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Dětské hřiště v Pellyho parku. V minulosti Pellák, který znali především
volejbalisté.
Na začátku devadesátých let město tento prostor změnilo v park pro vyžití
malých dětí. Často sem chodí školky a družina. Prostor je využíván i pro koncertní
produkce, především o Polické pouti. Rádi bychom zde podpořili různé malé formy –
koncerty, divadla. Workshopy …

Uzávěrka příštího čísla: 3. května 2012
Distribuce: 9. května 2012
Vychází v nákladu: 1 000 ks
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Mozaika z radnice…
Velikonocemi jsme vstoupili do jarního času. Byl a
je čas na podzimní úklid. V našich myslích i na ten
fyzický, každoročně potřebný. S technickými službami
jsme řešily zimní údržbu uplynulé sezóny. Do Plánu
zimní údržby jsme doplnili potřebné, především po
zkušenostech ze spádových obcí. Více na str. 1-2 J.Škop.
Město i technické služby v současné době připravují
nutnou administraci pro získání dvou koordinátorů
veřejné služby. V únorovém čísle PM psala vedoucí soc.
odboru Ilona Kejdanová o legislativních změnách, které
od 1. ledna letošního roku vstoupily v platnost. Náš
systém
práce
s nezaměstnanými
tedy
skončil
k poslednímu prosinci. Jsme povinni respektovat zákon a
ten hovoří jasně. Podařilo se nám od 2. dubna získat na
veřejné práce 5 nezaměstnaných, které má v současnosti
na starosti paní Kejdanová.
Tolik potřebný klid na duších nemáme. Všichni na
úřadě cítíme stupňující se nervozitu, agresivitu a zaujatost
mnohých spoluobčanů. Nejsme bez chyb. Jen nechceme být
házeni do jednoho pytle s těmi, o kterých se dozvídáme
z médií nelichotivé skutečnosti. Státní správa i samospráva
se řídí zákony, vyhláškami, nařízeními. Kontrola má své
vnitřní i vnější mechanismy. Nedávno skončený audit
hospodaření skončil bez výhrad!
Zlepšující se počasí rozbíhá investiční práce, opravy
i údržbu. Investiční technik Pavel Scholz je pravidelným
účastníkem rady města. Veškeré aktivity jdou přes odbor
investic, majetku, životního prostředí. Poradními orgány
jsou stavební komise a osadní výbory. Každý týden
v úterý ráno se koná technická porada. Gestorem této
oblasti je místostarosta Jiří Škop. Své problémy, názory,
náměty můžete řešet přes kohokoli výše jmenovaného.
Osobně, písemně, telefonicky. Není problém zajistit Vaši
přítomnost při jednáních. Největší platformou pro
jednání občanů však zůstává veřejné jednání
zastupitelstva města. Využívejte ho. Nejbližší se koná
25. 4. Od 17ti hodin na sále Pellyho domů.
Na začátku dubna se rada města a investiční technik
setkali na Hovorech s radnicí v Pěkově.
Opakovaně připomínám všem občanům našich
spádových obcí, že osadní výbory jsou orgány
zastupitelstva. Zřizovaly se pro lepší komunikaci s radnicí,
rychlejší řešení problémů tradičních i aktuálně vyvstalých.
Osadní výbory se řídí jednacím řádem. K informovanosti
občanů slouží vývěsní skříňky v obcích, obecní rozhlasy,
www stránky města a především pravidelná setkávání
osadních výborů. Mají mít pevné termíny. Nebo
nepravidelné, ale včas sdělené občanům. První část má být
veřejná, druhá je neveřejná. Z jednání jsou pořizovány
písemné záznamy, které jsou veřejné. Mají být vyvěšeny na
úředních deskách. Jsou přeposílány všem odborům,
technickým službám, zastupitelům. Jsou řešeny na
technických poradách. Jak je zřejmé systém je daný.
Samozřejmě jeho naplnění závisí na lidech. Členové
osadních výborů jsou dobrovolníci, kteří prošli žádnou
volbou. Jsou to lidé, kteří mají své profese, rodiny, zájmy.
Navíc si vzali ještě břemeno věcí veřejných. Není to
jednoduché. Uvědomme si, že především od jejich aktivity
a zodpovědnosti se vyvíjí spolupráce a práce pro obec.
Všem těm, kteří se k tomuto úkolu propůjčili a pracují
zodpovědně, děkuji!
Na veřejném jednání posledního zastupitelstva byli
účastni zástupci výboru TJ SPARTAK Police nad Metují.
Slíbili jsme si, že se urychleně sejdeme a budeme nejen
finanční problémy řešit. Výbor se dostavil k jednání RM
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dne 2. dubna a diskuse byla velmi přínosná. Ukazuje se,
že komunikace není ztrátou času a může mnohé zlepšit.
Chce se mi tomu věřit.
Organizovaný i neorganizovaný sport, podpora dětí a
mládeže, správa majetku sportovišť, apod. To jsou
problémy, které jsou součástí i strategie sportování
v Polici a na Policku. Letos se sportovním areálům
věnujeme na titulce Polického měsíčníku. Město si je
vědomo nutností podpory sportu a zdravého životního
stylu všech věkových kategorií. Samozřejmě i
dobrovolníků, kteří k oddílům neodmyslitelně patří. RM
bude i nadále v rámci možností podporovat stávající
aktivity a hledat cesty pro zachování sportu ve městě i
do budoucna.
Břidlicové plyny. Velké téma dneška. Tyto řádky píši
před setkáním s ministrem životního prostředí Tomášem
Chalupou v Božanově. Zvítězí zdravý rozum? Za samosprávy
mohu říci, že využíváme všechny dostupné prostředky
protestů. Podivuju se nad tím, kolik času, energie, peněz je
vkládáno
do
jednání,
která
musí
být
vedena
k přesvědčování o nutnosti jednoho jediného podpisu pana
ministra.
Sledování zaměstnanosti a spolupráce s místními
podnikateli. Moje každotýdenní náplň. Snažím se alespoň
jednou ročně osobně setkat s každým podnikatelem –
zaměstnavatelem. Minulý týden jsem navštívila Tomáše
Slaninu, finančního manažera Saargummi v Červeném
Kostelci. V současné době firma zaměstnává kolem
šedesáti lidí z Policka. Firma je stabilní, byť i ona se
musí potýkat z každodenními problémy. V současné době
se čtyřsměnný provoz změnil na třísměnný. Bylo
propuštěno 18 lidí.
Společnost zažádala svého čínského majitele o
finance na stavbu míchárny. Bude-li projekt podpořen,
měla by být posílena stabilita skupiny. V loňském roce
firma podpořila darem 25 tis. Kč rozšíření parku BMX u
hasičárny. I v letošním roce je pro ně pokračování na
pomoci tomuto sportu zajímavé.
Je toho mnoho, co bych chtěla napsat. Uvažuji opět o
Hovorech s radnicí v Polici. Pro mě je totiž nejdůležitější
přímý kontakt s Vámi. Přijďte tedy a ptejte se. Nejbližší
příležitost budete mít na veřejném jednání zastupitelstva
města, které se uskuteční ve středu 25. dubna od 17ti hodin
na sále Pellyho domů.
Těším se. Přeji příjemné a hlavně zdravé jarní dny.
Ida Jenková

Úklid města po zimě
Jak jsem již psal v minulém čísle, za pomoci servisní
organizace se snažíme vyčistit ulice jak jen je to možné,
nicméně, omezený počet pracovníků, a úklidové techniky
nám neumožňuje postupovat rychleji.
Po hrubém sběru posypového materiálu (zejména
v kopcích) nyní dochází k dočišťování okrajů místních
komunikací. Vzhledem k častým komplikacím při zametání
okrajů Vás chci touto cestou požádat o respektování
přenosného dopravního značení. Věřím, že každý zvládne
v den, který je vyznačený na dodatkové tabulce u dopravní
značky, zaparkovat jinde, čímž pomůže větší čistotě právě
té „naší“ ulice. Kdo značku nehodlá respektovat, tak se pak
nemůže dovolávat toho, aby byla ulice opětovně zametena,
a měl by z toho vyvodit osobní odpovědnost před svými
sousedy. Současně připomínám, že nijak nebráníme
dobrovolnému úklidu komunikací. Je potěšující vidět, že ne
všichni čekají na to, až „to“ (míněn úklid ulice/chodníku)
město udělá, ale právě naopak, sami přiloží ruku k dílu. Je
to jednoduché, účinné a pomáhá to v konečném důsledku
nám všem. Každému, kdo dobrovolně, bez nároku na
honorář nebo odměnu pomohl zamést část našich ulic,
z tohoto místa děkuji, přičemž připomínám, že svépomocně

zametený posypový materiál je možné zdarma využít pro
vlastní potřebu.
Závěrem si dovolím připojit přibližný (zdůrazňuji
OPRAVDU PŘIBLIŽNÝ) harmonogram, podle nějž by měl
být prováděn úklid ulic našeho města.
28. 3. - 1. 4. 2012
Komunikace: Masarykovo náměstí, spojka k Nádražní, U
Opatrovny,
Tyršova,
Husova,
Tomkova,
Kostelní,
Radimovská, Radešovská
Chodníky: Masarykovo náměstí, spojka k Nádražní,
Nádražní, U Opatrovny, Tyršova, Husova, Tomkova,
Kostelní, Bezděkův park
4. 4. - 8. 4. 2012
Komunikace: K Vodojemu, Na Bělidle, Hvězdecká, K Sídlišti,
K Drůbežárně, Na Sibiři, Smetanova, Ledhujská
Chodníky: Na Babí, u Penny Marketu a přeložka od Penny,
Ostašská, Na Sibiři, spojka sídliště-klášter, K Sídlišti
11. 4. - 15. 4. 2012
Komunikace: Fučíkova, Gagarinova, Jiráskova, Dvořákova,
Dukelská, Mírová, Pod Klůčkem, Horní, Slunečná, Na Prádle,
Zahradní
Chodníky:
Fučíkova,
průběžný
chodník
sídlištěm,
K Vodojemu, Na Bělidle, Hvězdecká, K Drůbežárně
18. 4. - 22. 4. 2012
Komunikace: Soukenická, Malý Rynk, Ke Strážnici, V Rokli,
Malá Ledhuje, U Lesovny, Za Pekárnou, Ke Žděřině, Pod
Havlatkou, Příčná, Ke Koupališti
Chodníky: 17. listopadu, Pod Havlatkou, Žďárská
Jiří Škop, místostarosta

Informace k postupu prací na
novém územním plánu města
Jak jsem informoval v loňském roce, zpracování nového
územního plánu proběhne ve třech fázích. První fází je
zpracování a projednání zadání územního plánu, druhou – které
bychom se rádi vyhnuli, ale díky našemu situování v CHKO ji
patrně budeme muset podstoupit – je fáze zpracování a
projednání konceptu územního plánu, a konečnou – třetí – fází
je pak zpracování a projednání návrhu územního plánu.
V současnosti zpracovatel územního plánu – společnost
URBAPLAN spol. s r. o., Hradec Králové – pod vedením Ing.
Arch. Pavla Metelky zpracovává nyní zadání územního plánu,
přičemž do tohoto zadání budou zapracovány veškeré podněty,
které byly v průběhu loňského roku (a částečně v úvodu roku
letošního) předloženy veřejností, či odbornými komisemi rady
města.
Po vypracování zadání územního plánu města dojde k jeho
veřejnému projednání, přičemž o veřejném projednání budete
informováni prostřednictvím tohoto periodika, jakož i
prostřednictvím úředních desek, internetových stránek města,
a pravděpodobně i prostřednictvím vylepovacích plakátovacích
ploch.
Jiří Škop, místostarosta

„Pálení čarodějnic“
S příchodem jara se také pomalu blíží termín tradiční
akce „Pálení čarodějnic“. V souvislosti s touto akcí
připomínáme, že na celém území CHKO Broumovsko je
zakázáno rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená souhlasem
Správy CHKO Broumovsko. Na základě žádosti jednotlivých
pořadatelů je pro tento účel, na území města Police n.M.,
oficiálně vyhrazeno a povoleno místo nad Bělskou ulicí
v tzv. „Červeňáku“, ve Smetanově ul. na hřišti, v Radešově
nad návsí, v Hlavňově vedle rybníku a v Pěkově u hřiště.
Jiná místa pro tento účel na území města Správou CHKO
Broumovsko vyhrazena nejsou. Upozorňujeme na to, že při
této akci nesmí docházet k pálení odpadů (např.
pneumatik, plastů, PVC, koberců, zaolejovaných nebo
jinými látkami napuštěných hadrů, tkanin z umělých vláken
a pod.). Věříme, že se organizátoři nenechají zlákat
k tomuto nedovolenému způsobu likvidace odpadů, a že

atmosféra těchto akcí nebude muset být narušena
kontrolním zjištěním tohoto nešvaru a následnou pokutou.
Myslete na ochranu zdraví účastníků (zejména dětí) a
životního prostředí.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
Stavění máje na polickém náměstí začne 30.4. v 18
hodin. Jste zváni.
I. Jenková
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Schválené rozpočtové příjmy pro rok 2012
Položka
Daňové příjmy
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výděl.činnosti
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky (VHP+ostatní - stavební,
matrika,CzechPoint…)
Daň z nemovitostí
Celkem
Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu souhrnný dotační vztah
Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Převody z rozpočtových účtů - sociální fond
Celkem
Nedaňové příjmy
Lesní hospodářství
Cestovní ruch - CKV Pellyho domy infocentrum
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - parkovné
Odvádění a čištění odpadních vod-pronájem ČOV
Divadelní činnost
Kino
Činnost muzeí a galerií - muzeum papírových modelů
Měsíčník
Zájmová činnost v kultuře (CKV Pellyho domy)
Ostatní záležitost kultury - (CKV Pellyho domy - ostatní
kultura)
Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach hřiště)
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví - pronájem hrobových míst
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (TS)
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje hmotného dlouhod.majetku (plynovod)
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů příspěvky EKOKOM…
Ostatní činnosti -Polická univerzita volného času
Pečovatelská služba a podpora samostat.bydlení
Bezpečnost a veřejný pořádek - MP
Činnost místní správy
Obec. příjmy a výdaje z finančních operací - úrok
Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočet
2011

Návrh
2012

6 300 000 6 300 000
450 000
400 000
530 000
510 000
6 500 000 6 000 000
3 170 150 2 050 000
14 000 000 14 500 000
2 050 000 2 000 000
120 000
125 000
180 000
75 000
30 000
30 000
25 000
25 000
400 000
0

0
1 250 000

245 500
200 000
4 200 000 4 000 000
38 200 650 37 465 000

4 508 000
3 300 000
946 370
117 800
345 000
25 934 003
0
150 000
480 000
0
3 600 000
350 000
130 000

4 042 640
2 200
767 696
591 144
350 000
5 753 680
0
400 000
162 900
133 000
3 960 000
350 000
120 000

138 000

550 000
148 000

480 000

450 000

25 000
45 100
151 900
138 000
120 000

25 000
100 000
152 000
145 000
245 000

3 304 800
355 000
633 800
1 008 000

2 087 550
390 000
602 550
330 000

1 308 000
10 000

765 000
8 000

550 000
37 500
272 000
20 000
52 000
0
0

800 000
17 000
213 000
30 000
136 000
15 000
12 400

Celkem nedaňové příjmy

17 369 000 10 259 850

Celkem příjmy

81 503 653 53 478 530
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Schválené rozpočtové výdaje pro rok 2012
Položka
Zvířata - útulek
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Cestovní ruch - CKV Pellyho domy infocentrum
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla v zemědělské krajině
Předškolní zařízení
Opravy a udržování
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Budovy, haly a stavby
Základní školy
Opravy a udržování
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Budovy, haly a stavby
Základní umělecké školy
Příspěvky zřízeným PO
Budovy, haly, stavby
Ostat. zál. vzdělávání - úroky z úvěru - Pellyho domy

Divadelní činnost
Kino
Činnosti knihovnické - příspěvky zřízeným PO
Činnosti muzeí a galerií
Příspěvek Regionálnímu muzeu Náchod
vybudování a provoz Muzea papírových modelů
Vedení kronik
Kulturní památky - Program regenerace
Měsíčník, kvíčerovské noviny
Zájmová činnost v kultuře - CKV Pellyho domy

Rozpočet
2011

Rozpočet
2012

22 000
16 000
18 000

20 000
388 000
18 000

819 640
5 497 000
570 400
5 140
29 338 700
50 000
1 285 000
285 000
1 000 000
0
5 556 180
449 000
5 107 180
0
1 569 280
1 569 280

420 500
3 915 000
165 000
6 000
759 000
100 000
1 315 000
180 000
695 000
440 000
5 411 182
1 010 000
4 361 182
40 000
3 694 000
1 694 000
2 000 000
56 000
682 000
120 000
1 728 000
1 323 010
150 000
1 173 010
46 000
625 000
284 000
1 878 500
263 500
1 956 000
1 102 000
224 220
1 405 600
484 360
400 000
3 759 498
25 000
1 890 000
1 674 000
63 000
1 409 200
44 000
1 206 100
906 840
743 200
1 746 000
11 038 300
140 000
176 000
350 000

94 000
630 000
129 000
1 877 000
150 000
150 000

31 500
250 000
269 000
2 033 500
Ost. záležitost kultury - CKV Pellyho domy - ost. kultura
201 000
Sport. zařízení obce (koupaliště, vlek, beach.hřiště ...)
335 100
Ostatní tělovýchovná činnost - granty
1 097 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace - granty
165 000
Veřejné osvětlení
2 245 800
Pohřebnictví
456 400
Územní plánování
141 000
Komunální služby a územní rozvoj
4 797 400
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
25 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 825 000
Využívání a zneškod. komunálních odpadů
1 548 500
Monitoring půdy a podzemní vody
65 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1 489 600
Ost. činnosti - Pol. univerzita volného času + soc. granty
47 500
Pečovatelská služba a podpora samostat.bydlení 1 151 700
Bezpečnost a veřejný pořádek - MP
982 000
Požární ochrana - dobrovolná část
647 000
Zastupitelstva obcí
1 790 000
Činnost místní správy
10 641 000
Obecné výdaje z finančních operací
225 000
Pojištění funkčně nespecifikované
210 000
Převody vlastním fondům - sociální fond
345 000
Ostatní fin. operace - odvod DPH a daně z příjmu OBCE

4 069 640 2 815 000
Finanční vypořádání minulých let
101 800
21 520
Ostatní činnosti jinde nezařazené
860 000
66 000
Výdaje
88 973 780 56 893 530
Splátka úvěru Pellyho domy
2 000 000 2 000 000
Splátka dlouhodobého úvěru ČOV - od KB a.s.
1 000 000
Splátka půjčky ČOV - Státní fond životního prostř.
450 000

Výdaje celkem

90 973 780 60 343 530

Celkem příjmy
Zapojení přebytku minulého roku
Zapojení revolvingového úvěru
Přijatá půjčka - SFŽP (projekt ČOV)
Úhrnem příjmy + financování

81 503 653 53 478 530
1 340 000 6 865 000
6 312 537
0
1 817 590
0
90 973 780 60 343 530
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Pozvánka

na 2. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují
v roce 2012,
které se koná 25. 4. 2012 v 17 hodin
na sále Pellyho domů.
Program:

