloběžky Kostka.
Základní půjčovné je na dvě hodiny /80 Kč/.
K zapůjčeným koloběžkám bezplatně nabízíme přílby, bezpečnostní zámky, nářadí.
Více na www.sportvpolici.cz

CYKLOBUSY KLADSKÝM POMEZÍM,
VLAKOVÉ SPOJE DO POLSKA

Informace o spojích získáte na webových
stránkách Kladského pomezí (cyklobusy) a na
webových stránkách společnosti GWTR
(vlakové spojení Adršpach – Meziměstí –
Walbrzych)
https://kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika
http://www.gwtr.cz/cs/kralovehradecko/jiz
dni-rady/jizdni-rad

Provozní doba Informačního centra
v ČERVNU:
Pondělí - pátek
Sobota
Polední přestávka:

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

Police Symphony Orchestra na ulici!

Léto neúprosně volá, což znamená, že
můžeme konečně „odhalit“ naše slibované
překvapení pro vás! Nechť znějí fanfáry, je to
tu! Kouzelným slůvkem pro letošek je „busking tour“. Na přelomu června a července s
ním objedeme pět českých měst – navštívíme
naši Polici nad Metují, Hradec Králové, Prahu,
Liberec a Plzeň. Tóny nástrojů též rozezní německé Drážďany. A víte vlastně, co je to „busking tour“? Je to jednoduché. Letos pro vás
budeme hrát na ulici. Ale není třeba se o nás
nikterak strachovat! Neskončíme (snad) na
ulici nadobro, nýbrž na ní budeme na dobro“
- zahrajeme všem kolemjdoucím a v ideálním
případě je trochu „obereme“ o nějaký drobný peníz. Ovšem žádné strachy - jistě nás už
dobře znáte, a tak tušíte, že i tentokrát věnujeme výtěžek těm, kteří jej opravdu potřebují.
Hraním na nevšedních veřejných místech, jako
třeba náměstí, ulice či nádraží, chceme podpořit díky příspěvkům „do klobouku“ v každém
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z měst místní organizaci či projekt. Spojením
hudby s pomocí druhým
bychom tak rádi všem
přinesli trochu radosti,
zábavy a uměleckého
prožitku. Projekt podpořila i Nadace Via,
hlavním partnerem turné je Myco Medica/
Yao Medica, a tak se v
počtu 55 muzikantů a
deset PSO borců a borkyň můžeme vydat na
dobro(družnou) cestu.
Nepropásněte proto
příležitost zahájit léto poslechem možná snad
nejpočetnější buskerské kapely v Čechách a
přijďte všichni v sobotu 29. 6. na Masarykovo
náměstí v Polici nad Metují. Začínáme přesně
ve 20:30. Výtěžek zde věnujeme na záchranné

práce v prostorech polického kláštera - konkrétně na zprovoznění průtočných a odvodňovacích štol. Již teď se na vás moc těšíme a brzy
na viděnou.
Za PSO Štěpán Chládek
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

Modelářský kroužek
Každý čtvrtek
15:00 – 17:00 hodin

Modelářský kroužek si už našel svoje
místo v modelářské obci v České
republice. Děti se zde učí základům
papírového
modelářství,
trénují
trpělivost, prostorovou představivost
nebo jemnou motoriku. A kromě toho
se dozví mnoho zajímavých skutečností
o předloze modelu, který jim pod
rukama vzniká.

ČERVEN 2019
Otevřeno denně od
9:00 do 17:00
Pro objednané skupiny jsme
připravili zcela nové
programy.
Jejich nabídku najdete na
našem webu www.mpmpm.cz

VOLNÝ VSTUP DO
MUZEA
Pondělí 3. června

od 09:00 do 17:00 hodin

Jako každé první pondělí v měsíci mimo
prázdniny, jsou dveře Muzea otevřeny
pro všechny zdarma.

Neváhejte a přijďte se podívat do nově
uspořádaného Sálu architektury. Čekají
na Vás kouzelné hrady a zámky České
republiky, lidová architektury, ale i
světové stavby, které se mnohdy staly
symboly měst, ve kterých stojí.
Celá expozice je doplněna kresbami
Jaroslava Soumara.
V rámci volného vstupu nezapomeňte
na návštěvu Zeleného domečku, kde
bude Muzeum ve spolupráci se spolkem
Apeiorin celé léto prezentovat
současnou českou výtvarnou scénu.
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VÝSTAVY:

JOSEF KROPÁČEK:
SBĚRATELSKÉ SNY
JOSEFA K.

Muzeum papírových modelů
Výstava potrvá do 15. 9.
Podle otevírací doby Muzea

Sběratelské sny Josefa K. nabízejí
unikátní výběr se sbírky Josefa
Kropáčka. Josef Kropáček, jeden
z duchovních otců Muzea, je největším
sběratelem vystřihovánek a papírových
modelů v České republice.
Mezi vystavenými exponáty patrně
nejvíc zaujme ten nejstarší – model
vesnické školy z Německa, který v roce
1887 vydal Gustav Kühn.

Cena za jednorázový vstup je 30,- Kč.
Jedno pololetí: 400,- Kč
Celý rok: 800,- Kč
Pro druhé dítě z rodiny je cena za
kroužek zvýhodněna! (Pololetí 250,Kč; celý rok 450,- Kč)

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
29. a 30. června

od 9:00 do 17:00 hodin
V Muzeu si najde „to svoje“ celá rodina.
Ale prioritně pro děti je určena tradiční
interaktivní dílna v expozici.

V rámci interaktivní dílny si návštěvník
vytvoří třeba papírový model, který se
může stát tím prvním, který bude stát
v ředě dalších modelů.
Kromě možnosti vytvoření 3D modelu
jsou v dílničce připraveny i papíry pro
malování nebo třeba razítky, pro
vytvoření vlastního originálního díla.
Interaktivní dílna je stále populárnější a
mnoho
našich
návštěvníků
si
z návštěvy odnáší i tuto ojedinělou
vzpomínku.

Vesnická škola, Gustav Kühn, 1887

Tento model nebyl ještě nikdy nikde
vystaven. Více jak 130 let stará škola
utrpěla
časem
a
nešetrným
zacházením. Ale i to patří k jeho historii
a k historii papírového modelářství.
Aktuálně se jedná o nejstarší model,
který kdy mohli návštěvníci v Polici nad
Metují vidět.
Téměř na všech modelech, které jsou
staré 100 a více let není bez zajímavosti
si všimnout, jak výraznou barevnost se
rozhodli autoři použít. Díky tomu sice
modely neodpovídají dokonale svým
předlohám, ale jako takové podávají
důkaz o vývoji papírového modelářství
ve světě.
Na začátku prázdnin, 13. července,
proběhne
v Muzeu
komentovaná
prohlídka za účasti sběratele Josefa
Kropáčka. Muzeum nabízí jedinečnou
možnost seznámit se sběratelemmodelářem a uslyšet zajímavosti
z toho, jak sbírka vznikala.
A mnoho perliček ze života sběratele, se
můžete dočíst v katalogu k výstavě,
který je ke koupi v Muzeu.
Výstava potrvá do 15. září.
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RV 90

Muzeum papírových modelů
do února 2020
Podle otevírací doby Muzea

Papírový král, Richard V. – tímto titulem
se může v České republice pyšnit jediný
člověk – legendární spolupracovník
časopisu ABC a nakladatelství Albatros,
pan architekt Richard Vyškovský.
V letošním roce oslaví krásných 90 let
života a půl století práce konstruktéra
papírových modelů.
K oslavě jeho jubilea se připojuje i
Muzeum papírových modelů, které pro
rok 2019 ve spolupráci s rodinou pana
architekta
a
s modelářskou
obcí
připravilo unikátní výstavu. Unikátní,
protože představuje pracovní modely,
které jsou k vidění jen výjimečně.
K vybraným pracovním „tzv. bílým“
modelům jsou k vidění i jejich „klony“, tak
jak je mají doma modeláři slepené. Na
této instalaci je pak krásně vidět, jak je
dlouhá cesta od nápadu a návrhu k tisku
vystřihovánky. A teprve potom začíná
práce modeláře, který si doma k takto
připravené vystřihovánce sedne a začne
lepit.

charakterizovat vznik a koncepci výstavy Instalace bude trvat do konce prázdnin.
v Zeleném domečku.
V rámci Nové Terasy 2019 pořádá

spolek Apeorin s podporou Města
Police nad Metují a ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů.

JAN PETROV:
SEDM

Zelený domeček
Vernisáž ve čtvrtek 27. června
od 18 hodin

Jan Petrov patří k nejúspěšnějším
absolventům výtvarného oboru polické
ZUŠ. Poté vystudoval AVU v ateliéru
Zděňka Berana. V současné době učí na
Art &design Institut v Praze.

Korespondáž A+K představuje nejen
vystavené exponáty, tedy koláže, ale i obě
autorky, jejich pocity, věci, které v době
vzniku řešily, náhledy na svět i své okolí.
Výstava otevírá projekt Nová Terasa
2019, potrvá do 23. 6. Vstupné
dobrovolné.
Pořádá spolek Apeiron s podporou Města
Police nad Metují a ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů.

Aktuálně
se
věnuje
převážně
hyperrealistické malbě. Cyklus „Sedm“
je jeho diplomovou prací z roku 2011.
KLENOTY
Sedm postav, sedm témat a sedm
Terasa před Muzeem
portrétů člověka. Ale cyklus je také
Vernisáž ve čtvrtek 18. června možné vnímat jako podobenství, které
odkazuje k sedmi smrtelným hříchům…
od 18 hodin
Sochařka Veronika Psotková už několik Výstava potrvá do 28. 7.
let oživuje města po celé republice svými Pořádá v rámci Nové Terasy 2019
zavěšenými sochami.
spolek Apeiron s podporou Města
Ve čtvrtek 18. 6. v 18:00 hodin se před
Police nad Metují a ve spolupráci
Muzeem papírových modelů uskuteční
s Muzeem papírových modelů.
vernisáž instalace zavěšené sochy z cyklu
Otevřeno kromě pondělí od 10 do 12 a
Klenoty.
O svých sochách, které doslova plují od 13 do 17 hodin.
v prostou, sama píše: „Objekt, jehož Vstupné dobrovolné.
přirozenou součástí je prostředí, v němž
je instalován - člověk je přímým odrazem
CHARLIE CHAPLIN
toho, jaké zázemí, společnost a krajina ho
Terasa před Muzeem
utváří.“

VERONIKA PSOTKOVÁ:

Model romantického hradu, jeden
z nejpopulárnějších modelů R. Vyškovského,
vyšel v ABC v r. 2005 jako rekonstrukce
hradu a v r. 2003 jako zřícenina; tento hrad
nemá žádnou reálnou předlohu

V jednom rozhovoru pan architekt říká,
že třeba 10 cm2 u hrázděného zdiva
vybarvuje anilinovými barvami třeba i tři,
čtyři hodiny… Ale všechna tato dřina za to
určitě stojí, jak se může přesvědčit každý
návštěvník Muzea.
Výstava potrvá do února roku 2020 a je
součástí expozice Muzea.

ALENA LAUFROVÁ,
KATEŘINA KYSELICA:
KORESPONDÁŽ A+K
Zelený domeček
výstava potrvá do 23. června

Dvě výtvarnice, dva světadíly, dva roky
korespondence, kdy si z Prahy do New
Yorku a zpět posílaly dopisy-koláže a
jedna výstava. Tak lze ve zkratce
Polický měsíčník - červen 2019

Promítání grotesek
Sobota 29. června od 21:30

Legendární Tulák Charlie Chaplina
přichází do Police. S hůlkou, buřinkou,
ve vestě…
V rámci projektu Nová Terasa 2019
proběhne i tato lahůdka. Promítnutí tří
krátkých filmů Ch. Chaplina s živým
hudebním doprovodem, o který se
postará učitel ze ZUŠ Police nad Metují
Pavel Čapek.
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PROHLÍDKA EXPOZICE

Saturn V
Autoři modelu: F. Bouchar, A. Greelt, J.
Kajlík, J. Slavíček.
Modelář. Adolf Kajlík
Měřítko: 1:48
Vydavatel: internet
Dnešní krátkou zastávku v expozici
Muzea uděláme u nejvyššího modelu,
který je u nás k vidění. Jedná se o model
rakety Saturn V z mise Apollo 11.
Předloha
rakety
odstartovala
z Kennedyho vesmírného střediska 16.
července 1969. Posádku tvořili tři
astronauté: Neil Armsrtong, Edwin
„Buzz“ Aldrin a Michael Collins.
Promítnutím filmu si připomeneme 125
výročí první filmové produkce na světě,
kterou v roce 1894 uspořádal William
Dickson, asistent T. A. Edisona ve West
Orange (New Jersey).
V rámci Nové terasy 2019 pořádá spolek
Apeiron s podporou Města Police nad
Metují a ve spolupráci s Muzeem
papírových modelů.

Pár zajímavostí ze zákulisí modelu a
Muzea:
- Model byl lepen třemi různými
lepidly.
- Je na něm použito šest druhů papíru
– různé tloušťky a povrchové
úpravy.
- Výroba výstavní vitríny trvala skoro
měsíc.
- 9 dní trvala práce na přepravních
bednách.
- Model
se
dá
stáhnout
z internetových stránek a má tři
různé autory.
- Pan Kajlík vše zkompletoval, doplnil
a navíc vypracoval mnoho detailů,
které na internetové stránce
nenajdete.
- Během práce na modelu více jak
300× navštívil webové stránky
NASA.

KVÍČEROVSKÁ SIRKA
2019

Klub sběratelů Policka ve spolupráci
s Muzeem
papírových
modelů
a
s podporou Města Police nad Metují
vyhlašují druhý ročník výtvarné soutěže
„Kvíčerovská sirka“.
Tématem
soutěže
bude
letos
„Kvíčerovská pouť“. Soutěžní práce
můžete odevzdat v Muzeu papírových
modelů do 5. září 2019. Soutěž je vypsána
ve třech kategoriích:
A – děti od 6 do 9 let
B – děti od 10 do 12 let
C – děti od 13 do 15 let.
Každé soutěžní dílo musí být na zadní
straně čitelně označeno kategorií, do
které je přihlášeno, jménem autora a
názvem. V průběhu září se sejde porota,
složená ze zástupců Klubu sběratelů
Policka, Muzea papírových modelů a
nezávislého výtvarníka, která v každé
kategorii vyhodnotí tři nejlepší díla.
Vítězné práce vyjdou na malé kazetě
sirek.
Kromě vítězných děl bude udělena i
zvláštní cena Klubu sběratelů Policka.
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Model rakety vznikal v dílně modeláře
Adolfa Kajlíka více než tři roky. Na
výšku měří neuvěřitelných 2380 mm a
průměr tubusu rakety u motorů je 216
mm! (Skutečná raketa měří 110,6 m,
průměr tubusu je 10,1 m.) Navíc je
model vytvořen s dokonalými detaily –
třeba satelitní antény přistávacího
modelu (veliké v průměru 6 mm) se
dají sklopit a natáčet! Pohled na trysky
motorů doslova bere dech…

Raketa Saturn V na startovací rampě, chvíli
před startem mise Apollo 17 (poslední
pilotovaný let na Měsíc)

Raketa bude v Muzeu k vidění do
začátku července. Potom poputuje na
výstavu do Hvězdárny a planetária
v Hradci Králové a po prázdninách se
opět vrátí do expozice Muzea
papírových modelů.

Nový interaktivní prvek
před Muzeem papírových
modelů

Na začátku června se Muzeum
papírových modelů stane přístavištěm
…
V minulém čísle Polického měsíčníku
jsme Vás informovali o plánu na vznik
nového interaktivního prvku před
Muzeem. Vzniká ve spolupráci MPM,
MC MaMiNa a Kavárny K(r)afrárna
z grantových prostředků výzvy „Máme
rádi Broumovsko“, které pro rok 2019
Detail trysek modelu rakety Saturn V získalo Mateřské centrum MaMiNa.
Polický měsíčník - červen 2019

Práce by měly skončit na začátku
června a instalace lodi vč. pískoviště
bude hotova do neděle 9. 6.
Zároveň na Terase před Muzeem
vznikne plocha pro hru „Člověče nezlob
se“. Figurky, se kterými se bude hrát,
měří 52 cm a budou k zapůjčení
v Muzeu.

Věříme, že tento nový hravý prvek a hra
pro děti ozdobí a oživí prostor před
Muzeem a že si ho děti budou užívat.
V loňském roce jsme do Police v rámci
Dne Muzea přivezli vlak. A letos se do
Muzea můžete doplavit na lodi!

Smyslem společného vstupného je
zvýšit komfort návštěvníků – hlavně
těch přespolních – a usnadnit jim výběr
možnosti aktivního trávení volného
času v našem městě.

SPOLEČNÉ VSTUPNÉ

Ilustrační foto dřevěného modelu
plachetnice – ta naše bude vypadat lépe 

Před vchodem do Muzea vznikne loď,
spojená s pískovištěm a skluzavkou pro
nejmenší děti. Prvek v současné době
vzniká v dílně truhláře Miloše Noska,
který ji vyrábí podle grafického a
výtvarného návrhu Jaroslava Soumara.

Od 1. června jsme pro návštěvníky
připravili možnost zakoupení společné
vstupenky, která bude platit pro vstup
do Muzea papírových modelů i pro
vstup do expozic Muzea Náchodska
v Polici nad Metují. Nově tedy můžete
na jednu vstupenku navštívit jak MPM,
tak Starou školu „Dřevěnku“ a Klášter
v Polici nad Metují.

Druhou linií společného vstupného je
začátek aktivní spolupráce dvou Muzeí,
které působí v Polici nad Metují. Už teď
plánujeme vzájemnou jak podporu, tak
pomoc, při realizaci výstavních
projektů a při propagaci obou institucí.
Za MPM Pavel Frydrych

Mladí divadelníci opět na scéně Kolárova divadla
9 opon jak v „Národním“. Tolikrát vyvolalo nadšené polické obecenstvo na scénu herce po představení Variace na Tygra, kterou podle
novely Williama Saroyana upravil a nastudoval Jaroslav Souček. Byli
skutečně skvělí. A obdivuhodní jsou i ti, co hru s mladými členy divadelního souboru Kolár nacvičili – režisér Souček a herečka ochotnických divadel v Polici a v Hronově Ivanka Richterová.
Určitě stojí za to připomenout, že soubor vznikl už před pár lety,
kdy tenkrát „sedmáci“ místní ZŠ přišli za učitelem Karlem Šimkem,
že by si chtěli něco zkusit zahrát. V roce 2017 ještě společně nacvičili
i tenkrát úspěšné představení „Kdyby všechny kluci a holky světa“ a
na závěr školního roku je, již jako „deváťáci“, zahráli. Měli na to, vystoupit ještě na jubilejních 70. Polických divadelních hrách, avšak to
se již nepodařilo. Všichni dnes studují na středních školách a přechod
jinam byl natolik náročný, že už se nepodařilo „sehnat je dohromady“,
jak tehdy doufala jedna z jejich velkých fanynek, Ivanka Richterová. A
zdálo se, že soubor skončil.
O to obdivuhodnější je elán a chuť těchto mladých lidí tvořit. Sami
přišli, dali se dohromady. Naočkovaní učitelkou Broumovského gymnázia, kde 4 z nich teď studují, Šárkou Rambouskovou nacvičili ne
zrovna snadnou hru a překvapili způsobem, který bude zapsán do historie polického ochotnického divadla.
Hra sama o sobě je divácky i herecky náročná, při představení
v Polici o to víc, že herci vystupovali každý ve více rolích. Dívky dokonce v alternativách mužských rolí. Obdivuhodné byly i pasáže, kdy
třeba za Tracyho nebo Lauru hovořil jejich tygr a tygřice a oni pouze otvírali ústa. Ovšem tak dokonale, že jen podle barvy hlasu bylo

poznat, kdo vlastně mluví. Hra je vlastně o lásce, sám autor končí předlohu slovy „…tygr, jenž je láska“. Možná i proto byly herecké výkony
všech mladých protagonistů ve všech alternativních rolích přesvědčivé
a dokázaly strhnout diváky k projevům nadšení v průběhu i na konci
představení.
Myslím si, že by si měl každý starší člověk, než začne nadávat na
dnešní nepovedenou generaci, která jenom sedí u počítače a bere drogy,
připomenout příběh těchto 8 skvělých mladých lidí. A zamyslet se, zda
by dokázal, to co oni.
Soubor byl představen jako DS Kolár Junior. Tvoří jej studentka Střední grafické školy ve V. Poříčí, dva studenti Hotelové školy
v Teplicích, 4 z Gymnázia v Broumově, všichni ve 2. ročníku, a jeden vysokoškolák. Podle výkonu, který předvedli v Kolárově divadle
v Polici nad Metují v sobotu 27. dubna 2019, lze polickým ochotníkům
i všem jejich divákům a příznivcům blahopřát. S radostí se můžeme
těšit, až tito mladí nadaní herci „dorostou“. Ve hře Variace na Tygra
předznamenali další, svěží vývoj divadla v Polici.
Jindřich Horkel

Rada starších církve československé
husitské v Polici nad Metují
Vás zve na oblíbený

KONCERT PRO RADOST,

který se koná
ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 17.00
hodin.
Těšíme se na Vás!
Za radu starších CČSH Jaroslav Trojtl

Polický měsíčník - červen 2019
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V polovině prázdnin (27. 7.) roztáhne
svá pomyslná křídla nad Terasou hudební
múza Euterpré. V Polici nad Metují vystoupí
se svým sólovým projektem frontman legendární kapely Traband Jarda Svoboda se svým
harmoniem. Tento hudební nástroj, který zní
trochu jako varhany i jako tahací harmonika,
charakterizoval Jarda Svoboda větou: „Mezi
kostelem a hospodou.“ V roce 2016 vydal své
první sólové album Solo, které bylo velice
kladně přijato kritikou, a byl za něj nominován
na cenu Anděl.
Na srpen jsou pro návštěvníky terasy připraveny dvě přednášky. Tou první bude 8.
8. přednáška Igora Chauna. Známý režisér a
hledač duchovních pravd ve své přednášce
promluví o práci režiséra a její prolínání se do
duchovna. Zároveň při tom promítne něco ze
své režijní a dokumentární tvorby.



A na úplný závěr Terasy se v zeleném
domečku představí nejsvéráznější malířka na
české výtvarné scéně. Vendula Chalánková
přiveze do police vtip a nadhled. Rodačka z
Přerova vystudovala Fakultu výtvarných umění v ateliéru Vladimíra Merty a Mariana Pally.
Součástí její přednášky budou i ukázky z kreslených písniček, které pro Českou televizi animovala právě V. Chalánková.
Novou Terasu 2019 pořádá spolek Apeiron
s podporou Města Police nad Metují.
Novou
Terasu
dále
podporují:
Květinářství U Petry, Zelenina Suchomel,
Vinotéka Sodomková, Restaurace Sokolovna,
Kavárna K(r)afárna, Pizzerie Janeba, SČUG
Hollar, SDH Velká Ledhuje, Martin Cibulka,
Muzeum papírových modelů, Planeta ryb a
Naše Broumovsko.

23. 5. KORESPONDÁŽ A+K, výstava dopisů-koláží



Alena Laufrová, Kateřina Kyselica
Vernisáž 23. 5. od 18 hodin, výstava potrvá do 23. 6.