Cestovní ruch, osadní výbory, prodeje nemovitostí

Další informace k průzkumu těžby
břidlicových plynů na Policku
V této chvíli je situace kolem vymezení průzkumného území
pro průzkum těžby zemního plynu a ropy z břidlicových vrstev
na mrtvém bodě. Rozkladová komise zasedla před 14 dny,
přičemž v úvodu tohoto týdne podle dostupných informací měla
předložit návrh rozhodnutí o podaných rozkladech mistrovi
životního prostředí.
V minulém týdnu (3. 4.) proběhlo v aule náchodského
gymnázia natáčení pořadu Speciál Martina Veselého
(Český rozhlas), přičemž z proklamací zástupců Ministerstva
průmyslu a obchodu, jakož i Ministerstva životního prostředí
bylo cítit určité tendence státu přílišně průzkumné území
nezmenšovat. Názorově se zástupci ministerstva shodli na tom,
že průzkum (jakož i následná těžba) by neměly být rizikem pro
zdroje pitné vody, přičemž jedinou cestou, jak toto riziko
eliminovat je, neprovádět průzkumné vrty v území, kde jsou
vodní zdroje. Tento fakt by mohl být pro Policko velmi
pozitivním, neboť Policko se nachází na území Polické pánve,
která byla v minulosti vládním nařízením vyhlášena za
Chráněnou oblast přirozené akumulace vod. Žel pro většinu
měst a obcí v sousedství by takový postoj ministerstva nebyl
dobrý, neboť by ztratily možnost obrany proti tomuto záměru,
neboť jak bylo lze možné pochopit z některých vyjádření
zástupců ministerstev, ochrana krajiny (krajinný ráz) či přírody
jako takové, není v očích státu natolik důležitá, aby bylo
možné žádosti těžařů zamítnout.
Ministr životního prostředí v tomto týdnu (10. 4.) navštívil
území dotčené nepravomocným rozhodnutím o vymezení
průzkumného území. Jednání se starosty 56 obcí proběhlo
v Božanově, avšak s ohledem na uzávěrku měsíčníku (5. 4.)
není možné přinést bližší informace. Dlužno dodat, že pan
ministr přijíždí do našeho území na pozvání zástupců obcí
dotčeného regionu a zástupců petičního výboru, přičemž naši
schůzku s panem ministrem a jeho týmem na Ministerstvu
životního prostředí nám pomohla vyjednat paní poslankyně
Zdena Horníková. Panu ministrovi (ve druhé fázi a jeho
náměstkovi) byla předána námi pořádaná petice, přičemž
v rámci této petiční akce se podařilo sesbírat neuvěřitelných
18.280 podpisů. Za vyjádřenou podporu Vám touto cestou
velmi děkuji!!! Musíme věřit tomu, že jedině společným
úsilím a společně vyvíjeným tlakem můžeme něco změnit.
Pro tuto chvíli bude námi pořádaná petice ukončena a
vyčkáme na rozhodnutí ministra životního prostředí. Podle
přijatého rozhodnutí zvolíme další postup ve věci. Ještě jednou
děkuji všem, za pomoc s pořádáním petice, či za pomoc se
sběrem podpisů, a konečně ještě jednou za všechny Vaše
podpisy. O dalším vývoji situace Vás budu informovat.
Jiří Škop, místostarosta
Poznámka: záznam pořadu je dostupný na této internetové
adrese:

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/tezbu-ipruzkum-bridlicovych-plynu-v-podkrkonosi-odmitliucastnici-besedy-v-nachode--1041284)

Oprava městského koupaliště
Město Police nad Metují má v 1. pololetí letošního
roku v plánu opravit rekreační bazén, brouzdaliště a 4
brodítka na městském koupališti, které jsou již delší dobu
ve špatném technickém stavu. Keramický obklad je na

mnoha místech odmrzlý, odpadní žlábek, který je na
železobetonové monolitické konstrukci, je na řadě míst
poškozený, plastové mřížky jsou degradované a na mnoha
místech praskají.
U společnosti JANSA PROJEKT s.r.o., Trutnov, jsme po
provedeném výběrovém řízení na dodavatele projekčních
prací, zadali zpracování projektové dokumentace a
v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele
stavby jako takové. Postup opravy výše uvedených objektů
bude následující:
1) příprava podkladu - odstranění původních obkladů,
přelivových hran, narušeného betonu a nesoudržných
částí podkladu
2) demontáž dnových výpustí (recirkulačních trysek)
3) odfrézování zbytků lepidla na vodorovné ploše,
pemrlování na svislé ploše
4) otryskání tlakovým vodním paprskem
5) montáž nových dnových výpustí a jejich obetonování
6) provedení spojovacího můstku
7) provedení hrubé reprofilace
8) provedení hydroizolační stěrky, případně vyrovnávací
stěrky, provedení fóliového hydroizolačního souvrství,
hydroizolační fólie na bázi polyvinylchloridu (PVC) - pro
izolaci schodů a míst, které jsou určeny k pocházení, je
navržena strukturovaná fólie
9) opracování detailů, montáž doplňků, zakrytí žlábku
typovými úložnými lištami a deskovými krycími
mřížkami, přelivná hrana bude tvořena tvarovaným
systémovým
poplastovaným
plechem
potaženým
strukturovanou vyztuženou fólií.
10) předláždění dlažby v okolí bazénu.
Stavební práce by měly být dokončeny do poloviny
června tak, abychom byli připraveni od poloviny června
zahájit letošní koupací sezónu. Doufáme, že nás počasí
v tomto našem předpokladu nezklame.

maluje a truhlaří. A už se bude i uklízet. Protože 19.4.
přijede náklaďák plný krabic s modely a začne jejich
instalace do vitrín tak, abychom opravdu 30.4. mohli
přivítat první návštěvníky. Něco o muzeu a papírovém
modelářství si můžete už také přečíst na stránkách muzea:
www.mpmpm.cz.
Josef Hejnyš

ODPADOVÉ INFORMACE
Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu
Oznamujeme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova a
Honů, že po 18. kalendářním týdnu (od 7.5.) nastane
pravidelná změna z týdenního na 14-ti denní interval
svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic. Svážet
se bude v sudých týdnech (20., 22., … 38.). Změna na
týdenní svoz pak opět nastane v září, a to po 38.
kalendářním týdnu. (od 24.9.)

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

Označení popelnic
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Papírové muzeum v Polici

Příprava Muzea papírových modelů v Polici nad Metují
vstupuje do své závěrečné fáze. Už po čtvrté strávili
v muzeu celou sobotu nadšenci z řad papírových modelářů a
věnovali svůj čas práci na jeho přípravě. Převážně se zatím

Den 31. 3. 2012 byl posledním dnem pro zaplacení
poplatku za odpady, tímto dnem zároveň skončila doba
„tolerance“ označení popelnic nálepkou s rokem 2011.
V prvním dubnovém týdnu již bylo nutné mít na
popelnici vylepenou nálepku s rokem 2012. Kdo tak
neučinil, nebyla mu popelnice vyvezena.
Připomínáme proto všem, kdo pozapomněl svoji
popelnici označit správnou nálepkou s rokem 2012, aby tak
neprodleně učinil.
Svoz odpadů probíhá již od počátku roku 2012 pouze ve
čtvrtek, nyní již každý týden, po celý den. Začíná se před
šestou hodinou ráno a končí kolem desáté hodiny večer.
Doporučujeme proto chystat popelnice k odvozu již ve
středu večer. Stávají se bohužel případy, že svozové auto
projede brzy ráno, kdy popelnice ještě nejsou nachystané,
a již se nevrací.
D. Adamová, FSO MěÚ Police nad Metují

Kolik odpadu vyprodukovalo
a vytřídilo město Police nad Metují
v roce 2011
Každoročně v tomto čase se ohlížím za uplynulým
rokem, z pohledu tvorby komunálního odpadu, respektive
jaké množství ho občané města Police n. M. po sobě
zanechali. Zjednodušeně bych mohl konstatovat, že to
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opět byla pořádná hromada, kterou bylo zatíženo naše
životní prostředí. Pozitivní je na tom ale to, že se daří
slušnou část vytvořeného odpadu třídit pro recyklaci, tedy
znovuvyužití, a tím onu hromadu zmenšovat. Tak a nyní již
konkrétně. V roce 2011 bylo z míst určených k odkládání
odpadů na území města Police nad Metují svezeno,
prostřednictvím společnosti Marius Pedersen, a.s.,
společnosti STEF Recycling, a.s., pana Pumra z Jetřichova,
Diakonie Broumov a pana Fridricha z Bělého, následující
množství komunálního a drobného stavebního odpadu (pro
porovnání uvádím v závorkách údaje za rok 2010):
- plasty 65.868,- kg (60.903), nápojové kartony 2.235,- kg
(994), sklo 65.771,- kg (61.433), papír 82.631,- kg
(81.320), kovy 20.300,- kg (24.160),
- pneumatiky 4.144,- kg (3.913), akumulátory 445,- kg
(281), barvy a lepidla 2.501,- kg (1.732), léčiva 10,- kg
(7), rozpouštědla, zásady, pesticidy a detergenty 217,kg (377), oleje 657,- kg (167),
- biologicky rozložitelný odpad 61.880,- kg (65.480),
- objemný odpad 143.250,- kg (128.700),
- směsný (zbytkový) komunální odpad 972.976,- kg
(936.005)
- stavební odpad 240.951, - kg (155.510)
Celkové množství svezeného odpadu v roce 2011 tedy
činí 1.675.031,- kg (1.520.983).
Toto celkové množství lze také rozdělit následovně:
- vytříděno do kontejnerů a výkupu bylo (PL, NK, SK, PAP,
K) 236.805,- kg (228.810) = 14,2 % (15),
- sběrným dvorem a mobilními svozy prošlo
- nebezpečný odpad 3.830,- kg (2.565) = 0,2 % (0,2),
- objemný odpad, pneumatiky, odpad ze zeleně
218.284,- kg (207.993) = 13,2 % (13,7),
- stavební odpad 240.951,- kg (155.510) = 14,6 % (10,2),
- popelnicemi a kontejnery u domů (včetně chalupářů)
prošlo 899.746,- kg (838.375) = 54 % (55,1),
- z odpadkových košů, z ulic (smetky), ze hřbitova a z
ostatních činností technických služeb a města bylo
prostřednictvím překladiště na býv. skládce v Radešově,
odvezeno 64.220,- kg (87.730) = 3,8 % (5,8) odpadů.
V této bilanci není uvedeno 18.509,- kg (14.261)
elektrozařízení, které bylo shromážděno ve sběrném dvoře
a při mobilních svozech, bylo uplatněno v režimu zpětného
odběru prostřednictvím společností Elektrowin, Asekol a
Ekolamp a neeviduje se jako odpad.
Průměrně tedy na 1 obyvatele města vychází ročně
celkem 377 kg (342) odpadu, z toho je 54 kg (52)
vytříděných PL, NK, SK, PAP, K, 105 kg (82) odpadu
nebezpečného, objemného, ze zeleně a stavebního,
odloženého ve sběrném dvoře, 204 kg (189) zbytkového
odpadu odloženého do popelnice nebo kontejneru u domu;
zbývajících 14 kg (19) je podíl na odpadu z odpadkových
košů, z ulic, ze hřbitova a z ostatních činností technických
služeb a města. K těmto číslům můžeme ke každému z
obyvatel ještě přidat průměrně 4,2 kg (3,2) elektrozařízení,
odložených ve sběrném dvoře a při mobilních svozech,
uplatněných v režimu zpětného odběru.
Pro ilustraci ještě uvedu, že celkové odpadové náklady
za rok 2011, bez provozních nákladů technických služeb a
po odečtení příjmu od společnosti Ekokom (671.000,- Kč),
činily cca 2.736.000,- Kč (2.680.000,-), což je průměrně na
každého obyvatele cca 620,- Kč.
Na závěr jenom krátké zhodnocení. Podíl 15 %
vytříděného odpadu (PL, NK, SK, PAP, K) na celkovém
množství vytvořených odpadů je málo, a je to poměrně
málo i v případě, vztáhneme-li toto množství pouze
k odpadu z popelnic, což činí 26,3 % (27), protože průměrný
podíl těchto složek v naplněné popelnici je celkem cca
40 %. V tomto směru jsou ještě velké rezervy a naší
společnou snahou by mělo být, uvedený podíl zvýšit. Je to
nejen kvůli tomu, abychom získali více finančních

5

prostředků od společnosti Ekokom, ale i z důvodu obnovy a
šetrného využívání materiálových a surovinových zdrojů
Země. Zcela samozřejmé by již také mělo být i to, že do
popelnice se nedávají žádné (tedy ani ty nejmenší)
elektroodpady, nebezpečné odpady a tam kde to lze, ani
bioodpady, které by měly být v maximální možné míře
využity domácím kompostováním. Ve využívání bioodpadů
(ze zahrad i domácností) jsou také ještě velké rezervy. Lze
konstatovat, že podmínky pro řádné nakládání s odpady a
především pro třídění odpadů jsou vytvořené v dostatečné
míře, jenom je potřebné je využívat. Zbývá ještě vyslovit,
že město Police n.M. velmi děkuje všem, kdo si plní své
povinnosti a se svými odpady řádně nakládají, v rámci
vytvořeného městského odpadového systému.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M..

Město Police nad Metují
nabízí k prodeji „Zelený domeček“
Objekt se nachází v katastrálním území Police nad Metují při
centru města a je vhodný k podnikání. Jednopatrová
nepodsklepená budova č.p. 345 s pozemkem st.č. 386/2 o
výměře 105 m2 má dvě nadzemní podlaží s nebytovými
prostory. Součástí nemovitosti jsou venkovní úpravy, přípojky
vody, elektro a kanalizace, a přilehlý pozemek p.č. 1239 o
výměře 142 m2 se zpevněnými plochami a trvalými porosty.
V prvním nadzemním podlaží jsou dvě místnosti, předsíň, šatna
a soc. zařízení (sprchový kout, 2 WC), celková plocha 74,4 m2.
Ve druhém nadzemním podlaží se nachází sportovní místnost a
2 x sociální zařízení (předsíňka, sprcha, WC), celková plocha
65,7 m2 – toto podlaží je v současné době pronajato.
Kupní cena nabízených nemovitostí je stanovena znaleckým
posudkem ve výši 1.727.840,- Kč.

Zájemci mohou své písemné žádosti podávat na Městském úřadu v
Polici nad Metují se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 98, 549 54
Police nad Metují nebo elektronickou cestou na e-podatelněTato
adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete
mít Java scripty povoleny : podatelna@meu-police.cz.
Bližší informace o nabízených nemovitostech lze získat na odboru
investic, majetku a životního prostředí
Anna Rutarová, tel.: 491 509 997, e-mail: rutarova@meu-police.cz.

Informace ze psího útulku
Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku jsou k 6. 4. 2012 tři psi.
Jedná se o jednoho černého mladého psa a o dvě
odrostlá štěňata-fenky. Pejsci byli odebráni ženě, která se
o ně již z finančních důvodů nemohla dále starat.

Pes, kříženec
černé barvy.

Fena, kříženec
černohnědé barvy.

Fena, kříženec
černohnědé barvy,
s bílou náprsenkou
a bílými tlapkami.

Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého ze psů – kontaktujte městskou policii, která Vám
podá potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

Rozpis lékařů stomatologické
služby březen - duben 2012
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
14. 4. – 15. 4.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS Veba Olivětín

491 502 525

21. 4. – 22. 4.

MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují

602 333 427
491 541 654

28. 4. – 29. 4.

MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov

603 479 084

MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

491 543 844

05. 5. – 06. 5.

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují

602 333 460
491 581 394

08. 5.

MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují

491 543 398

01. 5.

Usnesení rady města ze zasedání
č. 6 a 7 /2012 ze dne 19. 3. A 2. 4.2012.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 5 (1+0) v domě č. p.
309 v ulici 17. listopadu v Polici nad Metují slečně Andree
Jelínkové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tří
měsíců s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce řádně
plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje prodej vyřazeného hmotného majetku inv. č.
9141 – skříňka trojdílná paní Mgr. Idě Jenkové za cenu 200,- Kč.

RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 995/1,
1163/3 a 1163/4 v katastrálním území Police nad Metují o
celkové ploše cca 2000 m2.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 730/33 o
ploše cca 700 m2 v astrálním území Hlavňov.
RM schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu lesních
pozemků, uzavřené mezi městem Police nad Metují a DSO Lesy
Policka dne 4. 3. 2008, spočívající ve změně pronajatých
pozemků a jejich celkové výměry, ve změně výše ceny za
pronájem a ve změně doby pronájmu.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Oprava ZUŠ –
Police nad Metují“.
1. Hodnotící kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: Pario s. r. o - Hradec Králové, Stafido –
Police nad Metují, TESMEN společnost s. r. o. – Červený
Kostelec, MM pokrývačství – Náchod, NWT střechy – Horní
Adršpach, Miroslav Pfeifer – Police nad Metují, KASPER CZ
s.r.o. – Trutnov.
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města, Lubor
Bořek - ředitel ZUŠ Police n. M., Ing. Troutnar Jan - vedoucí
odboru IMŽP MěÚ, Ing. Scholz Pavel - investiční technik města,
Michal Mucha - Technické služby Police n. M. s. r. o.,
náhradník: Ing. Pavel Pohner – tajemník města
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Oprava fasády
radnice“.
1. Hodnotící kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: Štěpánek spol. s. r. o. - Opočno, BSS Broumov, DELTA - Velké Poříčí s. r. o, Stafido – Police nad
Metují, VPS Náchod.
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města, Eva
Justová – vedoucí stavebního odboru MěÚ, Ing. Scholz Pavel investiční technik města, Michal Mucha - Technické služby
Police n. M. s.r.o., Ing. Pavel Pohner – tajemník města;
náhradník: Ing. Troutnar Jan - vedoucí odboru IMŽP MěÚ, Petr
Jenka - Technické služby Police n. M.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Police nad Metují –
rekonstrukce koupaliště“.
1. Hodnotící kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: BSS - Broumov, DELTA - Velké Poříčí s. r. o,
KERSON spol s. r. o. - Dobré, MADIS s. r. o. - Staré Město,
Bazenservis – Tyniště nad Orlicí, POPAS CZ s. r. o. - Trutnov.
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města, Ing.
Vasil Bučok - ředitel spol. Technické služby Police n. M. s.r.o.,
Petr Jenka - Technické služby Police n. M, Ing. Scholz Pavel investiční technik města, Michal Mucha - Technické služby
Police n. M. s.r.o.; náhradník: Ing. Troutnar Jan - vedoucí
odboru IMŽP MěÚ, Ing. Pavel Pohner – tajemník města.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Oprava
komunikací – nad pekárnou, příjezd u hasičárny Pěkov a
příjezd Šedkovi, Koubová“.
1. Hodnotící kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: SVOBODA a.s. - Meziměstí, STRABAG a. s. Hradec Králové, S a M silnice a mosty – Česká Lípa, REPARE
Trutnov s.r.o. – Trutnov.
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města, člen
OV Pěkov, Ing. Troutnar Jan - vedoucí odboru IMŽP MěÚ, Ing.
Scholz Pavel - investiční technik města, Michal Mucha Technické služby Police n. M. s.r.o., náhradník: Ing. Pavel
Pohner – tajemník města, Petr Jenka - Technické služby Police
n. M.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu: „Dodávka výstavních vitrín pro muzeum
papírových modelů“ v Polici nad Metují (v kovovém provedení)
z důvodu výrazného překročení plánovaných rozpočtových
nákladů.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují pořídila
z prostředků svého investičního fondu investiční majetek –
telefonní ústřednu PANASONIC v ceně 65.994,- Kč.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police nad Metují
za měsíc leden – únor 2012. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
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finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, přičemž nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje následující výměnu městského bytu. Paní
Miroslava Hermannová uvolní byt č. 8 v domě č.p. 116 v ul. Na
Babí a bude jí přidělen byt č. 7 v domě č.p. 115 v ul. Na Babí.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku
s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje dodavatele vzešlého z poptávkového řízení bez
uveřejnění na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Dodávku dřevěného mobiliáře pro muzeum papírových
modelů“ Police nad Metují firmu: Truhlářství Langhamer & Pohl
s.r.o. s nabídkou 144.482,- Kč s DPH na výrobu dřevěného
mobiliáře a firmu Topolnickyj Pavel v hodnotě 192.474,- Kč na
prosklení.
RM doporučuje ZM ke schválení:
1) prodej pozemku p.č. 544/3 o výměře 22 m2 v k.ú. Velká
Ledhuje panu Václavu Tlapákovi. Kupní cena je stanovena 70,Kč/m2 a celková kupní cena ve výši 1.540,- Kč bude uhrazena
při podpisu kupní smlouvy.
2) prodej pozemku p.č. 544/5 o výměře 21 m 2 v k.ú. Velká
Ledhuje paní Janě Davidové. Kupní cena je stanovena 70,Kč/m2 a celková kupní cena ve výši 1.470,- Kč bude uhrazena
při podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1161/8 o ploše 40
m2 v k.ú. Police nad Metují firmě MERKUR TOYS s.r.o. na dobu
určitou do 31.12.2013. Nájemné je stanoveno ve výši 50,Kč/m2 ročně. Roční nájemné bude uhrazeno při podpisu
nájemní smlouvy.
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 995/2, 993/6
a 999/5 o celkové ploše cca 250 m2, a části pozemku p.č.
995/1 o výměře 34 m2, vše v k.ú. Police nad Metují.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti matriky v období 2010 2011.
RM bere na vědomí zprávu o DSO Lesy Policka a hospodaření v
městských lesích.
RM bere na vědomí uzavření provozu MŠ v době letních
prázdnin od 23.7.2012 do 19.8.2012.
RM schvaluje s platností od 1. 4. 2012 snížení osobního
příplatku ředitelce Mateřské školy Police nad Metují Daně
Balákové z důvodu udržení vyrovnanosti rozpočtu mzdových
prostředků.
RM schvaluje vyhlášení konkurzu na funkci ředitele ZŠaMŠ
Police nad Metují.
RM schvaluje vyhlášení konkurzu na funkci ředitele ZUŠ Police
nad Metují.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

 K NIH OVNA
LITERÁRNÍ INSPIRACE – Mikroprojekt
reg. č. CZ.3.22/3.3.02/11.02841
Minulý měsíc jste se dozvěděli o práci dětí při tvorbě
dětské knížky. Ale literární inspiraci jsme hledali i my
knihovnice na studijní cestě do jedné z poboček městské
knihovny ve Swidnici a do Wroclawi, také do pobočky. Ale u
ní nás zarazil už název – Mediatéka. Navštívili jsme
pobočku, která je jak svým fondem, tak akcemi věnovaná
mladým. Ovšem mladým duchem, horní věková hranice není
nijak omezena. V knihovně najdete knihy, zvukové knihy,
filmy, muziku, počítačové hry, vzdělávací CD, DVD i BLURAY. Nevím o městě u nás, kde by byla celá jedna pobočka
věnovaná jen mladým (vyjma školních knihoven). Součástí
této knihovny je i malá kavárnička – prostor při vstupu, kde
se při kávě mohou čtenáři jazykově vzdělávat konverzací
s rodilými mluvčími. Momentálně jsou v knihovně v rámci
dobrovolnictví Ricardo ze Španělska a Nadzieja z Běloruska.
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V knihovně pořádají i literární a vzdělávací besedy pro
středoškoláky. Knihovna zabírá celé přízemí budovy.

Ovšem překvapení pokračovalo po sejítí několika
schodu, kdy jsme se ocitli v Multicentru – interaktivním
vzdělávacím centru pro děti. Zde se děti při organizovaných
besedách pro školy a odpoledne pro rodiče s dětmi učí
prostřednictvím multimediálních programů ze všech
vědních oborů a zároveň si vše mohou přímo ověřit na
modelech. Děti tvoří pomocí počítačů roboty, staví ze
stavebnice věže nebo si např. na modelu vyzkouší činnost
větrné elektrárny. Nedivíme se, že školy mají besedy
zamluveny na dva měsíce dopředu. I u nás by něco
takového budoucí inženýři a vědci užili.

Kdo by se chtěl dozvědět o Mediatéce více, může
navštívit
webové
stránky:
http://www.mediateka.biblioteka.wroc.pl/index.php?go=g
aleriazdjec
Ještě jsme stihli navštívit Raclawickou panoramu a
projít se historickým centrem města, které je s našimi
dějinami pevně spojeno.
Vyvrcholením projektu bude uspořádání Dne česko –
polské literatury, který proběhne 25. 5. Ve Swidnici a 26.
5. V Polici n. M. Tam vám představíme dětskou knížku, na
které děti stále pracují. Dík patří i naší škole, zejména paní
učitelce Scholzové, která nám vybrala opravdu šikovné
sedmáky a s dětmi celou akci absolvuje a pomáhá jim.
Zároveň představíme výstavu 10 českých a 10 polských
spisovatelů, jejichž díla byla přeložena do partnerského
jazyka a jejich knížky se tam také čtou. Srdečně vás na
tuto sobotu zveme do Pellyho domů. Podrobnosti
zveřejníme na plakátě a v příštím měsíčníku.

Tento
projekt
je
spolufinancován
z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu
Glacensis

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
POVÍDÁNÍ NEJEN O LEDU
s RNDr. Radkem Mikulášem
z Geologického ústavu AV ČR, paleobiologem a
geomorfologem, autorem knih Ledové Čechy
a Na bruslích Českou republikou, objevitelem stop
dinosaura na našem území.

Pellyho domy - knihovna
ve čtvrtek 17. května 2012 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
V. Plachtová

KINO - KOLÁROVO DIVADLO

Pepika Hnátka a vysypou jeho popel do středového kruhu
houslického hřiště.
Na vlastní oči tedy
poznáte člověka, který
pro fotbal žije a neváhal
by pro něj i zemřít. Pepik
Hnátek má plot ve
sparťanských
barvách,
notýsek plný taktických
poznámek a trauma z
toho, že Houslice nikdy
nepostoupily do Kraje.
Trenér
je
ale
přesvědčený, že když
budou
hráči,
včetně
servilního
kapitána
Luňáka, hvězdy týmu Kužela a brankáře Káji, plnit jeho pokyny,
úspěch se dostaví. Jenže život není jen o brankách a bodech, ale
i o nemocných srdcích, porouchaných drážních signalizacích a
kolotočářích, kteří obsadí hřiště a nechtějí se hnout.
Ve filmu uvidíte skoro všechny oblíbené seriálové hrdiny,
včetně Hnátkovy starostlivé manželky Antonie a fotbalových
šíbrů, předsedy Orla, pokladníka Hovorky a sexuálně zdatného
zdravotníka Větvičky.
Vstupné 50 Kč

FILMOVÉ NOVINKY

FILMOVÝ KLUB

PROBUDÍM SE VČERA

UPÍR NOSFERATU – FANTOM NOCI

Pondělí 30. 4. 2012 v 19 hodin

Pátek 13. 4. 2012 v 19 hodin

Česká republika, školní komedie, 120
minut
Film o cestě za studentskou láskou do
nedávné minulosti aneb: Co neuděláš
dnes, musíš dokončit včera.
Režie: Miloš Šmídmajer
Scénář: Lumír Holčák
Hrají: E. Josefíková, J. Mádl, F. Blažek,
M. Válková, V. Preiss, M. Táborský, L. Krbová, T. Matonoha, Z.
Adamovská ad.
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný
profesor češtiny Petr, díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná
dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy
v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má rád a ona se
pak navždy vytratila z jeho života.
Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do
svých studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil
do třeťáku. Dostane možnost napravit, co promeškal. Jenže
zahrávat si s minulostí není je tak. Návraty nejsou nikdy
snadné. Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů, které
naštěstí řeší s vtipem, nadhledem a drzostí, kterou dobře zná
od svých vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně na to,
aby přesvědčil Elišku o svých citech a získal její lásku?
Vstupné: 50 Kč

Německo 1979 (Nosferatu: Phantom der Nacht), existencionální
horor, německy s titulky
Originální remake slavného expresionistického hororu
F. W. Murnaua
Režie: Werner Herzog
Scénář: Werner Herzog
Hrají: Klaus Kinski, Isabelle Adjaniová, Bruno Ganz, Roland
Topor, Walter Ladengast
Přes
neblahé
předtuchy manželky Lucy
a
varování
transylvánských obyvatel
putuje mladý prodejce
nemovitostí
Jonathan
Harker za podivínským
hrabětem Draculou na
jeho zchátralé sídlo.
Temným
silám
tak
vydává všanc nejen sebe,
ale i Lucy a rodné město...
Přepis Murnauova Upíra Nosferatu natočil Herzog jako
poctu věhlasnému režisérovi a jeho dílu. Až na závěrečné
vyústění zachovává věrnost původnímu filmu, jeho struktuře i
vizuální stylizaci. Mnohé ze scén doslova kopíruje nebo dotváří
v duchu předlohy. Hrabě Dracula v podání Klause Kinského má
tutéž démonickou podobu Maxe Schreck, jeho postava je však
prohlouvena o pocity smutku a opuštěnosti, vyplývající
z Draculovy nepřirozené existence. Pozvolna vyprávěný,
vizuálně vytříbený snímek se střídmými dialogy je prodchnutý
melancholickou snovou atmosférou, podpořenou vhodně
vybranými exteriéry.
Vstupné: 50 Kč

Úterý 15. 5. 2012 v 19 hodin

OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

Česká republika, komedie, přístupnosti od 12 let
"Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete
vokres."
Režie: Jan Prušinovský
Scénář: Jan Prušinovský
Hrají: M. Krobot, O. Vetchý, L. Sobota, D. Novotný, L. Noha, P.
Kikinčuk, N. Lichý, J. Hartl, J. Pokorná, J. Plesl, P. Beretová
Děj filmu se odehrává v časovém období, které těsně předchází
začátku stejnojmenného seriálu. Ten začíná momentem, kdy
hrdinové řeší, zda splní poslední přání svého zesnulého vůdce

Středa 2. 5. 2012 v 17 hodin

CESTA DO PRAVĚKU

Československo 1955, Dětský/ fantastický
Režie: Karel Zeman
Scénář: Karel Zeman, J. A. Novotný
Hrají: V. Bejval, P. Herrmann, J. Lukáš, Z. Husták
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Malý Jirka našel před
jeskyní káman s otiskem
trilobita a přál si vidět
tohoto živočicha ve
skutečnosti. Čtyřčlenná
parta chlapců - kronikář
Petr, fotograf Toník,
Jenda a nejmladší Jirka zorganizovala
proto
výpravu do pravěku. Na
loďce propluli jeskyní a brzy se museli teple obléct, protože se
ocitli v době ledové. Když zmizely poslední kry, objevil se v
bujné vegetaci mamut. Další den zaujala chlapce vyšlapaná
stezka na břehu. V jeskyni nalezli neklamné stopy života
pravěkého člověka.
Vstupné 40 Kč
Připravujeme:
Úterý 22. 5. 2012 v 19 hodin ČTYŘI SLUNCE
Pátek 1. 6. 2012 v 19 hodin NOČNÍ MOTÝL
Úterý 5. 6. 2012 v 19 hodin SIGNÁL

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE V
POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

KOLÁROVO DIVADLO
Pondělí 23. 4. 2012 v 9 hodin a v 10,30 hodin

TROJLÍSTEK POHÁDEK
(Divadýlko MRAK)

Jde o směs tří klasických pohádek Hrnečku, vař! O Otesánkovi a
O Budulínkovi. Hlavní hrdinové pohádky – Lojza a Líza žijí na
svém Jihočeském "ranči". Lojza celé dny myslí jen na hru na
kytaru nebo na jídlo. Když už je celý dům vyjedený, Líza se vydá
do lesa na houby. Tam, ale místo hub objeví pohádkovou
babičku. Veselá pohádka, plná nečekaných i očekávaných
zvratů, dramatické situace, zjemněné notnou dávkou humoru,
to celé spleteno známými písničkami od táboráků a vše
propleteno psanými i nepsanými zákony chování lidí v přírodě
a k přírodě. Propojení činohry, využití polomasek a použití 18ti loutek nejrůznějších druhů, špetka strachu a legrace, to vše
ve stylu country – neobvyklé spojení, které nic neubírá na
poetice české pohádkové klasiky, ani stylu hry Divadýlka Mrak.
Vstupné 40 Kč
Pondělí 30. 4. 2012 v 10 hodin

TAJEMNÝ SVĚT EKVÁDORU A
GALAPÁG

Jedinečný svět mocných a
nepředvídatelných vulkánů,
fascinujících a jedinečných
živočichů, pestrobarevných a
udivujících kulturních tradic i
nezapomenutelné a kouzelné
atmosféry země na rovníku nejen to nás čeká v novém v
pořadí již devátém programu
unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. Nechte
se společně s námi vést neobyčejnou cestou za krásami a
poznáním Jižní Ameriky.
Připravujeme:
Sobota 26. 5. 2012 Ptačí klec - derniéra
Předprodej vstupenek v IC Police nad Metují od 10. dubna 2012
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VÝSTAVY
Pondělí 26. 3. 2012 - 16. 4. 2012, foyer v Pellyho domech

KAM SI BŮH CHODÍ PRO SŮL
- výstava v rámci festivalu Jeden svět

Etiopie kdysi byla významnou
říší, dnes ji nalezneme mezi
patnácti nejchudšími zeměmi
planety. I přes svůj výrazný
hospodářský potenciál je pro
mnohé stále ještě synonym bídy.
Zemi trápí nízká úroveň vzdělání.
Méně než polovina dětí zde dokončí základní školu, jen třetina
dospělých žen umí číst a psát... Výstava Kam si Bůh chodí pro
sůl zve k nahlédnutí do každodennosti etiopských žen a dětí
putujících dlouhé kilometry za vodou, představuje nezdolnost
mužů pracujících v solném kráteru, či naději, kterou do
vesnických komunit přinášejí školy postavené v rámci
rozvojových projektů.
Autorkou fotografií je Jarmila Kovaříková (1979), jejíž
sociálně laděné reportáže z rozvojových zemí vycházejí v
českých i zahraničních médiích. Za svou práci získala devětkrát
ocenění v soutěži Czech Press Photo. Výstavu organizuje
Rozvojovka - informační a vzdělávací sekce společnosti Člověk
v tísni v rámci festivalu Jeden svět.
Pondělí 16. - 30. 4. 2012, foyer v Pellyho domech

VODA NAD ZLATO
- výstava v rámci festivalu Jeden svět

Výstava
nafocená
přední českou fotografkou
Alžbětou
Jungrovou
zachycuje
aktuální
problémy v Etiopii, jedné z
nejchudších zemí světa.
Víte, co se stane, když
v Etiopii dlouho neprší?
Nebo jak daleko musí
Afričané pro vodu? I o tom je výstava fotografií Voda nad zlato.
Fotky pořídila v roce 2011 v Etiopii Alžběta Jungrová,
fotografka oceněná třeba na Czech press photo. Fotografie
ukazují etiopskou realitu, ale výstava obsahuje i informační
bannery o pěstování květin a bavlny v rozvojových zemích.
Právě kvůli tomu totiž vysychá řada důležitých zdrojů pitné
vody, např. jezero Naivasha v Keni.

Vernisáž výstavy bude v 18 hodin v podobě koncertu:

KONCERT JANY VÉBROVÉ BÖHMISCHE HEARTH COEUR
EXPRESIVNÍ ŠANSON
Jana
Vébrová
je
písničkářka s velmi, velmi
intenzivním hlasem a
širokou
harmonikou.
Vystoupení jsou ohromná
a
zanechávají
v
posluchačích hlubokou
stopu. Její hlas je v
některých
polohách
něžný a v jiných tak
drásavý, že vám týden
nebude scházet na zádech
drbání..
Vstup zdarma.

PELLYHO DOM Y
Sobota 21. 4. 2012 9:30 - 11:30hod, sál v Pellyho domech

CVIČENÍ S OLGOU ŠÍPKOVOU

Do Police nad Metují opět zavítá nejen
mistryně světa ve sportovním aerobiku
a několikanásobná mistryně Evropy, ale
i velmi milá žena – Olga Šípková.
Nenechte si toto výjimečné setkání ujít!
Čeká Vás:
- aerobik
- formování těla (gumičky, overball)
- relaxace
- strečink
- tombola
Zájemci se mohou přihlásit v Infocentru Pellyho domy nebo
na telefonu 491 421 501, e-mail infocentrum@policko.cz, počet
míst omezen! Kurzovné činí 240Kč. Sportovní oblečení,
podložku na cvičení, pití a ručník s sebou!
Čtvrtek 26. 4. 2012, v 19hodin, sál v Pellyho domech

PŘECHOD PYRENEJÍ ZA 38 DNÍ

Byli jste někdy v Pyrenejích? Můžete být! Beseda o téměř
850 kilometrovém putování přes celé Pyreneje od Atlantského
oceánu až ke Středozemnímu moři. Ondra Němeček a Jirka
Štaffa a jejich EXPEDICE GR11!
„Jen kdo jde, aby šel, je však ten poutník pravý, se srdcem
lehounkým, jak balón na pohled, neprchá osudu, byť není
vybíravý, a aniž ví kdy proč, vždy jenom říká: „Vpřed!“ (Charles
Baudelaire: Cesta)
Vstupné: 40Kč

PC KURZ: PRO SENIORY
(začátečníci a mírně pokročilí)
Kdy: od čtvrtka 12.4. od 15 hodin
Náplň kurzu
- základy práce s počítačem, ovládání počítače v prostředí
Windows (organizace složek, ukládání dat…)
- základy práce s textem MS Word, tisk dokumentů
- co je internet a jak se na něm orientovat, možnosti programu
Internet Explorer nebo Mozilla Firefox
- vyhledávání informací na internetu – vyhledávač Google,
Seznam (jízdní řády, recepty, mapy, informace o zdraví,
časopisy, zprávy, encyklopedie ad.)
- jak založit emailovou schránku a posílat zdarma emaily
- volání přes internet zdarma (Skype)
Kurzovné : 550Kč

PC KURZ: ÚPRAVY DIGITÁLNÍCH
FOTOGRAFIÍ

Kdy: od čtvrtka 12.4. od 16,45 hodin
Náplň kurzu
základy práce s grafickým editorem - změna velikosti, ořez,
otáčení, úpravy fotografií
retuše nedokonalostí, rozmazání, stín, filtry
vložení textu do fotografie, práce s textem, rámečky a
vloženými obrázky
základy fotomontáže
organizace a třídění fotografií
tipy a triky
Kurzovné: 950Kč

RŮZNÉ
Sobota 5. 5. 2012 v 8,30 hod. na Masarykově náměstí

SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL NA
POLICKÉM NÁMĚSTÍ
Dne 5.5. se koná "Jarní jízda KHV Metuje" - první jarní
projížďka. Start proběhne v 8.30 z náměstí v Polici nad Metují.
Pořádá KHV Metuje Velké Petrovice

KURZY

MACHOVSKÁ LHOTA

Dubnové úterky od 16 do 17 hod. v uč. č. 305 v Pellyho
domech s Klárou Lukešovou:

Pátek 20. 4. 2012 od 18 hod. na sále u Lidmanů

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Večír bude zahájenej sjetovou premiérou filmu: "Vostatky ve
Lhotě". Dále budou promítaný týlle dokumenty: Suchodolská
kaplička a Taková jsem já - vo Marušce Hauschkový ze
Stroužnýho, Polický Gen "Když se řekne Kousal" a vostaneli
krapítek čásku tak třá i nějakej inej. Přestáuky mezi filmama
vyplněj Lhotský Zpívánky. No a tólle ušecko se bude konat
v pátek 20. dubna 2012 od 18 hod. na sále v hostinci, kdepak
jinde než "U Lidmanů". Tak přijďte malinko vomrknout to
stříbrný plátno a pobavit se ... šak tý radosti na sjetě mnoho
néni... Stupný japa inak než dobrovolný.

Pořádá CKV Pellyho domy ve spolupráci s Českou
společností pro trénování paměti a mozkový jogging. Kurz
sestává z šesti lekcí, přičemž v každé bude věnována pozornost
jinému druhu paměti. Kurzovné – 300Kč (50Kč/lekci). Kurz
bude uskutečněn pouze při dostatečném počtu účastníků.
Nahlášení probíhá do 6. 4. 2012 v IC Pellyho domy nebo
kanceláři CKV. První lekce začíná 10. 4. 2012 od 16 hodin.

PC KURZY V PELLYHO DOMECH
CKV Pellyho domy pořádá PC kurzy
pro veřejnost. Každý kurz se skládá ze
šesti lekcí a budou probíhat vždy ve
čtvrtek po dobu šesti týdnů. Nahlášení
účastníků do 6. 4. 2012 v IC Pellyho
domy nebo v kanceláři CKV. KURZY
BUDOU REALIZOVÁNY POUZE PŘI
DOSTATEČNÉM POČTU UCHAZEČŮ!
První lekce začíná 12. 4. 2012.