Zelený domeček



18. 6. KLENOTY, instalace a vernisáž zavěšené sochy



NOVÁ TERASA 2019

I v letošním roce připravil na léto spolek
Apeiron Novou Terasu. A opět se bude na co
těšit.
„Terasa“ zahájí sezónu 2019 ve čtvrtek
23. května od 18:00 vernisáží výstavy dopisů-koláží „Korespondáž A+K“. Dvě výtvarnice,
Alena Laufrová z Prahy a Kateřina Kyselica
z New Yorku si dva roky posílaly na této trase dopisy-koláže, které budou vystavovat v
Zeleném domečku vedle Muzea papírových
modelů (Tyršova 345, Police nad Metují).
Sebejistá a nečekaná výstava se 18. 6.
odehraje na terase před Muzeem papírových
modelů. Veronika Psotková provede instalaci
své zavěšené sochy z cyklu „Klenoty“. V rámci vernisáže proběhne projekce a přednáška o
autorčině tvorbě.
V Zeleném domečku potom dopisy-koláže
vystřídá hyperrealistická malba Jana Petrova.
Vystaví obrazy z cyklu „Sedm“, které doplní
kresbami. „Sedm“ je jeho diplomová práce
z roku 2011. Jan Petrov je absolventem ZUŠ
Police nad Metují a posléze vystudoval AVU
v ateliéru Zdeňka Berana. V současné době se
věnuje pedagogické činnosti na Art & design
Institut v ateliéru Multimédia 3Dgrafika.
Výstava začne 27. 6.
Od 1. 8. se výstavní prostor v Zeleném domečku rozveselí výstavou „Humor v grafice“
známého grafika, člena sdružení Hollar, Jiřího
Slívy. Výtvarník oceněný mnoha cenami,
který vystavoval na dvou kontinentech nebo
třeba spolupracovník legendárního časopisu
Dikobraz. Výstava potrvá do 1. 9.
Ale Nová Terasa 2019 není jen o výtvarných výstavách, i když se dá říci, že právě výstavy jsou její vlajkovou lodí.
Na začátku ledna 1894, před 125 lety,
představil William Dickson, asistent T. A.
Edisona, veřejnosti v Edisonově studiu spolu s Fredem Ottem několik krátkých filmů,
vč. Známého Edisonova kinetoskopického
záznamu kýchnutí, tzv. Kýchnutí Freda Otta.
Jednalo se o první veřejnou filmovou produkci
v historii…
Toto výročí připomene spolek Apeiron
na „Terase“ hned 29. 6. od 21:30 promítáním
krátkých filmů Charlie Chaplina s živým hudebním doprovodem, o který se postará učitel
polické ZUŠ Pavel Čapek. O tři týdny později, večer 20. 7. od 21:00 zavzpomíná Terasa
na polického patriota, horolezce, fotografa,
filmaře a zakladatele Mezinárodního festivalu horolezeckých filmů v Teplicích n/M.
Miroslava Šmída. Terasa zažije několik filmů
z Afriky nebo třeba záběry jednoho z prvních
ročníků Teplického „fesťáku“.
Sérii tří promítání zakončí 10. srpna od
21:00 finský životopisný film „Nejšťastnější
den v životě Olliho Mäkiho“. „Nejšťastnějším
dnem“ mladého finského boxera by měl být
ten, kdy zabojuje o titul mistra světa. Z poklidného venkova se dostává do víru velkoměsta,
kde je vystaven tlaku médií, trenérů a sponzorů. Skromný Olli má na dosah všechnu slávu a
bohatství a snaží se dělat to, co se od něj očekává. A ještě se ke všemu stihne zamilovat…
Film získal na festivalu v Cannes cenu v sekci
Un Certain Regard.

Spolek Apeiron pořádá

Nová terasa 2019



Veronika Psotková
Vernisáž 18. 6. od 18 hodin, instalace potrvá do konce léta



Terasa před Muzeem papírových modelů



27. 6. SEDM, výstava obrazů





Jan Petrov
Vernisáž 27. 6. od 18 hodin, výstava potrvá do 28. 7.



Zelený domeček



29. 6. CHARLIE CHAPLIN, promítání klasických grotesek pod širým
nebem





Od 21:30 hodin s živou hudbou



Terasa před Muzeem papírových modelů



20. 7. MIROSLAV ŠMÍD, promítání krátkých filmů pod širým nebem



Od 21 hodin



Terasa před Muzeem papírových modelů



27. 7. JARDA SVOBODA, koncert na Terase



Od 19:30 hodin
Sólové vystoupení frontmana legendární kapely „Traband“



Terasa před Muzeem papírových modelů



1. 8. HUMOR V GRAFICE, výstava grafik





Jiří Slíva
Vernisáž 1. 8. od 18 hodin, výstava potrvá do 1. 9.



Zelený domeček



8. 8. IGOR CHAUN, přednáška známého režiséra na Terase





Od 19 hodin
Po skončení přednášky proběhne promítání filmu Igora Chauna



Terasa před Muzeem papírových modelů



10. 8. NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ OLLIHO MÄKIHO,
promítání filmu pod širým nebem





Od 21 hodin



Terasa před Muzeem papírových modelů



31. 8. VENDULA CHALÁNKOVÁ, přednáška



Od 19 hodin



Zelený domeček

Nová Terasa 2019 je realizována
s podporou Města Police nad Metují
Květinářství U Petry, Zelenina Suchomel, Vinotéka Sodomková,
Restaurace Sokolovna, Pizzerie Janeba, SČUG Hollar, SDH Velká Ledhuje,
Martin Cibulka, Muzeum papírových modelů, Planeta ryb a Naše Broumovsko

www.spolekapeiron.cz
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OBRÁZky Z OBÁLKY

DOMINIK FIEDLER , 7 let, Police nad Metují
Autor je žákem výtvarného oboru ZUŠ
Police nad Metují.
Malba vznikla jako soutěžní práce pod vedením paní učitelky Petry Nádaždyové. Co je na
obrázku z obálky, se dozvíte přímo od autora.
Dominiku, jaké místo z našeho okolí je na
malbě?
To je náš dům, ale ve skutečnosti nemá zelenou
barvu.
Aha, já myslela, že je to Zelený domeček vedle
Muzea papírových modelů:)
Ne, je to můj domeček a bydlí v něm já, mamka, strejda, babička, děda
a kočka.
Baví Tě malovat?
Do Zušky chodím dva roky. Začal jsem chodit na keramiku. Nevím,
jestli jsem chtěl já nebo mamka. Teď chci spíš já.
A co Tě nejvíc baví ve škole? V jaký jsi třídě?
Jsem ve druhý a půjdu do třetí. Ve škole mě nejvíc bavil tělocvik. Teď
ho ale nemáme, jezdíme ve čtvrtek plavat. Jinak mám rád matiku, hudebku a taky výtvarnou tvorbu.
Máš v Polici, nebo v okolí nějaké nej nej oblíbené místo?
Náměstí.
Co rád maluješ?
Krajinu. Z keramiky hrnečky a mističky.
Na co by ses zeptal pana starosty, kdyby tu takhle seděl s Tebou on?
Jestli se mu líbí na radnici.
A jak podle Tebe bude vypadat Police, až budeš dospělý. Až nebudeš
chodit do žádné školy?
Stejně.
Co bys chtěl, aby v Polici vzniklo, a teď Ti tady schází?
Nic bych neměnil. Ani ZOO mi tu nechybí.
Čím bys chtěl být?
Ještě nevím, ale asi půjdu na tu vysokou.
Mgr. Martina Váňová
Mgr. Martina Váňová

Výběrové řízení na
fotografie pro nástěnný
kalendář Broumovsko
na rok 2020
Podmínky výběrového řízení:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

záběry z regionu Broumovska v hranicích CHKO
Broumovsko
panoramatické barevné fotografie
vítány fotografie turistického života regionu (kultura,
sport, apod.) – „Na Broumovsku to žije“
fotografie na šířku 460 mm v rozlišení 300 DPI
pro každý měsíc jedna fotografie, tj. sestavení vlastní
varianty kalendáře, případně i jen jednotlivé fotografie
pro variantu zastoupení více autorů v kalendáři
souhlas s použitím fotografií v případě varianty
zastoupení více autorů v kalendáři
ODMĚNA ZA SNÍMEK AŽ 2 000 Kč
Termín pro dodání návrhů kalendářů – do 21. 6. 2019

Kontakt:

Podnikatelský klub Broumovska
Jaroslav Betáš
Klášterní 1, 550 01 Broumov
tel: 731 610 650
e-mail: jaroslav.betas@broumovsko.cz

Polický měsíčník - červen 2019

1. 5. – 31. 8. 2019
1. 5. BROUMOV / SÁL DŘEVNÍK
Dasha – zpěv
Epoque Quartet
29. 6. BROUMOV / KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. VOJTĚCHA
Sólisté a orchestr Národního divadla v Praze
6. 7. POLICE NAD METUJÍ / KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Smyčcový orchestr Intercamerata
Jakub Bokun – dirigent (Polsko)
Magdaléna Jakubská – saxofon
13. 7. MARTÍNKOVICE / KOSTEL SV. JIŘÍ A MARTINA
Laureáti Mezinárodní soutěže Broumovská klávesa 2019
20. 7. ŠONOV / KOSTEL SV. MARKÉTY
Duo Aliada (Rakousko)
Michal Knot – saxofon
Bogdan Laketic – akordeon
27. 7. VIŽŇOV / KOSTEL SV. ANNY
Stamicovo kvarteto
Petr Nouzovský – violoncello
Kristina Fialová – viola
3. 8. BROUMOV / KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. VOJTĚCHA
Zuzana Rzounková, Martin Sokol – lesní roh
Martin Šrejma – tenor
Zdeněk Klauda – dirigent
Orchestr L´Armonia Terrena
10. 8. BEZDĚKOV NAD METUJÍ / KOSTEL SV. PROKOPA
Lektoři Letních hornových kurzů:
Thomas Hauschild (Německo), Zuzana Rzounková, Jan Vobořil,
Martin Sokol – lesní roh
Jana Goliášová – klavír
17. 8. OTOVICE / KOSTEL SV. BARBORY
Jiří Vodička – housle
Martin Kasík – klavír
24. 8. TEPLICE NAD METUJÍ / KOSTEL SV. VAVŘINCE
Duo Bubreg
Márton Bubreg – saxofon
Bence Bubreg – klarinet
Linda Bubreg – Dobay – varhany
31. 8. BOŽANOV / KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY
Eva Urbanová – soprán
Moravské klavírní trio

Začátky koncertů vždy v 18:00.
Vstupné dobrovolné.
Změna programu vyhrazena.

HLAVNÍ PARTNEŘI FESTIVALU

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

www.zapoklady.cz

zapokladybroumovska
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Zveme Vás do Žďáru nad Metují na

Svatojánský jarmark
a

Oslavy 140 let SDH Žďár nad Metují

Památky
a jejich osudy
Muzeum Náchodska, Fotoklub Omega
Hradec Králové a Společnost ochránců
památek ve východních Čechách
vás srdečně zvou na výstavu

22.6.2019
od 9,00 hod.

Během dne se můžete těšit na:

Stánkový prodej, ukázky řemesel a lidové tvorby.

Vystoupí: PLAVCI-RENGERS, JAN BENDIG, VÁCLAV
FALTUS, REVIVAL OLYMPIC, dechová kapela
PODZVIČINKA, MAŽORETKY. Večerní zábava – hraje
skupina GENY.

24. května – 7. července 2019
Klášter Police nad Metují, Laudonův sál
Vernisáž se uskuteční v rámci Noci kostelů
v pátek 24. května 2019 v 17.00
Otevírací doba
květen: pátek–neděle 9.00–12.00, 13.00–16.30
červen: úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–16.30

Unikátní elektro show s blesky – High voltage magic
Ukázky hašení, psovodi, vyprošťování osob,
slaňování. Výstava současné a historické techniky
hasičů. Pro děti kolotoč a soutěže.

Po celý den domácí a myslivecká kuchyně,
pečení pstruzi.

Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzeum Náchodska

NERF v Dominu

TATA BOJS
& FILHARMONIE
Hradec Králové

Klášter Broumov – Open Air
21. června 2019 v 19:00
Jedinečná hudební událost léta, která se nebude opakovat! Open air v klášterní zahradě.
Hosté: Clarinet Factory, Eliška Buociková Band
Vstupenky:
490 Kč – předprodej: online www.smsticket.cz | kasa broumovského kláštera
590 Kč – vstupenky na místě

klasterbroumov | www.klasterbroumov.cz
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Zatímco se kluci z teamu policistů snažili zneškodnit bombu, skupina mafiánů jim vnikla na základnu a sebrala důležité dokumenty a
důkazy. Jenomže bomba nakonec skutečně vybuchla a tím herní kolo
vyhrála skupina teroristů.
Například tak dopadlo jedno ze šesti herních kol zážitkové akce NERF
v DDM Dominu. Akce zaměřená na aktivity spojené s fenoménem dnešního
především chlapeckého dětství přitom vůbec nebyla jenom o střílení molitanových šipek.
„Chtěli jsme navázat na úspěšný nově zavedený kroužek v Dominu,
který dětem pravidelně poskytuje místo pro setkání, pohyb, aktivní trávení
volného času a je omezen prostorem a časem. Nyní jsme v rámci dvoudenní
akce propojili klasickou hru a napětí s vysokým zaměřením na všestranný
rozvoj kompetencí,“ vysvětluje vedoucí akce Dominik Macháček.
Děti tak v rámci pátečního “výcviku” absolvovaly tradiční opičí dráhu,
logické hry, hry založené na rozvoj spolupráce a komunikace, nechyběla ani
noční hra venku. V sobotu pak vypukla hlavní NERF hra, kde proti sobě
bojovali 3 frakce, každá s rozdílnými úkoly. Děti se tak mohly po každé hře
poučit z vlastních chyb, případně měnit strategii. „Máme radost, že akce
splnila svůj cíl - sezvat děti na jedno místo a umožnit jim prostřednictvím silného zážitku zlepšit vzájemné kamarádské vztahy, nadchnout se pro radost z
pohybu a z kolektivu stejně naladěných kamarádů.“ Komentuje organizátor
akce Karel Neuschl.
Domino pořádá pro děti mnoho zážitkových akcí, nejčastěji jsou inspirované právě kroužky, které nabízíme dětem. Znát tak můžete vícedenní
akce spojené s Minecraftem, Airsoftem, v červnu 2019 připravujeme akci
Robinsoniáda - outdoorový víkend. Více
podrobností nejen o
této akci naleznete na
webových stránkách
Domina www.dominohronov.cz

Karel Neuschl
DDM Domino
Hronov
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POHLEDY DO HISTORIE
Příběh první kostky cukru na světě

Ve 40. letech 19. století probíhala
v Evropě tzv.
průmyslová
revoluce. Její
působení bylo
patrné především na místech, kde stál
v čele vzdělaný šlechtic.
Takovým byl
i Karl Anton
Dalberg, majitel dačického
panství. Muž, který s chutí podporoval nové
projekty a obklopoval se schopnými odborníky. Jedním z nich byl i Jakub Kryštof Rad, rodilý Švýcar, jenž do Dačic přišel z Vídně, aby
se stal ředitelem místní rafinerie. Rad byl bezesporu velmi technicky zdatný a ihned po svém
nástupu se pustil do modernizace továrny.
Rozšířil výrobní prostory, pořídil modernější
stroje, parní stroj a zřídil také výrobu kandovaného ovoce, cukrovinek a čokolády. Za
jeho vedení podnik velmi dobře prosperoval a
cukrem z Dačic byla zásobována jihozápadní
Morava, jižní a východní Čechy a také rakouské pohraničí. Cukrovinky například putovaly
až do Vídně, Pešti, Prahy a Lince. Impuls k

největší změně, kterou v rafinerii podnikl, však
přišel z velmi nečekaného místa. Ale jak praví
známé rčení, za vším hledej ženu …
Radova manželka Juliana, společenská
dáma, která tuze ráda přijímala návštěvy, se potýkala s nepraktickým tvarem, do nějž byl cukr
zpracováván. Cukr do kávy musela, jako tehdy
každý, odsekávat z elegantních, ale nepraktických velkých homolí. Nezřídka tak docházelo
k nepříjemným zraněním a z přípravny jídel se
na místo libé vůně šířil bolestivý křik. Podobná
situace se odehrála i jednoho letního odpoledne
roku 1841, kdy Juliana přišla za svým manželem s obvazem na ruce a rozezlena: „Podívej,
co se mi stalo. To ty proklaté homole! Příště si
můžeme useknout celý prst, buď já nebo některá z tvých dcer. To se opravdu nedá vymyslet
něco menšího?!“ Dvaačtyřicetiletý Rad nelenil. Začal přemýšlet, jaké kousky cukru by měl
vyrobit. A tak se zrodil jeho vynález v podobě
lisu na kostky cukru. Asi za tři měsíce přišel
za manželkou: „Juliano, mám pro tebe dárek.
Něco, co sis už dlouho moc přála“ a ukázal
ji bedničku s asi 350 kostkami cukru. „To je
krása,“ zajásala Juliana: „s těmito drobečky už
bude slazení radost.“
A v čem spočívalo výrobní tajemství? Do
400 čtvercových otvorů obrovské mosazné
desky se nasypala cukrová moučka, v lisu se
cukr stlačil, kostky se z kovové desky vytlačily na dřevěnou podložku a po dobu 12 hodin

probíhalo sušení. Po usušení byly kostky připraveny na balení.
Jakub Kryštof Rad si byl vědom potenciálu, který kostkový cukr nabízí. Musel si projít
cestou technických nezdarů a překážek v podobě úřednické byrokracie. V obou směrech
nakonec slavil úspěch. Nejprve na svůj postup
získal císařské privilegium, následně i patent
a konečně na podzim roku 1843 začali v dačické rafinerii vyrábět kostkový cukr pro trh.
Malé kostičky se rozlétly do světa a slavily
velký úspěch. Poté co sklidily aplaus ve Vídni,
zakoupila koncesi na jejich výrobu řada zemí
- Prusko, Sasko, Švýcarsko, Anglie a vítězné
tažení kostky cukru do celého světa začalo.
Osud rafinérie v Dačicích ovšem nebyl tak
sladký jako produkty zde vyráběné. Přes uvedení novinky kostkového cukru se nepodařilo
udržet továrnu, ležící mimo cukrovarnické
oblasti, konkurenceschopnou a nakonec byla
roku 1852 uzavřena. Jakub Kryštof Rad, který
vkládal do nové výroby velké naděje, rezignoval a odešel zpět do Vídně. Ačkoli rafinérie
sama nepřežila, její vynález – kostka cukru –
se rozšířila po celém světě ač dlouho zůstávalo
zapomenuto, kde se vlastně zrodila.
Sladký vynález pana Rada připomíná
v Dačicích žulový pomníček, který zde byl
v roce 1983 kostce cukru postaven.
Připravil František Janeček

Osudové ženy

Johanka z Arku - francouzská hrdinka, bojovnice proti Angličanům

Johanka se narodila patrně roku 1412 v
zámožné selské rodině v lotrinské vesnici
Domrémy. Pod jménem Panna orleánská se
výrazně přičinila o vítězství Francouzů nad
Angličany ve stoleté válce.
Malou Johanku hluboce ovlivnila zbožnost její matky Isabely Romée. Toto příjmení
naznačuje, že buď sama Isabela, nebo někdo
z její rodiny vykonal pouť do Říma k hrobům
Svatých Apoštolů. Není přesně známo, kdy se
hluboce věřící Isabelině dceři začali zjevovat
andělé a svatí, kteří ji vybízeli, aby přiměla
francouzského následníka trůnu (dauphina)
Polický měsíčník - červen 2019

Karla k přijetí královské koruny v Remeši a
aby vyhnala anglická vojska z Francie. Jisté
je, že její odhodlání zapůsobilo na královského
hejtmana a obyvatele Vaucoleurs tak, že jí darovali koně, zbraně a doprovod.
Hezká dívka vysoké postavy ve zbroji a
s jímavým hlasem vzbudila na královském
hradě Chinon oprávněné pozdvižení. Získala si
důvěru dauphina a její doprovod se rozšířil o
množství ozbrojenců, kteří by již dávno zvítězili nad Angličany, kdyby jim nescházelo jediné – Johančina mravní odhodlanost. Pod jejím
vedením se strategicky důležité město Orléans
zbavilo v květnu 1429 anglického obležení a
17. července se dauphin Karel VII. stal pomazaným králem Francie, čímž získal v očích
současníků rozhodující převahu nad svým anglickým soupeřem nezletilým Jindřichem VI.
Johanka z Arku byla rozhodnuta pokračovat v boji až do vyhnání Angličanů ze země.
Mocně působila na vojáky i lid, král se však
začal její popularity obávat, proto jí svěřoval
stále méně důležité, ale často nebezpečné úkoly. Krátce nato však Johančin věhlas utrpěl při
nezdařeném útoku na Paříž. Pouhý rok po skvělém vítězství u Orléansu byla v jedné šarvátce
zrazena od krajanů a zajata Burgunďany, kteří
byli spojenci Anglie. Ti ji prodali svým anglickým spojencům za 10 000 zlatých marek.
Za nečinného přihlížení francouzského

dvora zinscenovali Angličané s Johankou čarodějnický proces v Rouenu. Nemohli připustit, že v hrůze prchali před prostou venkovskou
dívkou, aniž by ona byla ve spojení s ďáblem.
Při soudním jednání Johance nejvíce přitížil
francouzský renegát Pierre Cauchon, který za
odměnu od Angličanů obdržel úřad rouenského arcibiskupa.
V předem rozhodnutém procesu byla devatenáctiletá Johanka odsouzena jako čarodějka a kacířka. Dne 30. května 1431 byla na
rouenském náměstíčku Vieux Marché (Starý
trh) upálena. Avšak její zbožná matka se rozhodla očistit dceřinu památku. Již roku 1456
za pomoci rodiny a pozdní iniciativy francouzského krále (jemuž se nelíbila představa, že
mu ke koruně pomohla „čarodějnice“) Svatý
stolec Johanku rehabilitoval. Roku 1909 byla
prohlášena za blahoslavenou a o jedenáct let
později roku 1920 za svatou. Je spolupatronkou Francie.
Pana orleánská se sice za to, že v krajanech probudila první stopy národního vědomí, vděku ve svém krátkém životě nedočkala.
Inspirovala však řadu umělců zvučných jmen
– literáty F. Villona, Voltaira, F. Schillera, G. B.
Shawa, hudebníky Ch. Gounoda, P. Claudela,
A. Honeggera, malíře F. Rude a mnoho dalších, včetně filmových tvůrců.
Připravil František Janeček
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Připomeňme si…
2. června 1904

se v Praze narodil legendární český brankář František Plánička. Jeho dětství bylo poznamenáno dlouhou nepřítomností otce, který
byl ve válce, a starostmi matky, které jako
truhlářský učeň pomáhal živit své sourozence. Kopanou začal hrát za SK Bubeneč, pak
hrál za Spartu, z níž ho propustili pro malou
postavu. Přijali ho do Slavie, za kterou pak sehrál téměř tisíc utkání a 74krát stál v brance
Československa. Plánička se přiřadil k předválečné hvězdné brankářské trojici Zamora
z FC Madrid, Combi z Juventusu Turín a
Hiden z vídeňského WAC. Svou menší postavu vynahrazoval skvělým výskokem a odvážnými skoky pod nohy soupeře. Mužstvo
Československa, které vedl Plánička jako
kapitán, zvítězilo na mistrovství světa v roce
1934 v semifinále s reprezentací Německa,
která už hrála s hákovými kříži na dresech, a
až ve finále podlehlo Itálii 2:1 po prodloužení.
Plánička zemřel 20. července 1996 v Praze
ve věku 92 let. Na rozdíl od dnešních fotbalových hvězd však žil poměrně skromným a
asketickým životem. Chodil do práce, nejezdil na dovolené, nekouřil ani nepil. Dočkal se
čtyř vnuků a tří pravnuků, a je asi symbolické,
že samých kluků. Jenže ani jeden nezůstal u
fotbalu, i když dva chvíli hráli a jeden pískal.

inscenována i v Národním divadle. Složil scénickou hudbu k Tylově k frašce   Fidlovačka
aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které při
premiéře konané 21. prosince 1834 poprvé
zazněla píseň slepého žebráka Mareše Kde
domov můj, pozdější česká národní a státní
hymna. Ke konci života odešel jako kapelník
do Rotterdamu, kde v roce 1862 zemřel.

se v Sázavě-Budech narodil český herec,
dramatik a režisér Jiří Voskovec. Na gymnáziu
v Praze se seznámil s J. Werichem, ale než se

Z pamětní knihy obce Hlavňova
Pokračování z minulého čísla

Doba II.
Doba husitská
Století XV. a XVI.

Blahé časy pokoje a dobrého řádu vzaly však
náhlou a velikou změnu převratem, který se stal
za pozdějších let panování krále Václava IV. ze
sporů o tehdejší stav věcí církevních a o novoty v náboženství. Vznikly z toho pak dlouholeté
války husitské, jejichž bojů nebyla ušetřena ani
naše krajina.
Když došla z Prahy smutná zpráva, že miláček všeho lidu českého Mistr Jan Hus vzdor slibům císaře Zikmunda byl úkladně zajat, vězněn
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21. června 1621

19. června 1905

3. června 1801

se v rodině kantora narodil hudební skladatel, tvůrce české národní hymny František
Škroup. Otec se později stal ředitelem chóru
Svatovítského chrámu na Hradčanech. Škroup
vystudoval právnickou fakultu a s přáteli
uváděl ve Stavovském divadle ochotnická
představení. Po úspěchu první české opery
Dráteník, kterou zkomponoval pro toto divadlo, se Škroup odhodlal věnovat hudbě
profesionálně. Opera Kolumbus byla později

sešli v divadle, studoval ještě ve Francii a na
právnické fakultě v Praze. První společná hra
Voskovce a Wericha West pocket revue (1927)
se dočkala překvapujících sto repríz a byla
počátkem popularity Osvobozeného divadla,
jehož Voskovec nikdy nebyl členem, pouze spolupodnikatelem. Svoje hry doplňovali
slavnými forbínami, při kterých se publikum
doslova válelo smíchy. Spolu s Werichem natočil několik filmů (Pudr a benzin, Hej rup a
další). Z emigrace v Americe, kam odešel
spolu s Werichem a J. Ježkem, se vrátil už jen
na krátkou dobu a potom nespokojen s politickým vývojem odešel do Spojených států,
kde hrál v televizi, ve filmu (Dvanáct rozhněvaných mužů) i v divadle, kde také režíroval,
ale hvězdou se nestal. V tomto smyslu byla
jeho spolupráce s Werichem vrcholem. Zemřel
v Kalifornii 1. července 1981.

a pak upálen povstalo v národě českém veliké
hnutí.
Česká i moravská šlechta povstala, sešla se a
sepsala proti upálení mistrovu stížnost a k ní přivěsila svoje pečeti v počtu 452 a zaslala ji koncilu. – Sněm kostnický pohnal však všech 452
pánů k zodpovědnosti, prohlásil je za kacíře a
zapověděl pražské univerzitě udělování hodností. Tímto jednáním byl však docílen v Čechách
pravý opak smýšlení; lid český hnul ke kalichu
tím horlivěji.
Tou dobou někteří kněží v Čechách vzpírali
se novotám náboženským a zabraňovali kališníkům výkony náboženské ve svých kostelích a
proto se tito scházeli pod širým nebem,, zejména

Bylo na lešení zbudovaném před
Staroměstskou radnicí v Praze popraveno 27
českých pánů. Po prohrané bitvě na Bílé hoře
opustil „zimní král“ Bedřich Falcký Prahu a
vydal Čechy na milost a nemilost císaři. Ve
Vídni byl ustaven zvláštní soud, který za předsednictví Karla z Lichtenštejna vynesl v Praze
rozsudky na 45 obžalovanými, jimž byl zabaven majetek a z nichž 33 bylo odsouzeno ke
ztrátě života rukou katovou. Ve 27 případech
byl rozsudek vykonán. Hlavy dvanácti nejdůležitějších odsouzených byly spolu s jazykem,
který vytrhli
Jeseniovi a uťatou rukou Šlikovou vystaveny na Staroměstské mostecké věži. Tím se
však tresty neskončily. Téměř tři čtvrtiny Čech
propadly konfiskaci a domácí šlechta byla přivedena na mizinu.
Připravil František Janeček

na pahorcích, jímž dle písma dávali biblická jména jako: Tábor, Sion, Oreb apod. Tam pak přijímali pod obojí způsobou.
Z počátku chodili beze zbraně, když však
na ně činěny útoky a když univerzita pražská
prohlásila, že nutno slovo Boží brániti se zbraní v rukou, nosili zbraně vždy s sebou. Papež
Martin V. vybízel a klatbou hrozil českému králi
Václavu IV., aby netrpěl ve své zemi kališníků,
Čechové však smýšleli jinak.
Dne 30. července r. 1419 ubíralo se procesí
kališníků od sv. Štěpána podle novoměstské radnice a tu z oken vrženo bylo několik kamenů do
zástupu. Jeden kámen padl na monstranci, kterou
držel husitský kněz v rukou. Touto provokací
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rozzuřil se lid a veden Janem Žižkou, dobyl zbraní radnice a konšely vyházel okny na ulici, kdež
byli rozjitřeným lidem pobiti.
Když se o tom činu dověděl na svém hrádku
Kunraticích král Václav IV., byl raněn mrtvicí a
zanedlouho potom dne 16. srpna 1419 zemřel.
Papež však nemínil rozhodně trpět Čechům
kalichy a proto dne 1. března 1420 vyhlásil
Čechům první křižáckou válku a její vedením
svěřil věrolomnému Zikmundovi, bratru zesnulého krále Václava IV.
Tak se utvořily dvě bojovné strany. Na jedné
straně český národ a na druhé papež se vší křesťanskou mocí. A protože český lid lnul ke kalichu
a nemínil se jej vzdát, umínil si papež, že raději
vyhubí celý český národ. Ale český národ se nelekl papežových hrozeb ani teď.
Pod vedením znamenitého hrdiny Jana Žižky
z Trocnova dobývalo české vojsko vítězství za
vítězstvím.
Naše krajina stala se tehdy průchodištěm
sehnaných křižáků, jichž bylo 150.000 a kteří se koncem dubna 1420 valili se ze Slezska
k Náchodu a přes Hradec Králové do středu
Čech. Sice jen protáhli, ale zanechali za sebou
spoušť.
Do té doby spadá pověst o „Ostašském zrádci“, mlynáři z Hlavňova. Na dolním konci vesnice o samotě, skoro již v lese, stával od založení
vesnice dřevěný mlýn (nyní čp. 25). Na začátku XV. století hospodařil v tomto mlýně starý
Holinka se svoji dcerou Lidkou a se synovcem
Václavem, který nemaje rodičů, žil od mládí ve
mlýně a pracoval seč jeho síly stačily, aby jen
svému lakomému strýci vyhověl. Pokud žila teta,
dařilo se mu dosti dobře, ale po její smrti ucítil
často mladý Václav strýcovo hrubství.
Mezi Lidkou a Václavem se již dávno vyvíjela láska. V době husitských válek nastaly ve
mlýně zlé časy. Mnohdy nebylo co mlít. Jednoho
podzimního dne, kdy se po údolí válela hustá

mlha, zarazil Václav mlýn. Nebylo zrnka obilí a
vyhlídky pro ten čas žádné. Václav se rozhodl, že
opustí strýcův mlýn. Srovnal si svoje věci, rozloučil se se strýcem a uplakanou Lidkou a zmizel v černém lese. Kam půjde, nevěděl. Doufaje,
že bude jinde lépe než v Čechách, pustil se do
Slezska, ale ani tam nebylo lépe.
Slezáci, spojenci Zikmundovi, připravovali
se ku křižáckému tažení do Čech. Verbovali a
najímali k vojsku kde koho. Václav zaklepal na
dveře mnohého mlýna, ale práce sehnat nemohl.
Konečně po dlouhém a marném hledání přišel
hladov do města Lehnice, kde právě verbovali na
vojnu. – a dal se tak naverbovat. Z vyplacených
peněz se opět jednou nasytil a zůstal ve vojenském táboře přes celou zimu.
Když se později dověděl, že křižáci se chystají vtrhnout na Broumovsko a Policko, aby tu
ohněm a mečem obraceli „nevěrce“ na pravou
víru křesťanskou, uchvátil ho strach o milovanou Lidku i o lakotného strýce. Umínil si proto, že jim dá výstrahu. Neočekávaně se vytratil
z vojska a oklikami došel do hlavňovského mlýna, aby strýce přiměl k opatrnosti. Radil mu, aby
prchnul někam do okolních hor a tak zachránil
život svůj i Lidky.
Lakomý strýc však nechtěl opustit mlýn, nevěřil přesvědčivým slovům Václavovým a zůstal
ve mlýně. Václav rozmrzen odešel, ale skryl se
v blízkých lesích, aby pozoroval pohyby nepřátelského vojska.
Lakomý Holinka druhého dne uvažoval
o slovech Václavových a vydal se na cestu do
Police, aby zvěděl, co tomu říkají konšelé ve
městě.
Mezi tím katoličtí Slezáci vtrhli do Police,
ale obyvatelé včas prchli a ukryli se v okolních lesích. Když samojediný Holinka vstoupil do města, byl jat a předveden velitelovi. Vůdce Slezáků
začal na něho německy, ale když viděl, že mu
mlynář nerozumí, spustil lámanou češtinou, aby

jim vyzradil, kam prchli občané města, kde jsou
ukryti. Holinka zprvu neodpovídal, ale po slíbené bohaté odměně, probudila se v něm lakota a
on – vyzradil, že budou asi ukryti na Ostaši. „Tak
dobře, povedeš nás tam,“ zahřměl vůdce, „a mluvíš-li pravdu, dobrá odměna tě nemine!“
Mezi tím se Václav podruhé vrátil se do mlýna, přemluvil Lidku, a oba pak prchli na Ostaš,
kde ve tmavé odlehlé jeskyni našli bezpečný
úkryt.
Bylo časně zrána, dne 27. května 1421.
Slezské vojsko tábořivší v Polici vytrhlo z města.
Mlynář Holinka přivázán ke koni prvního jezdce,
ukazoval na táhlou horu Ostaš a sděloval, že tam
jsou ukryti obyvatelé Police a okolí. Snad lakota,
snad pud po sebezachování byly příčinou, že za
nejistou, mrzskou odměnu zradil své krajany a
vydal je katanům.
Jediná pěšina vedla lesem a po ní vedl zrádce
katany. Přepadení obyvatelé se houževnatě bránili, ale přesile podlehli. Když Slezáci vykonali
ukrutnou pomstu, odměnili i zrádce. Přivázali ho
ke stromu a na tom místě ho sťali.
Václav i Lidka šťastně vyvázli z nebezpečí
a ujali se pak opuštěného mlýna v Hlavňově,
v němž žili potom šťastně do své smrti.
Uťatá hlava „zrádcova“ byla prý zanesena
skalním orlem na opuštěnou skálu, kde zkameněla. Lid si ji tam dosud ukazuje.
Na místě, kde byl mlynář Holinka sťat, byl
postaven r. 1422 na památku kříž, snad péčí jeho
dcery Lidky a synovce Václava, později pak a to
r. 1484 byla vystavěna malá dřevěná kaplička ke
cti sv. Kříže. Tolik asi zachovalo se nám v pověstech z doby XV. století.
Století XVI. přešlo naší obcí celkem klidně,
ač některé události naší vlasti se jí též dotkly, nemáme však dosti zaručených zpráv ani ústních
ani písemných.
Pokračování v příštím čísle.

Vybral František Janeček

ŠKOLSTVÍ
Preventivní program
KyberLife
6.5. a 9.5. 2019 se žáci druhého stupně
základní školy účastnili programu KyberLife.
Jednalo se o velice zajímavě sestavený program, který žáky pomocí jejich mobilních telefonů zatáhl do příběhu dívky, která zažívala
šikanu v prostoru sociální sítě. Žáci měli možnost ovlivňovat pokračování příběhu svým
hlasováním a zároveň vyjadřovat názory prostřednictvím chatu. Po projekci následovala
beseda s tvůrcem projektu, panem Dominikem

Macháčkem, který přímo
reagoval na vyjádřené názory a případně žákům pojmenoval jejich chování v
kyberprostoru.
Velice zajímavé bylo
ukázání rozdílnosti chování,
pokud jsou v anonymitě a
nebo mají vyjádřit svůj názor veřejně. Mnoho otevřených témat bylo odpovězeno, ale další jsme si odnesli
do školy a v následujících
hodinách o nich diskutovali.
Chtěli bychom poděkovat ZUŠ za možnost konání
programu v jejich krásném
novém koncertním sále,
který dodal programu zajímavou atmosféru. Také
děkujeme Městu Police nad
Metují za významné finanční přispění žákům na vstupné. Doufáme, že částka vložená do prevence napomůže
k bezpečnějšímu a uvědomělejšímu pohybu žáků na
sociálních sítích.

Polický měsíčník - červen 2019

Přednáška kpt. PhDr.
Ondřeje Moravčíka

7.5.2019 v Kolárově divadle proběhla
přednáška kpt. PhDr. Ondřeje Moravčíka, tiskového mluvčího a koordinátora prevence
Policie ČR, která byla určena pro rodiče a týkala se kyberšikany a bezpečného pohybu dětí
na internetu.
Jsme velice rádi, že zájem za strany rodičů byl velký a doufáme, že získané informace
napomohou k pochopení závažnosti a rozsahu
problémů týkajících se kyberprostoru.
Mgr. Kateřina Nekvindová, metodik prevence
ZŠ a MŠ Police nad Metují
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Z Polické mateřinky

Ve středu 8. 5. 2019 se v naší mateřské škole uskutečnil Den otevřených dveří. Oslavili jsme tak 40 let od
otevření školky, zároveň proběhlo i setkání bývalých zaměstnanců a školku si mohla prohlédnout široká veřejnost. Podle odhadu se k nám přišlo podívat asi 150 lidí,
z toho 30 bývalých zaměstnanců.
Na úvod promluvila paní ředitelka Baláková a pan
starosta Ing. Beran. Děti nám zazpívaly školkovou hymnu a zatančil nám náš taneční kroužek pod vedením
Martiny Macounové. Pak už se všichni mohli jít porozhlédnout po zahradě a prostorách školky. Kdo zde byl
s dětmi, mohl si projít „Školičkovou cestu“. V každé třídě byl nachystaný nějaký úkol a za splnění všech úkolů
si děti odnesly domů dárečky. Ve třídě Zvonečků si mnozí nad fotoalby a kronikami zavzpomínali na svá školková léta, probíhala zde i projekce současných fotografií.
Děti tady tiskaly obrázek dle instrukcí. Ve Sluníčkách
byla připravená překážková dráha. V Beruškách byly
vystavené nové i retro pomůcky a děti si zde vyrobily z
papíru zápich. V Kopretinách byly vystavené pomůcky
na rozvíjení jemné motoriky a děti si vyzkoušely úkoly
rozvíjející jemnou motoriku. V prostorách tělocvičny
probíhala výstava dětských prací, které děti vytvořily
v průběhu tohoto školního roku. Velmi živo bylo v jídelně, kde se sešly bývalé kolegyně a zaměstnanci školky.
Přišly i kolegyně z okolních školek načerpat inspiraci
pro svou práci. Podle ohlasů si myslíme, že akce byla
velmi povedená. Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na přípravách, hlavně pracovníkům Infocentra, kteří
nám pomohli s propagací a s ozvučením akce, technickým službám, které se podílely na úklidu zahrady a pomohly s dopravou velkých stojanů na výstavu dětských
prací. Dále děkujeme panu Šubrtovi za videodokumentaci a panu Hruškovi za fotografování. Na našem webu
http://www.mspolice.cz/ najdete z této akce fotografie a
video ve fotogalerii v sekci „Společné foto“. Ale největší poděkování si určitě zaslouží všichni zaměstnanci
školy, kteří celou akci naplánovali a zrealizovali.
Pro zájemce, kteří se nemohli dostavit 8.5.2019 na
Den otevřených dveří do MŠ a rádi by věděli nějaké informace z historie mateřských škol v Polici nad Metují a
z historie naší mateřské školy, je v infocentru k dispozici
zdarma mimořádné vydání malého časopisu o MŠ.
Vaše paní učitelky a pan učitel
z mateřinky na sídlišti

Základní umělecká škola informuje…
Velký úspěch našich žesťařů v celostátní soutěži má pokračování!
Ve dnech 26. – 28. dubna se konalo ústřední kolo celostátní soutěže
v komorní hře dechových žesťových
nástrojů.
Z naší Zušky se do finále této národní soutěže probojovalo pět souborů
různých velikostí v několika kategoriích. Všichni naši žáci svými výbornými
výkony obstáli uprostřed obrovské konkurence s těmito výsledky:

Štěpán Tyč (Baryton)
2. cena
Midi Brass:
Michal Pošvář (Trubka)
Martin Zítka (Tuba)

Kategorie 0 :
Mini Brass: 	

Kategorie 3:
1. cena

Patrik Ducháč (Trubka)
Ondřej Ducháč (Baskřídlovka)
Kategorie 1:

Baby Brass:
2. cena
Anastázie Denygrová (Trubka)
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Kategorie 2:

Junior Brass:
3. cena
Jakub Meier (Trubka)
Doubravka Čápová (Lesní roh)
Prokop Šedek (Baskřídlovka)
Brass Band:
1. cena
Josef Hlaváček (Trubka)
Štěpán Kollert (Trubka)
Eliška Jirmannová (Lesní roh)
Tomáš Hruška (Baskřídlovka)
Simona Taucová (Tuba)
Polický měsíčník - červen 2019

za skvělou reprezentaci nejen naší
Finále celostátní soutěže děkujeme
ZUŠ, ale i města Police nad Metují !!!
v komorní hře smyčců
Absolventská vystoupení
A ve dnech 16. – 18. května vycestovala ještě jedna výprava z naší školy, tentokrát do
Jindřichova Hradce, kde se konalo ústřední
kolo celostátní soutěže v komorní hře smyčcových nástrojů.
Naši školu reprezentovaly dva soubory a
oba v tvrdé konkurenci vybojovaly stříbrné
medaile.
Kategorie:
4) Kvarteta s klavírem – IV. kategorie (do 26
let):
Klavírní kvarteto - 2. cena
(Kristýna Jelínková, Eliška Novotná, Lukáš
Jirásek, Michael Važan)
Kategorie:
3) Tria až noneta bez klavíru – IV. kategorie
(do 26 let):
Smyčcové okteto - 2. cena
(Lichá, Jirsová, Pellyová, Rufferová, Rosa
Carlino, Lichá, Soukupová, Štěpán)
Všem

souborům

moc

blahopřejeme

a

Červen je tradičně ve znamení mnoha
ročníkových vystoupení, absolventských koncertů a třídních večírků, na kterých naši žáci
prezentují výsledky svého studia.
Informace o jednotlivých akcích můžete
sledovat na našich webových stránkách www.
zuspolice.cz.
A ve středu 26. června uspořádáme
v novém koncertním sále od 15 hodin setkání absolventů I. a II. stupně studia s rodiči a
vyučujícími, kdy budou našim letošním absolventům předány Pamětní listy Města a absolventská vysvědčení.
Rádi vás přivítáme na kterékoli z našich
akcí!

Přijímání nových žáků

Měsíc červen je také vyhrazen talentovým
zkouškám pro přijímání nových žáků do následujícího školního roku.
V této souvislosti snad jen na vysvětlenou:
Základní studium na uměleckých školách

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

ZÁPIS

Milí

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

rodiče!

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

dětí ve věku 5 – 7 let do ZUŠ

do přípravného studia
 hudebního,
 tanečního
 výtvarného oboru

je určeno pro děti od 7 let a do tohoto studia
už je povinnost úspěšně složit talentovou přijímací zkoušku.
Pro mladší děti, ve věku od 5 do 7 let, zřizují umělecké školy tzv. Přípravné studium,
které má za cíl během těchto dvou let dítě
úspěšně připravit k přijetí do 1. ročníku základního studia.
Do této Přípravky tak děti přijímací
zkoušky nedělají, pouze proběhne tzv. posouzení předpokladů ke studiu ze strany některého z našich pedagogů, který je také připraven
rodičům poskytnout bližší informace a radu
ohledně uměleckého vzdělávání jejich dítěte.
Pro tato konzultační setkání s rodiči a jejich dětmi jsme vyčlenili dva konkrétní dny, a
to pondělí 3. a 10. června, kdy v komorním
sále školy v přízemí budou od 13:00 do 18:00
připraveni naši učitelé, aby se vám věnovali.
Samozřejmě ale můžete přijít i kterýkoliv
jiný den v červnu během odpoledne do kanceláře nebo přímo za některým z pedagogů na
hudebním, výtvarném, nebo tanečním oddělení, kteří vám ochotně poskytnou informace.
ZUŠ Police nad Metují

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

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

Nový obor:

- elektronické zpracování hudby, zvuková tvorba, studiová technika

Výtvarný:

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

Taneční:

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

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

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

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

Další informace můžete získat v kanceláři školy,
nebo telefonicky na čísle 491 541 155 - 6.
www.zuspolice.cz

Telefon: 491 541 155 – 6

Těšíme se na Vás!

Polytechnické kroužky na Střední škole průmyslové, textilní a polygrafické

Jako každý rok pořádala naše škola pro
žáky základních a středních škol polytechnické kroužky.
Žáci základních škol prostřednictvím zájmové činnosti získají informace a následně
znalosti a dovednosti v oblasti elektrotechniky, elektroniky, robotiky, programování CNC
strojů a mechanické práce na motorových vozidlech, čímž je rozvíjen zájem žáků, který by
je mohl vést ke studiu a budoucímu uplatnění
Polický měsíčník - červen 2019

zejména v technicky orientovaných oborech
vzdělávání.
Kroužky prohlubují technické vzdělávání žáků i středních škol nad rámec běžného
školního vyučování a rozvíjejí jejich praktické
dovednosti.
Kroužky probíhají ve dvou budovách
splynuté školy a to v Hronově a Červeném
Kostelci a dále distančně na základní škole v
Broumově.

V příštím školním roce opět chystáme
otevření těchto kroužků. Učitelům děkujeme za příkladné vedení kroužků a žákům
za účast. Kroužky probíhají pod záštitou
Královéhradeckého kraje a společnosti Saar
Gummi Czech, s.r.o., kterým děkujeme za
podporu.
Ing. Josef Matyáš – ředitel školy
Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická

23

Jaro na 1. stupni ZŠ

Na jaře byla naše škola již tradičně v jednom kole. Začalo to velikonoční výstavou
v Pellyho domech, kam většina tříd přispívala výrobky nebo se zúčastnila dílniček. Dále
jsme se zapojili do promítání dokumentárních
filmů Jeden svět, probíhaly projektové dny
ke Dni Země a k Čarodějnicím, užili jsme
si besedy s paní Radkou Komárkovou, která
nám přiblížila svět nevidomých. Třídy opět
navštívily knihovnu, kde proběhly zajímavé besedy. Čtvrté třídy zaujalo autorské čtení Rostislava Křivánka z knížky Uspávačky
skřítka Zamhouřílka. Sportovci z pátých tříd
se zúčastnili atletického trojboje v Meziměstí
a obsadili pěkné páté místo. Některé třídy byly
na dopravním hřišti a čtvrťáci už absolvovali
výlet na hrad Kost a do Jičína. Přečtěte si, jak
tento výlet popsala Rosalie Šedková ze 4.C
(zkráceno):
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Ráno jsme dorazili na hrad Kost a čekal
nás pan sokolník. Vyprávěl nám o dravých
ptácích. Když jsme odcházeli, mohli jsme si
pohladit výra velkého. Pak jsme stříleli z luku,
házeli jsme sekerou a nakonec jsme se přetahovali o lano. Dali jsme si svačinu a šli jsme
na představení o bojích a o pirátech, jeden
byl hloupější než druhý. K obědu byl řízek
s bramborami a zeleninou. Po obědě jsme
měli skvělou prohlídku s paní průvodkyní.
Nechápu, jak si může zapamatovat jméno prababičky zakladatele hradu. Byli jsme v kapli
sv. Anny. Dříve ta kaple byla zasvěcena Janu
Křtiteli, ale zjistilo se, že Jan Křtitel je hrozný
patron, protože kapli nechal shořet. Já si myslím, že je strašně moc kaplí a kostelů, které
jsou zasvěceny Janu Křtiteli. Třeba zachraňoval jinou kapli a na tuhle neměl čas, no svět je
holt nespravedlivý.