FILMOVEJ VEČER MIROSLAVA ŠOLCE

SUCHÝ DŮL

Sobota 7. 4. 2012 od 19 hod, sál kulturního domu

PROMÍTÁNÍ FILMU O SUCHODOLSKÉ
KAPLIČCE A POVÍDÁNÍ O KRAJINĚ
„DIVOKÉM ZÁPADU“
Srdečně zve občanské sdružení SPONA. Vstupné 50 Kč.
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I N F O C E N T R U M

NOVINKY z www.policko.cz
TIP: Nabízíme Vám pravidelný informační servis
o připravovaných akcích (kino, divadlo, přednášky, výstavy
apod.).
Newsletter
rozesíláme
cca
1x
týdně.
Pokud máte zájem být zařazeni mezi jeho odběratele,
registrujte se na www.policko.cz pod odkazem NOVINKY EMAILEM.

PŘIPRA VUJEME NA KVĚTEN
Pátek 11. 5. 2012, v 19hodin, sál v Pellyho domech

NEJEN FILMOVÉ VZPOMÍNÁNÍ NA MÍRU
ŠMÍDA
Míru Šmída asi netřeba představovat. Kdo však byl
doopravdy tento výjimečný člověk? Inženýr, doktor metafyziky
a zasloužilý mistr sportu, ale hlavně horolezec, fotograf, filmař
a skvělý kamarád, který natočil asi 30 zajímavých
krátkometrážních filmů věnujících se horolezectví. Některé
z nich byly sice uvedeny na Festivalu horolezeckých filmů
v Teplicích, který mj. Míra založil, veřejnost je však nezná.
Proto jsme se rozhodli některé z jeho filmů promítnout ku
příležitosti jeho nedožitých šedesátin. Srdečně zveme. Vstupné
dobrovolné.
Sobota

12.

5.

2012,

sídliště

Police

nad

Metují

BĚH SÍDLIŠTĚM

33. ročník silničního běhu pro všechny věkové kategorie. Bližší
informace: Antonín Pohl, Hvězdecká 13, Police n. Met., tel.
491543260 nebo 732165160.
U p o z o r n ě n í - platí pro všechny závody:
Závodníci, funkcionáři a diváci se závodů zúčastní na vlastní
nebezpečí.
Závodí se bez vyloučení provozu na veřejných komunikacích,
proto musí závodníci dbát zvýšené opatrnosti, zejména při
silničních závodech a při přebězích silnic a cest!
Pátek 18. 5. 2012, od 20hodin, sál v Pellyho domech

KVĚT(I)NOVÝ TANEČNÍ VEČER
** určený nejenom pro romantické duše **

Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA IC
V KVĚTNU
POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 17:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 17:00
Pátek
9:00 – 17:00
sobota
9:00 – 12:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

NOVÉ V INFOCENTRU
PROPAGAČNÍ LETÁK NOVĚ
VZNIKAJÍCÍHO MUZEA V POLICI NAD
METUJÍ
Z tohoto letáku získáte základní informace o
MPMPM – Muzeum Papírových Modelů Police
nad Metují. Dočtete se, jaká expozice bude od
30. dubna 2012 k vidění a na co dalšího se
můžete těšit.
Součástí letáku jsou i dvě slepovačky – letouny
Astro Races, které si můžete vystřihnout a
podle návodu složit.

DEN ZEMĚ
CKV ve spolupráci s veřejností
pořádá DEN ZEMĚ!
Chcete se podílet na organizování a průběhu této
akce?? Hlaste se prosím do pondělí 16. dubna
v Infocentru v Pellyho domech, na tel. čísle
491 421 501 nebo na infocentrum@policko.cz
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně
koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny
Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti,
21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí
jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na
dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o
možných cestách řešení.

Že plesová sezóna už skončila? Zatančit si přece můžete kdykoli
- nejen „v zimě“! Srdečně Vás zveme na taneční večer plný
květin, vůní a tance s poetickým půlnočním překvapením.
Celým večerem Vás bude provázet sametový hlas Zuzky
Dušánkové spolu se skupinou SONG.
Vstupné: 70Kč, předprodej lístků zahájen symbolicky na
1. máje.
"Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas..."
Kontakt: infocentrum@policko.cz nebo +420 491 421 501.

Bc. Lenka Slavíková, CKV Pellyho domy
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Neoficiální vlajka Dne Země od Johna McConnella
Martina Golová

INFOTOUR &
CYKLOTURISTIKA 2012

Tisková zpráva ze dne
27. 3. 2012
Financováno v rámci projektu:
Kladské pomezí – Krajina příběhů
Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Renesanci zažívá náš regionální
veletrh cestovního ruchu v Hradci
Králové. Tentokrát v termínu od
16. - 17. března opět probíhal v
kongresovém centru Aldis v naší
krajské metropoli.
Hlavní změnou byla nová
organizační struktura, kdy se na
realizaci podílel Aldis spolu s
Královéhradeckým
krajem.
Celkem se prezentovalo přes 120
vystavovatelů. Připraven byl
zajímavý doprovodný program přednášky, kulturní vystoupení a závody na trenažérech.
Kladské pomezí se prezentovalo společnou expozicí s
Královéhradeckým krajem. Naši výstavní plochu oživil pěkný,
přes dva metry vysoký model Eifellovy věže, kterou zapůjčilo
Muzeum Merkur, o. p. s. z Police nad Metují.
V rámci spolupráce destinační společnosti Kladského pomezí a
Královéhradeckého kraje vystoupil se zajímavou přednáškou
Ing. Petr Ptáček z Nového Města nad Metují. Během svých dvou
seminářů seznámil posluchače a návštěvníky s možností
trávení volného času na řekách v našem regionu.
Závěrem došlo i na několik velmi zajímavých jednání s kolegy z
ostatních oblastí, se zástupci kraje a samotnými partnery naší
destinační společnosti, kteří na veletrh zavítali.
Daniel Denygr

Březen a začátek dubna
na Bezděkově

Školní rok nám rychle utíká, a aby nebyl moc
jednotvárný, byly jarní měsíce plné zajímavých akcí.
V pátek 9. března nás navštívilo divadlo Úsměv s
pohádkou Zahradník Rudolf.
Děti se během ní seznámily s tím, co je potřeba dělat na
jaře na zahrádce i jak je důležité mít kamarády.
V úterý 13. 3. jsme viděli hudební pořad pana Tomana
"Písničky z pohádek".

Děti společně s ním zazpívaly např.: Není nutno, Dělání,
Jede, jede mašinka.
Protože si mohly u zpívání i zahopsat, všem se pořad
moc líbil.
V pátek 23. března využily děti ze školky pěkného počasí
a vyrazily na svůj první jarní výlet.
Jejich cílem byly Petrovice a zde obora s daňky a
jeleny. Velkým zpestřením byla i návštěva u kůzlátek.
Protože počasí opravdu přálo, byly všichni spokojeni a
výlet se zdařil.
V sobotu 24. března jsme měli milou povinnost, pomoci
přivítat nové občánky obce Bezděkov.
V úterý 3.4 jsme společně s dětmi z polické školy shlédli
v tělocvičně vystoupení pardubické historické skupiny,
která nás seznámila se životem ve 14.-15.století. Jistě
zajímavé bylo, jak se rytíři strojili, a z čeho se skládalo
jejich brnění. Jeho tíhu si mohl jeden dobrovolník osobně
vyzkoušet. Zajímavé pak byly i jednotlivé zbraně.
Po tomto představení jsme se stavili na Velikonoční
výstavě v Pellyho domech. Výstava byla moc pěkná a
inspirující.
Marie Vaisarová

Z polické mateřinky…
… dnes Vás chceme informovat o podrobnostech
týkajících se Zápisu dětí do naší mateřské školy od příštího
školního roku 2012 – 2013. Pokud uvažujete o umístění
Vašeho dítěte do mateřské školy, nezapomeňte, prosím:
1) na datum 7 . května 2012, kdy pro Vás a Vaše děti
pořádáme Den otevřených dveří od 9.00 do 15.00 hod.
V tento den si můžete prohlédnout prostory 1. budovy
MŠ, třídy, Sluníček a Zvonečků. Paní učitelky Vám
budou připraveny zodpovědět všechny Vaše dotazy.
Vezměte s sebou i Vaše děti, ať se mají možnost
podívat, jaké prostředí je čeká .Tento Den otevřených
dveří pořádáme pouze pro rodiče a jejich děti, kteří
se chtějí zúčastnit Zápisu do MŠ!!
2) uvědomit si, že režim v MŠ a celkový systém výchovné
práce je založen na určité úrovni vyspělosti Vašich dětí.
Nelze se domnívat, že v kolektivu 25 dětí 1 paní učitelka
kromě zajišťování bezpečnosti všech dětí, dozoru na WC
a v umývárně a vydávání jídla zvládne přebalovat děti
na plenách, oplachovat dudlíky, vynášet nočníky a
krmit děti, které jsou zvyklé na mixovanou stravu
z láhve. To skutečně není v silách 1 učitelky. Proto
apelujeme na Vás, rodiče, již nyní, v době, kdy se do MŠ
teprve chystáte, abyste začali v časovém předstihu Vaše
dítě na školku připravovat – udržovat čistotu, smrkat.,
používat WC, umět se najíst dětskou lžící a napít
z hrníčku, zvykat Vaše dítko na normální stravu, ne na
mixované kaše, vytvářet u Vašeho dítěte návyk kousat a
polykat – někomu možná naše obavy budou připadat
úsměvné a přehnané, ale věřte, že každý rok přibývá
dětí, které tyto základní návyky nemají. A protože se
tento negativní trend šíří, bohužel, i v jiných školkách,
neradi bychom museli přistoupit k opatření, které řada
jiných MŠ již využívá – přijmout dítě do MŠ na zkušební
dobu 3 měsíců s tím, že pokud se v této době projeví
absolutní nevyzrálost pro zařazení do kolektivu, je dítěti
docházka do MŠ ukončena – i takovou možnost naše
legislativa nabízí. My samozřejmě věříme, že nenecháte
zajít věci tak daleko a budete myslet především na to,
aby se Vašemu dítěti v naší školce líbilo, a aby zbytečně
nebylo vystavováno stresu z něčeho, co má umět a
neumí. Cílem nás všech je přece dítě šťastné a
spokojené, proto myslete vždy na to, že jde o Vaše dítě,
nikoliv o lenost paní učitelek. Navíc paní učitelky jsou
zde od toho, aby Vaše dítko vzdělávaly a kultivovaly,
formou hry mu předávaly důležité návyky, dovednosti a
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vědomosti, NIKOLI proto, aby
pečovatelkami jednotlivých dětí.

se

staly

osobními

3) na úsporná opatření vlády ČR, která vstoupila v platnost
od 1. dubna 2012 pro všechny naše zaměstnance – laicky
řečeno pokud bylo možné nad některými nedostatky
v práci s Vašimi dětmi zamhouřit oko, teď už to možné
nebude. Ve chvílích, kdy si dosud práci s Vašimi dětmi
rozdělily 2 paní učitelky, bude vše ležet na bedrech
pouze 1 paní učitelky, častěji se setkáte se spojováním
tříd, s různými přesuny Vašich dětí a jejich paní učitelek
do jiných tříd, apod. Věřte, že všichni zaměstnanci naší
MŠ se budou snažit z plných sil, aby tato vládou
vynucená úsporná opatření neměla za následek nechuť
Vašich dětí chodit do školky, ale některým věcem se
prostě vyhnout nemůžeme. Moc nás to mrzí, ale
doufáme, že s Vaší pomocí a pochopením všechno
zvládneme.
Těšíme se na Vás a Vaše děti, přijďte se k nám podívat
7. května 2012, a pokud budete mít nějaký dotaz nebo
problém, kontaktujte naši MŠ:
Dana Baláková – tel.: 733 539 979
e-mail: mspolice@email.cz
web: www.mspolice.cz
tel. Do MŠ: 491 541 116
Vaše učitelky z MŠ Police nad Metují, Fučíkova 328

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují,
okres Náchod, vyhlašuje zápis do všech svých mateřských
škol:
MŠ Bezděkov nad Metují
MŠ Česká Metuje
MŠ Velké Petrovice
MŠ Police nad Metují, Jiráskova 227

Zápis pro školní rok 2012/2013
proběhne ve dnech
14. a 15. května 2012
vždy od 7.00 do 15.00 hodin.
Prosíme všechny rodiče, kteří uvažují o umístění svého
dítěte do některého z výše uvedených předškolních zařízení
během školního roku 2012/2013, aby si přišli do školky pro
přihlášku. U zápisu je nutné předložit průkaz totožnosti
zákonného zástupce dítěte.
Ve všech našich školkách nabízíme dětem příjemné
rodinné prostředí a individuální přístup.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
učitelky MŠ

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
17. – 19. 4. 2012
Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují,
okres Náchod, pořádá tradiční jarní kolo sběru starého
papíru.
Sběr bude probíhat v obvyklých časech: 7.00 - 8.00
hodin a od 12.00 - 14.00 hodin. V jiných časech po předešlé
domluvě. Prosíme o řádné svázání papíru a jeho roztřídění:
noviny, časopisy, propagační letáky
karton + další
Předem děkujeme za spolupráci Vaše ZŠ

13

Zápis dětí do Mateřské školy
na školní rok 2012 / 2013
Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici
nad Metují vyhlašuje zápis dětí do
mateřské

na školní rok 2012 - 2013
Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme
dne 7. 5. 2012 v MŠ od 9.00 – do 15.00
hodin v ředitelně školy. V tento ,,Den
otevřených dveří“ můžete přijít i se
svými dětmi a prohlédnout si prostory
MŠ. Ve všech třídách budou paní učitelky připravené
zodpovědět Vaše dotazy.
31. 5. 2011 je datum ukončení zápisu.
Přijímají se děti ve věku 3-6 let.
Žádosti jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny
od 6.30 do 16.00 hodin. Stáhnout si je také můžete na
www.mspolice.cz
Dne 24.4.2012 v 15.00 hodin pořádáme informační
schůzku k zápisu pro rodiče – prosíme bez přítomnosti
dětí . Seznámíme Vás s podmínkami pro přijetí dětí, se ŠVP
naší mateřinky a rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116
nebo 733 539 979 u p ředitelky Dany Balákové.
email: mspolice@email.cz

Kritéria pro přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky(školský zákon č.561
/2004 § 34 odst. 4)
2. Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují
3. Věk dítěte – dítě, které dovrší ve školním roce 2012 2013 3 let – od nejstaršího po nejmladší
Dana Baláková, ředitelka MŠ

Základní umělecká škola informuje…
Měsíc březen byl ve znamení krajských kol soutěží ZUŠ.
Přinášíme informace, jak si vedli naši žáci, kteří postoupili
do krajských kol v jednotlivých soutěžích.

Krajské kolo soutěže smyčcových orchestrů
Naše smyčcové orchestry postupují do celostátního
kola!!
V pátek 16. března se v Kolárově divadle v Polici nad
Metují uskutečnilo krajské kolo soutěže základních
uměleckých škol ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Do
polického divadla se v ten den sjely ty nejlepší smyčcové
orchestry z našeho kraje: Z Rychnova nad Kněžnou, Nového
Města nad Metují, Náchoda, Červeného Kostelce a také tři
orchestry z Hradce Králové. Samozřejmě mezi nimi
nechyběly ani naše dva orchestry: Mladší "Orchestra piccola
ma giocosa" a starší "Archi piccoli".
Úroveň všech orchestrů byla vysoká, ale přesto nakonec
jako nejlepší vyšly ze soutěže oba naše orchestry s
nejvyšším počtem získaných bodů - oba orchestry od sebe
dělilo jen 15 setin bodu!
Odborná porota ve složení:
Mgr. Jaroslav Foltýn – Pražská konzervatoř
PhDr. Vladimír Kulík – Konzervatoř Pardubice
Mgr. Petr Lichý – Filharmonie Hradec Králové
MgA. František Mazač – Konzervatoř Pardubice
Mgr. Ladislav Navrátil – Konzervatoř Pardubice
kromě celkového pořadí orchestrů udělila také zvláštní
ceny poroty za mimořádné výkony a nás může jen těšit, že
většina z nich putovala opět do polické ZUŠ!

Zvláštní ceny poroty:
Orchestra Piccola ma Giocosa - ZUŠ Police nad Metují Zvláštní cena poroty za mimořádný interpretační výkon
Archi piccoli - ZUŠ Police nad Metují - Zvláštní cena poroty
za mimořádný interpretační výkon
Michaela Michalová - ZUŠ Police nad Metují - Zvláštní cena
poroty za vynikající pedagogickou práci
Karolína Soukupová, Petr Lichý - ZUŠ Police nad Metují Zvláštní cena poroty za interpretační výkon sólových
violoncellistů
A to největší ocenění našich orchestrů nakonec spočívá
v tom, že oba dva budou reprezentovat náš kraj v
celostátním kole této soutěže, které proběhne ve dnech 20.
- 22. dubna 2012 v Olomouci v koncertním sále Moravské
filharmonie.
Blahopřání tak patří nejen členům našich orchestrů, ale
také jejich dirigentce, paní učitelce Michaele Michalové.

Krajské kolo dechové soutěže ZUŠ
Dva dny probíhalo v Jičíně soutěžní klání těch nejlepších
hráčů našeho kraje na dechové nástroje, kteří postoupili
jako vítězové z okresních kol. Úterý 20. března patřilo
soutěžícím na žesťové nástroje, o den později je vystřídali
hráči na dechové nástroje dřevěné.
Za naši školu postoupil do kraje neuvěřitelný počet
vítězů z okresního kola - celkem 23 žáků. A ani v krajském
kole neudělali ostudu - naopak dosáhli úžasného výsledku:
Přivezli celkem 18 prvních míst, 4 druhá a jedno třetí
místo. A navíc pět našich žáků získalo postup do
celostátního kola!
Zde jsou konkrétní výsledky:
Trubka:
Kubeček Tomáš - 1. místo s postupem
Sichrovský Chanael - 1. místo s postupem
Šefc Jan - 1. místo
Bigas Petr - 2. místo
Hubka Vít - 2. místo
Lesní roh:
Jirmanová Markéta - 1. místo s postupem
Čápová Doubravka - 1. místo
Jirmanová Eliška - 1. místo
Středa Petr - 1. místo
Tenor:
Sichrovský Josef - 1. místo s postupem
Hruška Tomáš - 1. místo
Kubeček Daniel - 1. místo
Lelek Michal - 1. místo
Nosek Radovan - 2. místo
Hynková Nela - 2. místo
Pozoun:
Hubka David - 1. místo
Tuba:
Kubeček Lukáš - 1. místo s postupem
Taucová Simona - 1. místo
Sirko Michal - 1. Místo
Klarinet:
Trnovský Jiří - 1. místo
Pastorková Katka - 1. místo
Pátková Barbora - 1. místo
Příčná flétna:
Šulcová Klára - 3. místo
Žáci jsou ze tříd těchto pedagogů:
Kristina Hynková, Lenka Němcová, Josef Fiala, Roman
Rokoš.
Klavírní doprovod zajišťovali: Karolína Sorokinová (která
získala zvláštní cenu poroty) a Pavel Čapek.
Všem blahopřejeme!

Naši mladí muzikanti se svými pedagogy a nástroji

Krajské kolo pěvecké soutěže ZUŠ
A nakonec 28. března vyrazili naši zpěváci do Nové
Paky, kde soutěžili ti nejlepší v sólovém zpěvu. Z našeho
okresu postoupily dvě Zuzanky – Rainová a Trnovská. Obě
zazpívaly výborně a vybojovaly ve svých kategoriích druhá
místa.
Zuzana Rabinová navíc získala Zvláštní uznání poroty za
interpretaci písně XX. století.
A k tomu ještě náš pan učitel Pavel Čapek dostal
Ocenění poroty pro nejlepšího klavírního doprovazeče.
Všem úspěšným reprezentantům ze třídy paní učitelky
Miriam Blažkové blahopřejeme!