Prohlídka pokračovala do zbrojovny a tam
byly zbraně, které vážily stejně jako já. Bylo
tam i brnění, které bylo velmi výhodné, protože mělo na nohách špičky, aby voják nespadl
z koně. Po zbrojovně jsme šli do hodovní síně
a tam byla socha Panny Marie s Ježíškem, ale
Ježíšek nebyl v náručí Panny Marie. On seděl
totiž na mráčku, alespoň mně to tak připadalo.
Na konci prohlídky jsme šli do černé kuchyně
a dozvěděli jsme se, že v té době se pudink
dělal trošku jinak, z rozemletého masa.
A přišlo nakupování. Po něm jsme jeli do
Jičína. Naše třída šla nejdřív na náměstí a na
hřiště, a pak do Rumcajsovy ševcovny. Byla
docela malá, ale hezká. Lovila jsem dřevěné
rybičky a byli tam i dva králíčci. V Jičíně se
mi moc líbilo.
Za 1. stupeň A. Kolářová
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Jarní školní úspěchy z Velkého Poříčí

Od začátku letošního roku se žáci třídy 3.
PD oboru Propagační design z Centra propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí zapojili
do výtvarné disciplíny mezinárodního projektu CEMACH. Jedná se o kreativní soutěž
pro studenty středních a vysokých odborných
škol v České republice, Izraeli, na Slovensku,
v Maďarsku a Polsku, zaměřenou na poznávání moderního Izraele. Hlavním cílem soutěže je seznámit studenty s Izraelem jako zemí
zajímavou pro cestování, obchod, vzdělávání
i kulturní obohacení. Na začátku května dostaly dvě žákyně z Poříčí, Barbora Jiřičková a
Zuzana Jakušová, pozvání na slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů soutěže, který se konal
7. května v prostorách pražské židovské obce.
Pozvání znamenalo, že se soutěžící umístili do
desátého místa a získali minimálně hodnotnou
věcnou cenu v podobě poukázky do e-shopu
ALZA v hodnotě 2000,- Kč. K přítomným
studentům a jejich učitelům nejprve promluvil izraelský velvyslanec Daniel Meron a potom Pavel Smutný, prezident Česko-izraelské

smíšené obchodní komory. Následovalo vyhlášení
prvních míst, gratulace
a krátký proslov studentů, ve kterém představili
svoje díla. A výsledky?
Bára Jiřičková získala za svoji práci věcnou
cenu. Zuzana Jakušová
prezentovala práci s názvem Kapka vody, která
velmi citlivě reflektuje
stav životního prostředí.
Upozorňuje na význam
vody a důmyslný způsob
odsolování mořské vody
užívaný v Izraeli. Porotu
zaujala jak volbou neotřelé techniky lihových
inkoustů, tak i poutavým textem. Zuzanin text
je aktuální i pro naši zemi: „Jsem stará stejně jako Život sám. Je v mé moci jej darovat
nebo brát. Jsem základ existence všeho živého na Zemi. V dnešní době je ale vše ohroženo. Slábnu a se mnou celý svět. Jsem voda.“
A Zuzana k tomu dodává: „V dnešní době je
stále více aktuální otázka nedostatku vody na
celé planetě. Proto je o tomto tématu potřeba
víc a víc mluvit, ale především začít jednat. Já
jsem k tomu dostala příležitost a hlas jedince měl najednou sílu.“ A teď to nejdůležitější.
Za svou vynikající práci Zuzana vyhrála pobyt v Izraeli, kterého se zúčastní druhý týden
v červenci!
Šikovní kadeřníci z Velkého Poříčí se
opět zúčastnili celorepublikové soutěže
StudentStyle, která probíhala po čtyři měsíce. Týdenním úkolem žáků bylo předvést, co se doposud v průběhu tříletého studia naučili. Výborně se v soutěži umístily
Denisa Rejmontová, Klaudie Šarajová, Petra
Voborníková. Celou tuto prestižní soutěž díky
své zručnosti a pracovitosti vyhrál žák Kevin
Baláš! Díky tomuto vítězství pojede Kevin
na několikadenní školení do zahraničí, kde se

bude učit od významných a světově uznávaných kadeřníků.
Žáci oboru Reprodukční grafik Veronika
Kubíčková a Bohuslav Poláček se letos v
dubnu vydali do Zlína na Soutěž dovednosti mladých grafiků, které se účastnilo deset
týmů, osm českých doplnily dva ze Slovenska.
Prvním úkolem tohoto klání byla reportážní
fotografie. Žáci navštívili firmu Rudolf Jelínek
ve Vizovicích, kde proběhla zajímavá exkurze, která je seznámila s historií, současností i
budoucností firmy. Dalším úkolem bylo zpracování propagačního letáku a rollapu pro tuto
firmu. Posledním úkolem bylo vytvoření butonu (odznaku) ke třicátému výročí sametové
revoluce. Čas, který potřebovala porota pro
zhodnocení úkolů, studenti využili na návštěvu zlínských filmových ateliérů. Poslední den
proběhlo vyhodnocení, které poříčské škole
přineslo dvě třetí místa!
Všem úspěšným účastníkům odborných
soutěží blahopřejeme!
Mgr. Petra Rainetová, Bc. Zuzana Nováková,
Pavla Bernardová, Iva Kocandová a Mgr.
Renata Lelková - Střední škola průmyslová,
textilní a polygrafická - Centrum propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Učitelé ACADEMIA MERCURII rozvíjeli své kompetence v zahraničí
Projekt ACADEMIA MERCURII, soukromé střední školy z Náchoda, s názvem
„Rozvoj kompetencí učitelů – start k evropské
spolupráci“, realizovaný v rámci Výzvy 2017
Evropské komise KA1 – vzdělávací mobilita
jednotlivců - za finanční podpory programu
Erasmus+, se blíží v tomto měsíci ke svému
konci. Cílem dvouletého projektu je zvýšení
jazykových a metodických kompetencí vyučujících, kteří následně přenesou nově nabyté poznatky na žáky, a tím zvýší jejich konkurenceschopnost při budoucím uplatnění na
evropském trhu práce. V druhém roce trvání
tohoto projektu se tři pedagogové školy metodicky vzdělávali pro výuku anglického jazyka a anglické odborné terminologie oborů
naší školy cestovní ruch a ekonomické lyceum
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během dvoutýdenních metodických kurzů a
specializovaných hodin terminologie v irské
metropoli Dublinu, na Maltě nebo v Londýně.
Zajímavou příležitost sledovat metody výuky a motivace žáků
ke studiu na anglické
multikulturní škole dostal vyučující předmětu
Informační a komunikační technologie během svého týdenního
stínování učitele obdobného školního předmětu v Londýně. Nyní
po proběhnutí posledního metodického kurzu
se učitelé naší školy cítí
plni chuti zkusit nové
nápady a vyučovací
metody ve své výuce a
doufají, že v budoucnu

budou opět mít možnost se vzdělávat a inspirovat pro výuku v rámci Erasmus+ projektů
v zahraničí.
Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Péče o uživatele v Domově důchodců v Polici nad Metují

Rodíme se na svět, jako malé bezbranné
děti, celý svět se točí kolem nás. Kráčíme životem, sbíráme zkušenosti a po obdobích plných
síly přichází období podzimu života. Období,
kdy nám sil ubývá. Období, kdy se opět svět
točí kolem nás a kdy přijímáme pomoc.
Zestárneme a naše soběstačnost se sníží
natolik, že jsme vděčni za pomoc druhé osoby
či odborníků. Máme možnost vybrat si z několika druhů sociálních služeb.
Ambulantní sociální službu nám nabízejí
centra denních služeb. Terénní služba nám poskytuje péči přímo v naší domácnosti. Dále se
nám nabízí pobytová služba, jako je například
domov pro seniory neboli domov důchodců.
Velkou roli při našem rozhodování hraje
míra naší snížené soběstačnosti, závislosti na
pomoci druhé osoby, rodinné zázemí, finanční
možnosti, dostupnost ostatních služeb, které
mají za cíl pomoci uživatelům s činnostmi, na
které oni sami již nestačí.
V našem domově v Polici nad Metují nabízíme pobytovou sociální službu. Poskytujeme
uživatelům ubytování, stravování, a především celodenní péči, na kterou již sami nestačí a tuto péči jim nemůže zajistit ani rodinný
příslušník či terénní služba. Našim uživatelům
je poskytována péče naplňující jejich individuální potřeby. Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování s ohledem na jejich
zdravotní stav. Naší snahou je, aby co nejdéle zvládali úkony péče o svou osobu sami. S
každým uživatelem jednotlivě tvoříme individuální plán jeho péče, který se řídí tím, co
uživatel zvládá sám, co s podporou a co již
nezvládne vůbec. Každému uživateli je hned
po umístění do našeho domova přidělen klíčový pracovník, který je jeho „důvěrníkem“.
Zná jeho potřeby vycházející z jeho životního příběhu. Velmi vítaná je spolupráce rodiny
s pečujícím týmem. Jestliže získáme od rodiny
informace týkající se životního příběhu jejich
blízkého umístěného u nás, je daleko rychleji
a kvalitněji navázána spolupráce mezi uživatelem a týmem pracovníků v přímé péči (dále
jen pečovatel).
V současné chvíli využívá naši péči 64
seniorů, z nichž většina je v úrovni převážné
nebo úplné závislosti na pomoci druhé osoby.
Úplná závislost uživatele na poskytované péči
je pro pečovatele velice náročná. Tým pečovatelů je složen z 20 pracovníků. Převážnou část
kolektivu přímé péče tvoří ženy. V současné
době máme pouze 2 muže pečovatele, kteří
jsou naší velkou oporou, a to zejména při přemísťování těžších uživatelů z lůžka do křesla.
Pečovatelé se starají každý den, každou noc,
po celý rok o vaše blízké a často jsou jim tou
nejbližší osobou. Poskytují v DD úkony dané
zákonem o sociálních službách a provádějící
vyhláškou k tomuto zákonu, ale zároveň vkládají do péče o uživatele lásku, ohleduplnost a
úctu.
Pracovní den pečovatele je fyzicky a
psychicky náročný. Začíná převzetím aktuálních informací o uživatelích od noční směny.
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Pokračuje zajištěním ranní hygieny uživatelů součástí jejich práce je péče o jejich profesní
včetně oblékání a přesunu z lůžka na křeslo růst. V rámci profesního vzdělávání se na záu všech potřebných uživatelů. Strava se podá- kladě plánu vzdělávání účastní vzdělávacích
vá uživatelům buď na pokoji, nebo je uživatel akcí, které jim umožňují získat nové doveddoprovázen pracovníkem do společné jídelny. nosti a vědomosti. Tyto následně využívají
Mnohdy musí pečovatel dopomoci uživateli v denní praxi. Vzdělávací akce jsou zaměřes nakrájením či namazáním pečiva nebo se né na efektivní a profesionální komunikaci,
samotným podáním stravy. V dopoledních znalosti v oblasti péče o umírající, péči o lidi
hodinách se pracovníci věnují rozvozu čisté- trpícími psychickými nemocemi, zvyšování
ho prádla uživatelům a pomáhají s jeho úkli- dovedností v práci s různými přístroji a podem do skříní. Rozdávají dopolední svačinu, můckami, péče pro udržení a stimulace vnídopomáhají uživatelům na WC. V průběhu mání vlastního těla ležících uživatelů a uživadne je pak uživateli poskytována pomoc při telů s demencí (bazální stimulace) a na další
celkové hygieně, při podání stravy, provádí se témata, která napomáhají zkvalitňovat péči o
polohování těch, kteří jsou upoutáni na lůžko, uživatele.
dohlíží se na dodržování pitného režimu atd.
Pečovatelé se pravidelně účastní týmoPečovatel také zajišťuje doprovod uživatele vých supervizí v organizaci. Ta je formou psyk lékaři a na různé aktivity pořádané nejen v chohygieny a přináší pečovatelům pochopení
domově, ale i mimo areál DD. V odpoledních v zátěžových situacích, které vznikají při péči
hodinách pečovatel opět dopomáhá s večerní o uživatele, poskytuje bezpečný prostor pro
toaletou, s rozvozem a podáním stravy uži- sdílení svých obav a hledání možností jejich
vatelům a nakonec s uložením uživatele ke řešení.
Samozřejmostí je, že pečovatelé zachováspánku. V průběhu noci pečovatel polohuje
potřebné uživatele, podává tekutiny, vysa- vají při komunikaci s uživateli jejich důstojzuje uživatele na WC. Chodí na pravidelné nost. Jsou k nim vstřícní, trpěliví, empatičtí.
obchůzky, kdy diskrétně nahlédne k uživa- Jejich obětavá a velmi náročná práce je nedílteli na pokoj, zda je všechno v pořádku, zda nou součástí života každého uživatele v našem
něco nepotřebuje. Pečovatel vede mnohdy domově. Za tuto obětavou práci patří všem
noční rozhovory s uživateli, kteří nemohou pracovníkům velké poděkování.
spát nebo které něco trápí. Pečovatel vykoBc. Kuželková Eva,
nává i pravidelnou noční práci, jako je přívedoucí úseku přímé péče
prava potřebných pomůcek
k péči, přichystání jídelny
na snídani, úklid své denní
místnosti, mytí a dezinfekci
invalidních vozíků, chodítek
a křesel. Samozřejmě tuto
práci vykonává v naprostém
tichu, aby nebudil uživatele.
Nad ránem opět začíná s výměnou inkontinenčních pomůcek u uživatelů dle indiSrdečně Vás zveme na XV. Hry seniorů.
viduálního plánu, dopomáhá
s toaletou u uživatelů, kteří
Vydejte se s námi na
chtějí vstávat v časných ranních hodinách, nebo chystá
uživatele na brzký ranní výjezd k lékaři. Pečovatel si v
dne 20. června 2019
průběhu své služby všímá
zdravotních změn u uživatev zahradě Domova důchodců Police nad Metují.
lů a tyto informace předává
zdravotní sestře.
Prezentace od 9 hodin, na cestu vyrazíme v 10 hodin.
Součástí práce každého
pečovatele je i činnost klíObčerstvení, zábava zajištěno.
čového pracovníka, který
nastavuje individuální plán
Na Vaši účast se těší obyvatelé a zaměstnanci DD Police nad Metují
pro svého uživatele. V rámci pravidelných schůzek s
uživatelem si s ním povídá, monitoruje jeho měnící
se potřeby, zjišťuje jeho
přání a vyhodnocuje jeho
spokojenost.
Kolektiv
pečovatelů
provádí svoji práci vysoce profesionálně. Nedílnou

Cestu kolem světa
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Pozvánka na informační den
geotermálního projektu GeoPlasma-CE

Od roku 2016 probíhá v regionu
Broumovska výzkum potenciálu mělké geotermální energie v rámci mezinárodního projektu GeoPlasma-CE. Tento projekt má za
cíl přispět k rozvoji využívání geotermální
energie, která je čistou a ekologickou alternativou energie pro vytápění i chlazení budov.
V České republice probíhá výzkum pod záštitou odborníků z České geologické služby.
V pátek 14. června 2019 od 9:30 do
15:00 proběhne v prostorách Vzdělávacího
a kulturního centra kláštera Broumov
v prezentační místnosti Dřevník informační

den pro zájemce o geotermální energii a
tepelná čerpadla z řad široké veřejnosti.
Informační den bude pořádán formou pásma
krátkých vzdělávacích přednášek.

Návštěvníci se dozvědí, co je to mělká geotermální energie a jaké jsou možnosti jejího
využití, seznámí se s technologií tepelných
čerpadel. Dále budou předneseny příspěvky
týkající se legislativních požadavků při výstavbě tepelného čerpadla a příklady z praxe.
Budou diskutovány i možnosti finančních
dotací. Odborníci z České geologické služby představí výsledky výzkumu potenciálu

geotermální energie v regionu a webový informační portál pro veřejnost i státní správu.
Kromě přednášek budou mít návštěvníci
možnost přímého kontaktu s odborníky a budou moci individuálně diskutovat o tématech
dle zájmu.
Vstup na informační den je zdarma.
Těšíme se na vaši účast.
Jan Holeček (jan.holecek@geology.cz) a Zita
Bukovská (zita.bukovska@geology.cz), Česká
geologická služba

Elmertex k.s., Velké Poříčí
textilní produkce

přijme
pracovníka do třísměnného provozu
na pozici

MISTR - SEŘIZOVAČ
Nabízíme:

práci v menším kolektivu ve firmě s dlouholetou tradicí
mzdu odpovídající dané pozici + stravenky
čas na zapracování

Nástup možný ihned
Životopisy zasílejte na:

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
• údržba elektro/elektronik, mzda 41 500 Kč
měsíčně,
• mzdová účetní, mzda 34 000 Kč až 40 000 Kč
měsíčně,
• operátor/ka gumárenské výroby, mzda
33 000 Kč až 35 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444

info@elmertex.cz

nebo poštou na adresu:

Elmertex k.s.
Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí

telefon:

491 482 389
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Police nad Metují
KAŽDÉ PRVNÍ

A co zažil plně obsazený autobus
ÚTERÝ V MĚSÍCI
zahrádkářů na své jarní cestě za
Konzultace a pora- inspirací a nákupy?

denství členů výboru základní organizace

Máte zahradu?
Přijďte se poradit, jak pěstovat, sázet, sklízet…
Čítárna polické knihovny, každé první úterý v
měsíci od 16 do 17 hodin.

PODZIMNÍ VÝSTAVA
26. a 27. září na sále
v Pellyho domech

Již s předstihem srdečně zveme na tradiční, již 15. ročník výstavy zahrádkářů.
Všichni víme, že umění zahradničení není
jen ve výpěstcích, ale také v tom, je efektivně
sklidit a zpracovat. Proto letošní rok vyhlašujeme SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ JABLEČNÝ
RECEPT! Podmínky soutěže uveřejníme v
dalším čísle měsíčníku. Ale už nyní vás prosíme, zapojte se! Podělte se s ostatními o ten
váš nej recept na zpracování přebytků jablek.
Recept s malou ukázkou ochutná a zhodnotí
porota. Na účastníky čekají pěkné ceny.
Na výstavě také bude naše nově vytvořená
SEMÍNKOVÁ BANKA, proto, pokud máte
zbytná zajímavá semena, přineste je.
V neposlední řadě na výstavě bude STŮL
PŘEBYTKŮ, kam můžete přinést své přebytky ze zahrady a podělit se tak s ostatními. No a
třeba taky ochutnat výpěstky ostatních.

STAŇ SE ČLENEM ZOČZS
v Polici nad Metují

Zajímá vás příroda, máte zahradu, pěstujete? Staňte se členy zájmové organizace, která
sdružuje členy s tím nejušlechtilejším koníčkem. To co jíme, jaký máme vztah k půdě, k
přírodě, ke svému okolí, je důležité pro nás
všechny. Dřív měl každý člověk bohaté znalosti o přírodě, o půdě a o způsobu pěstování.
Generace za generací si navzájem sdělovaly
poznatky a vědomosti. Dnes se toto předávání vytrácí. Zahrádkáři tuto tradici udržují a
budují komunitu, které záleží na předávání a
sdílení zkušeností z oblasti zahradničení a pěstování. Po víc informací přijďte první pondělí
měsíci v 16 hodin do polické čítárny.

Hned první zastávka zaujala všechny přítomné, protože se odehrála v zahradnictví,
které bylo rozsáhlé a nabízelo snad vše, na
co jsme si vzpomněli. Ve zkratce se dá říct,
že prodávali vše od sadby po stromy. A hned
vedle stojí obchodní dům s veškerými potřebami pro zahradu. A to to bylo k cíli naší cesty
ještě přes půl hodiny cesty.
Cíl najdete na mapě v městečku
Wojslawice. A když si najdete podrobnější mapu, uvidíte na ni i místní arboretum.
Několik polických zahrádkářů tady asi před
deseti lety na výletě už bylo, ale všichni „pamětníci“ hned poznali, o kolik se arboretum
zvětšilo a o kolik zkrásnělo. Hned po stupu
nás vítala úžasná výstava historických zemědělských strojů – ohmatané a léty vyšisované
mlátičky, fofrovačky, džbery nebo váhy.
Na začátku května celé arboretum kvete:
do kraje září neuvěřitelné barvy rozkvetlých
azalek a rododendronů. A při prohlídce jsme
se nemohli zbavit pocitu, že nemá konce. Tři
vyhrazené hodiny na prohlídku nikomu z nás
nestačily.
Součástí arboreta je i zahradnictví. Řada z
nás odjížděla z Wojslawic s nakoupenými mechy, bylinkami či letničkami.
Při cestě zpátky jsme se stavili ve městě
Dzierżoniów a prohlédli si jeho pamětihodnosti. Potom ještě následovala krátká zastávka
v kavárně v Bielawe, která je vyhlášená svou
zeleninovou zmrzlinou. A po přejezdu hranic
jsme si uvědomili, že nás sv. Petr má skutečně
rád. Po celý den jsme se dívali na zakaboněnou oblohu, ale pršet začalo až ve chvíli, kdy
jsem se přehoupli přes Broumovské stěny na
Pasou. A na závěr je potřeba poděkovat za
skvělou organizaci paní Věře Plachtové.
Výlet zhodnotila členka výboru Marie Vítková

Proč právě semínkovna?

Někdo si vyměňuje známky, někdo
kartičky, někdo turistická razítka.
No, a někdo semínka rostlin...

„Každé semeno, každé variety bylo s péčí
vyseto, sklizeno, rok za rokem, předáváno z
generace na generaci, ze zahrady do zahrady, od člověka k člověku, všude na naší planetě již 10 000 let… z generace na generaci,
každé semínko, každá varieta byla adaptována našim potřebám a na naše podmínky.“
(Sébastien Wittevert)
Celá staletí bylo lidstvo závislé na umění
semenaření, tedy sklízení, výběru a zachovaní
osiva z jedné sezony na druhou. Drobní zemědělci uchovávali své vlastní osivo z rostlin,
které si sami vypěstovali, z takových, které
byly nejlépe adaptovány na místní podmínky.
Množství lokálních variet bylo neskutečné.
Každý kraj měl svou jedinečnou paletu odrůd, které dobře plodily a netrpěly chorobami.
S rozvojem moderního zemědělství a globalizací začaly vznikat specializované osivářské a
šlechtitelské firmy, které odstartovaly produkci hybridních odrůd adaptovaných na různé
choroby či ekologické podmínky. Zemědělci
byli vyzváni k tomu, aby osivo odebírali pouze
od těchto producentů certifikovaného osiva…
Semínkové banky mají zachovat méně
známé odrůdy rostlin a podpořit tak biologickou rozmanitost. Principem banky je, že si
můžete odnést semínka rostlin, které se vám
líbí a pokud máte doma nějaké přebytky, přinesete je v pytlíčku na oplátku do naší banky.
Nebo prostě počkáte na konec sezóny, až se
něco urodí vám. Semínek je zatím spousta,
klidně si pro nějaká přijďte jen tak a na podzim si na nás vzpomeňte. Na papírový pytlíček
se semínky prosím napište název rostliny, jaké
velikosti dorůstá, případně jakou barvu má
květ a hodí se také informace, jestli je letnička,
dvouletka či trvalka.
Iniciativa k nám přišla z Francie a z USA
v roce 2015 a nyní je v naší zemi už přes 60
semínkoven. Více informací o projektu najdete na webových stránkách Seminkovny.com.
Více informací a fotografií najdete na:
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Police nad Metují

Za výbor ZO ČZS v Polici nad Metují
Martina Váňová

Zájezd do polského arboreta
Wojslawice a města Dzierzoniów
Popíši vám tu náš výlet,
který se nám pěkně vyvedl.
Hodně lidí s námi jelo,
aby něco uvidělo.
Nikdo zklamaný snad nebyl,
protože si každý něco koupil.
Všichni stálí zahrádkáři!
Máme výstavu zas v září.
Nezapomeňte svoje výpěstky donést,
jenom tak se nám výstava může povést.
Marie Vítková
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Svojsíkův závod v Náchodě

V sobotu 4. května jsme se účastnili okresního kola Svojsíkova závodu, který se koná
jednou za dva roky. Počasí bylo ráno celkem
dobré, jenom jsme trochu mrzli. Při příchodu
na místo jsme se šli zaregistrovat, dostali jsme
limču a průvodku s mapou. V 8:45 byl nástup,
tam nám řekli informace o závodu. Každých
pět minut vystartovaly čtyři týmy. Naše první stanoviště nedopadlo nejlépe. Byla to totiž
buzola, se kterou moc neumíme, ale i tak jsme
nějaký ty body získali. Jako druhou zastáv-

ku jsme měli vyhledávání v knihách, nebo v
mobilu. Bylo tam ještě moc dalších stanovišť
jako lukostřelba, zdravotka, přecházení po
laně atd.. Po příchodu do cíle
jsme měly hodinu, než začal
další program. Tak jsme se najedli, napili a byl zase nástup.
Dostali jsme papír s různými
stanovišti, každé bylo zaměřené na něco jiného. V závodě
1924 se jím říká brány a na každou
z těchto bran vyráží většinou
jen jeden člověk za celou družinu. Kdo kam půjde, jsme se
v družině dohodly mezi sebou. Byla tam třeba doprava,
manuální zručnost, zdatnost
a jiné. Během bran začalo
vydatně pršet, tak se to ukončilo a nepočítalo se z toho
body. Chvilku jsme se ohřály
v klubovně a bylo vyhlášení.
Vyhlásilo se 3. místo tak jsem
si říkala tak zase nic, přišlo
na řadu 2. místo a řekli „ na
druhém místě se umístil tým
číslo 9 OSTRU“, já si říkala
panebože, co? Šly jsme si vyzvednout dort a hned jsme šly
za vedoucí, udělaly pár fotek
Polický měsíčník - červen 2019

dortu a dali jsme ochutnat holkám z druhého
týmu, ty skončily na čtvrtém nepostupovém
místě. My jsme postoupili do krajského kola,
které bude v půlce června v Miletíně. S námi
tam pojede i družina skautů Ostříži – ti byli
v chlapecké kategorii první. Celkem se závodu účastnilo 25 družin, z toho čtyři postupují
do krajského kola a dvě z nich jsou z našeho
střediska!
za družinu Ostru Nikola Kudelková

Střípky z historie skautského
střediska Skaláci

V červnovém vzpomínání trochu poskočíme v letech. Po druhém zákazu skautingu
v roce 1948 žádná ilegální skautská skupina
nevznikla. Až v roce 1968 schválilo ministerstvo vnitra stanovy Junáka, čímž byla jeho
činnost opět obnovena.
Zdrojem je opět práce Martiny Noskové.
Začneme pokřikem nalezeným v kronice
z tohoto období:
„Hip, hej, hip, hej
Junáku se vždycky směj
Ať je nečas či slunko svítí,
My skauty chceme býti.
Poličáci“
Oddíl v Polici Nad Metují byl obnoven
v roce 1969. V tomto roce začaly skautovat tři družiny - družina Vlků, ve které byli
chlapci Jan Fulka, Pavel Duchatsch, Miloš
Duchatsch, Petr a Jiří Pavlík, Teichman, družina Orlů s Václavem Kolískem, Lamkou,
Klímou, Frenclem a Končinským. V poslední, družině Psohlavců byli chlapci Miroslav
Ptáček, Šála, Bihari, Zocher, Špulák. Oddíl
vedl Jaroslav Nevřivý, smečku vlčat Kamil

Turek, skauty Zdeněk Vídeň a skautky Jitka
Brandejská. Vůdcem celého střediska byl
Václav Obršál, přezdívaný Akela. Vznikla
také družina v nedalekém Machově, která patřila pod Polické středisko a vedl ji celé tři roky
Josef Hejnyš.
Hned v lednu skládali své sliby skauti
Hejnyš, Lamka, Teichman, Špulák, Klíma a
Končinský. Znovu se vrhly na výlety, vícedenní akce, ale i pravidelné schůzky v klubovně. Tu měli nově vedle zahradnictví. Nemohl
chybět ani tábor, na který jelo celé středisko
do Liberku v Orlických horách. Kromě zápisů
o táborech, nebo vícedenních akcí jsou v kronice jen prázdné stránky. Zápis z 22. května
1971 to vysvětluje: vše se zapisuje zpětně. Posledním táborem byl tábor pracovní,
v Doubí u Karlových Varů.
Byl obnoven i dívčí oddíl, Věra Vídeňová
absolvovala rádcovský kurz v Potštejně a po
něm se daly holky dohromady. Existovaly
jako oddíl ale bohužel kronika, kterou psala
Lea Svatoňová se nedochovala. Měly samostatný program, výpravy a pravidelné schůzky
nezávisle na oddíle skautů.
15. září 1970 byl český Junák již potřetí
zakázán. Poválečná klubovna byla ze Zděřiny
převezena do Radešova, kde sloužila jako slepičárna pro nově zřízené JZD. Některé věci se
podařilo ukrýt po členech oddílů, zvláště pak
u vedoucího střediska Václava Obršála, ale
mnoho jich bylo nenávratně ztraceno.
Skauting byl sice zakázán, ale ty co skautování nepřestalo bavit založili oddíl pod hlavičkou turistického oddílu mládeže - TOM.
Zvolili si název Skaláci.
Haňďa Kohlová

Dobročinný fond pro pozůstalé, z.s.
2019

v Polici nad Metují a okolí
pořádá pro své členy i nečleny

Oslavu 95 let výročí od založení DFP
v sobotu 8.června 2019 od 14.00 hodin
na sále hostince v Suchém Dole
hudba: Damtrio Police nad Metují
program:
• Hudební a tanční vystoupení dětí ZUŠ Police n. Metují
• Občerstvení zajištěno
• Tanec následuje
Přihlášky na svoz a rozvoz autobusem nebo mikrobusem hlaste na tel.:
601 364 766 - p. Kašíková
Čas bude upřesněn podle zájmu přihlášených.
Těšíme se na společné slavnostní setkání.
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Na začátku dubna jsme uskutečnili
VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU v Pellyho
domech.
Na materiál potřebný k vyrábění pro zapojené školy a školky přispělo město Police
nad Metují. Tři dny jsme mohli obdivovat
krásné velikonoční dekorace, které vyrobily děti z těchto škol a školek: ZŠ Police
nad Metují, školní družiny, MŠ Police nad
Metují Fučikova, MŠ Police nad Metují
Jiráskova 227, MŠ Česká Metuje, MŠ a ZŠ
Bukovice, MŠ a ZŠ Žďár nad Metují, MŠ a
ZŠ Suchý Důl, MŠ a ZŠ Bezděkov, MŠ Velké
Petrovice a keramický kroužek MC MaMiNa.
Pedagogům, kteří se se svými dětmi výstavy účastnili, děkujeme za spolupráci. Moc si
vážíme jejich práce. Součástí výstavy byla i
dílnička, kde si děti mohly vyrobit obrázky
s velikonočními motivy nebo „Jarní pexeso“.
Za organizaci dílničky děkujeme paní Boženě
Vrabcové. Výstava nám pomohla navodit velikonoční atmosféru a současně poskytla bohatou inspiraci pro výrobu posledních velikonočních ozdob.

DOPOLEDNÍ SLET ČARODEJNIC

V maskách malých čarodějů i čarodějnic jsme se sešli v úterý 30.4. 2019.
Čarodějnický rej jsme zahájili v devět hodin
dopoledne s odletem okolo jedenácté. Všem
zúčastněným v maskách děkujeme.
V květnu jsme se opět zapojili do
FESTIVALU
O
TĚHOTENSTVÍ,
PORODU A RODIČOVSTVÍ, který pořádá
Hnutí za aktivní mateřství v rámci Světového
týdne respektu k porodu (www.respektkporodu.cz). Letos se uskutečnil již 14. ročník s
podtitulem „MŮJ POROD MOJE SÍLA“
MC uspořádalo besedu s dulou, laktační poradkyní a dětskou psycholožkou Mgr.
Petrou Fettersovou v Zeleném domečku vedle
Muzea papírových modelů. I když účast nebyla velká, beseda byla velmi zajímavá a
vydařená.

Rádi přivítáme, i téměř na konci školního roku, nové děti ve věku od dvou do tří let
v programu ZVÍDÁLEK, který probíhá každou středu od 9 – 11 hod. Náplní programu
je tvoření, čtení pohádek, učení se básniček,
říkanek, rozvíjení pohybových dovedností aj.
Děti jsou vedeny dvěma lektorkami bez dozoru rodičů.

MÁMA NENÍ TÁTA

aneb co ten táta s dědou
všechno umí
Mateřské centrum MC MAMINA v Polici
nad Metují získalo grant z programu Máme
rádi Broumovsko 2019 od obecně prospěšné
organizace Pro rozvoj Broumovska na projekt
Máma není táta.
Našim cílem je především setkat se mezigeneračně a dát prostor tatínkům, aby svým
dětem ukázali, jak jsou báječní a co všechno
umí. Domluvit se společně je výzva, máme
málo příležitostí, jako je třeba stavba Májky
se takto setkat a společně tvořit. Cílem tohoto projektu je dát dětem možnost zažít něco
jiného, třeba i nového. Dát dětem příležitost
mít další důvod ctít a vážit si mužů v rodině.
Mužům, manželům, dědečkům chceme dát
prostor být vzorem svým dětem.
Rodiče jsou v životě dítěte ty nejdůležitější osoby. Jsou těmi nejlepšími vzory, zároveň
největšími podporovateli sebedůvěry a životních jistot. Otec je pro správný rozvoj dítěte
nepostradatelný, což platí nejen pro chlapce,
ale i pro dívky.
Tento projekt má za cíl být nápomocný k
utváření, upevnění vztahů v rodině, mezigeneračního vztahu, k posílení sounáležitosti celé
komunity.

Co se bude dít?

Tatínkové a dědečkové z Police nad
Metují se pokusí společně sejít a strávit spolu
několik dní v průběhu několika měsíců. Bude
se jednat cca o 10 setkání. Jejich úkolem a cílem setkávání bude vytvořit společné dílo na
veřejném místě v Polici nad Metují.
Prvotní úkol, vyzpovídat své děti, a společně se dohodnout, co pro nás všechny vytvoří, mají již úspěšně za sebou. Domluveno
je už místo, s cílem oživit prázdný prostor
v centru města – nevyužité prostranství v
blízkosti autobusového nádraží, mezi muzei
Merkur a Muzea papírových modelů, v blízkosti Sokolovny, kavárny a pošty. Zároveň
také vznikl nákres lodi, která se bude realizovat. Děti vymyslely loď na moři, s pískovištěm, klouzačkou. Na lodi bude řada otvorů,
prolézaček, chytů. Na lodi bude kormidlo,
dalekohled a stožár s vlajkou. Dále vznikne
lavička, hrací pole na člověče nezlob se a veřejná knihovnička.
Projekt bude dále postupovat společnou
prací na díle. Ať už přímo na místě, nebo v
dílnách dle potřeby. Při schůzkách budou
děti nejen pozorovat otce a dědečky při práci,
budou pomáhat, aktivně se zapojí do práce,
popřípadě budou soutěžit, hrát si dle připraveného programu tatínků. Poslední společná
schůzka bude v duchu naplánování a přípravě, jak dílo prezentovat, představit veřejnosti.
Jejich úkolem bude připravit křest s doprovodným programem.
Posledním setkáním projektu je setkání s
veřejností, samotný křest díla, který odstartuje
další život vytvořeného díla. Loď vznikne do
konce listopadu.
Zároveň připojujeme výzvu: Tatínkové,
dědečkové, děti z Police! Máte chuť se k
nám přidat? Přidat ruku k dílu? Rádi vás
přivítáme na další schůzce! Prosím v případě zájmu kontaktujte Martinu Váňovou
na tel. 737583144, nebo martina-vanova@
email.cz.
Za MC MaMiNa Andrea Plná

SNÍDANĚ V TRÁVĚ

a workshop znakování s dětmi

Ve čtvrtek 16.3.2019 se sejdeme od 9 hodin v Pellyho parku a společně posnídáme!
Akce je určena pro maminky s dětmi všech
dopoledních programů v MC i kohokoliv z řad
sympatizující veřejnosti nebo maminky, které
se třeba chystají do herničky MC začít chodit.
Přijďte zakončit školní rok, popovídat si,
rozloučit se s maminkami a dětmi, které odchází do práce a do školek, a zároveň ochutnat
něco nového, dobrého, netradičního.
Přineste nějakou dobrotu, kterou budeme
moci společně ochutnat. Nezapomeňte si přibalit deku nebo něco jiného na sezení!
Od 10 hodin si v parku budete moct
vyzkoušet ZNAKOVÁNÍ DĚTÍ s Janou
Letzlovou!
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V NÁCHODĚ
ŠKOLY ZA CÍSAŘE PÁNA A PRVNÍ REPUBLIKY
ANEB ZE ŠKOLNÍCH ARCHIVÁLIÍ
NÁCHODSKÉHO OKRESU
badatelna archivu
Náchod, Dobenínská 96

pátek 7. června 2019
od 9 do 17 hodin
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Astronomický klub Police nad Metují
OBLOHA V ČERVNU

Na připojené mapce je znázorněna část
oblohy tak jak ji uvidíme v červnu kolem
půlnoci. Nízko nad jižním obzorem jsou souhvězdí Štíra a Střelce. Tato souhvězdí patří
k souhvězdím Zvěrokruhu. Jižní (tj. „spodní“)
části Štíra a Střelce jsou pro pozorovatele
v naší zeměpisné šířce trvale pod obzorem.

V mapce jsou též zakreslené polohy
dvou planet Sluneční soustavy: Saturna a
Jupitera. 15. 16. a 17. června bude Měsíc blízko Jupitera. V noci z 18. na 19. června bude
Měsíc velmi blízko Saturna.

Uvidíme v červenci

16. 7. budeme mít možnost pozorovat částečné zatmění Měsíce. O průběhu úkazu přineseme podrobné informace v příštím PM.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 21. června v 17 hodin 55 minut
SELČ vstupuje do znamení Raka.
Nastává letní slunovrat,
astronomické léto, den se
o 18 minut prodlouží, ale
do konce měsíce již
o 5 minut zkrátí,
MĚSÍC

3. v novu, 10. v první čtvrti, 17.

ZNAKOVÁNÍ V PARKU

Ve 14ti městských parcích, napříč celou Českou republikou, ve stejný den, se
rodiče se svými slyšícími nemluvňaty naučí
dorozumět pomocí znaků při procházce v
parku.
Znakování v České republice používá již
několik tisíc rodičů slyšících dětí. Tento způsob komunikace umožňuje dětem překlenout
dobu, kdy rodičům rozumí a chtějí komunikovat, ale fyzicky nejsou připravené na to, dané
slovo vyslovit. Díky znakům dokážou vyjádřit
své potřeby, pocity i to, co je zaujalo a o čem
si chtějí povídat. Zažívají tedy úspěchy v komunikaci již v raném věku a to je motivuje k
rychlejšímu rozvoji řeči.
„Učení znaků podporuje rozvoj komunikace i kognitivní vývoj dítěte. Studie ukázaly,
že děti používající znakování Baby Signs, v
průměru začínají dříve mluvit, častěji navazují komunikaci s rodiči a přínosy znakování v
batolecím věku u dětí zůstavají i do budoucna.
Ve školních letech bylo u děti, které v dětství
používaly znakování naměřeno vyšší IQ než
u neznakujících vrstevníků.“, říká Michaela
Tilton, výhradní zástupce programu Baby
Signs pro Českou republiku a dodává, že
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znakování je mimo jiné i součástí výuky anglického jazyka GoKids English pro děti od 6
měsíců a pomáhá ve výchově bilingvních dětí.
Akce Znakujeme v parku se koná 13. 6. v
těchto městech:

Brno – Nový Lískovec;
Český Krumlov;
Hvozdná (u Zlína);
Jičín;
Ostrov (u Karlových Varů);
Olomouc;
Pardubice;
Plzeň;
Praha – Líbeznice;
Police nad Metují;
Říčany u Prahy;
Slaný;
Trutnov;
Turnov

V Polici nad Metují se akce uskuteční
v 10.00 dopoledne v Pellyho parku.
“V parcích budou návštěvníky programem provázet lektorky znakování. Na 6

v úplňku, 25. v poslední čtvrti,
MERKUR večer nízko nad severozápadním
obzorem,
VENUŠE není pozorovatelná,
MARS

večer nízko nad severozápadním
obzorem v souhvězdí Blíženců,
ve druhé polovině května
v Blížencích,

JUPITER po většinu noci v souhvězdí
Hadonoše,
SATURN po většinu noci v souhvězdí
Střelce,
URAN

ve druhé polovině měsíce ráno
nad východním obzorem v sou
hvězdí Berana,

NEPTUN ráno nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

stanovištích se rodiče i děti pomocí aktivit,
inspirovaných Montessori pedagogikou, naučí šest znaků. Takových, které jim pomohou
v komunikaci při každodenní procházce.”
říká Lucie Tichá, lektorka s mezinárodní
certifikací programu Baby Signs a pokračuje
“Dvouhodinovým programem bude děti doprovázet medvídek Beebo a já se už teď těším,
jak si to s dětmi i rodiči užijeme.”
Při této příležitosti byla vydána knížka s
názvem Znakujeme v parku, která je určena
pro děti už od 6 měsíců. Rodiče se na akci mohou registrovat již nyní na www.babysigns.cz.
Více informací na https://www.babysigns.
cz/vparku,
Mediální kontakty:
Ing. Michaela Tilton, MBA – michaela@babysigns.cz, mobil: 608 476 041
Lucie Tichá, lucie.ticha@gokids.cz, mobil :
778 474 852

O programu Baby Signs:

Děti nám toho chtějí spoustu říct, i když
ještě neumí mluvit. S programem Baby Signs
dokážou batolata i miminka vyjádřit, co je zajímá, co potřebují i jak se cítí. Výzkum prokázal, že používání programu
Baby Signs podporuje rychlejší
rozvoj řeči, snižuje frustraci dětí,
obohacuje vztah mezi dětmi a
rodiči a dává výrazný impuls
k intelektuálnímu rozvoji dětí.
Program byl vytvořen na základě dlouholetého výzkumu profesorek vývojové psychologie a
autorek tří bestsellerů pro rodiče
Lindy Acredolo, Ph.D. a Susan
Goodwyn, Ph.D. a v České republice byl poprvé představen v
lednu 2008.
Jana Letzelová, tel. 606 549438
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Výzva: Regionální značení

„Broumovsko – regionální produkt“

Asociace regionální značky se snaží přispívat ke zviditelnění kvalitních místních
produktů už více jak 8 let. V poslední době
pozorujeme trend obliby regionálního značení - proto řady našeho regionálního produktu
budeme rozšiřovat. Neváhejte a přihlaste se
do certifikace. Budete mít možnost účastnit se
akcí nejen v regionu Broumovsko. V současné době má Broumovsko
14 aktivních dodavatelů s řemeslnými a potravinovými výrobky.
Nově je možnost certifikovat služby a zážitky.
Jste jedineční? Máte něco, co jinde v ČR nemají? Pečete?
Vyrábíte? Poskytujete jedinečné služby? Zapojte se a registrujte se na
katerina.agnolozzi@broumovsko.
cz, poté se sejdeme
a pomůžeme s vyplněním přihlášky.
Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2019.
K certifikaci dojde
letos v září.
Těšíme se na
spolupráci
Za tým SDMB
Katka A.

Sobota 15. 6. 2019 od 11 hod.
a r e á l m a lo s k ali c k é t v r z e – m u z e a b . n � m c o v é

Prezentace známých českých
i regionálních vinařů
program

��.�� zahájení – Tomáš Magnusek
��.�� proslov Zuzany Jungwirthové,
starostky města Česká Skalice,
a Stanislava Rudolfského,
předsedy Cechu českých vinařů

﹙ v a lt á n u p o d t v r z í ﹚

��.��–��.�� vystoupení skupiny Pěnice
z České Skalice

��.�� slavnostní založení Vinohradu přátelství
��.�� přednáška „Nejlepší česká vína dnes“ –

��.�� přednáška „Jak chutnalo víno za vlády
Karla IV.“ – Stanislav Rudolfský, předseda
Cechu českých vinařů

��.��–��.�� vystoupení skupiny Champagne
lovers band – 2. část

��.�� Loutkové divadlo BOĎI Jaroměř
��.��–��.�� vystoupení skupiny Kon&Takt
z České Skalice

Karel Tomášek, vinař

��.�� oﬁciální ukončení vinařského programu
��.��–��.�� reprodukovaná hudba
��.��–��.�� sousedské posezení

lovers band – 1. část

po dobu akce volná vina�ská
s t e z k a ﹙degusta�ní sklenka zdarma﹚

��.��–��.�� vystoupení skupiny Champagne

výstava �eskoskalických um�lc� – petr vl�ek, spolky ateliér
a východo�eský fotograf výstava historických motocykl�
z á b a v n ý p r o g r a m p r o d � t i o b � e r s t v e n í p o c e lý d e n v s t u p n é �� � k �

Pronájem a výroba mobilních WC
724 562 777

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Z Police do Vamběřic poutní cestou

Vambeřice, místo, kde uspořádal Polický
symfonický orchestr pod schody Baziliky
Navštívení nejsvětější Panny Marie již 3 koncerty, jsou spojované i se světovým dílem
české prózy, s Babičkou Boženy Němcové.
Dodnes přitahují poutníky i obyčejné turisty. Na mnoha sochách, obrazech, výjevech
z evangelia je zde vidět, jak lidé ještě před
pár desítkami let prožívali svoji spiritualitu,
která je součástí každého z nás. Těžko soudit, zda náš dnešní plytký pohled na jejich
způsob ztvárnění náboženské problematiky
je předností a přináší nám prospěch, jaký si
namlouváme.
O tom všem jsem přemýšlel na mši na
závěr procesí, uspořádané polickou farností
v sobotu 4. května 2019. Pokud nás nebyla
celá stovka, tak mnoho nechybělo. Po požehnání na cestu v kostele v Polici nad Metují
jsme vyšli kolem osmé hodiny směrem na
Suchý důl. V čele procesí nesli střídavě kostelník Karel Vacek a Jan Štěpán poutní kříž. Na
rozcestí za Barešovým křížem jsme se vydali
lesem na silnici od Slavného a došli k Pánovu
kříži. Tu byla přestávka na svačinu a pak jsme
již putovali dolů k Machovskému kříži, kde se
připojili poutníci z Machovska. Dále po modré značce nad Božanov a pak neznačenou lesní cestou k první čtyřem domům bývalé osady
Studená Voda (Kaltwasser).
Pak už po silnici, kde jsme u parkoviště
poobědvali, co kdo měl, a kolem vodní nádrže
Zalew přes Radków a před pár lety opravenou silničkou do Vambeřic. Kdo se na kopci
nad Vamběřicemi ohlédl, mohl vidět nad 14
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km vzdáleným Broumovem mraky, ze kterých tam už pršelo. Ve Vambeřicích začalo až
v průběhu mše.
Chrámová loď byla plná poutníků. Nás,
co jsme přišli pěšky od Police a z Broumova,
těch, co přijeli auty i stejnou dopravou odjinud. Broumovský farář Martin Lanži, který
mši sloužil, vítal i návštěvníky z Červeného
Kostelce a z Hronova. Krátké kázání přednesl
polický farář Jaroslav Furtan.
Celé putování pečlivě připravil Jan
Troutnar se svojí ženou Marií a během 11 zastavení, u Machovského kříže, kde jsme si i
zazpívali, seznámil poutníky se zajímavostmi
cesty. U každého křížku, u kterého jsme se
zastavili k modlitbě, nám také postupně přiblížil jeho náboženský význam. Zejména pro

nepraktikující účastníky to byly informace potřebné a zajímavé.
Nepokojný a přelétavý rozum může přemítat, hledat důvody, posuzovat a odsuzovat.
Nevyvratitelným však zůstane, že všichni
poutníci prožili na pouti během cca 21 km,
které ušli, kouzlo spojení s přírodou a ti, kdož
aspoň trochu „věděli“ i souznění se stvořením.
Snad i pocítili milost a lásku, která i v tom malém společenství působila.
Příští rok se půjde pouť už po 17. Zcela
jistě nikomu neuškodí pár hodin myslet na jiné
věci, než kterými se tzv. „ateisté“, bez obdivuhodné víry věřících, každodenně a většinou
zbytečně trápí.
Jindřich Horkel
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Efekt motýlích křídel

Někdy je velice složité začít. Ne proto, že
by člověk – tedy já – nevěděl jak začít, ale kde
začít. Kde jsou začátky příběhů? Kdy se stala
ta chvíle, ve které se uvolnil onen pověstný
kamínek, který spustil lavinu? Protože úplný
počátek nemusí mít s danou situací vlastně vůbec nic společného. V roce 1979 přednesl matematik Edward Lorenz přednášku s názvem
„Předvídatelnost: může mávnutí motýlích křídel v Brazílii vyvolat tornádo v Texasu?“, kde
poprvé zazněl termín efekt motýlích křídel…
Vlastně je to tak trochu i práce autora detektivek: vymyslet kde mávnou motýlí křídla, jak
bude příběh pokračovat a gradovat… a posléze ho v opačném gardu předložit čtenářům.
Ale zpět od literárně-autorského přemýšlení k realitě. Pro mě neproběhlo mávnutí
křídel v Brazílii, ale doma v kuchyni, když
Martina objednala sušičku a bylo potřeba vymyslet, kam s ní.
„Že bysme zrušili nahoře záchod a místo
něj tam dali pračku se sušičkou.“ Skutečností
je, že onu místnost v patře téměř nepoužíváme… znamená to vybourat dveře a kousek
příčky a tím rozšířit chodbu o přívěšek do
tvaru písmene „L“. Na řadu přišly naprosto
přízemní nástroje: bourací kladivo, palička
a majzlík, zednická lžíce, stěrka a lepidlo na
dlažbu etc. etc. etc. A když už jsem se se rozhodl dělat bordel, tak pokračuju se zateplením
chodby polystyrénem. Ale zatím se zvedá jen

Nezávislost

Podle závěru filozofie zvané
KARMA – MIMÁNSA je příčinou všeho naše karma neboli předchozí plodonosné činnosti, a proto
není třeba pracovat. Ti, kdo dospívají k tomuto závěru jsou hloupí.
Když otec stvoří dítě, nedělá to nezávisle, vede ho k tomu Nejvyšší
Pán. Pán sám říká v Bhagavad
– gítě: „Sídlím v srdci každého a
ode Mě pocházejí vzpomínky, poznání a zapomnění“. Nikoho nelze
přimět k tomu, aby něco stvořil,
jestliže k tomu nedostal příkaz od
Nejvyšší Osobnosti Božství sídlící
v srdci každého. Otec a matka tedy
nejsou stvořiteli živé bytosti. Živá
bytost je podle své karmy (plodonosných činností) umístěna do semene otce, který ji vpraví do lůna
matky. Potom přijímá tělo odpovídající tomu, jaké má matka a otec,
a rodí se, aby trpěla nebo si užívala. Původní příčinou jejího zrození
je tedy Nejvyšší Pán. Stejně také
je Nejvyšší Pán příčinou zabití
živé bytosti. Nikdo nemá nezávislost, každý je závislý. Správný závěr je, že jedinou nezávislou osobou je Nejvyšší Osobnost Božství.
Ze Šrímad-Bhágavatamu
opsala M. Jandová
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vítr a nikdo netuší, že tajfun se připravuje, aby
představil celou svou děsivou krásu.
Tajfun se ohlásil Martininou větou: „Když
už budeš malovat nahoře chodbu, tak bysme
mohli vymalovat i schodiště a zbytek chodby
dole.“ (!!!) A mám to tak, jak jsem si zasloužil; přesně podle předpokladu: Ukázals, že to
umíš, tak makej. 
Zajímavý poznatek, který si nechci nechat sám pro sebe: k vyrovnání podkladu
a pokládání dlažby se nejlépe hodí písničky Martiny Trchové, zatímco k obkládání je
vhodná Radůza. K zateplování polystyrénem
patří Olympic (prioritně album „Prázdniny
na Zemi) a montáž sádrokartonu nelze provést bez rad Divadla Járy Cimrmana. (Když
se ohlédnu v čase zpět, tak ještě platí, že ke
kopání a betonování základů je nejlepší si
pustit CD „Jana Šteflíčková“, zatímco ke zdění opěrných zdí je nejvhodnější její cédéčko
„Letná“…)
K malování člověk potřebuje spoustu
nářadí a psychickou odolnost. Z nářadí to je:
štětka, váleček, zárohák, malý štětec, velký štětec, špachtle, sádra, malířská stěrka na
vyrovnání drobných nerovností, kleště na
vytažení hřebíků po obrazech, barva, penetrace, kbelíky, zakrývací fólie, štafle a žebřík, protože strop nad patou schodiště je šest
metrů vysoko. Psychickou odolnost proto, že
po třech hodinách malování stropu vypadá

útulnost bytu podobně jako útulnost bytu po
výbuchu bomby. A navíc si na stropě dali sraz
snad všichni kocouři z celého širokého okolí.
Zatímco poskakuju po žebříku a balancuju na
štaflích, Tomáš maluje stěny a násobí následky exploze. (Samozřejmě že nelze malovat
bez písniček kapely Traband, ale to je obecně
známá věc.)
A v noci se stane zázrak. Kocouři se u
nás už pravděpodobně dostatečně vyřádili a odešli. Nejspíš k jinému nešťatníkovi,
který si míchá barvu k vymalování. Jen pár
nejvěrnějších zůstalo a samozřejmě se usadili
na místech s nejhorším přístupem. Na některá
místa je stejně snadné se dostat, jako se dostat
k daňovému přiznání předsedy vlády.
Marek Eben v písni „Nic není tak horký“
zpívá, že každé zboží jednou skončí na pultu /
A každý docent najde svoji fakultu / A i moře
se jednoho dne umoří / Až srovnají se propasti i pohoří… A stejně tak přejdou i všechny
tajfuny. Najednou na stěnách a stropech není
místo, které by nebylo obšťastněno novou
vrstvou barvy; z podlahy jsou odstraněna
všechna místa, kde barva byla, ale nemá být;
hřebíčky a skoby pro nové rozvěšení obrazů
jsou zatlučeny, poličky pověšeny, okna umyta,
vlhkost vyvětrána. A je hotovo.
Jen stále přemýšlím jakým způsobem odhalit efekt motýlích křídel ve stádiu jejich nepatrného mávnutí.
Pavel Frydrych

Nebojte se matematiky
Nejprve se podívejme na výsledky úloh zadaných v květnovém čísle Polického měsíčníku.