Laboratoř zvukové tvorby
V měsících lednu a únoru proběhla na naší škole série
školení v ovládání specializovaného software v Laboratoři
zvukové tvorby, jež je součástí projektu OPVK "Výuka
uměleckých
předmětů
laboratorní
metodou" CZ.01.07/1.1.05/04.0017,
který
je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR a který realizuje v tomto roce naše škola.
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Všechna školení vedl odborný lektor firmy Disk
Multimedia s.r.o. Ing. Jaroslav Musil a byla zaměřena na
využití software na zpracování audia Sequel 3, Cubase 6 a
VaweLab 7 a také na ovládání notačního programu Sibelius
7. Školení audioprogramů probíhalo ve specializované
učebně Elektronického zpracování zvuku a zvukové tvorby,
školení programu Sibelius se uskutečnilo v učebně hudební
nauky a my vám tyto akce přiblížíme alespoň malou
fotoreportáží.

(ZUŠ)
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Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
V březnu pokračovala Polická univerzita volného času
dalšími dvěma přednáškami. Na té první, výjimečně v
pátek 9. března, jsme poznávali další cizí zemi –
tentokrát africkou Keňu. Se svými zážitky z této země se
s námi přišla podělit MUDr. Zuzana Kubelková, která jako
medička zde v roce 2011 absolvovala jednoměsíční stáž,
organizovanou občanským sdružením ADRA. Toto
občanské sdružení je součástí stejnojmenné mezinárodní
humanitární organizace založené v roce 1956 v USA,
která se angažuje hlavně při zajišťování pomoci při
mimořádných událostech (živelní pohromy, válečné
konflikty apod.). Občanské sdružení ADRA zajistilo ve
městě Itibo v Keni vybudování zdravotnického zařízení,
ve kterém se již několik let střídají studenti medicíny na
odborných stážích a získávají tak cenné zkušenosti ze
svého oboru. Setkávají se tu s případy, se kterými by se u
nás setkali jen zřídka (AIDS, malárie a jiná tropická či
infekční onemocnění, neobvyklá poranění apod.).
Promítání
velmi
hezkých
snímků
z vybudované
nemocnice, která slouží oblasti se zhruba 60.000
obyvatel, doprovodila MUDr. Kubelková podrobným
komentářem, obohaceným o vlastní zážitky při
konkrétních případech poskytování zdravotní péče. Na
závěr pak jsme měli možnost se pokochat i nádhernými
snímky přírodních krás této exotické země.
Na další přednášce, která se konala ve středu 14.
března, jsme uvítali Ing. Jiřího Hůlku ze Státního ústavu
radiační ochrany. Na úvod nás čekala obvyklá hudební
předehra v provedení žáků polické ZUŠ. Tentokrát nám
přišli předvést své umění Markétka Jirmanová (lesní roh)
a bratři Tomáš Kubeček (trubka) a Daniel Kubeček
(baskřídlovka). S předvedenými výkony byli jistě
posluchači spokojeni.

S Ing. Hůlkou jsme se na Polické univerzitě setkali již
před několika lety, kdy nám přednášel o Černobylské
havárii a vlivu této havárie na radiační situaci v Evropě,
resp. v České republice. V úvodu této přednášky se vrátil
stručně opět k Černobylu, zopakoval informace o
radioaktivním záření, jemuž je člověk vystaven – 49 %
přijatého ozáření tvoří radon ze země, 17 % gama
paprsky ze země a 14 % kosmické záření, zatím co
Černobylská havárie přispěla např. pouhými 0,3 %.
Potom přešel k loňské havárii v jaderné elektrárně
v japonské Fukušimě, kde po zemětřesení a následném
tsunami došlo k podobnému úniku radiace. Na štěstí asi
90% radioaktivního mraku odnesl vítr nad moře, přesto
ale značná část se dostala nad severní Ameriku a přes
Island i do Evropy. Tématem druhé části přednášky byla
mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii MAAE
do Ramsaru v Íránu. Mise se zajímala o tuto oblast z toho
důvodu, že jde o místo s nejvyšším pozadím radioaktivity
na světě. Tuto radioaktivitu tvoří místní horké prameny,
které vynášejí z útrob země neobvykle vysoké množství

radioaktivního radonu. Přes tuto skutečnost se tato
oblast využívá jako rekreační, lázeňská, podobně jako u
nás Jáchymov a je zajímavé, že přes vysokou radiaci zde
nebylo zaznamenáno žádné mimořádné zvýšení výskytu
rakoviny. Přednáška to byla poněkud náročnější než jsme
absolvovali v poslední době, ale velmi zajímavá a podaná
srozumitelným způsobem a jistě posluchače zaujala.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910
Nákup nových strojů pro výuku
V dubnu 2012 zakoupila naše škola za téměř 1 milión
korun 2 číslicově řízené obráběcí stroje
CNC soustruh „Opti L 28 CNC“
univerzální CNC frézka „ M4 HCNC“
Oba obráběcí stroje jsou vybaveny profesionálním
řídícím systémem SIEMENS, který je ve velké míře používán
i ve strojírenských firmách našeho regionu.
Stroje budou sloužit k výuce žáků strojní průmyslovky
v předmětu praxe a žákům učebních oborů v odborném
výcviku.
Škola tak nabízí svým žákům další moderní zařízení, na
kterém se mohou dobře připravit na vstup do skutečné
praxe.

Blahodárné účinky ředkve na lidské zdraví ocení lidé
trpící nedostatečnou funkcí jater a trávicími obtížemi jako
je zácpa, nadýmání a pocit těžkosti po jídle. Šťáva ze
syrové ředkve se doporučuje i při nespavosti a bolestech
hlavy, smíchaná s medem se odnepaměti využívá při léčbě
kašle a bronchitid, podporuje tvorbu žluči a rozpouští
žlučové i močové kaménky, působí při bolestech žlučníku a
žlučníkových kolikách. Velmi zajímavý je účinek šťávy na
silně se mastící vlasy a při tvorbě lupů.
Energeticky je černá ředkev chudá, a proto vhodná při
redukčních dietách a v různých zdravých salátech.
Vidíte, jak cenné jsou pro naše zdraví nejen na jaře
černé bulvy ředkve?
Jemná polévka z černé ředkve a celeru
Černá ředkev, celer, máslo, hladká mouka, mléko,
hovězí vývar, muškátový květ, sůl, pepř, smetana, krutony.
Máslo rozpustíme, přidáme hladkou mouku a vytvoříme
máslovou jíšku. Jíšku zalijeme mlékem a vývarem,
provaříme. Celer a ředkev nakrájíme na kostičky nebo
nastrouháme a uvaříme. Uvařenou zeleninu vložíme do
bešamelového základu spolu s částí zeleninového vývaru.
Pro hladší konzistenci polévky vše můžeme společně
rozmixovat. Polévku dochutíme solí, pepřem, muškátovým
květem a doplníme krutony, které připravíme opražením
žemle nakrájené na kostičky
Grilovaná ředkev s kozím sýrem
1 bílá ředkev, sůl, 1 lžička oleje, 4 malé kozí sýry (asi
po 80 g), 2 lžíce balzamikového nebo červeného vinného
octa, 4 lžíce olivového oleje, 1 lžíce kaparů, pepř, několik
lístků petrželky, kapary na ozdobu.
Ředkev omyjeme, oloupeme, odkrojíme 4 silnější
plátky, zbytek nakrájíme na velmi tenké plátky. Osolíme a
necháme asi 15 minut rozležet. Předehřejeme gril, plech
vyložíme alobalem a potřeme olejem. Na alobal položíme
silnější plátky ředkve a na každý plátek položíme kozí sýr.
Zapékáme v troubě pod grilem asi 4 minuty. Osolené plátky
ředkve dobře osušíme papírovým ubrouskem a rozdělíme na
4 talíře. Pokapeme octem a olivovým olejem, posypeme
kapary a opepříme. Na každý talíř položíme plátek ředkve
se zapečeným kozím sýrem. Pokrm ozdobíme lístky
petrželky s kapary a podáváme teplý.
Salát z černé ředkve s jablky

Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Zdraví na jaře zajistí černá ředkev!
Úvodem bychom chtěli poděkovat panu Kocourkovi ze
Slavětína, který nás upozornil na vynikající účinky černé
ředkve a umožnil svou dodávkou této zeleniny v naší škole
ochutnávku z ní připravených pokrmů.
Černá ředkev patří do čeledi brukvovitých a jako
zelenina se pěstovala již před 4 tisíci lety v Číně, ještě
dříve ji pravděpodobně znali Egypťané. Slované ji objevili
až ve středověku, oceňovali ji však nejen jako chutnou
zeleninu, ale i jako účinnou léčivou rostlinu. Pak na dlouho
upadla téměř v zapomnění, dnes se však díky svým
jedinečným účinkům na naše zdraví znovu vrací na výsluní.
Vitaminu C v ní za syrova najdeme více než v citronech.
Dále obsahuje i vysoké množství vitaminu E, B1, B2, B6 a
betakarotenu, z minerálů jsou v ní hojně zastoupeny
železo, síra, měď, vápník, hořčík, draslík a fosfor.
Vysokému obsahu antimikrobiálních látek zvaných fytoncidy
vděčí ředkev za své antibiotické účinky. Důležitou složkou
jsou i hořčičné silice obsahující síru.

100 g nastrouhané
černé ředkve, 200 g
oloupaných strouhaných
jablek, 1 malá jemně
nasekaná cibule, 3 lžíce
majonézy nebo bílého
jogurtu, sekané vlašské
nebo lískové ořechy,
hrst
namočených
rozinek, mořská sůl,
možno přidat trochu jemně nakrájeného kysaného zelí.
Všechny složky dokonale promícháme a povrch salátu
posypeme
sekanými
ořechy.
Podáváme
s tmavým
celozrnným pečivem
Ředkvový salát s pomerančem
1 ředkev, 1 menší pomeranč, 1 mandarinka, citronová
šťáva, sůl, nasekaná nať z čerstvého fenyklu nebo
petrželová nať.
Ředkev kartáčkem očistíme, dužinu nakrájíme na plátky
nebo nastrouháme nahrubo. Pomeranč a mandarinku
nakrájíme na kousky. Ovoce promícháme s ředkví, mírně
osolíme a pokapeme citronovou šťávou. Znovu promícháme
a posypeme natí. Chutná s tmavým pečivem.
Přejeme našim čtenářům dobrou chuť a hodně zdraví
s černou ředkví!
Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.
r. o. - www.hshronov.cz
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STATISTIKA       
K 31. 3. 2012 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4280 obyvatel.

JUBILEA



vychovávali. Zvolili si nelehké poslání za své živobytí. Již
druhým rokem se nám setkání nějak nepovedlo. Selhal
lidský faktor a pozvání nedošlo všem, kterým mělo. Takže:
Vážení a milí kolegové, Vy starší, kteří již z povzdálí
pozorujete školství na Policku, omlouvám se. Příští rok snad
pozvánky doputují a u příležitosti 28. března si opět s Vámi
všemi zavzpomínáme.
Těm, kteří jsou v činné službě přeji hodně zdraví, sil,
naděje a víry.
Ida Jenková

V březnu 2012 oslavili životní jubileum …
70 let
paní Marie Raková
75 let
pan Bedřich Šilpert
80 let
paní Hana Doubková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

Seniorské aktuality >>>>>>>>>

SŇATKY 
V březnu nebylo u nás uzavřeno ani jedno manželství a my
se proto těšíme na duben, kdy se nám svatební sezóna
začne rozjíždět.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Poděkování
Děkuji všem zaměstnancům Domova důchodců pro
seniory v Polici nad Metují, zvláště pak ošetřujícímu
personálu za příkladnou péči, kterou věnovali mé mamince
Evě Zítkové z Nízké Srbské, která nás 4. 4. 2012 navždy
opustila.
Eva Nemejtová s rodinou

Pan Josef Voříšek odešel
Zanechal nám tu své obrázky. Nám i našim dětem a
vnoučatům.
Při každodenním pohledu do kalendáře Policka na něj
můžeme vzpomenout. Věřím, že je nás mnoho, kteří na něj
s láskou budou vzpomínat i v letech příštích.
Strýčku, děkujeme!
Ida Jenková

Marie Chaloupková
oslavila kulaté narozeniny. Ve zdraví a svěžesti. V plné
síle, kterou rozdává v Dobročinném fondu pro pozůstalé
svými nebývalými aktivitami. Za město i za vedení Fondu jí
přejeme ještě dlouhá léta v klidu, radosti a spokojenosti.
Ida Jenková

Den učitelů
se vzpomíná mezinárodně. U příležitosti narození Jana
Amose Komenského, od jehož narození letos uplynulo již
620 let. Především v dnešní době je aktuální se začíst do
myšlenek tohoto pedagoga. Květnový rozhovor PM patří
taky kantorovi. Pro mnohé z nás neznámému. Filipu
Dobrovolnému. Zeptejte se studentů broumovského
gymnázia. Řeknou Vám, že fakt bezvadnému. Vzpomínky na
školní léta má každý jiný. Věřím, že alespoň jeden učitel
nám zůstal u srdíčka. Osobně jsem měla na kantory velké
štěstí. Na všech typech škol, kterými jsem prošla. Ze své
současné pracovní pozice jsem zavedla u příležitosti svátku
učitelů setkávání s těmi, kteří odsloužili. Učili a
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Jaro je tady cítit. Je všady, a když na harmoniku
zahraje Jaroušek Foglar „Holka modrooká, nesedávej u
potoka“, co si přát víc? Vážení, u potoka sedávat v dubnu to
opravdu nelze, hlavně že nemusíme oblékat zimní
garderóbu, burnusy, bombarďáky. Pánové ještě se
očekávají vedra, tak do trenek, do trenek, ale i protějšky
přejdou z reformek na svůdná TANGA. Od višní do višní, na
česání je času, ale dokument absolventky FAMU o její
rodině a dominantní matce, její krédo? „I smutno může být
pěkné!“ Doporučila Zuzana Ježková. A hned druhá z centra
MaMiNa pí Kateřina Hlávková seznámila s činností v tomto
teritoriu, pozvala nás ke spoluúčasti a návštěvě, zároveň
upozornila na Velikonoční výstavu prací dětiček od nich, ale
i z MŠ a ZŠ. Podpořme jejich bohulibou činnost! Lektorka
Dagmar Serbousková nejen, že svojí přednáškou nám mnohé
objasnila ohledně zvládání zátěžových situací, jak bojovat
svojí myslí proti stresu, zapomnětlivosti a využití dechových
technik? Ta se trefila na plodnou půdu. Ústa do podkovy,
PANIMANDU staženou z nervozity po zadání úkolů, těch bylo
více. Načrtnout svůj vlastní PORTRÉT a na jednotlivé části
na něm – ČELO – ÚSTA – NOS – UŠI vepsat svá přání! Práce
Picassovské, to nemělo chybu. Následovala obkreslení dlaně
a do každého PRSTU vepsat co si myslíme, o svých kladných
vlastnostech, a které na sobě obdivujeme? Safra, safra to
bylo sousto. Zajisté se každý pochválil, ovšem je známo, že
SAMOCHVÁLA SMRDÍ! Podstatná byla diskrétnost! Mohli jsme
se vytahovat jako gumové kšandy, bohužel, lidé nás mohou
vnímat v docela jiném světle. A víte, co je skvělé? Jeden

každý je originál, žádná kopie. Odborník na lidské duše
Zikmund Freud uznával v PSYCHOANALÝZE zásadu, MÍT SE
RÁD! Kdyby to tak v dnešním světě platilo obdobně MÍT SE
RÁDI! TANEC v kruhu – horor v přímém přenosu. Žádný
„ploužáček“, ale rytmické prvky a vše na mozkové závity a
pamatováka. K tanci tomu chybělo hodně, pokud by žil
TANCMAJSTR pan Jaroslav Tobrman, oči by mu vylezly
z důlku. Vypadali jsme v tom chaosu jako MOTOVIDLA, ale
co na tom? Žádné připomínky neohrozily relaxaci Buďme
vděčni za vzácné chvíle, legrace je jako šafránu, smích
lepší medikamentu a BEZ POPLATKU! Také se tradovalo
kdysi, že je lépe fortelně se umzdíti, než-li apatykářovi
groše dáti! Slohová cvičení, postrach mnohých. Ani zde nás
lektorka nešetřila. Zadání = na několik slovíček vymyslet
příběh! Nebylo vítězů, nebylo poražených. Ale jeden
„lechtivý“ z pera naší předsedkyně H. Pivoňkové byl
přečten. Mám pocit, že k tomuto úspěchu dopomohlo
magické datum 21. 3. Se svým manželem Františkem si
zrovna dnes připomínali svůj den „D“, kdy si řekli ANO!
Myslím, že nám paní Dagmar mnohé objasnila, jak žít
spokojeně, dělat si radost, sílu nacházet v přírodě a
nesledovat ty katastrofické scénáře. Pak budeme šťastni i
v době, která zrovna nejšťastnější není! Výsledek? Tenhle
rozvrh daných pravidel v péči o tělo i duchovno by nás prý
měl omladit až o 10 let!!!
No nazdar! Už teď máme obavu, až se Senior klub Ostaš
18. 4. sejde, abychom se poznali. Žádám Vás proto,
dýchejte zhluboka, užívejte si probouzející přírodu a
prosím nepřehánějte to!
Aktuality SKO: http://www.meu-police.cz/ > Sport a
volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:
http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Středa (9.30-11.30) – Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 2 - 4 let. Součástí programu je malá výtvarná dílnička
s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci - program pro rodiče s dětmi
od 2 – 4 let s důrazem na rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek - pro děti nejen jako
příprava na vstup do mateřské školky. Probíhá bez účasti
rodičů, vstupné 35,-, člen MC 30,-. Na tento program je
nutné se přihlásit a to na tel.: 777 903 029 pí Hlávková
nebo přímo v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 25,- za dítě a dopoledne, pro členy MC 20,- za
dítě. Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Kroužky a kurzy – VOLNÁ MÍSTA:
Každé úterý od 16.30 - Keramika pro nejmenší spojená
s dalším tvořením pod vedením Simony Pohlové. Jedná se o
tvořivý kroužek, kde děti poznávají keramickou hlínu a tvoří
z ní výrobky. Další náplní programu je tvoření z jiných a
netradičních materiálů. Přihlásit se můžete na tel.:
728 334 087 u lektorky pí. Pohlové (každý den kromě
čtvrtka) nebo přímo v mateřském centru (dopoledne v Po,
St nebo Čt). Cena je 35,- za lekci, vybíráme předen na 5
lekcí. Další info na webu MC.

Doplňkový program:
Vaření s babičkou – sobota 14. dubna ve 14:30
V rámci projektu MPSV, Program na podporu rodiny,
jsme připravili dvě akce na podporu mezigenerační soužití.
První z nich vám přinášíme nyní. Jedná se o speciální akci,
na kterou zveme babičky či prababičky s jejich
(pra)vnoučky všeho věku. Sejdeme se v sobotní odpoledne,
upečeme si něco velmi dobrého a také něco krásného
vyrobíme. Pro přípravu materiálu se prosím na akci
přihlašte: na tel.:777 903 029, katahlavkova@seznam.cz
nebo přímo v MC – do čtvrtka 12. dubna. Sebou si přineste
větší misku a vařečku a dobrou náladu. Vstupné je
dobrovolné.
Tvoření dospělých – KUSUDAMA – čtvrtek 19. dubna v 15.30

Velikonoční čas přišel,
budiž z toho každý vesel,
pochválen buď Pán,
přišel jsem já na pomlázku k vám.

Pěkné a prosluněné prožití
svátků velikonočních,
pohlazení jarem, pohodou, veselím,
s přáním zdraví a všeho dobrého
Vám přeje za klienty a zaměstnance
domova důchodců Police nad Metují
Věra Kašíková

MaMiNa >>>>>>>>>>>>
(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce
2011/2012
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci - pro nejmenší děti kolem
1-2 let, které se již naučily chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování - program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku.

Martina Nosková nás naučí velmi jednoduchou japonskou
techniku skládání květin ze čtverců papíru. Velmi krásné.
Vstupné 35,-, materiál je zajištěn.