A teď dvě úlohy na měsíc červen:

1. úloha

Všimněte si tohoto součinu: 48 x 159 = 7632 Jistě
jste poznali, že je pozoruhodný tím, že se v něm
vyskytuje jedenkráte každá z devíti číslic desítkové soustavy (bez nuly).
Najděte ještě co nejvíce dalších takových součinů.

38 desetikorun = 380 Kč. Je možno je proměnit na
3 stokoruny a 80 korun. 80 Kč + 48 Kč = 128 Kč.
Je možno je proměnit na 1 stokorunu, 2 desetikorunové a 8 korunových mincí. Celou částku je možné
tudíž proměnit na 31 stokorun, 2 desetikorunové a
8 korunových mincí, což je dohromady 3 128 Kč.

2. úloha

Číslo 76 jsme dostali tak, že jsme od čísla, které
mělo na místě stovek 7 a desítek 6, škrtli poslední číslici. Protože počet jednotek předcházejícího
trojciferného čísla byl 6 a přičetli jsme 6, bylo průvodní číslo 75.
Zkus: 756 + 6 = 762

3. úloha

Hledaná čísla jsou:
219, 438, 657 219, 438, 657 273, -546, 819

Vážení,
byl jsem v pondělí protestovat na vašem
náměstí proti nepravostem v justici, 105 měst
se připojilo v republice k protestu, proč jsem
byl v Polici sám? Nechápu polickou radnici
a nechápu vás lidi, že vám je všechno jedno,

1. úloha

2. úloha

Zvolte dvě libovolná dvojciferná čísla menší než
50. Potom napište zlomkovou čáru a do čitatele
napište první číslo a těsně vedle něho jeho dvojnásobek; celkem bude v čitateli napsáno čtyřciferné
číslo. Obdobně ve jmenovateli stejným způsobem
vytvořte z druhého čísla čtyřciferné číslo.
Tento zlomek se vždy rovná zlomku, v jehož čitateli je první zvolené číslo a ve jmenovateli je druhé
číslo, které jsme zvolili. Vysvětlete.
Vstupte do krásného a zajímavého světa matematiky. Tak s chutí do práce!!!
Výsledky úloh najdete na následující straně.
Pokračování matematických zábav najdete v PM
po prázdninové přestávce.
Připravuje František Janeček

Zeman, Babiš, Benešová. Je mi z vás smutno,
jo každej máte domeček s bazénem, už se nemůžete vymlouvat, že není práce, v Peňáku
kupujete plný koše, ale v hlavě to srovnané
nemáte.
Jiri Schmiedt
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Tracyho tygr a jiné
To bylo to pěkné divadlo, které mne v
sobotu na svátek Jaroslava v Koláru očarovalo. Stala jsem se také vlastníkem tygra a ne
kdejakého. Hru sehrála polická ochotnická
omladina – Divadelní soubor Kolár Junior
- pod vedením pana režiséra a dramatika příběhu Jaroslava Součka a pokud se nemýlím,
celá rodina Součkova byla a je divadelní i muzikantskou múzou políbena. Snad mě paměť
i v této oblasti krapet ještě slouží, ale přesto
jsem se musela a ráda obrátit na naši polickou významnou ochotnici a režisérku Ivanku
Richterovou, bez ní bych to polické divadelní
ochotnictví nedala dohromady. Nejvíce mi paměť slouží při vzpomínce na pana Součka nejstaršího, pana Zemana, co by režiséra a zdejší
herce, kteří jsou už v divadelním nebi a jistě
mají radost z omladiny, která je pokračovatelkou této polické tradice a snad jí i zůstane.
Určitě nebylo snadné zahrát metaforu
o lásce, touze, energii a odvaze jít za svým
snem. Naši mladí ochotníci tento příběh sehráli fantasticky a předlohou jim byl příběh,
který v roce 1951 napsal jako novelu „Tracyho
tygr“ americký spisovatel arménského původu
William Saroyan, narozený v roce 1908. I naší
době má co říci a naše knihovna má jistě jeho
romány.
Když se zamyslíme nad jeho divadelní
hrou, je tygr abstraktní pojem, symbol nekonvenčnosti, energie a mládí. To vše nám předvádí hlavní představitel hry Thomas Tracy,
který přišel pracovat do New Yorku a dostane tam místo nosiče kávy, ale jeho ambicí je
ochutnávač kávy. Ačkoliv se na toto místo dostávají zaměstnanci až po více letech, Thomas
se odvážil o toto místo požádat, protože měl u
sebe svého tygra. Jednoho dne spatřil na ulici
dívku ve žlutých přiléhavých šatech. Tracyho
tygr zamručel, dívka se usmála a Thomas ji
pozval na oběd, kde se Tracyho tygr též seznámil s tygřicí Lauřinou, tak se dívka jmenovala.

Nebojte se matematiky

(řešení úloh z předchozí strany)
1. úloha
Hledané součiny:
12 x 483 = 5796
42 x 138 = 5796
18 x 297 = 5346
27 x 198 = 5346
39 x 186 = 7254

48 x 159 = 7632
28 x 157 = 4396
4 x 1738 = 6952
4 x 1963 = 7852

2. úloha
Správnost tvrzení vysvětlíme na konkrétním případě; postup úvahy je však vždy
použitelný. Zkuste úlohu vyřešit i obecně.
Zvolme např. čísla 28 a 41.
Podle textu úlohy
2856
.
sestavíme zlomek
4182
Zlomek postupně upravujeme:
2856 2800 + 2 ⋅ 28 28 ⋅ (100 + 2 ) 28
.
= = =
4182 4100 + 2 ⋅ 41 41 ⋅ (100 + 2 ) 41

Připravuje František Janeček
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Mezi oběma mladými lidmi to zajiskřilo, ale
jak už to často bývá, došlo k náhlému rozchodu a Laura se už v dalších dnech neobjevila.
Můžeme se domýšlet, že tygr je abstraktní pojem, že je to symbol nekonvenčnosti, lásky, a
tak to v tomto případě je. Většina z nás má asi
také svého tygra, může představovat realitu
i fikci. Většinou v mládí nás doprovází cosi,
co popírá realitu, ale není to krásná představa
– láska a schopnost překonat všechno, co se
nám staví do cesty a co někdy nejsme schopni
překonat?
Tracy se až po několika letech vrací do
New Yorku, kde je všechno jinak. Prochází
se s tygrem a lidé před ním utíkají. Policie ho
zatýká a umísťuje ho do ústavu. Tam ho navštěvoval mladý policista, který ho dostal na
starost a uvěřil mul, že dokáže svým nadřízeným s jeho pomocí tygra nalézt. I Laura tam
byla se svým tygrem, sešli se a vše skončilo
dobře. Je to takový symbol, celá ta hra, která
vás nutí k přemýšlení o realitě života i jeho
časté nereálnosti.
Teď se přenesu do květnové reality, kdy
vzpomínáme na ukončení druhé světové války
před sedmdesáti čtyřmi roky, která přinesla tolik strádání a rodinných tragédií a pozdějších
následků, které lidem příliš radosti neudělaly. Mně bylo devět let a sestře čtrnáct. Vítaly
jsme s maminkou na polickém rynku sovětské
vojáky. O nás už náchodská škola pro děti
ze smíšených česko-německých rodin neměla zájem a jen písemně nám zasílala úkoly i
v květnu, kdy jim muselo být jasné, že válku
prohráli na celé čáře. A tak jsme všichni jásali
a vidouce ty unavené vojáčky, přijíždějící na
selských dřevěných vozech, tažených koňmi,
mávali jsme a někteří vojáci i v Polici na čas
zůstali. Mám ty obrazy před očima i vzpomínku na to, že jsem málem přišla o život. Nad
námi lítaly rachejtle a já neznalá této radovánky a v domnění, že to na nás spadne, jsem se
od maminky odpoutala a utíkala rovnou pod
kopyta koňů. Zachránil mě pan Kresta, který
mě vytáhl z pod vozu. Mladí už si nemohou
pamatovat, že pan Kresta měl obchod na náměstí, asi v místech, kde je nyní obchod paní
Koubkové. A ještě jednu živou vzpomínku
z této doby mám, když pan učitel Karel Vik
přivezl na motorce usměvavého sovětského vojáka Konstantina Jegorova, ale ten pak

přišel o život v Křinicích, kde se ještě bojovalo. U nás na hřbitově má pomník a já ho mám
usmívajícího před očima, kdykoliv vcházím
na hřbitov. Vzpomínka na něho a jeho podobu
mně z paměti nevymizí.
V květnu byl bohatý kulturní program,
obohacený o koncerty ZUŠ maminkám a tatínkům. A také se odehrálo dne 9.5. celonárodní veřejné čtení ze světové literatury a u
nás to bylo na naší radnici. Čtení zahájila paní
Věra Plachtová, vedoucí městské knihovny a
do dalšího čtení se dali naši ochotníci–paní
Ivana Richterová a pánové Souček a Škop.
Tak vidíte, obsazení hvězdné a četba zajímavá
a napínavá. Autoři byli severští, ale jména se
mi nepodařilo zachytit. S obsahem vás příležitostně seznámím. Posluchačů bylo málo, za
to mohlo snad i nepříznivé počasí, protože se
asi nikomu večer nechtělo do teplého kabátu.
A teď něco pro Poličáky a pocestné. Máme
novou večerku, ale ne, je to kus Kvíčerovské
pekárny a její kavárna u radnice. Prima posezení s výbornou obsluhou a vůní čerstvého
pečiva, dortů a výrobků okolních farmářů. To
je místo, které tu chybělo a je na správném
místě. Škoda, že se toho nedožila ségra - byla
jsme tak trochu „kavárenská děvčata“, a já se
k tomu hlásím, i když přirovnání ke kavárně
je pro některé skupiny lidí v našem hlavním
městě nelichotivé. Já mám však prima pocit,
zavřu oči a představuji si, že přes polický
rynk vidím Národní divadlo a kousek Hradčan
tak, jako když jsme obě sedávaly v Praze
v kavárně na Národní třídě. A tak, jak bylo
v Praze blaze, je blaze i v Polici s pohledem
na rynk z kavárny pod radnicí. Přidám trochu
moudrostí z mých právnických časopisů. Hodí
se pro naši dobu. - Nejvyšším zákonem nechť
je blaho lidu. Cicero
yy K čemu jsou zákony tam, kde jedině peníze
vládnou? Ovidius
yy V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.
Tacitus
yy K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li
mravnost? Horatius
yy Žádný zákon nemůže dostatečně uspokojit
všechny. Livius
yy Národ může být zdravý tam, kde jsou zdravé zákony lidu. Publilius Syrus
Jarca Seidelová

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie kontrolovala dětská hřiště, veřejná sportoviště a parky jak v denní tak
večerní dobu. Za protiprávní jednání na těchto
místech bylo uloženo několik pokut. A to zejména za znečišťování těchto míst.

Městská policie prováděla dohled při dopravních omezeních, zejména v Pěkově, ale i
třeba na náměstí.

Městská policie ve spolupráci s Policií ČR
spolupracovala při zajištění a odvozu agresivní osoby na záchytnou stanici.

Zúčastnili jsme se celookresního setkání
městských policií v Novém Městě nad Metují,
kde se tradičně diskutují konkrétní příklady
postupu v jednotlivých městech při zákrocích
a řešeních odhalených protiprávních jednání.

Řešili jsme několik stížností na špatné
parkování, při kterém odstavená auta tvořila
překážku a znemožňovala ostatním bezproblémové vyjetí, zajetí či rozhled.

Na dopravním hřišti v Bělovsi jsme působili jako rozhodčí při okresní dopravní soutěži
a jízdy zručnosti žáků základních škol.
ved. strážník MP Petr Zima
Polický měsíčník - červen 2019

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Velikonoční doba a liturgické mezidobí

Je za námi máj, lásky čas, a příroda kolem
nás se naplno rozvinula do nové vegetační sezóny. Nastupující červen nám ve svém závěru přinese kalendářní léto, a je dobře, že nám
minulý měsíc přinesl i nějaké ty srážky, pro
vegetaci a doplnění vodních zásob.
Letošní květen byl liturgicky ve znamení doby velikonoční a obdaroval nás májovými pobožnostmi ke cti a chvále P. Marie,
vydařenou poutí do Vambeřic a Slavností
Nanebevstoupení Páně. Na konci května také
proběhla již tradiční Noc kostelů a Muzejní
noc, která zájemcům umožnila nahlédnout
ke zvonům, do hřbitovní kaple, do zákoutí a
k varhanám našeho kostela Nanebevzetí P.
Marie, do kláštera a muzeí.
Také proběhly historicky první farní volby
do pastorační rady farnosti. Ta byla slavnostně
ustavena v neděli 26. května, a to na období
2 let. Jejími členy byli zvoleni: Jan Troutnar,
Kateřina Nekvindová, Karel Vacek, Jiří John,
Petr Verner a Antonín Hubka. Dalšími jmenovanými členy jsou Milan Schirlo, Hana
Kohlová, Pavla Vítová, Eva Skálová, Tomáš
Weissar a Martin Kujínek.

Počátkem června nás čeká slavnostní 1.
sv. přijímání osmi dětí. V neděli 9. června pak
ukončíme velikonoční liturgické období, a to
Slavností Seslání Ducha svatého a oslavou
narozenin církve. Letošní červen bude opět
liturgicky dosti bohatý. V jeho závěru pak
ukončíme výuku náboženství ve školním roce
2018/2019 a budeme se těšit na prázdniny a
dovolené.

Přehled bohoslužeb v červnu:

¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
¾¾ ve středu mše svatá od 8.30 hod.
¾¾ v sobotu mše svatá s nedělní platností od
18.00 hod.
¾¾ v neděli mše svatá od 8.00 hod.

Úřední hodiny:

- v úterý po bohoslužbě (19. - 20. hod.) a ve
středu po bohoslužbě (9. - 10. hod.), případně
podle potřeby po domluvě s knězem.

Internetové stránky farnosti:
www.farnostpolice.cz

Liturgický kalendář:
1. června 2. června -

Den dětí
7. neděle velikonoční (cyklus C),
1. svaté přijímání dětí
9. června - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
13. června - Svátek sv. Antonína 		
Paduánského, kněze
a učitele církve
16. června - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ 		
TROJICE
23. června - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ,
přeložená z 20. června
24. června - Slavnost NAROZENÍ SV.
JANA KŘTITELE
28. června - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
29. června - Slavnost SV. PETRA A
PAVLA, apoštolů,
30. června - 13. neděle v mezidobí
5. července - Slavnost SV. CYRILA
A METODĚJE
6. července - Jan Hus, státní svátek
7. července - 14. neděle v mezidobí
za ŘK farnost Police n.M. Ing. Jan Troutnar

ZE SPORTU

PERUN - SKYMARATHON - 4. 5. 2019
Oldřichovice u Třince

Trasa 41 km s převýšením 3400 m
Pavel Brýdl (2), Jiří Petr (5) a Jiří Čípa (3)
Každý den nenajdete svoji fotku na titulce časáku. No a když
koukám na tuhle titulku, tak si říkám, že bych se s tou fotkou měl
přihlásit do příštího ročníku soutěže Czech Photo. S těma zalepenýma bradavkama Jiří Petr Salomon Suunto Czech a Pavel Brýdl
bych v kategorii „Problémy dnešní doby“ mohl mít velkou šanci
na úspěch…😂
Josef Brýdl

Polický měsíčník - červen 2019
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Fotbal o Velikonocích i po nich
Velikonoční svátky byly v Polici zasvěceny
nejen tradičním bohoslužbám, ale také fotbalu. V
sobotu zahájila soutěž mladší přípravka, v neděli
ráno se představilo družstvo Šneků z přípravky
starší, odpoledne starší žáci a po nich i dospělí.
Jen Želvy a žáci mladší si pro vítězství museli
dojet na hřiště soupeřů.
Dalším soupeřem dospělých fotbalistů byl
“B” tým z Trutnova. Naši hráči začali velice
dobře, první gólovou šanci si vytvořili hned po
několika vteřinách hry, potom následovaly šance další, ale gól dlouho žádný. Po chybě obrany
hostů přece jen naše vedení, trutnovští však záhy
vyrovnali. Nakonec vše dobře dopadlo, vyhráli
jsme 3:1 (Felix Awuku 2x, Jarda Jaroš 1x).
O týden později to pro nás již tak dobře nedopadlo. Přijelo k nám mužstvo Olympia HK/
Kratonohy”B” ve velmi silné sestavě. Naši borci
si vytvořili minimum šancí a podlehli 1:2. Byla to
první porážka na domácím hřišti v tomto soutěžním ročníku. Ale i Barcelona někdy prohraje…
Na 1.máj, lásky čas, jsme odehráli malé
derby ve Velkém Poříčí. Utkání navštívilo 350
diváků, z toho dobrá stovka z Police. Ti poličtí
se nejen dívali, ale svůj tým také neúnavně a mohutně povzbuzovali. K vidění byl výborný fotbal.
V první půli vyrovnaný, se šancemi na obou stranách. Va druhém se projevila technická vyspělost
našich borců podložená bojovností a nakonec
jasné vítězství 3:0 (Pepa Klapkovský 2x, Felix
Awuku 1x) po nejlepším výkonu jara. Snad to
bude pokračovat i nadále.
Již za tři dny nás čekal další nelehký zápas,
další derby, tentokrát v Novém Městě nad Metují,
bohužel bez zraněného brankáře Libora Vacha.
Ten ve všech třech jarních utkáních na soupeřových hřištích nedostal ani jeden gól. Zaskočit
tak musel starý dobrý Vojta Kučera. Ten sice 2
góly dostal, my jsme však dvěma góly africkými
(Felix a Musa) a dvěma českými (Matěj Káva a
Tomáš Mucha) vyhráli 4:2.
Na svátek 8.května jsme doma přivítali
Lokomotivu HK v souboji o 1.místo v tabulce.
Soupeř měl personální problémy, nenastoupili
bratři Drozdové (reprezentanti ČR ve futsalu),
chyběli i někteří další hráči a výsledkem byl naprosto odevzdaný výkon a naše jasná výhra 2:0.
Jen výborný výkon soupeřova brankáře zabránil naší výhře daleko vyšší. Hodně vždy záleží
na přístupu k utkání. Když se do personálních
problémů před rokem dostalo naše mužstvo a
hrát museli fotbaloví důchodci a dorostenci,
zvýšenou bojovností jsme uspěli i v duelech, ve
kterých to nikdo nečekal. Mimo jiné i v derby s
Broumovem.
V neděli 12.května dorazili do Police nejen
ledoví muži od severu, ale také fotbalisté z
Kunčic od Hradce Králové. V průběhu 1.poločasu jsme se ujali vedení 2:0, v poslední vteřině
jsme však soupeři darovali gól po naší zbytečně
pokažené přihrávce u jejich branky. Jako mladší
přípravka! Ve stejném duchu jsme zahájili i poločas druhý a rázem to bylo 2:2. Nakonec se však
žádné drama nekonalo, po několika pohledných
akcích jsme vstřelili čtyři góly a zvítězili 6:2.
Tímto vítězstvím jsme uhájili vedení v soutěži.
Vedení jsme museli potvrdit za týden v dalším nelehkém utkání v Týništi nad Orlicí. Zápas
byl snad ještě těžší, než jsme čekali. Domácí hráli výborně a měli více gólových příležitostí, než
my. Přesto jsme se ujali vedení povedenou střelou teprve šestnáctiletého Pavla France. Soupeř

36

však vyrovnal a duel tak skončil nerozhodně 1:1.
Následoval penaltový rozstřel, v tento den pro
naše týmy již třetí (předchozi dva obstaraly naše
mládežnické týmy ve Velichovkách). Naši unikátní bilanci 0:6 v této činnosti tentokrát “pokazil” brankář Libor Vacho, který tři penalty chytil
a jednu dokonce sám proměnil. Skoro se nechce
věřit, že se najde mužstvo, které kope penalty
ještě hůře, než my…
V posledním zápase jara na našem hřišti
se v neděli 9.6. od 17.00 hodin představí tým
Spartaku Kobylice. Přijďte hráče povzbudit a
poděkovat jim za velice dobré výkony v průběhu
celé soutěže!
Žáci starší si o velikonoční neděli zahráli proti Českému Meziříčí. To, že s kvalitním
soupeřem prohráli 0:2, nebylo až tak šokující.
Zarážející však bylo chování některých našich
hráčů, a to jak vůči rozhodčímu, tak protihráčům
a v neposlední řadě i trenérovi.
Neděli příští své chování vylepšili, zlepšili
i výkon a přes zahození několika šancí nakonec
zvítězili nad Rasoškami 1:0 po hlavičce Vildy
Gaveleka. K výhře významně přispěl brankář
Tomáš Valchař, který chytil penaltu. O týden
později odveta v Rasoškách, s naprosto stejným
výsledkem, tzn. 1:0 pro domácí.
V dalším duelu na hřišti v Polici se starší
žáci střetli s týmem z lázní Velichovek. Celé
utkání jsme měli výraznou převahu a o vítězi nebylo od začátku zápasu pochyb. Po závěrečném
hvizdu zkušeného rozhodčího Kamila Švorčíka
svítilo na ukazateli skóre 6:0.
Odveta ve Velichovkách byla na programu
hned příští týden. Tentokrát pro nás tak jednoznaně nevyzněla. Naši nastoupili v neúplné sestavě,
s několika hráči starší přípravky. Vyrovnané
utkání nakonec skončilo bez branek. Na snad
proto, že by je správce hřiště odnesl, ale nikdo se
do nich netrefil.
A je zde penaltový rozstřel. Před posledním
kopem je stav 3:3. Rozbíhá se Matěj Švorčík,
hráč přípravky, který při tréninku nosí dres
“Bohemky” č.8 se jmenovkou “Panenka”. Matěj
se však nerozhodl pro Panenkův světoznámý
“dloubák”, ale pro razantní střelu do horního
růžku branky. Ta byla úspěšná a vyhráli jsme tak
4:3.
Mladší žáci po úvodních jarních porážkách
konečně “zabrali” v Hronově a kombinovaný tým Hronov/Náchod přehráli výrazně 7:3.
Střelcem zápasu byl Michal Fatka se třemi góly.
V zápase následujícím na hřišti domácím
jsme se střetli s Babím. O výhru 2:0 se kromě
našeho bojovného výkonu s dobrým pohybem a
gólu technicky zdatného Matěje Danihela postaral i jeden z hráčů soupeře, který si vstřelil branku vlastní.
Za týden k nám přijel kombinovaný tým V.
Jesenice / Zábrodí. Zpočátku se zdálo, že nic nemůže ohrozit naše vítězství. Neustále jsme vedli,
když soupeř snížil, přidali jsme další branku a
tak to šlo až do stavu 4:3 po 1.poločase. V poločase druhém se však v týmu hostí rozehrály
fotbalově i fyzicky vyspělé dívky (kdyby je náš
Seba Kollert chtěl po zápase políbit, musel by si
z kabin donést stoleček) a stav otočily na 6:5 pro
ně. Jedna z dívek nám vstřelila 4 branky, zatímco
náš nejlepší střelec Michal Fatka vstřelil jen góly
tři. Další přidal zmíněný Seba Kollert a Martin
Rydlo, v minulosti pro svoji rychlost přezdívaný Bolt, nyní po změně image přejmenovaný na