Oznámení, nabídky, sdělení:
Projekt Sponzorem na měsíc
Canisterapeutické lekce probíhají v mateřském centru
již šest let. MC poskytuje těmto setkání prostor a zajišťuje
finanční prostředky pro jejich financování. Lekce využívají
klienti dětského věku se speciálními potřebami
z mikroregionu Policka. Dle finančních prostředků
pořádáme i speciální terapie, které jsou nabízeny i široké
veřejnosti – jako je např. muzikoterapie, zooterapie,
hypoterapie aj. Hledání financí je rok od roku těžší –
v loňském roce jsme zajistili provoz pouze pro druhé
pololetí, a to z dotace z Královehradeckého kraje.
V letošním roce jsme přišli s projektem Sponzorem na
měsíc, ve kterém firmám z okolí, ale i jednotlivcům
nabízíme
účast.
Projekt
spočívá
v podpoře
canisterapeutických lekcí v řádu pouze jednoho měsíce,
v celkové částce 2500,-.
Jsme velmi rádi, že se do našeho projektu zapojili již 4
firmy a tak můžeme zajistit lekce pro období březen –
červen 2012.
Tímto bychom jim za nás i klienty canisterapie chtěli
velice poděkovat za jejich podporu, bez nich by lekce
nemohly pokračovat. Děkujeme!!!
Jedná se o tyto sponzorující firmy:
V měsíci březnu podporuje lekce fi. Zdeněk
Klíma,Suchý Důl.
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V měsíci dubnu podporuje lekce Papírnictví Němeček
z Police nad Metují. V měsíci květnu podporuje lekce fi.
Teplické skály, s.r.o. z Teplic nad Metují. V měsíci červnu
podporuje lekce fi. PEJSKAR & spol.,spol.s r.o.,
provozovna v Polici nad Metují.
Pro období září – prosinec hledáme další 4 sponzory,
aby canisterapie mohla dále pokračovat. Bližší informace
o
projektu
najdete
na
www.mcmamina.cz,
www.policko.cz, na mailu: katahlavkova@seznam.cz
nebo přímo v MC.
Poděkování
Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci 4. ročníku Velikonoční výstavy prací škol a školek
z našeho polického regionu. Konkrétně bychom rádi moc a
moc poděkovali zástupcům ze Senior Klubu Ostaš, kteří nám
velmi pomohli se zajištěním hlídání výstavy a zapisováním
statistiky. Díky nim tak můžeme zhodnotit, že v tomto roce
navštívilo výstavu 623 osob, z toho 471 dětí – což za 2,5 dne
trvání výstavy pokládáme za velmi dobrý výsledek. Je nám
velmi líto, že výstava nemohla trvat déle, ale nároky na
prostor a čas sálu Pellyho domů jsou značné. Na četné
žádosti učitelek i veřejnosti se pro příští rok pokusíme
trvání výstavy prodloužit.
Děkujeme za účast těmto institucím: Knihovna Města
Police n. M., ZŠ v Polici n. M., MŠ při ZŠ v Polici nad Metují,
ZŠ a MŠ Suchý Důl, ZŠ a MŠ Bezděkov nad Metují, MŠ Velké
Petrovice, ZŠ Bukovice, ZŠ a MŠ Žďár nad Metují, MŠ Česká
Metuje, ZŠ Broumov, ul. Hradební, Svaz skautů a skautek
ČR, středisko Skaláci Police nad Metují, Domov Dolní
zámek, Teplice nad Metují. Dopolední ukázku drátkování
vajíček zajišťovala Katka Hlávková.
Za podporu akce velmi děkujeme Senior Klubu Ostaš,
Městu Police nad Metují a Pellyho domům.

Každoročně také pořádáme pro své členy Mikulášskou
zábavu. A i tato akce je našimi členy hodnocena velice
dobře. Pobavíme se, zatancujeme a kdo netancuje, tak
máme připravený i kulturní program. Tentokrát nás
navštívily děti ze ZUŠ v Polici nad Metují pod vedením
p. ředitele L. Bořka. Zahráli nám – respektive uspořádali
velice krásný koncert. Moc se nám to líbilo. A byli všichni
odměněni velikým potleskem a museli nám dát i přídavek.
Účinkování dětí na našich akcích nás vždy velice potěší a
navodí tu správnou náladu.
Pak nám ještě pan Franta Čížek zahrál k tanci a
poslechu a paní Zdena Krtičková nám krásně zazpívala. Byla
i bohatá tombola a večer po 20.00 hodině jsme se vesele
rozešli domů.
Celá akce se opět vydařila. Dík patří organizátorům,
účinkujícím i Vojtěchům a všem, kteří se zúčastnili...
Jednatelka Marie Chaloupková

Pěkovští loutkáři uvedli v sobotu 24. března 2012
pohádku „Jak Honza napálil čerta“. Nakonec proběhla
tombola – každé dítě si vylosovalo malou pozornost.
V současné době probíhají zkoušky na loutkovou hru pro
dospělé. Premiéra by se měla uskutečnit 6. dubna 2012 –
více v příštím čísle.

Za mateřské centrum MaMiNa Káťa Hlávková
Mateřské centrum najdete také na www.mcmamina.cz
Nebo na www.facebook.com/MCMaMiNa

Výzva všem sběratelům
Sbíráte: známky, odznaky, pivní etikety a tácky,
pohlednice, fotografie, zápalkové nálepky, telefonní karty,
ubrousky, vizitky, PF, peníze a mince, kalendáříčky, obaly
čokolád, žvýkaček, sýrů nebo i něco úplně jiného?
Chcete, aby se o Vás a Vaší sbírce vědělo?
Žádáme všechny nadšené sběratele, aby se přihlásili
v Infocentru s uvedením adresy a sběratelského oboru pro
případný vznik Klubu sběratelů.

Valná hromada
V sobotu 10. března 2012 se na Bezděkově u Vojtěchů
konala Valná hromada „Dobročinného fondu pro pozůstalé“
v Polici nad Metují a okolí. Schůze se zúčastnilo 71 členů a
17 hostů.
Schůzi zahájil předseda p. Karel Macoun v 15.00 hod.
Uvítal všechny přítomné a poděkoval za účast. Následoval
program tak, jak bylo uvedeno na pozvánkách. Čtení zápisu
z minulé valné hromady. Zpráva jednatele fondu o činnosti
výboru za rok 2011.
Následovala finanční zpráva paní pokladní. Revizní
zpráva pana předsedy revizní komise p. Josefa Erbera, atd.
Práce celého výboru byla hodnocena dobře. Účast na
schůzích byla dobrá, finanční zprávu jsme schválili. Dále
byly hodnoceny výlety. Na jaře to byl do Polska na zámek
Kšiaš na festival květin a na podzim to bylo do Úpice na
hvězdárnu, do Rtyně do muzea a do Dřevíče do mlýna. Oba
výlety se vydařily a budeme v těchto akcích i nadále
pokračovat.
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Z pátku 30. března 2012 na sobotu 31. března 2012
přespalo deset dětí v knihovně – konala se již 3. Noc s
Andersenem. Jedná se o akci knihoven na podporu dětského
čtenářství. A proč se jmenuje zrovna s Andersenem? Na
2. dubna připadá výročí narození dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena. Letos jsme si připomněli 100.
výročí narození malíře a ilustrátora Jiřího Trnky. Mimo jiné
na děti čekal kvíz a křížovka vztahující se k J. Trnkovi, pro
menší děti test „Jak dobře znáš pohádky?“, četli jsme
Broučky, shlédli Trnkovu Zahradu, opékali špekáčky, rohlíky
(ty jsme si dokonce sami vyrobili) a brambory, nechyběla
„Broučkova noční cesta“ po budově bývalé školy, polštářová
bitva, společenské hry a nejstarší děvčata si k ránu klidně
usnula při čteném hororu od E. Bulwer-Littona –

„Strašidelný dům“. Nechápu. Pokračování příští rok. A
protože se blížily Velikonoce, děti si upletly pomlázku a
namalovaly perníky. Děkujeme maminkám za dobré buchty
a koláče – původně k snídani. Ale večer byl hlad, a tak se
hodovalo. Měli jsme toho naplánováno více, ale nějak jsme
to všechno nestihli, noc byla krátká. Díky deštíku jsme
nemohli vypustit lampiony štěstí s přáním – tak snad příští
rok.

Zjišťovala jsem si také před otištěním článku postoj
Stavebního úřadu v Polici nad Metují, který fasádu neřešil a
doporučil stavebníkovi obrátit se dál. Bohužel úřednice se
odmítla oficiálně vyjádřit, takže její odpověď jsem
nemohla zopakovat. Pochopila jsem z toho ale, že v
podobném případě by úřad v budoucnu postupoval jinak.
Ať tak či onak, stejně nezbývá nic jiného, než si na
křiklavou fasádu zvyknout. Mně se to sice ani po několika
letech nedaří, ale v porovnání s podstatnými věcmi v životě
je to drobnost. Přeji polickému náměstí víc podařených
fasád!
Štěpánka Tůmová, Mladá fronta DNES

Vážená redakce,

V úterý 3. dubna 2012 pořádal osadní výbor „Hovory s
radnicí“. Zúčastnila se i starostka města Police n. M. – p.
Ida Jenková a členové rady města. Občané byli seznámeni s
plánovanými akcemi na rok 2012. V živé diskusi se hodně
mluvilo o problémech s místním rozhlasem, o
komunikacích, atd., občané by uvítali veřejná jednání
osadního výboru. Další takovéto setkání by se mělo
uskutečnit na podzim.
Šárka Pokorná

v padesátých letech minulého století jsem působil jako
začínající učitel ve Vašem milém městě. Zamiloval jsem si
tento kraj i lidi v něm, rád jsem se vracel ve vzpomínkách i
při srazech bývalých žáků, jež vzhledem ke značné
vzdálenosti (pro toho, kdo nemá auto) i pokročilý věk jsou
pro mne stále problematičtější.
Vracím se sem i ve verších, jež jsem tu kdysi napsal, a
rád bych se s Vámi o ně podělil, jak mne žáci k tomu
povzbuzují. Jako se lidé často vracejí do svého rodiště, tak
posílám své verše do místa jejich vzniku.
První báseň, kterou Vám zasílám, je z konce prvého
roku mého zdejšího působení, kdy jsem byl třídním
vycházejících žáků. Za dva roky tomu bude 60 let, kdy se
konal jejich večírek na Hvězdě za okolností dramatických,
proto jsem naň vždy při návštěvě Hvězdy vzpomínal.

Na Hvězdě
Hvězda, útvar nebývalý,
viděti je z velké dáli
líp než pod ní šedé skály.
Na vyhlídce stojím sám,
rozhlížím se, vzpomínám
na příhody, jež jsem tady
prožíval co kantor mladý.

Fasáda lékárny
Odpověď p. PharmDr. Jiřímu Pavlovi
V Mladé frontě DNES jsem publikovala 20. února článek
"Broumovsko: citlivé stavby i přehmaty", kde o svých
zkušenostech s výstavbou v Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko hovořili stavebníci, krajinář, architekti a další.
Článek doprovodilo několik fotografií, také Městské lékárny.
Vybrala jsem ji jako příklad ne zrovna hodný
následování, i když jsem věděla, že má všechna povolení v
pořádku. To však, jak je vidět, není ještě záruka, že se
taková fasáda musí líbit. Vyposlechla jsem pár soukromých
komentářů na adresu této stavby, ale to jsou "jen" názory
laiků. O fasádě však debatovali i účastníci říjnové
konference Správy CHKO o krajinném rázu. Doc. Ing. arch.
Ivan Vorel, CSc., který vede katedru urbanismu a územního
plánování na stavební fakultě ČVUT, prohlásil v otázce k
ostatním: "Je teď tendence spíš obejít zákony, předpisy a
regulativy. Přijde investor a postaví dům, který s ničím
nekoresponduje. Je nějaká naděje? S tím bude v terénu
problém." Pak vyhlédl z okna sálu Pellyho domů, mrknul na
sousední fasádu a poznamenal k všeobecnému pobavení:
"Když vidím, někdo (vymaluje fasádu) jasně oranžově, jasně
zeleně, k tomu žluté šambrány…" Pak k tomu ještě bývalá
starostka Broumova Libuše Růčková poznamenala, že "by
regulativy viděla pro takhle barevnou fasádu. Nedejbože,
kdyby se podobná fasáda měla objevit v Broumově. Problém
je, když chceme regulaci po ostatních, a sami ne." Doufám,
že pan architekt je dostatečně erudovaný, aby si mohl
dovolit okomentovat zmíněnou fasádu.

Jak se kdysi moje třída
na cestu sem v bouři vydá
v doprovodu blesků, hromů,
mocný vítr řádí k tomu.

Jindy mlha po okraje
přede mnou tu rozlita je,
pohraniční kopce v dáli
z moře mlhy vyčnívaly.
Nebo skály celé z ledu
ani popsat nedovedu,
nejednou jdu přes Křinice
z Broumova až do Police.
Bylo těch cest nespočet,
jež jsem prošel za pět letbyl to tehdy jiný svět.

Procházíme průsmyk Klučku,
směřujíce na rozlučku,
při svíčkách kde blesků záře
osvětluje naše tváře.
Za pět let působení v Polici bylo těch zážitků bohatě.
Nejhlouběji do srdce se mi však zapsala báseň, kterou jsem
napsal v době, kdy jsem byl přeložen do Meziměstí.

Co v srdci skryto
Ubírám se ve svém bolu
známou cestou k Suchodolu,
vzpomínky volným krokem plynou,
jak pohled klouzá nad krajinou.
Ve stínu stromu na lavici
s úsměvem mlynář růžolící,
filozof, pilný čtenář knih
uvízl v mysli šlépějích,
Kolkolem pásmo známých horHejšovin pár a dlouhý Bor,
nad hlavou tiše šumí les
a kukačka se ozve kdes.
Opodál kaple v lesa stínu
vzpomínku vzbudí na Kristinu,
pohledem, gestem uklidní tě
v obraze milém božské dítě.
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Křížovou cestou kráčím vzhůru,
na tváři mrak a v duši chmuru,
však v božském tichu duše bolná
se z těžké rány hojí zvolna.
Tady se četné srnek stádo
pásalo časně z jara rádo,
tam ovce s jejich beranem
ráno se hnali za ránem
Vzpomínám na ty krásné chvíle,
kdy prošel jsem tu mnohé míle,
procházel se a zapomínal,
do kroku když mi skřivan zpíval.
Jak vloček závěj u cest kraje
mi nikdy, nikdy neroztaje,
co v hloubi srdce uchované,
to žádný vítr neodvane.
S přátelským pozdravem zdraví a za kladné vyřízení
děkuje,
Jiří Valenta

Budoucnost "Polického Milpa",
nebo spíš toho, co z něj zbylo.
Jako obvykle se mi dostal do ruky nový výtisk Polického
měsíčníku, a při jeho pročítání jsem narazil na příspěvek
Radka Starého o velkém zlepšení Na Babí. I já souhlasím s
jeho postojem, a musím říci, že ono vytvořené parkoviště
je (na rozdíl od předešlého stavu) pohlazením na oku lidí i
na nervech projíždějících řidičů. Zarazil jsem se nad částí,
kde je nepřímo položená otázka, co bude se zbytkem areálu
mlékárny?! V příspěvku pesimisticky píše, že si nedovede
představit, že objekt za miliony (na internetu nabízen za
2 000 000,-) někdo koupí a navíc do něj bude dál
investovat. Ano, také nevěřím, že existuje tolik lidí, ale v
"dnešní době grantů a dotací" a hlavně módy, kdy se
nebytové budovy /areály mění v celou řadu bytových
jednotek pro mladé a začínající rodiny (viz Velké Petrovice
a jejich přestavba hostince). Věřím, že se snad najde
možnost a způsob, jak zamezit zchátrání a rozpadu této
budovy. Jednou z možností by asi byl odkup do majetku
města a rekonstrukce-přestavba na byty, které by posléze
město pronajímalo, ale toto je věc "vyšší politiky", do které
my řadoví spoluobčané města Police nad Metují nevidíme.
My jen můžeme vznést návrh směrem k radnici a vyčkat
zdali bude vzat v potaz jako dobrý.
S přáním krásných jarních dní spoluobčan R.Hejnyš

Budha přišel zastavit porážení krav
Z Bhágavata
Purány
a
jiných
védských textů se dovídáme, že
před 3000 lety, vlivem zkaženého
věku Kali, převažovalo v indické
společnosti
porážení
zvířat.
Z velkého soucitu k bezmocným,
chudým a trpícím zvířatům Pán Budha, devátá inkarnace
Višnua, sestoupil na zem a svým mocným kázáním úplně
zastavil porážení krav a jiné druhy neautorizovaných
zvířecích obětí. Budha učil, že nenásilí je nejvyšší
náboženský princip „ahimsa param dharma“. Díky Pánu
Budhovi porážení krav a jiné druhy zvířecích obětí byly
totálně zastaveny po celé Indii. Naneštěstí dnešní hinduisté
a budhisté, kteří jsou často sami jedlíci masa, jsou totálně
nevědomí o velkém Budhově soucitu k nevinným zvířatům
zvláště kravám a býkům nebo významu jeho zjevení.
Přeloženo z časopisu Brijbasi Spirit (Vrndávan Indie)
Markéta Jandová
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Žijí mezi námi…
FILIP

DOBROVOLNÝ

– učitel
češtiny
a
francouzštin
y
na
gymnáziu
v Broumově

Jsi
původem
z
Jihlavy. Kudy vedla
Tvoje
cesta
do
Police?
V Jihlavě jsem
odmaturoval a pak
jsem odešel na školu
do Prahy, kde jsem
nakonec byl dvanáct
let. Učil jsem na
jazykové
škole
a
potom na gymnáziu.
Pak jsme se se ženou dohodli, že chceme z Prahy odejít a
žít v nějakým menším, hezkým městě a našel jsem místo v
Broumově. Nejdřív jsme bydleli v Božanově, kde to bylo
hezký, ale když byla možnost se přestěhovat do Police, šli
jsme sem. I když Božanov nebyl špatný, Police se mi zdá
lepší.
Můžeš určitě srovnávat – tedy: jak jsou na tom současní
studenti s češtinou?
(oddychnutí) Určitě by na tom mohli být líp. Ale
nemyslím si, že je to pouze jejich vina. Velkou část mají
„na svědomí“ učitelé a samozřejmě i jejich nejbližší okolí.
Bohužel moje zkušenost je taková, že současná výuka
češtiny je postavená na tom, aby se naučili tvrdé a měkké
„i“, potom se dělají rozbory vět a učí se nazpaměť seznamy
děl spisovatelů a jejich obsah. Tohle je samozřejmě nebaví
a odráží se to v jejich výkonech. Faktem je, že čeští
studenti jsou na tom v mezinárodním srovnání čtenářské
gramotnosti (pozn.: schopnost porozumět smyslu textu) čím
dál hůř. Tady se moc nepracuje s textem, neučí se, jak mu
porozumět a dál ho reprodukovat. Mají problém v něm najít
to podstatné, tu prioritní informaci. Neučí se diskuze, neučí
se, jak používat argumenty. Vychází mi z toho, že v
Čechách se tomu nevěnuje čas, kdežto zbytek světa
pochopil, jak je důležité umět pracovat s informacemi. To
se pak projeví v mezinárodním srovnání. Gymnázia jsou na
tom ale přesně naopak: v mezinárodních srovnáních bývají
dost vysoko nad evropským průměrem.
A co se týče cizích jazyků, tam to podle Tebe vypadá
jak?
Určitě čím dál tím líp. Obecně existují státy, kde se dá
domluvit dalším jedním či dvěma jazyky – třeba v
Holandsku nebo Belgii se domluvíš anglicky, německy nebo i
francouzsky. A pak jsou státy, kde to nejde. Třeba Francie.
Nebo USA, tam je to s cizími jazyky vůbec tragický. Nebo
Rusko, Čína. Velké státy prostě nemají potřebu se učit
cizím jazykům, protože si myslí, že jim stačí jejich
mateřština. Mám zkušenost, že v menších státech se dá líp
domluvit třetím jazykem, než v těch velkých.
Tohle jsme snad už pochopili. Třeba naši studenti ve
třeťáku mají čtyři hodiny týdně angličtiny, další čtyři
francouzštiny, nebo druhého jazyka a ještě si můžou vzít
konverzaci – to jsou dvě a dvě hodiny týdně. Takže se cizím
jazykům můžou věnovat klidně dvanáct hodin týdně. A to
nezmiňuju latinu. Nebo si můžou přidat ještě další jazyk. A
souběžně s tím se zlepšuje i kvalita výuky.

Zmiňoval jsi státy, kde se třetím jazykem dá domluvit
těžko. Když jsi byl poprvé ve Francii, zkoušel ses
domluvit třeba anglicky?
Ani náhodou (smích). Už když jsem tam jel poprvé, tak
jsem trochu francouzsky uměl. A když jsem na ně promluvil
svou chabou francouzštinou, tak byli nadšený. Ale hodně
lidí ve Francii mělo problém se domluvit jinak než
francouzsky.
Tvrdí se, že Češi jako jedni z mála rozumí francouzským
komediím a naopak prý Francouzi chápou český humor.
Myslíš si, že to tak je?
Může to tak být. Ale já osobně mám pocit, že
francouzským komediím nerozumím (smích). Mám
samozřejmě pár oblíbených francouzských filmů – i
komedií, třeba Fantomas – ale mám radši americké filmy.
Dokážeš si třeba přečíst Zolu nebo Villona v originále?
Zolu jsem četl. Villona ne, protože toho neumí číst v
originále ani Francouzi. Je to jako s Kosmovou kronikou,
kterou taky už neumíme přečíst v původní verzi.
Této otázce se nemůžeme vyhnout. Jaký je Tvůj názor
na státní maturitu?
To je na dlouhé povídání, ale zkusím to zkrátit. Vidím to
jako dobrý nápad, který je velice špatně provedený.
Existuje spousta středních škol a každá má maturitu
nastavenou jinak. Někde je ta pomyslná laťka posazená
strašně vysoko a jsou školy, kde maturitu dávají skoro
zadarmo. A tohle chce státní maturita srovnat. Skupina
odborníků vymyslela nějaká pravidla, podle kterých by to
šlo. Ale pak přišla řada úprav a kompromisů, a z původní
myšlenky toho moc nezbylo. Teď to vypadá tak, že
studenti, jejich rodiče a učitelé, popřípadě profesoři, jsou
proti. Ministerstvo se nesnažilo udělat nic pro to, aby
maturitu přijali učitelé a studenti. Pokud chce státní
maturitou vrátit prestiž zkoušky, tak to bez studentů a
učitelů nejde.
Takže je to špatně provedená politická práce?
Určitě. Pro mě jako pro učitele to znamená nejdřív
projít čímsi, co se jmenuje e-learning. Strávil jsem spoustu
hodin u počítače vyplňováním nesmyslných dotazníků a
testů, abych se vůbec mohl přihlásit na prezenční školení. A
tam pak byli, podle mě, nekompetentní školitelé. Skoro
veškerá komunikace vedla přes ředitele a zástupce ředitele
k učitelům. Jakoby cíleně chtěli učitele naštvat.
V Čechách existují SCIO testy, které dělá soukromá
firma. Je to dost podobný tomu, o co se snaží Ministerstvo
školství se státní maturitou, snad kromě logistiky s
maturitou spojenou – zabezpečení testů, dostat je včas na
místo a podobně. A SCIO testy stojí ve finále 10% ceny
státní maturity. To je samozřejmě špatně a nahrává to
různým podezřením z korupce a neschopnosti státních
úředníků.
Nemyslíš si tedy, že je státní maturita úplně špatný
nápad?
Určitě ne. Už jsem říkal, že původní myšlenka je dobrá,
ale díky spoustě pitomých kompromisů se z ní stalo to, co
se stalo. Ale třeba v cizích jazycích vidím už teď jasný
zlepšení. Doteď vypadala maturita tak, že se vybralo
patnáct nebo dvacet témat, o kterých měli studenti čtvrt
hodiny mluvit. Vlastně se stačilo našprtat zpaměti dvacet
krát čtvrt hodiny a bylo to. Státní maturita má v sobě i část
jakýsi modelový situace, která nutí studenta improvizovat,
protože probíhá formou rozhovoru s učitelem. A to je to, co
mladý člověk potřebuje – umět komunikovat. Když k tomu
připočteme to, že nejlepší student býval ten, kdo dokázal
doslova zopakovat to, co říkal učitel nebo učitelka, moc se
neptal na věci, který učitel nemusí vědět a o přestávce
seděl v lavici a svačil, tak v tomhle směru jde státní
maturita správným směrem.
Už opustíme téma státní maturity. Nedávno jsi v
Pellyho domech moderoval besedu o dokumentu
„Trafačka – chrám svobody“, který byl součástí

festivalu dokumentárních filmů „Jeden svět“. Jak ses k
tomu dostal? (pozn.: „Trafačka“ je bývalý industriální
prostor, který od roku 2007 slouží současnému umění –
uvnitř jsou ateliéry, prostor pro koncerty, módní přehlídky,
divadlo a výstavní prostor „Galerie Trafačka“ – informace:
http://www.trafacka.net/cs/)
To je docela jednoduchý. Nápad přivézt festival Jeden
svět do Police nápad Zuzky Ježkové, která je naše
kamarádka. A prostě jednou přišla s tím, že by potřebovala
pomoct s moderováním večera a mně to nepřišlo jako
špatný nápad. A nakonec jsem to dělal hodně rád.
Je podle Tebe Trafačka opravdu „Chrámem svobody“?
Myslím si, že docela ano. Spousta zaměstnavatelů
využívá nedobré ekonomické situace lidí a nutí je dělat
ponižující věci. A v Trafačce tenhle problém není, protože
lidi, kteří tam tvoří, jsou svobodní umělci a dělají na sebe.
Takže klidně to může být „Chrám svobody“. Ale i v
dokumentu zaznělo, že vztahy mezi nimi nebyly vždycky
idylické. Je to název trochu nadnesený, ale mně se líbí.
Ptali se Martina Váňová a Pavel Frydrych

Svět je jen jeden
aneb Ohlédnutí za festivalem Jeden svět
Co máme společného s elektrifikací zambijské vesnice?
Jak se nás týká utrpení čínských horníků? Co může každý
z nás udělat proti nehoráznému plýtvání jídlem, které se
dnes a denně v Evropě odehrává? Máme se trápit osudem
propuštěných zaměstnanců továrny O. P. Prostějov
v Jeseníku? Organizátoři festivalu Jeden svět jsou toho
názoru, že pokládat podobné otázky má smysl i v Polici nad
Metují.
Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden
svět pořádá už od roku 1999 humanitární společnost Člověk
v tísni. Akce určená původně jen pražským divákům se
během let rozrostla do regionů a letos v březnu se poprvé
ke čtyřicítce českých a moravských měst přidala také
Police. Stalo se tak díky entuziasmu Zuzany Ježkové,
nezištnosti a nasazení občanského sdružení Julinka
(jmenovitě Josefa Hejnyše) a také díky pomoci
dobrovolníků.
Velkým přínosem festivalu byly besedy, které
následovaly po projekcích. Při mnohých z nich debatovali
diváci přímo s tvůrci filmů, jindy byli přizváni odborníci na
danou problematiku. Bez nadsázky lze říct, že zde Jeden
svět otevřel dosud nevídaný prostor pro sdílení a
konfrontaci názorů na obecná témata.
Úvodní film Z popelnice do lednice zahájil tématem
nepochopitelného plýtvání jídlem. Následná debata se od
původního námětu nakonec dostala až k otázce, zda je
vůbec nutné jíst, když se můžeme živit vesmírnou energií
pránou.
Po projekci poetického snímku o smrti Od višní k višním
jsme přivítali psychologa Viktora Poláka a sociální
pracovnici Zdenu Kafkovou. Při besedě se hovořilo nejen o
umírání, ale i životním optimismu.
Film Závod ke dnu, který si klade otázku důležitosti
práce v dnešním světě, byl pak pouhým úvodem k debatě
s ředitelem továrny Veba Josefem Novákem. Ten večer se
v Pellyho domech do noci řešilo například to, jak se globální
krize dotýká Broumovska a co si počít s úbytkem
kvalifikovaných pracovníků.
Čínské uhlí je ušpiněné krví místních horníků, tak by se
dalo shrnout téma snímku Ke světlu. Sinolog Martin Kříž
v návaznosti na něj vtipně vylíčil, jak moc se liší všední
život Číňanů a středoevropanů.
„Chrám svobody“ je podtitul dokumentu Saši Dlouhého
o proměně nevyužívaného továrního prostoru v centrum
současného umění Trafačka. O radostech i těžkostech
života v komunitě výtvarníků promluvil jak sám režisér, tak
i vůdčí osobnost pražského street artu Jan Kaláb.
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Největší zájem diváků vzbudil snímek Martina Marečka
Pod sluncem tma o snaze dvou českých „elektrikářů“
rozsvítit žárovky v jedné africké vesnici, který byl nedávno
oceněn Českým lvem. Má smysl Afričanům pomáhat? Jak
zorganizovat rozvojovou pomoc, aby byla skutečně účinná?
A je pravda, že jsou Afričani líní? Na tyto a jiné otázky
odpovídal sám tvůrce, jenž svůj pozoruhodný film natočil
na digitální fotoaparát.
Festival zakončilo nedělní promítání šokujícího filmu
Běloruský sen, které sice původně nebylo v plánu, ale jak
říká ředitelka polického Jednoho světa Zuzana Ježková: „O
tom filmu se mi v noci zdálo. Prostě jsem ho musela
promítnout.“
K Jednomu světu patří i doprovodné akce. Vernisáž
výstavy Kam si bůh chodí pro sůl (je k vidění v Pellyho
domech až do poloviny dubna) byla dobrou záminkou pro
veselý koncert talentované písničkářky Terezie Palkové
s početnou dětskou účastí. Výstavu Voda nad zlato zase
doprovodí koncert akordeonistky Jany Vébrové. Ještě ho
stihnete, přijdete-li do Pellyho domů 16. dubna v 18 hodin
večer.
Posláním festivalu je vypovídat o dění na této planetě
autenticky, zblízka, do hloubky a zasvěceně, probouzet
v divácích pocit spoluzodpovědnosti za svět, který je jen
jeden. Je určen divákům, jimž nestačí informace
z televizního zpravodajství. A nyní už víme, že je jich
v Polici a okolí docela dost.
Filip Dobrovolný
Organizátoři by rádi poděkovali: Pellyho domům, městu a
dobrovolníkům Kristýně Michelové, Aleně Seidlové, Tomáši
Kollertovi, Vojtovi Kollertovi, Magdě Troutnarové a sponzorům firmě Hauk s.r.o., MycoMedica medicinální houby, Tiskárně Resl
s.r.o., Vláďovi Prachařovi, o.s. JULINCE a Milanu Exnerovi a jeho
Rychlému občerstvení.

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie

centrální špitální kostel Nejsv. Trojice, dílo B. B.
Alliprandiho.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách
tmavě hnědé, modré a červené

Krásy naší vlasti: sochy Matyáše B. Brauna na Kuksu
Námět známky: Na
známce je zobrazena socha
Moudrosti.
Hlavní
pozoruhodností
Kuksu
je
sochařská
výzdoba. V zahradě špitálu
je řada plastik, včetně
trpaslíků původně zdobících
závodiště. Největší zájem
ale vzbuzuje galerie 12
plastik
Ctností
(Víra,
Naděje, Láska, Trpělivost,
Moudrost,
Statečnost,
Cudnost, Píle, Štědrost,
Upřímnost,
Spravedlnost,
Pohostinství) a 12 Neřestí
(Pýcha,
Lakomství,
Smilstvo, Závist, Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství,
Lehkomyslnost, Pomluva, Lstivost, Podvod), až na Podvod
(dílo B. Seelinga z r. 1833) se jedná o plastiky M. B. Brauna
z let 1715-18. V areálu najdeme i další plastickou výzdobu.
Asi 3 km západně od Kuksu na zalesněném hřbetu mezi
Stanovicemi a Hřibojedy ve volné přírodě mezi stromy se
ukrývá další soubor plastik M. B. Brauna a jeho žáků,
vytvářený v letech 1726-33 a nazvaný podle ústředního
motivu Betlém. Nejznámější z řady plastik je soch
poustevníka Onufria, kajícího se obra skloněného nad
lidskou lebkou, jejíž kopie nás úspěšně reprezentovala na
Světové výstavě v Ósace.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách
černé, okrové, modré a červené
S. Plachta

Krásy naší vlasti: Kuks

Astronomický klub
Police nad Metují
OBLOHA V DUBNU
Mapka ukazuje pohled na hvězdnou oblohu v dubnu ve
21 hodin (pohled jižním směrem). Jsou zde typická jarní
souhvězdí a planety Mars a Saturn. Zakreslena je i poloha
Měsíce dne 30. dubna ve 21 hodin.

Námět známky: Na známce je zobrazena grafika
Michaela H. Rentze. Za jeden z našich nejkrásnějších areálů
vděčíme hraběti Františku Antonínu Šporkovi, který v letech
1694 - 1724 vybudoval šlechtickou rezidenci, která se stala
střediskem celého panství. Podnět k založení dal příznivý
výsledek lékařského zkoumání zdejších minerálních
pramenů, název Kuks (též Kux) dal zakladatel na památku
zlatých dolů, jejichž stopy byly objeveny v okolí.
Osu areálu vytvořilo Labe. Na levém břehu byla zařízení
světská, na pravém církevní. Vše bylo doplněno zahradami,
plastikami, fontánami a spojeno mostem (technická
památka) přes řeku.
Zdaleka ne všechno se ale dočkalo dnešní doby, torzo
zůstalo hlavně ze světské části. V roce 1740 zničila povodeň
závodiště, letohrádek a holubník, v r. 1901 byl zbořen
zámek. Dominantou dnešní památkové rezervace je
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PŘELETY ISS
jsou vhodným pozorovacím programem pro úplné
začátečníky. K pozorování nepotřebujeme dalekohled,
musíme však mít přesně jdoucí hodiny. Předpovědi přeletů
pro dané pozorovací místo najdeme na internetu. Lze
doporučit www.heavens-above.com

12. dubna ve 20 hodin 45 minut 47 sekund se nám ISS
objeví nad jihozápadním obzorem a postupně prolétne
souhvězdími Velkého psa, Hydry, Panny a zmizí ve stínu
Země přesně nad východním obzorem. Ve 20 hodin 48
minut 30 sekund bude stanice prolétat jižně od Marsu a ve
20:49:50 severně nad Saturnem.
13. dubna ve 21 hodin 24 minut se ISS objeví nízko nad
západním obzorem v souhvězdí Oriona. Pak bude stoupat
vysoko nad jižní obzor a postupně prolétne souhvězdími
Velkého psa, Raka, Lva, Honících psů a Pastýře, kde ve 21
hodin 29 minut vstoupí do stínu Země.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC

MERKUR
VENUŠE

MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

19. dubna v 18 hodin 11 minut SELČ vstupuje
do znamení Býka,
v dubnu se den prodlouží o 1 hodinu a 43min,
6. v úplňku, 13. v poslední čtvrti, 21. v novu,
29. v první čtvrti,
24. a 25 dubna bude Měsíc v blízkosti Venuše
(večer nad západním obzorem),
není pozorovatelný,
večer vysoko nad západním obzorem,
nejjasnější objekt na obloze,
30. dubna dosáhne největší jasnosti v tomto
roce (-4,5 magnitudy),
pozorovatelný celou noc v souhvězdí Lva,
večer nízko nad západním obzorem v souhvězdí
Berana,
pozorovatelný celou noc v souhvězdí Panny,
není pozorovatelný,
není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Tak co s májkou
Znovu jsem si, téměř po roce přečetl loňský článek
místostarosty ohledně májky. Snad bych mu i dal za pravdu.
Alespoň v tom, že by se stavění a hlídání májky měla ujmout
parta mladých lidiček, kteří by ji dokázali nejen postavit, ale
za společného veselí i uhlídat. S dětmi ve skautských oddílech
ji dokážeme připravit, ozdobit ..., ale postavit už ne! A hlídat
celou noc teprve ne. A jestli má stát na náměstí? Toť opravdu
dobrá otázka. Na místě májky stále stojí vánoční smrk. Nevíme
kam s májkou, kdo ji bude stavět, kdo hlídat. Také nás moc
nebaví připravovat májku na jeden večer. Pane Škop, poradíte
nám co s tím? Jste svobodný, diplomku máte také za sebou,
takže času dost ….
P.S. Pepo, stavět a hlídat budou naši hasiči. Zavázali se
k tomu dobrovolně po loňské ostudě. Vám skautíkům
budeme vděčni za přípravu májky a její naparádění.
Ida

Žáby, žabky, čolci a jiná havěť
Pozorný cestovatel po silnici na Broumov si na Honech jistě
všimnul pásů kolem silnice. Stejné jsou k vidění i podle cesty
na Bezděkov. Jsou trochu zvláštní známkou jara. Známkou
toho, že zem rozmrzla a probudila žáby, které se vydaly na
svou jarní pouť za vodou a rozmnožováním. Pokud jim v cestě
leží silnice, pak jich značné množství končí pod koly aut. Aby
k tomu nedocházelo, postavili jim skauti a skautky zátarasy,
které je na Honech svedou do potoka a pod silnici. Na
Zakopanici napadají do zakopaných kbelíků. Pak musí přijít
službu konající skautka či skaut a žáby vybrat a přes silnici
přenést.
Letos jsme byli připraveni a žabí zátarasy postavili opravdu
včas. A také ve velmi rychlém čase. Alespoň v porovnání
s předchozími roky. Také rozpis služeb na celý měsíc je
napsán. Žáby se tedy nemusí bát o své životy.
Hejnyš Josef, vedoucí skautského střediska

Světci k nám hovoří...
Svatý Vojtěch
Vojtěch pocházel ze rodu Slavníkovců, který byl na
konci 10. století po Přemyslovcích nejmocnějším rodem v
Čechách. To také vyvolávalo mezi oběma rody třenice,
zvláště kvůli mocenským ambicím Slavníkovců, kteří v té
době razili i vlastní mince.
Vojtěch se narodil kolem roku 956, patrně v Libici nad
Cidlinou, což bylo rodové sídlo Slavníkovců. Základní
vzdělání Vojtěchovi zprostředkovali kněží z Libice. Ve
studiu pokračoval v Magdeburku, kde strávil devět let (972 –
981) a kde byl za účasti Boleslava II. v Levém Hradci
biřmován. Také zde získal první stupeň vyššího kněžského
svěcení – podjáhenství. Po návratu do Prahy se stal
pomocníkem prvního českého biskupa Dětmara; po jeho
smrti se Vojtěch stal druhým pražským biskupem. Ihned po
svém zvolení se odebral do Verony za císařem Otou II.,
který ho schválil udělením prstenu a biskupské berly. Zde se
setkal se zastánci clunyjského hnutí, požadujícími reformu
církve.
Myšlenky reformy prosazoval Vojtěch i doma, což
vyvolalo konflikt, doprovázený mocenským zápasem mezi
Přemyslovci a Slavníkovci. Roku 988 byl Vojtěch nucen
opustit Čechy. Odešel do Itálie, kde vstoupil do
benediktinského kláštera, pak do Řeckého reformního
kláštera.
Odchod biskupa z jeho působiště nebyl pro české
knížectví dobrou vizitkou. Proto český kníže Boleslav II.
požádal roku 992 Vojtěcha, aby se vrátil do Čech. Ten tak
učinil a přivedl s sebou skupinu italských mnichů, kteří
založili roku 993 první mužský klášter v Čechách v
Břevnově. Poměry českém knížectví se však od Vojtěchova
odchodu nijak nezměnily, proto se roku 994 rozhodl opustit
svůj úřad podruhé. Vyvraždění Slavníkovců, ke kterému
došlo na popud Boleslava II. o rok později, bylo hlavním
důvodem, proč byl tento druhý odchod definitivní.
V letech 995 - 996 žil Vojtěch v Římském Aventinu, pak
odešel do Polska ke knížeti Boleslavu Chrabrému s cílem
podniknout misijní cestu k pohanským Luticům nebo
Prusům. Na jednom z míst poblíž dnešního města Královec
zapovězeném pohanům byl při bohoslužbě i se svými druhy
23.dubna 997 šípy Prusů zavražděn. Jeho tělo vykoupil od
Prusů polský panovník Boleslav I. Chrabrý (prý je vyvážil
zlatem) a dal ho slavnostně pohřbít v Hnězdně. Zpět do
Čech je odvezl český kníže Břetislav I.
Vojtěch byl v roce 999 kanonizován papežem Silvestrem
II., již kolem roku 1000 byl založen kostel sv. Vojtěcha v
Cáchách i v Římě na Aventinu.
Od 11. století se po sv. Václavovi řadí Vojtěch mezi
patrony české země, současně je ale i patronem Polska. Z
této doby pocházejí také první svatovojtěšské legendy.
Význam a věhlas svatého Vojtěcha je celosvětový,
představuje jednu z největších osobností, kterou české
země světu daly.
Svátek sv. Vojtěcha připadá na 23. duben.
Pranostiky:
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
Prameny
Milan M. Buben - Svatí spojují národy (Panevropa Praha 1994)
Vlastimil Vondruška - Církevní rok a lidové obyčeje (Dona
1991)

František Janeček
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Matematické rozcvičky
– tentokrát o hodinách na radniční věži
Čaroděj Koumes se v Ludolfově království vzorně staral
o věžní hodiny. Dbal o to, aby stále ukazovaly přesný čas.
Jednoho dne v poledne, když hodiny na věži ukazovaly
přesně 12 hodin, vyšplhal se k nim tajně zlomyslný skřítek
Kazimír a posunul 33krát velkou ručičku vždy o 3000 ve
směru pohybu hodinových ručiček.
Kolik hodin pak ukazovaly věžní hodiny?
Správná odpověď bude uveřejněna v příštím čísle PM.
Odpověď na otázku z minulého čísla PM: Neexistuje rok,
ve kterém by nebyl pátek třináctého alespoň jednou.
František Janeček

MĚSTA PODLE PÍSNIČEK
– test pro vás - 4. část
(pokračování z minulého čísla PM)
13. ……. hodiny smutně bijú
První správa o městečku je uváděna v roce 1267, v roce
1880 bylo povýšeno na město. Dnes má více než 17 000
obyvatel a je významným rekreačním a kulturním střediskem.
Jedno ze středisek Valašska, místo jejich odporu ( připomeňme
si např. rok 1644, kdy bylo ve Vsetíně popraveno 200 zajatých
Valachů). Narodil se zde spisovatel Čeněk Kramoliš. Dříve tu
bývaly i klimatické lázně, byly zrušeny v roce 1960. Rozvoj
města znamenalo založení elektrotechnického podniku. Město
má malebný historický střed s radnicí, na které jsou proslulé
hodiny, o kterých se zpívá v písničce. Černý lev v městském
znaku připomíná vládu Žerotínů, kteří město vlastnili od roku
1548 až do 19. st.