“Jamajskou princeznu”.
Soutěž pro nás pokračovala zápasem v
Radvanicích. Pokud si dobře vzpomínám, na
podzim jsme s nimi prohráli 2:4, teď jsme je stejným poměrem porazili. Tři branky vstřelil náš
střelec jara Michal Fatka a jednu Samuel Friml.
Ten snad již definitivně opustil myšlenku, že se
odstěhuje do Polska, aby nemusel hrát fotbal.
Dobře si vedl i na poslední chvíli delegovaný
rozhodčí Radim Tér. Ten utkání zvládl s přehledem, bez potíží a inzultace.
Ve čtvrtek 16.května jsme na našem hřišti přivítali vedoucí tým soutěže, Velké Poříčí.
Naši kluci se soupeře vůbec nezalekli a sehráli s
ním zcela vyrvnanou partii. Ujali se záhy vedení Michalem Fatkou, potom byly šance na obou
stranách. Dvě proměnil soupeř, my už bohužel
žádnou, takže jsme i přes vemi dobrý výkon podlehli těsně 1:2. Škoda, minimálně remízu by si
kluci za svůj výkon zasloužili.
Poslední možnost vidět hrát mladší žáky na
jaře v Polici se naskýtá ve čtvrtek 6.6. od 17.00
hodin.
Přípravka mladší zahájila cestu jarní soutěží
v sobotu 20.4. na hřišti v Polici proti Červenému
Kostelci a dívkám z Náchoda. V zápase proti
Kostelci jsme se ujali vedení 1:0, potom však
přišel kolaps ke konci 1.poločasu a čtyři branky
v naší síti během dvou minut. V poločase druhém
jsme podali dobrý výkon, náskok soupeře dotahovali, ale nedotáhli a podlehli těsně 6:7.
Po poločasovém vedení 16:1 nad dívkami
jsme nastoupili do poločasu druhého o jednoho
hráče v poli méně, ke konci hráli i bez brankáře
a umožnili tak dívkám vstřelit nějakou branku.
Konečný výsledek 24:6. Dvě branky vstřelil nováček Matěj Rozum.
Sobotu následující jsme v Teplicích nejprve
proti domácím na začátku spali a prohrávali. V
průběhu zápasu došlo k postupnému probouzení
alespoň některých kluků, takže nakonec výhra
9:3.
Ve druhém zápase jsme se opět rozjížděli
jako nákladní parní lokomotiva. Nakonec jsme
se rozjeli k docela dobrému výkonu a vyhráli nad
Zábrodím 9:6. Nejvíce branek v Teplicích Jirka
Kiezler 7 a Matyáš Peška 6. Svoji první branku v
soutěži vstřelil Max Hereta.
O týden později na domácím hřišti v
Machově padalo v našich zápasech hodně gólů.
Nejprve s Broumovem jsme se tahali o každou
branku. Po nerozhodném stavu 5:5 v 1.poločase
jsme se ujali vedení, potom však soupeř vstřelil 3
branky v řadě a porazil nás 8:6. O lepší výsledky
nás připravují hlavně střely do brankáře místo k
tyči po samotných akcích.
V zápase druhém jsme i přes zahození mnoha šancí přehráli “B” tým z Nového Města nad
Metují 12:6. Střelecky se tradičně nejvíce dařilo
Jirkovi Kiezlerovi a Matyáši Peškovi, oba vstřelili v turnaji 5 branek.
Na státní svátek jsme sehráli odložený turnaj
v Hronově. V sestavě jsme měli pouze dva zkušené hráče, Jirku Kiezlera a Marka Tauchmana.
Dalších šest hráčů bylo na cestách nebo onemocnělo a většinu týmu tak tvořili hráči polické a
machovské minipřípravky.
Začátek zápasu s Hronovem byl pro nás z
říše snů, ale těch zlých. Za minutu jsme prohrávali 0:2, v poločase 0:3. Potom však Jirka Kiezler
přestal ve svých šancích trefovat brankáře, za 20
minut poločasu druhého vstřelil devět(!) branek
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a vyhráli jsme 9:6. V následujícím zápase jsme
však již na vyspělého soupeře nestačili a podlehli
vysoko 1:12.
Za tři dny jsme opět v Hronově nastoupili
v situaci ještě složitější. Cestovatelé se nevrátili, marodi neuzdravili a střelec Jirka hrál za
Náchod. Přesto se naši malí hráči drželi velice
statečně. V zápase s Hronovem jsme až v závěru
pokazili dobrý výsledek, dostali čtyři góly v řadě
a podlehli 6:11. Přesto si kluci vysloužili obdiv
domácí trenérky.
V zápase s Teplicemi jsme se přetahovali o
každý gól, dokonce jsme sahali po vítězství, ale
v dramatickém závěru podlehli o jediný gól, 6:7.
Naším nejlepším střelcem na turnaji byl Tadeáš
Šula z machovské minipřípravky s pěti brankami.
Jediný náš zkušený hráč Marek Tauchman přidal
góly čtyři a předvedl svůj nejlepší, v televizi by
řekli životní výkon. Poprvé v životě se postavil
do brány Jára Mareš, za dané situace si zachytal
opravdu hodně. Výkon podal obdivuhodný a několikrát si vysloužil potlesk na otevřené scéně.
Do turnaje jsme nastoupili ve zbrusu nových

dresech v klubových barvách, které mladší
přípravce věnovali rodiče Marka, Jana a Ota
Tauchmanovi.
Sobotu následující nás v Zábrodí čekali
nejtěžší možní soupeři. Nejprve Velká Jesenice
a vzápětí domácí. Zpočátku zápasu s Jesenicí
se zdálo, že soupeře přejedeme jak parní válec
housenku. Záhy jsme vedli 2:0, čtyři další šannce
promarnili a soupeře nepustili přes půlku hřiště.
Potom se vše začalo měnit, dostávali jsme laciné
góly a prohráli 6:9. Podobně jsme dopadli i se
Zábrodím. Vedení 2:1 a nakonec prohra 3:7. V
obou zápasech kluci nějak pozapomněli, že fotbal je kolektivní hra, ve které sebelepší jedinec
sám nic nezmůže.
Minipřípravka v prvním zápase jara v
Jaroměři byla po dlouhé zimní pauze hladová po
gólech a domácí přestřílela neuvěřitelným poměrem 21:13. V zápase dalším, proti Zábrodí, přidala ještě gólů osm a vyhrála 8:0.
Po týdnu jsme v Červeném Kostelci jejich
“A” i “B” týmu vstřelili 5 branek. Na výhry to
však nestačilo neb první soupeř nám vstřelil

branek patnáct a druhý osm.
V termínu bývalého státního svátku, 9.května, se naše nejmenší fotbalové naděje představily na polickém hřišti v duelech s Machovem a
Rasoškami. Na Machov, který přijel jen se třemi
hráči, nestačily a podlehly 1:10. Vše si vynahradily v zápase s Rasoškami, které porazily 15:0.
O tom, že fotbal v Polici v současnosti “jede”, svědčí i příklad paní učitelky Lenky
Meierové. Ta až ve svém pokročilém, úctyhodném věku byla poprvé v životě přítomna na fotbalovém střetnutí, aby mohla povzbudit svého
žáka Matěje Rozuma.
Za týden v Broumově jsme ve dvou utkáních nastříleli dohromady soupeřům 10 branek.
Velkému Poříčí tři a Provodovu dokonce sedm.
Soupeři nás ale také příliš nešetřili, takže z toho
vznikly 2 porážky, 3:7 a 7:12.
Přípravka starší pokračuje úspěšně v soutěži
s týmem Želv a Šneků. Jejich zápasy by vydaly
na román, takže i nadále o nich informuje jejich
realizční tým v samostatných článcích.

Vojtěch Kvapil, trenér mladší přípravky

Želvy jedou na 100%, Šneci objevují skryté rezervy

Jarní část fotbalové sezony se dostává na
svůj vrchol. Hráči starší přípravky bojují ze
všech sil, abychom vylepšili postavení v lize.
Nejprve gratulace hráčům výběrů U11 a
U10. Jan Dvořák (výběry U11 OFS Náchod)
velmi dobře reprezentoval náš klub na turnaji
v Hradci Králové 27. dubna. Honza se postupně stal oporou obranné řady nejen v Polici, ale
i ve výběrovém týmu okresu. Svoji premiéru ve
výběrech U10 si na turnaji odbyl Šimon Krtička.
Ve svých prvních zápasech si připsal dva góly.
Výběry dívek reprezentuje i Stázka Denygrová,
která s týmem OFS Trutnov WU11 vybojovala
zlato na krajských výběrech v Kostelci nad Orlicí
8. května. Všem hráčům děkujeme za vzornou
reprezentaci klubu.
Okresní přebor starší přípravky pokračoval 11. kolem na domácím hřišti v Polici nad
Metují. Šneci svůj první zápas prospali a prohráli
s Hronovem vysoko 1:8 (b: Stázka Denygrová).
Souběžně hraný zápas Želvy zvládly a porazily druhý tým tabulky z Provodova 2:1 (b: 2x
Sebastian Kollert). Druhý zápas bylo první jarní derbíčko. Po výprasku Šneků od Hronova se
čekal jednoznačný zápas v režii Želv. Šneci se
ale vybičovali k výbornému výkonu a v krásném
dramatickém zápasu Želvy vyhrály těsně 5:4 po
poločasu 4:4. Branky Želvy: 2x Michal Fatka,
David Klikar, Šimon a Samko Frimlovi, branky za Šneky: 2x Patrik Hušek, 2x Jan Bernard.
Šneci se výhry přeci jen dočkali v posledním
zápasu. Opět dramatický zápas proti Provodovu
hráči zvládli a připsali si výhru 2:1 (b: 2x Patrik
Hušek). Želvy poměřily síly s Hronovem a
vyhrály vysoko 10:2 (b: 3x Honza Zmátlo,
2x Sebastian Kollert, Michal Fatka, Samuel
Friml, Šimon Friml, Jiří Tauc, Matyáš Kolesár).
Dvanácté kolo oba týmy hrály na hřištích soupeřů. Želvy cestovaly do nedalekého Hronova
a nadělovaly svým soupeřům brankové příděly.
Posuďte sami: Police „Želvy“ – AFK Hronov
10:3 (b: 2x Samuel Friml, 2x Sebastian Kollert,
2x Michal Fatka, 2x David Klikar, Jiří Tauc
a Jiří Peška), Police „Želvy“ - Lokomotiva
Meziměstí 11:1 (b: 2x Jiří Peška, 2x Jiří
Tauc, David Klikar, Sebastian Kollert, Šimon
Friml, Samuel Friml, 2x Michal Fatka a Jan
Dvořák). Desítka padla i do třetice: Police
„Želvy“ – Velká Jesenice 12:5 (b: 3x Jiří
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Peška, 3x Michal Fatka, 2x Jiří Tauc, Sebastian
Kollert, 2x Samuel Friml a Šimon Friml).
Šneci se na body v České Skalici nadřeli mnohem více. První zápas otáčeli proti TJ Velké
Poříčí z nepříznivého stavu 0:2 na 3:2 (b: 2x
Patrik Hušek, Ondřej Ducháč). Druhý zápas
po vyrovnané první půli 2:2 proti Velichovkám
strhli na svoji stranu výhrou 5:2 (b: 2x Vojtěch
jelínek, 2x Matěj Klimeš, Matěj Švorčík) a poslední zápas vysoko prohráli s Českou Skalici
11:1 (b: Vojta Jelínek). Na místě je poděkovat
brankáři Markovi Kubečkovi, který svými zákroky pomohl ke dvěma výhrám. Jen tak dál.
V rámci 13. kola se opět hrálo na hřištích soupeřů. V neděli 12. května cestovali Šneci do
útulného areálu SK Babí. Nakonec tým Hronova
nedorazil a zápas se bude dohrávat po uzávěrce
měsíčníku. Šneci dostali v prvním zápasu příděl od České Skalice 2:8 (b: 2x Jiří Kiezler) a
ve druhém příděl nadělili SK Babí 7:1 (b: 2x
Jiří Kiezler, 2x Šimon Krtička, Vojtěch Jelínek,
Patrik Hušek, Jan Bernard).
Nakonec opět vyrovnaná bilance.
Dobrou formu jely Želvy potvrdit do Velkého Poříčí, kde
je rovněž útulný areál. Úvodní
zápas proti domácímu týmu jasně ovládly naše Želvy 8:2 (b: 3x
Michal Fakta, 3x David Klikar,
Jiří Peška, Samuel Friml). Téměř
totožně dopadl výsledkově i tým
Provodova „Komet“ 7:1 (b: 2x
Michal Fatka, 2x Jiří Kollert, 2x
Jiří Tauc, Samuel Friml). Do třetice opět padla hranice deseti gólů
v síti soupeře. Tentokrát to odnesl

tým Velké Jesenice 12:2 (b: 4x Sebastian Kollert,
2x Michal Fatka, 2x Samuel Friml, 2x Jiří Tauc,
David Klikar, Jiří Peška).

Daniel Denygr, Jiří Kolert, Jiří Krtička, Luděk Friml, realizační tým starší přípravky
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Radešovská osma

V sobotu 27.4.2019 jsme se sešli na 18.ročníku konání Radešovské osmy. A je to po druhé,
co na Radešovském hřišti. Minulý rok se nám
toto místo osvědčilo. Počasí vypadalo celkem
mrzutě, ráno poprchávalo, ale postupně se vyjasňovalo a navečer vyšlo i sluníčko. Tento rok se
zúčastnilo 13 družstev za což jsme rádi. Zvládli
jsme vytvořit dvě družstva. Jedno z ostřílenějších členů a druhé bylo z mladší generace. Jsme
rádi, že se i mladší generace zapojuje. Útoky musíme ještě vylepšit, abychom podávali co nejlepší výkony. Já jako člen mladšího družstva jsem
s výsledkem spokojená, 6.místo je velice dobré.
Našemu staršímu družstvu už se tak moc dobře
nevedlo. Ale to nevadí byly rádi i za poslední
místo. Zlato vybojovaly hasiči z Bezděkova a
tímto jim ještě jednou gratulujeme. A také nesmím zapomenout poděkovat všem co pomáhaly s organizací celému SDH Radešov, bratrům
z Bezděkova za půjčení kádě, Technickým službám Police za přivezení lavic, polickým hasičům za dopravu vody, Karlu Šnáblovi za uvaření
polévky, firmě Pepsico .CZ, s.r.o. za balenou
vodu, Kvíčerovské pekárně za lahodné pečivo,
firmě Koloniál Renata za ceny do soutěže a další
služby, Městskému úřadu v Polici nad Metují za
finanční pomoc. Za mě můžu říct, že jsem si to
moc užila a těším se na další ročník.
Za SDH Radešov Aneta Voborníková

1. místo ..................Bezděkov
2. místo ..................Žďárky „A “
3. místo ..................Velká Ledhuje
4. místo ..................Žďár nad Metují
5. místo ..................Nízká Srbská
6. místo ..................Radešov „A “
7. místo ..................Machovská Lhota
8. místo ..................Suchý Důl
9. místo ..................Hlavňov
10. místo ................Bělý
11. místo . ...............Pavlišov
12. místo ................Žďárky „C“
13. místo ................Radešov „L“

Silniční závod
na trojúhelníku
ve Starém Městě
Autoklub České republiky pověřil AMK Březolupy a Staré Město u
Uherského Hradiště uspořádáním prvního závodu na „Přírodních okruzích
2019“. Závod se jel v sobotu 4. a neděli
5. května. V pátek odpoledne vyrážíme
z Petrovic. Mimo pohonných hmot žádná zastávka a po osmé hodině přistáváme v depu, kde nás čekal závodník Míra
Tázler s mechanikem Miškem. Opět nás
sužovala zima, vítr a déšť. V sobotu ráno
hned na obě přejímky, které dopadnou
dobře. Po osmé hodině se jel první trénink. Po drobných úpravách odpoledne i
druhý trénink a zdálo se, že je vše v pořádku. V noci foukal silný vítr a lomcoval
se stanem a karavanem. K ránu se počasí
umoudřilo. Po deváté hodině se postavil
na start závodník Miloš Thér z AMK
Police n. M. v kategorii Klasik spojená
třída do 175 a 250 ccm. Prapor odmávl
start a Miloš usilovně pádluje a stroj ČZ
nechtěl popadnout dech. Po sto metrech
se stroj opravdu rozjel, ale to už špička
zatáčela se 400 metrovým náskokem.
To už stroj a mistr ukazoval svoji sílu.
Do druhého kola, už projížděl na pátém
místě a do třetího kola už na druhém. To
už se na tabulku lépe píše. Stíhačka Jirky
Obtulowicze, byla nemožná. V té době
měl už dost velký náskok. Konec dobrý,
všechno dobré. Já, jsem dostal od šéfa
ze stupně vítězů červené, růžové a bílé,
protože má radši pivo. Nakonec, jsme
byli všichni spokojeni.
Příští závody jsou v Kopčanech SR
1. a 2. 6. 2019, místo Piešťan se jede
Trenčín SR 15. a 16. 6. 2019 a potom
Ostrava – Radvanice 29. a 30. 6. 2019
Za AMK: Čvaňhák

HASIČI VELKÉ LEDHUJE
Nejsme hvězdy...

5. května 2019 mladí hasiči Velké Ledhuje
opět vyjeli na soutěž. Tentokrát to bylo „za
humny“, na hřišti v Nízké Srbské. V sobotu
sněžilo, v neděli byla zima a k tomu ledový
vítr. Ale i přes nepřízeň počasí se sešlo 8 dětí,
jejichž rodičům nebylo zatěžko v neděli ráno
brzy vstát, nachystat oblečení a svačinu a přivést v 7:30 děti k hasičárně. Díky!
Děti soutěžily ve třech disciplínách: štafeta dvojic, štafeta 4 x 60 m a požární útok.
Nastoupily s velkým odhodláním, ale upřímně
řečeno, pokazily, co se dalo. Čtrnácté místo
ze čtrnácti zúčastněných družstev odpovídalo
výkonu. Přesto si myslím, že si děti pochvalu
zaslouží. Žádný učený z nebe nespadl. V uvedených disciplínách jsme soutěžili poprvé,
berme tuto soutěž jako součást nácviku. A uvidíme příště!
Účastníci soutěže: Radek Hůlka, Matěj
Jirman, Štěpánka Jandová, Aleš Vajsar, Lukáš
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Balák, Jan Bořil, Jindřich Trojtl, Michal Piši.
Jejich rodičům ještě jednou dík.

...ale jsme....
18.května jsme zkusili naše získané zkušenosti z Nízké Srbské využít a vyjeli jsme na
soutěž do Bohdašína u Červeného Kostelce.
Už jen to počasí bylo s námi. Krásně se oteplilo, svítilo sluníčko a děti se usmívaly jedna
radost.
Tentokráte jsme měli s sebou jen sedm
dětí, ale disciplíny byly stejné. Jak říkám, trénink a zkušenosti to je cesta k úspěchu. A taky
ano. Už požární útok se dětem velmi vydařil a
po lehčí chybě ve štafetě dvojic, kterou jsme
byli potrestáni 10-ti vteřinami a úspěšné štafetě 4 x 60 m jsme z 20-ti družstev skončili
na velmi pěkném 12-tém místě. Velká radost u
dětí i vedoucích se ještě zvětšila, když jsme se
dozvěděli o postupu do okresního kola. Nešlo
to jinak a děti se musely odměnit v cukrárně.

Soutěžní družstvo: Adélka a Vítek
Hůlkovi, Radek Hůlka, Michal Piši, Jan Bořil,
Matěj a Jindra Trojtlovi
A to je ještě třeba dodat, že druhý den
v neděli 19. května jsme s dětmi vyrazili na
výlet. Tudíž děti, které se zúčastnily soutěže,
s námi byli opět celý den na nohách na celodenním výletě a rodiče opět sami doma, klobouk dolů a děkujeme za toleranci k našim
četným jarním aktivitám. Výlet nám zpestřila
Věrka Králová, která domluvila soukromou
prohlídku hasičské stanice ve Velkém Poříčí.
Dále jsme pokračovali na Slavíkov a zdolali
rozhlednu Signál, nu a kam jinam na oběd, než
na Pavlišov a pořádný řízek. Počasí se nám od
soboty nezkazilo a tak jsme se za sucha dostali
v pořádku zpět do Police nad Metují a celý výlet zakončili zmrzlinou na náměstí.
Za MH Velké Ledhuje
Jana Letzelová, Aleš Trojtl,
Věra Králová a Míra Kollert

Polický měsíčník - červen 2019

Katka Šefcová znovu v čele koloběhu

27.-28.4.2019 jsme uspořádali jako rodina
za firmu Kostka již po několikáté Rollo ligu
v koloběhu za účasti závodníků z celé republiky včetně nejvyšší špičky v tomto sportu.
S velkými obtížemi jsme dávali dohromady povolení a hledali možnosti tras, abychom
nemuseli závody zcela zrušit. I počasí v týdnu
se zdálo, že je proti, ale nakonec počasí i závody dopadly nad očekávání a všichni dorazili
zdraví do cíle.
Dlouhý závod mužů se jel na 5 km okruhu Brné, Žďárky a směrem k Čermné zpět
na Brné. V 35 km závodě vyhrál Tomáš Pelc
Ultima, závod žen na 25 km po opětovných
jarních zdravotních problémech ovládla rodačka z Police nad Metují Katka Šefcová.
V loňském úspěšném roce dokázala ještě

jako juniorka vyhrát celkově Rollo ligu za
ženy a na MS v Holandsku zařazena dle evropských pravidel už do kategorie žen dovezla
3.místo v dlouhém závodě a 2x o malý kousek
ji bronz utekl a skončila ve sprintu a kritériu
na 4 místě. Letos z jara prošla 3 rok již 3 operaci a přesto po jarním tréninkovém manku
oproti soupeřkám první závody pro ni dopadly
nad očekávání. Přitom musela zvládnout i pomoc v organizaci a všichni, kdo cokoli kdy
organizačně zvládli vědí, že zajistit závody a
ještě u toho závodit není nic jednoduchého.
Evě Šefcové se podařilo ve své kategorii po
oba dny zvítězit a celkově se vejít do 10 žen.
Na neděli byla připravena časovka do vrchu v délce 5 km Hronov-Velká Srbská. V mužích zvítězil celkově Václav Barák, v ženách
nenašla přemožitelku opět Katka Šefcová.
Nakonec i nějaký potěr až do kadetů se přihlásil včetně několika odvážlivců z řad hobíků,
takže žádná kategorie nezůstala bez závodníka.
Škoda, že přestože
byla zaslána pozvánka jak na SKI Police
n.M., tak do ZŠ
v Polici n.M. nenašly
se děti, které by rozšířily řady, přišly si
vyzkoušet tento sport
a mohly se zúčastnit
slosování o 5 poukazů
v hodnotě 3 000,- Kč
koloběžek Kostka.

Ve dnech 11-12.2019 pokračovala Rollo
liga ve Vysočině Aréně na těžkých biatlonových tratích za velmi chladného a děstivého
počasí. O to nebezpečnější se staly tratě pro
koloběžky a nechyběly úrazy v podobě odřenin i zlomeného malíčku.
Katka v dlouhém závodě dokázala opět
zvítězit nad musherkou z Ostravy, ikdyž boj
o první místo trval téměř až do cílové čáry.
V neděli se jela netradiční opakovaná časovka
na okruhu 2,3 km, kde Katka skončila 2. Mne
se pak podařilo opět každý den se vejít mezi
mladá děvčata do 10.
Nyní nás čeká v červnu MČR v Plzni a
poté v červenci ME v Labe Aréně Račice ve
veslařském areálu.
Odkaz na výsledky:
https://www.sportchallenge.cz/
https://ceskykolobeh.cz/

ŠE

Sbor dobrovolných hasičů Velká Ledhuje
zve širokou veřejnost na 25. ročník soutěže

O pohár starosty města
Police nad Metují
Soutěž bude organizována dle platné směrnice hasičských
soutěží, s výjimkami, dle propozic pořádajícího SDH.
Datum a místo konání:

sobota, 15.6.2019, cvičiště v Ochozi

u Police nad Metují, směr Suchý Důl, odbočka vlevo za
veřejným koupalištěm (GPS: 50.5404244N, 16.2516567E).
Zahájení soutěže a losování startovního pořadí
proběhne v 9.00 hod.
Parkování: v místě soutěže. Pořadatel nenese odpovědnost
za škodu způsobenou na vozidlech soutěžících a návštěvníků.
Stravování: Během dne bude možnost občerstvení ve
stánkovém prodeji.
Soutěžní družstva: kategorie muži, ženy, smíšené bez rozdílu
věku. Družstvo sestává z max. 7 závodníků starších 15. let.
Soutěž se koná za každého počasí!
V podvečer, v 17 hodin proběhne tradiční klání Staří - Mladí,
kdy síly změří i družstvo nejmladších hasičů!
Přijďte si zafandit, snad se i pobavit a přiveďte ratolesti ať si
zasoutěží s námi (suché domů jistě nepůjdou).
Na hojnou účast, férový souboj a přátelská setkání se těší
pořadatelé, SDH Velká Ledhuje!
Polický měsíčník - červen 2019

Spolek Nízkosrbských Baronů,
a Hospůdka U Božky pořádají

TOUR de TORPÉDO
kolařské závody, které se konají před hospůdkou v Nízké Srbské

v sobotu 29. 6. 2019
Prezentace závodníků od 13.00 do 14.00 hodin
Start závodu ve 14.15 hodin.

St

K tanci a poslechu bude hrát skupina

JUNO
Dobová ústroj vítána .
Start na vlastní triko !

Podmínky účasti: zaplacené startovné 70,- Kč !
kolo s torpédem !
věk minimálně 18 let !

23

Ročník
Srdečně zvou pořadatelé
www.baroni.estranky.cz

39

SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování

Po dubnové tréninkové pauze jsme začátkem května zahájili nový „roční tréninkový cyklus“. Počasí
nebylo ideální, přesto jsme zvládli plánovaná jarní
soustředění.

JVT Vižňov, 2. a 3. skupina (3.-5.5.2019)

V pátek odpoledne jsme na kolách dojeli do
Vižňova na ubytovnu náchodského Déčka. Než Križák
s Nikolou navařili večeři, zahráli jsme si s Katkou
Boučkovou venkovní hru na téma Staré pověsti české. V sobotu jsme udělali pěkný výlet na Ruprechtický
Špičák – nahoru jsme šli po skupinkách a plnili lehčí i
složitější úkoly, z vršku dolů jsme už šli společně a pokračovali v soutěžení týmů mezi sebou. Studený podvečer jsme už trávili na ubytovně a musíme poděkovat
Andrejce Michálkové za společnou hodinu angličtiny.
Přes noc na neděli dokonce lehce nasněžilo. Nedělní
dopolední běžecký trénink jsme si zpestřili návštěvou
Křížovy farmy a geoparčíku a hledáním fosílií rostlin
na Pomeznici. Cyklistický návrat do Police si jednotlivé skupiny přiměřeně prodloužily. Nejstarší parta
jela na pumptrack a traily do Mieroszówa a domů přes
Bukovou horu, Nové Dvory, Bohdašín a Pasa, což byl
vzhledem k teplotě okolo 5 °C náročný výkon. Za necelé tři dny jsme si společně užili zábavu a dali do těla.

JVT Brendy 4.skupina (Jestřebí bouda
8.- 12.5.2019)

Tréninkový plán byl opět pestrý: cyklistika, plavání v trutnovském bazénu, běhání, obecná síla, běh
družstev po stanovištích se skládáním obrázků, stezka
odvahy. Jen škoda nedělního počasí, které nedovolilo jet i domů na kolách. Soustředění zorganizovala
Kristýna Šretrová za podpory Renči Jiráskové a Katky
Brátové.

JVT Flaeming 5. skupina (8.- 11.5.2019)

Po loňské zkušenosti na Lužických jezerech se nejstarší opět vydali s bruslemi a silničními koly na německé bruslařské stezky, tentokrát na vyhlášené „černé
zrcadlo Flaeming. Zorganizovali a tréninkový dohled
zajištovali Matěj Brát a Pavel Žák.
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V neděli 19.5.2019 jsme pořádali silniční závod Běh
sídlištěm. Za krásného počasí vyběhlo na tratě celkem
112 závodníků (98 dětí, 5 žen a 9 mužů) polických i
přespolních. Souboje v cílové rovince byly dramatické
v každé kategorii. Děkujeme všem závodníkům za účast
a pomocníkům za spolupráci. Děkujeme městu Police
nad Metují za finanční a technickou podporu této akce.

Závody, které v nejbližší době pořádáme:
BĚH OD PÍPY K PÍPĚ - 5.6. středa, start v 18 hodin
u Krčmy, cíl ve Lhotě u Lidmanů
BĚH NA HVĚZDU – 13.7. sobota, start dětských
kategorií od 13 hodin na náměstí
Propozice a výsledky všech závodů najdete na
stránkách klubu http://ski.polickej.net/.
Za SKI Police nad Metují, z.s
Jan Pohl

Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, Královéhradecký kraj
a město Police nad Metují

POLICIE ČR
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE

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

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště - naproti kostelu)
PRODEJ 10. 6. 2019

Kuřice černé, červené, kropenaté stáří:
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /vysoká užitkovost, hnědá vejce/
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Brojlerová kuřata
Perličky

12 - 18 týd.
12 - 18 týd.
12 - 18 týd.
12 - 18 týd.
1 - 3 týd.
1 - 3 týd.
1 - 3 týd.
6 - 10 týd.
1 - 7 dní
1 - 6 týd.

cena:
140 - 200,- Kč
140 - 200,- Kč
140 - 200,- Kč
140 - 200,- Kč
80 - 90,- Kč
80 - 90,- Kč
150 - 160,- Kč
260 - 340,- Kč
20,- Kč
90 - 140,- Kč

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

NABÍZÍ:

PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Volná služební místa na obvodních odděleních v rámci okresu
Náchod a na Dopravním inspektorátu v Náchodě.
• Požadujeme: české občanství, bezúhonnost, věk nad 18 let, střední
vzdělání s maturitní zkouškou, splnění podmínek příjímacího řízení
• Nabízíme: náborový příspěvek 75.000 Kč, 6 týdnů dovolené,
výsluhový příspěvek, odchodné, stabilní zaměstnání s možností
profesního růstu
• Pro více informací volejte na číslo: 974 534 400 nebo pište
na email: pavlina.strazicka@pcr.cz

tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158, po - pá 7 - 15 h!e-mail:
info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz

Polický měsíčník - červen 2019
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Nabízíme Vám:
Obědové menu
Minutkový jídelní lístek
Domácí moučníky a dezerty
Možnost pořádání akcí s kapacitou až 130 osob
Možnost pořádání rodinných oslav, firemních večírků,
školení…
Od jara do podzimu otevřeno venkovní posezení
Přijďte ochutnat domácí jídla nebo jen posedět na dobré
pivko, kvalitní rumy, víno s výrobky naší studené
kuchyně či kávu s našimi zákusky.
Otevírací doba:

pondělí, úterý – zavřeno
středa
11:00-21:00
čtvrtek
11:00-21:00
pátek
11:00-23:00
sobota
11:00-23:00
neděle
11:00-20:00

Středa, čtvrtek, neděle do 17:00,
pátek sobota do 20:45)

(Teplá jídla -

Kontakt pro rezervace a zajištění sálu:
Kateřina Máslová Dis. tel.: 721 170 130
Karel Kubík
tel.: 724 214 513
KAČÁMA s.r.o. Suchodolská restaurace,
Suchý Důl čp.113, 549 62 Suchý Důl
Email: kacama.suchydul@seznam.cz
Facebook: Kačáma Suchodolská restaurace

Dokážeme
poradit
každému
...i vašemu tchánovi
– samozřejmě víme,
že všude byl dvakrát a od všeho má klíče.

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

800 404 010
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|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu

Zpravodaj Police 90x132 mm 4B 2019 „Tchán“

KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
Polický měsíčník - červen 2019

PRONAJMU
OBCHOD u náměstí
v Polici nad Metují
o rozloze 30 m2
Kontakt: 736 480 070

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

28. 6. 2019 v 15.00 hod.

Police n. Metují

27. 6. 2019 v 15.00 hod.

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 800 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
Tisk:
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
OZNÁMENÍ
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
REDAKCE
1. 7. 2019
Autor obálky: Jan Flieger
vyjde prázdniCeník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují

Polický měsíčník - červen 2019

nové dvojčíslo
PM, následující
zářiové číslo
vyjde
2. 9. 2019
s uzávěrkou
20. srpna 2019.
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V POLICI NAD METUJÍ

� ERVEN 2019
Pellyho domy

Ostatní akce

NÁRODNÍ GEOPARKY � R
/ VÝSTAVA
Pond�lí 10. 6.� sobota 29. 6.

SKAUTFEST
Sobota 1. 6. od 17:00

/ Konferen� ní místnost
Zajímavosti a aktivity národních geopark�,
zam��ených na rozvoj geoturistiky, popularizaci geologických a spole� ensko-ekonomických souvislostí a interpretaci geologických
bohatství � R. Výstava otev�ena po�pá:
9:00�11:30 a 12:00�17:00, so 9:00�11:30
a 12:00�15:00. Vstup zdarma.

DRÁTOVACÍ KURZ
� tvrtek 20. 6.
/ Konferen� ní místnost
Drátkování s Lenkou Vítkovou Kozárovou.
Více informací na www.policko.cz
a fb.com/pellyhodomy.

Kolárovo divadlo
ZÁV�RE� NÉ P�EDSTAVENÍ
�ÁK� TANE� NÍHO OBORU
Ned�le 2. 6. od 18:00
Záv�re� né p�edstavení � ák� tane� ního oboru
Al� b�ty � erné ZU� Police nad Metují.
Vstupné: 100 / 80 K� .

M��EM I S MU�EM

Úterý 4. 6. od 19:00
Divadelní p�edstavení o tom, co � eny d�lají,
kdy� si myslí, � e je nikdo nevidí.
Hrají: Kate�ina Kaira Hrachovcová,
Vanda Hybnerová, Jitka Sedlá� ková, Dá�a
Zázv�rková. Po�ádá VIP Art Company.
Vstupné: 490 / 450 K� .

Letní kino
PO � EM MU�I TOU�Í
St�eda 26. 6. od 21:45
/ Víceú� elové sportovi�t�, Malá Ledhuj
Charismatický cynik Karel Král (Ji�í Langmajer),
trochu �ovinista a sarkastický sympa�ák, je
�éfredaktorem � asopisu Playboy. Jednoho dne
jeho nezávazný zp�sob � ivota utr� í hned
n�kolik ran.... Komedie / � esko, 2018 / 95 min.
Vstupné: 80 K� / 40 K� d�ti do 15 let.

/ Areál Hosp�dky U Pavla, Zd��ina
Hodn� muziky, dobrého jídla a pití a pohodová atmosféra! Zahrají: JAKSI TAKSI (poppunk/Praha), Heebie Jeebies (OFFICIAL) (skarock/Hronov), Benjaming's Clan (celtic folkpop/Pet�íkovice), Three Wild Guns (rockabilly
/Hradec Králové), Bez �ance (punk-rock/Police
n. Met.), Vivian (pop-rock'n'roll/Broumov),
Annabase (funk-jazz/Police n. Met.)
www.facebook.com/events/277193449854477
Vstupné: 200 K� .

POLICKÁ ZEL�A� KA
4. RO� NÍK
Sobota 8. 6. od 8:00
/ Masarykovo nám�stí
Tradi� ní sout�� ve va�ení polévky spojená
s doprovodným programem a trhem.
Podrobné informace o programu na samostatných plakátech a na www.policko.cz

VYCHÁZKA POLICKEM II.
Sobota 15. 6.
Výprava za poznáním architektury
a historických událostí Bezd�kova n. Met.
a Rade�ova s Mgr. Janem T�mou.
Historická vycházka s ukázkami lidové architektury, haltý�� a míst spojených s historickými událostmi (popravi�t�). Délka trasy 9 km
(cca 4 a� 5 hod), náro� nost lehká a� st�edn�
t�� ká, vesm�s po zpevn�ných cestách.
Ú� astnický poplatek*: 100 K� dosp�lí / 50 K�
d�ti a studenti.

VYCHÁZKA POLICKEM III.
Sobota 29. 6.
Geologická vycházka s Ing. Stanislavem
Sta�íkem: z Police n. Met. do lomu Kalabon
a p�es Velké Petrovice zp�t. Seznámíme se
s r�znorodými horninami usazenými na místech dne�ního Policka, popovídáme si o vyu� ití
kamene, proud�ní vody ve strukturách Polické
pánve a jejím vlivu na formování zdej�í krajiny
a pokusíme se nalézt zkamen�lé mo�ské � ivo� ichy. Délka trasy: cca 10 km (cca 5 a� 6 hod.),
p�evý�ení 150 m, máro� nost lehká a� st�edn�
t�� ká. Ú� astnický poplatek*: 100 K� dosp�lí /
50 K� d�ti a studenti.

!

*) Bli� �í informace, p�ihlá�ky a platba p�edem v infocentru v Pellyho domech, nejpozd�ji 2 dny p�ed
konáním vycházky. Max. 25 ú� astník� na vycházce.

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

www.pellyhodomy.cz
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Upozor�ujeme náv�t�vníky akcí po�ádaných Pellyho domy, � e organizátor bude
z vybraných akcí po�izovat audiovizuální
záznam, který bude slou� it pro jeho
vlastní, nekomer� ní, pot�eby.

Muzeum papírových
model�, Zelený dome� ek
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 3. 6., 9:00�17:00
MUZEUM D�TEM
Sobota 29. a ned�le 30. 6.,
9:00�17:00
P�ímo v expozici je pro malé i velké p�ipravena
interaktivní dílni� ka. Cena zahrnuta ve vstupném.

CHARLIE CHAPLIN
Sobota 29. 6. od 21:30

/ Nová Terasa
Projekce pod �irým nebem. Klasické grotesky
nejznám�j�ího komika sv�ta s doprovodem
� ivé hudby. Vstupné dobrovolné.

VÝSTAVY:
VERONIKA PSOTKOVÁ:
KLENOTY
Do konce srpna
Výstava zav��ené sochy v prostoru mezi Muzeem
papírových model� a Zeleným dome� kem
spojená s besedou a projekcí z tvorby této
ojedin�lé socha�ky.
Vernisá� ve � tvrtek 18. 6. od 18:00.

KORESPONDÁ� A+K
Do ned�le 23. 6.

/ Zelený dome� ek
Výstava dopis� � kolá� í, která vznikla z dvouleté
korespondence výtvarnic Aleny Laufrové
a Kate�iny Kyselica, mezi Prahou a New Yorkem.
Vstupné dobrovolné.

JAN PETROV: SEDM
� tvrtek 27. 6.�pátek 28. 7.
/ Zelený dome� ek
Malí�a fotograf p�edstavují svou tvorbu.
A v ní se prolíná téma skal v na�em okolí,
tak jak ji vidí a zaznamenává ka� dý z nich.
Vernisá� ve � tvrtek 27. 6. v 18:00.

Prodej vstupenek v Informa� ních centrech v Polici nad Metují (t. 491 421 501), Teplice nad Metují (t. 491 581 197) a Náchod�(t. 491 462 060), pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC v � ervnu: pond�lí� pátek 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00, soboty a svátky 9:00� 11:30 a 12.00� 15.00.

KULTURA

P�ipravujeme
LETNÍ KINO � 3., 10., 17. a 24. 7.
VYCHÁZKY POLICKEM IV. � 3. 8.
PETROVICKÉ ZATÁ� KY � 10. nebo 11. 8.

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

Polický měsíčník - červen 2019

MODRÁ LINKA
Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów
TA M

čas
8:10

CYKLOBUSY

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

čas

čas

10:10 13:10

(

(

(

(

(

(

(

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí,
Krkonoš a do polských Stolových hor.

O D KUD - K A M

(

8:20

10:20 13:20

(

(

8:24
8:26

(

(

10:24 13:24
10:26 13:26

8:37

10:37 13:37

8:49

10:49 13:49

ZPĚT

odjezd • příjezd
zastávky
Náchod, aut. st.

9:29

Náchod, Běloves, Ida

(

(

(

Náchod, CLO

(

(

(

(

(

(

Kudowa Zdrój,
Slone, CLO
Kudowa Zdrój,
dw. kol.
Kudowa Zdrój,
ul. Zdrojowa
Kudowa
Zdrój
Karlów,
Bledne skaly
Karlów

čas

9:19
(
9:15
9:13

čas

čas

12:29 15:49

12:39 15:39
(

(

12:35 15:35
12:33 15:33

9:00

12:20 15:20

8:50

12:10 15:10

ČERVENÁ LINKA
Hradec Králové - Náchod - Adršpach - Trutnov
Pec pod Sněžkou - Pomezní Boudy
TA M

Horní Malá Úpa

P O L S K O

Pec pod
Snežkou

Svoboda
nad Úpou

Teplice
nad Metují
Adršpach
Police
nad Metuji

Trutnov
Č E S K Á
R E P U B L I K A

Hronov
Kudowa Zdrój

Česká Skalice

Jaroměř

HRADEC
KRÁLOVÉ

Karlów

Náchod

O D KUD - K A M

ZPĚT

čas
7:10

odjezd • zastávky • příjezd
Hradec Králové,Terminál HD

čas
…

7:30

Jaroměř, Na Špici

…

7:35

Jaroměř, aut. st.

…

7:50

Česká Skalice, nám.

…

8:01

Náchod, Staré Město, rozc.

…

8:05
8:10
8:20

Náchod, aut. st.

18:40

Velké Poříčí, pošta

18:30

8:25

Hronov, aut. st.

18:25

8:33

Bezděkov n. Met., Na Mýtě

18:18

8:40

Police n. Met., aut. st.

18:10

9:00

Teplice n. Met., nám.

17:50

9:05

Teplice n. Met., skály

17:45

9:15

Adršpach, skály

17:35

9:20

Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast.

17:25

(

Jívka, Janovice, host.

(

(

Jívka, aut. st.

(

(

Jívka, rozc. SKJ

(

(

Radvanice, aut. st.

(

9:34

Chvaleč, kino

17:10

9:53
10:00
10:15

Trutnov, aut. nádr.

16:50
16:45
16:25

Svoboda n. Úpou, aut. st.

10:22

Horní Maršov, most

16:20

10:27

Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa

16:15

(

Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.

16:10

(

Pec p. Sněžkou, aut. st.

16:05

(

Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám.

16:00

(

Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa

15:55

10:42

Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn

15:45

10:52

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

15:35

*obě linky jezdí od 1.6.2019 do 30.9.2019 v sobotu, neděli a ve svátky.
V době letních prázdnin od 1.7.2019 do 1.9.2019 jezdí každý den.
Změna jízdních řádů vyhrazena.

www.kladskepomezi.cz
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Vycházky

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

Polickem 2019
Oblíbený cyklus terénních exkurzí
s odborným výkladem
Ú� astnický poplatek: 100 K� dosp�lí/50 K� d�ti a studenti.
Bli� �í informace, p�ihlá�ky a platba p�edem v Informa� ním centru
v Pellyho domech, nejpozd�ji 2 dny p�ed konáním vycházky
Maximální po� et ú� astník� na ka� dé vycházce je 25 osob.

I.

Stárkovské
bu� iny

Sobota 25. 5.
Botanická, zoologická
a geologická vycházka
s Mgr. Petrem Kunou,
pracovníkem Správy CHKO
Broumovsko: z � eské
Metuje, p�es Stárkov
a vyhlídku Vysoký kámen
do Velkých Petrovic.
Nav�tívíme evropsky významnou lokalitu Stárkovské bu� iny, prozkoumáme
unikátní ukázku svahového
pohybu � Trpasli� í rokli,
pochopíme typické geomorfologické útvary CHKO
Broumovsko, projdeme
hnízdi�t�m výra velkého
a mnoho dal�ího.
Délka trasy: cca 10 km
(cca 4 a� 5 hod). Náro� nost: st�edn� t�� ká trasa,
� ást trasy mimo zna� ené
a udr� ované cesty
(po louce, lesem). Není
vhodné pro ú� ast nap�.
s d�tským ko� árkem.

II. III. IV.
Za lidovou
architekturou
a historií
do Bezd�kova
nad Metují
a Rade�ova

Sobota 15. 6.
Vycházka s Mgr. Janem
T�mou, odborným
pracovníkem Muzea
Náchodska: Bezd�kov
nad Metují � Rade�ov.
Historická vycházka s ukázkami lidové architektury,
haltý�� a míst spojených
s historickými událostmi
(popravi�t�).
Délka trasy: 9 km
(cca 4 a� 5 hod). Náro� nost: lehká a� st�edn�
t�� ká, vesm�s po zpevn�ných cestách.

V�echny vycházky se konají
na vlastní nebezpe� í.

S geologem
po dn�Polické
k�ídové pánve

Sobota 29. 6.

Sobota 3. 8.

Geologická vycházka
s Ing. Stanislavem
Sta�íkem, geologem
Národního geoparku
Broumovsko: z Police
nad Metují p�es Bezd�kov
do lomu Kalabon a zp�t
do Police nad Metují
p�es Velké Petrovice.
V pr�b�hu vycházky se
seznámíme s r�znorodými
horninami usazenými na
místech dne�ního Policka,
popovídáme si o vyu� ití
kamene, proud�ní vody
ve strukturách Polické
pánve a jejím vlivu na
formování zdej�í krajiny
a pokusíme se nalézt
zkamen�lé mo�ské
� ivo� ichy.

Bryologická vycházka
s Mgr. Eli�kou Vicherovou,
pracovnicí Správy CHKO
Broumovsko: z P�kova
na Osta�, Hejdu a p�es
Ko� i� í skály zp�t.
V PP Ko� i� í skály a ve skalním komplexu Hejda si
uká� eme mechy a játrovky
charakteristické pro pískovcová skalní m�sta. Ú� astník�m exkurze budou zap�j� eny botanické lupy,
kterými si budou mechorosty prohlí� et. Na zpáte� ní
cest� se podíváme na kv�tnatou bu� inu na Bukalánu.
Zde si oddemonstrujeme
d�le� itost ponechaného
mrtvého d�eva v lesích.

Délka trasy: cca 10 km
(cca 5 a� 6 hod.) ,
p�evý�ení 150 m
Náro� nost: lehká a�
st�edn� t�� ká.

M�sto Police nad Metují
Pellyho domy � Centrum kultury, vzd�lávání a sportu
Masarykovo nám�stí 75, 549 54 Police nad Metují
e-mail: infocentrum@policko.cz, info@pellyhodomy.cz
tel.: +420 491 421 501

www.pellyhodomy.cz

Za mechorosty
na Hejdu a do
Ko� i� ích skal

Délka trasy: cca 10 km
(cca 6 hod.) Náro� nost:
st�edn� t�� ká trasa, � ást
trasy mimo zna� ené a udr� ované cesty. Nevhodné
pro ú� ast s ko� árkem.

V.

Bez hranic:
Stolové hory

Sobota 14. 9.
Botanická, zoologická
a geologická vycházka
s Mgr. Petrem Köpplem,
pracovníkem Správy CHKO
Broumovsko, a se zástupci
Parku Narodowego Gór
Stolowych: z Kudowy
Zdrój p�es Góry Stolowe
do Machova. Poj�te si
s námi ov��it, � e p�íroda
ne�e�í lidské hranice.
Putování za� neme v sídle
Parku Narodowego Gór
Stolowych v Kudow� Zdrój,
kde si prohlédneme novou
expozici náv�t�vnického
st�ediska. Následn� se
vydáme lesními cestami
na Machovsko. � ekají nás
krásné výhledy do krajiny,
opu�t�né i kosené louky,
(ne)obhospoda�ované
lesy, historické rozcestníky
a samoz�ejm� pískovce.
Délka trasy: 18 km
(celodenní) Náro� nost:
t�� ká trasa, � ást trasy
mimo zna� ené a udr� ované trasy. Nevhodné
pro ú� ast nap�. s d�tským
ko� árkem.

Informa� ní centrum
Masarykovo nám�stí 75, Police nad Metují, t:. 491 421 501,
e: infocentrum@policko.cz, www.policko.cz
kv�ten, � erven, zá�í: po� pá 9:00� 11:30, 12:00� 17:00,
so 9:00� 11:30, 12:00� 15:00
� ervenec, srpen: po� pá 9:00� 11:30 12.00� 17.00,
so� ne 9:00� 11:30, 12:00� 15:00

Po pam�tihodnostech
P�kova a Hon�

Vycházky Polickem
jsou realizovány
ve spolupráci
se Správou CHKO
Broumovsko,
Geoparkem Broumovsko,
Muzeem Náchodska
a Správou PN
Góry Stolowe.

Sobota 21. 9.
Historická vycházka
s Mgr. Janem T�mou,
odborným pracovníkem
Muzea Náchodska: z
P�kova na Hony a zp�t.
Vycházka po pam�tihodnostech dvou vesnic,
které sdílely stejné osudy,
p�esto v�ak byly zcela
rozdílné. Zaniklé rybníky,
smír� í k�í� e, Laudonovy
valy, staré pomístní názvy
a zajímavosti z historie.
Délka trasy: cca 7 km
(cca 4 hod.) Náro� nost:
lehká a� st�edn� t�� ká
trasa, vesm�s po zpevn�ných cestách.

Realizováno
za � nan� ní podpory
Královéhradeckého
kraje.

Zm�na
programu
vyhrazena.

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