Otázka – Jaká turistická atrakce prvořadého významu se
nachází ve městě a jeho bezprostředním okolí? Od kdy
postupně vznikala a kdo měl zásluhu na jejím otevření?

Rožmberků, později Trautmansdorfů a Schwarzenberků.
Významnou historickou památkou je zámek, který je
v současné době soukromým majetkem, dále raně barokní
kostel ze 17. st., špýchar z 19. st. Zajímavý je i park
obklopující zámek. Město je známo především díky pivu, jež se
vaří v místním pivovaru založeném v roce 1598.
Otázka – Na místní škole je freskový trojobraz podle
kartonů našeho známého malíře. Víte kterého?
Správné odpovědi na otázky budou uveřejněny v příštím
čísle PM.

Správné odpovědi na test z minulého čísla:
9. Znám já jeden krásný zámek, nedaleko JIČÍNA. Nedaleko
Jičína leží skalní město – Prachovské skály. 10. KOLÍNE, Kolíne,
stojíš v pěkné rovině … Ve zdejších Obchodních tiskárnách se
tisknou především kalendáře. 11. Já jsem z KUTNÉ HORY,
z Kutné Hory, koudelníkův syn. V Kutné Hoře se razily proslulé
„pražské groše“. 12. BOLESLAV, Boleslav, překrásné město …
Mladou Boleslaví protéká řeka Jizera.

František Janeček

Když se řekne…
(Lidová rčení o dubech)
Je silný jako dub. (Jen se podívej, jak mohutné jsou
paže - větve tohoto stromu.)
Palice jedna dubová. (Myslíme tím tvrdohlavého
člověka, který své názory prosazuje stejně diplomaticky,
jako naši předkové za pomoci dubových kyjů.)
Každý košatý dub vyrostl z žaludu. (Všichni jsme kdysi
byli malí a bezmocní.)
Jednou ranou dub nepadne. (Připraveného člověka jen
tak něco nezmůže.)
Vybral F. J.

14. Okolo ……., pasou se tam koně
Městečko od 13. st., jedna z bašt rožmberské moci (proto i
v městském znaku se dokonce dvakrát objevuje červená
rožmberská růže). Město má dnes přes 8 000 obyvatel, je
lázeňským městem a je hojně navštěvováno turisty. Má
nádherný historický střed města s mnoha nádhernými
především renesančními a barokními domy, komplexem
původně gotického a později barokně upraveného kláštera,
velmi dobře zachovalým městským opevněním a nádherným
zámkem. Dnes v zámku sídlí Státní oblastní archiv s působností
pro celý Jihočeský kraj. Není bez zajímavostí, že právě v něm
sbíral materiál ke svým Dějinám národu českého František
Palacký. Ve městě má sídlo pivovar Regent, který se rokem
založení 1379 řadí mezi nejstarší pivovary na světě. Protože je
město obklopeno rybníky, možná právě odtud putuje na váš
vánoční stůl pravý jihočeský kapr.

Otázka – Víte, jak se jmenuje rybník, který je přímo na
kraji města?
15. Ó, ……., ó, ……., kde jsou mé tolary
Městečko ve Středočeském kraji s 3 000 obyvateli. Jeho dějiny
sahají až do 11. st., původní vesnici povýšil sám Karel IV. na
městečko, od r. 1482 město, od r. 1593 dokonce královské. Do
dnešní doby se zachovala brána městského opevnění – tzv.
Pražská brána, z dalších památek připomeneme starobylé domy
a gotický kostel na náměstí a skutečnost, že renesanční kostel
sv. Jiří byl posledním protestantským kostelem postaveným
před tolerančním patentem. Narodili se zde skladatelé
Koželuhové. Pověst praví, že písnička vznikla podle skutečné
události, kdy jistý Jáchym z bílé prohrál v místní hospodě
v kartách celých tisíc tolarů, o něž se soudil deset let.

Otázka – Víte co bylo v roce 1864 ve městě založeno
jako na jednom z prvních míst v Čechách?
16. Cesta k ……., netrvá hodinu
Malé město v jižních Čechách v údolí řeky Blanice, žije zde
okolo 5000 obyvatel. Prvně je uváděn hrádek ve 13. st., který
byl královským zbožím. Ve 14. st. přešel pod panství
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční
Vstoupili jsme do druhého čtvrtletí letošního roku, a i
do našich končin konečně přišlo toužebně očekávané jaro.
Po náročné zimě probouzí k novému životu přírodu i nás, a
přináší do našich dnů novou radost, elán a naděje. V církvi
jsme prožili svatý týden a velikonoční triduum a vstoupili
jsme do 50-ti denního velikonočního období. Do liturgické
doby velikonoční patří sedm následujících velikonočních
nedělí a vyvrcholí 27. května, Slavností Seslání Ducha
svatého. Velikonoční události jsou základním pilířem, na
kterém stojí křesťanská víra, naděje a láska. Velikonoce
jsou proto nejvýznamnějším křesťanským obdobím. Boží
láska, která se tak silně projevila v Ježíšově obdarování a
oběti a v Božím plánu spásy každého člověka, který pramení
z Kristova vzkříšení, jsou pro nás zdrojem naděje a radosti
do dalších dní. V průběhu měsíce dubna ještě prožijeme
několik
církevních
památek
a
svátků,
z nichž
nejvýznamnější
bude svátek sv. Vojtěcha, biskupa a
mučedníka.
LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
8. - 15. dubna - Velikonoční oktáv
15. dubna - 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
(18. dubna - 63. narozeniny pomocného
biskupa královéhradeckého Mons. Josefa
Kajneka)
19. dubna - výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.
22. dubna - 3. neděle velikonoční
23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty

29. dubna - 4. neděle velikonoční, svátek Sv. Kateřiny
Sienské, panny a učitelky církve, patronky
Evropy, den modliteb za duchovní povolání
1. května - Svátek práce - státní svátek
3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
6. května - 5. neděle velikonoční, památka
sv. Jana Sarkandra
8. května - Den osvobození - státní svátek

zaslouží pozornost nás všech. “Pokud daňový poplatník
podporuje lidi v hmotné nouzi, je nutné, aby také oni
projevovali aktivitu vůči těm, kteří na dávky přispívají –
kvalitním občanským soužitím a aktivitou v obci, kde
žijí“.
Hezký duben.
Petr Zima – vrchní strážník MP

V měsíci dubnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:





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

Májová pouť do Vambeřic 2012
V sobotu dne 5. května 2012 pořádá naše farnost již
tradiční Májovou pouť do Vambeřic v Polsku, k bazilice
Panny Marie, královny rodin, letos s modlitbou za rodiny a
zdárné dokončení církevních restitucí. Putovat budeme
pěšky po památné vambeřické poutní cestě, malebnou
krajinou Policka, Broumovska a Kladska. Pouť bude
zahájena v 8.00 hod. požehnáním poutníků v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polici n. Met. a ukončena bude
mší svatou od 16.30 hod. ve vambeřické bazilice. Po mši sv.
bude možnost prohlídky baziliky, Kalvárie a dalších míst
Vambeřic. Zpáteční cesta bude opět zajištěna autobusem
v 19.00 hod. Podrobnější program najdete na plakátku
v našem polickém kostele.
Přejeme všem krásné jarní dny.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci březnu
Městská policie prováděla celou řadu dopravních
kontrol, zaměřených zejména na parkování v nejvíce
frekventovaných částech města.
Prováděla kontroly zaměřené na veřejný pořádek a
dodržování domovních řádů v městských bytech. Tyto
kontroly probíhaly ve spolupráci se sociálním odborem a
kurátorkou.
Pejsek, který trávil v našem útulku takřka tři měsíce
našel nový domov, a to až v Horním Maršově. Děkujeme
hodným lidem, kteří si ho vzali. Současné době jsou
v útulku tři pejsci, kteří se v něm ocitli shodou podivných
okolností.
Krádeže v Penny neustávají, a tak čas od času je zde
nějaký lapka přistižen. Nejinak tomu bylo i v minulém
měsíci.
MP řešila krádež stromu v městském lese.
MP řešila také přestupky týkající se povinností majitelů
psů.
Tři vandalové byli přistiženi při ničení sklepní mříže
v klášteře. Odměna v podobě pokuty je samozřejmě
neminula.
MP se zúčastnila jednání rady města, kde společně se
zástupcem Policie ČR přednesla zprávu o bezpečnostní
situaci na území města.
Ve městě začali pracovat nezaměstnaní evidovaní
úřadem práce. Vykonávají veřejně prospěšné práce,
zejména úklid.
Spolupráce s kurátorkou MěÚ Náchod bude pokračovat i
v následujícím měsíci a bude pokračovat dokud bude
potřeba. Závěrem si dovolím citovat jednu myšlenku
nastupujícího ministra vnitra slovenské vlády, která jistě

Trocha z historie AMK Police –
činnost dětí a mládeže
Již jsme v textu našich vzpomínek zmínili, že pro děti
jsme uskutečnili mnohokrát různé jízdy na cestovních
kolech, spojené s dodržováním dopravních předpisů nebo
jízdou zručnosti. Naši dílnu AMK využívala i skupina
mladých jezdců třídy 50 ccm a uskutečnil se i terénní závod
motocyklů o obsahu 50 ccm v Suchém Dole. Ale tento výčet
není zdaleka úplný. Připomeneme tedy alespoň některé
akce většího rozsahu.
Bikros – nová disciplína pro mládež na speciálních
terénních kolech, která byla vynikající přípravou pro jízdu
na terénním motocyklu. Vhodná trať, která by umožňovala
pořádání větších závodů, se však nenašla. A tak se po
menších úpravách vytyčila krátká trať na sídlišti, kde se
opakovaně pořádaly závody za velkého zájmu dětí různých
věkových kategorií. Mnozí to uměli, stáli na stupních vítězů
a dostávali ceny; někteří z nich to zkoušeli později i na
motocyklech nebo zůstali terénnímu kolu věrní a sklízejí
dosud úspěchy, jako bratři Sulzbacherové. Kdyby byla trať
splňující požadovaná kritéria, startovací zařízení a několik
ochotných tatínků, asi by se jezdilo dodnes.
Minikáry – byla pro Polici nad Metují také neznámá
disciplína. Téměř deset let po oblíbených závodech
motokár nás požádali fandové z Náchoda, zda bychom
v Polici neuspořádali náborový závod a okresní pohár. V té
době se již jezdilo v Polici enduro, pořádaly se motokrosy
v Hronově, ale nadšenci z AMK Police neodmítli. Dnes už
málokdo ví, jak minikára vypadá. No, je to vlastně
motokára bez motoru. Jako děti jsme různá monstra také
stavěli a vydávali se třeba i bez brzd z kopce dolů a místo
volantem řídili nohami. Minikáry se však staly disciplínou
s přesnými pravidly. Měly účinné brzdy, kola na ložiskách
s kvalitními pneumatikami, vymakané řízení, sedáky, prostě
žádná fušeřina. Jezdily se slalomové sekce mezi
plechovkami a měřil čas na setiny vteřiny. V Polici se zdála
nejvhodnější trať na staré silnici od Suchého Dolu – Pohoře
po křižovatku k Bělému, kde je dnes pension Adler.
Sportovní komisař však pro špatnou kvalitu povrchu vozovky
trať neschválil, ale ještě ten den byla schválena trať na
sídlišti. Start byl nad transformátorem poblíž garáží,
minikára pak hladce překonala rovinku k ulici Pod Klůčkem,
dolů ul. K Sídlišti a Na Sibiři ke kovárně. Ředitelem závodu
byl Jiří Krmaš, tajemníkem Miloš Puschmann, vedoucím
trati Karel Hlucháň, hlavní pořadatel Vl. Dubišar. Celkem se
odjely 3. ročníky „O cenu poličanu“. Poprvé 21.6.1986 jako
náborový závod a okresní pohár, podruhé 26.4.1987 jako
Krajský a Okresní pohár a volný závod minikár a pak ještě
16.4.1988, vždy na stejné trati z pověření Výcvikového
střediska jezdců minikár Východočeského kraje a OV
Svazarmu v Náchodě. Zúčastnil se velký počet mladých
jezdců (dětí) šesti kategorií. V roce 1987 se jako jediná
z Police zúčastnila Katka Hlucháňová a umístila se na 10.
místě. V Polici startovaly děti známých otců – motoristů,
Jiří Syrovátko z Lánova, Pavel Udlínek a Tomáš Kačírek ze
Solnice, ale také Miloš Tesař a Petr Černý z Náchoda – oba
pozdější mistři republiky na motokárách. Miloš Tesař byl
později úspěšný jezdec v mistrovství republiky cestovních
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vozů na BMW M3. O závody byl velký zájem veřejnosti a
pořadatelé udělali vše i pro spokojenost jezdců, např.
speciální tažné zařízení za traktor pro dopravu kár na
kopec, i pro doprovody a diváky – například dobře zásobený
občerstvovací stánek „SOUŠOL“ (Souček – Šolc), který pak
měl prodlouženou otevírací dobu i pro vysušené pořadatele.
Nové motocykly Simson 50 získal AMK Police ze střediska
soutěžních jezdců východočeského kraje v Žamberku pro
výcvik mladých nadějí v r. 1983. Prvními jezdci byli Přemysl
Adam z Machova a Jaroslav Kollert z Olešnice, který byl v té
době v Zemědělském učilišti v Polici nad Metují. Dále dostal
příležitost Luboš Antl, David Puschmann a Dvořáček i
někteří další a na Simsonech začali jezdit úspěšně soutěže i
oba bratři Miloš a Aleš Klimešovi. Na Simsonech 50 najížděli
trať Endura i těžkotonážní dospělci a hladce projížděli
maršovské body.

BĚH SÍDIŠTĚM
se letos poběží již v sobotu 12. května. POZOR na
změnu, v termínovce je 19.5.
Protože 19. 5. je Polický vandr, přeložili jsme Běh
sídlištěm o týden dopředu.
Starty jako vždy v Gagarinově ulici od 10 hodin po
kategoriích.
Prosíme majitele automobilů, kteří v Gagarinově ulici
parkují, aby byli tak laskavi a na sobotu 12. května
dopoledne svá auta přeparkovali jinam, aby ulice byla
volná. Děkujeme!
Za pořadatele – lyžaři Spartaku Police
Česká strana sociálně demokratická MO Police nad Metují
Kontakt. E-mail: kozyyy @ seznam.cz

Výsledky V. ročníku dětského florbalového turnaje

O POHÁR NADĚJÍ,
který se konal v sobotu dne 17. března 2O12 v tělocvičně
ZŠ Police nad Metují od 8.OO – 15 hodin.
Konečné pořadí:

V letech 1984, 1985, 1986 a 1987 poličtí pořadatelé
zařadili k Přeboru ČSR i Krajský přebor Simson 50, který se
jel na zakrácené dvoukolové trati. David Puschmann se na
Simsonu 50 zúčastnil soutěže 2.6.1984 v Polici, 16.6.1984
v Náchodě a 16.9.1984 v Semilech a pak pokračoval v TSM
Enduro a zkoušel i motokros na stroji ČZ 125 ještě celou
další sezonu 1985. Dnes už Simsona ani naši drahou čízu
neuvidíme. Ale že muži nestárnou, dokazuje příklad
motokrosaře Ctibora Frencla, který jezdil oblastní přebory,
odkázán sám na sebe v letech 1983 až 1987 na Jawě 500.

1.

ZBEČNÍK A

2.

ZBEČNÍK B

3.

POLICE

4 .

VELKÉ POŘÍČÍ A

5 .

VELKÉ POŘÍČÍ B

Hlavní pořadatelé Radek Starý a Marek Plný děkují
Okresnímu výboru ČSSD za finanční dar určený k pronájmu
tělocvičny. Dále patří poděkování za věcné dary městu Polici
nad Metují, obci Velké Petrovice a firmám Guseppe, Zelenině
Suchomel, Vínečku Čálek, Pivovaru Náchod, Drogerii Vávrová,
Hasičům Suchý Důl. Marcele Staré a Zuzaně Valchařové za
přípravu občerstvení. Dále Karlu Klimešovi a Kamilu Švorčíkovi
za pomoc s organizováním turnaje.
Družstva již tradičně přijel povzbudit také hejtman
Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

za AMK Police – Petr Dostál

Poděkování karatistům
Dne 4. 3. 2012 se oddíl karate Police nad Metují
zúčastnil soutěže karate s mezinárodní účastí - „Velká cena
města Trutnova", kde si poličtí borci vedli velice úspěšně.
Byla to jejich první soutěž v karate, tak na medaile nikdo
ani nepomýšlel. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Přišlo ale velké překvapení. Ukázalo se, že poličtí karatisté
byli dobře připraveni trenérem Petrem Kaněrou a šli do
boje s cílem vyhrát.
Daniel Šefc měl bohužel smůlu na přísná pravidla
a přestože vyhrával na body, skončil předčasně za
nepřiměřenou techniku. I tak mu patří veliká pochvala.
Další borec Aleš Bihari, velmi překvapil svojí bojovností,
když v kategorii Kumite - muži proti němu stáli soupeři ve
vyšší váhové kategorii. Aleš získal v kategorii Kumite do
60kg 1.místo a v kategorii bez rozdílů hmotnosti krásné
3.místo.
Nejvíce do těla dostal Honza Fatura, který musel
absolvovat mnohem více zápasů, než se probojoval tzv.
pavoukem na 3.místo v kategorii Kumite muži nad 85kg.
Všem borcům jménem kolektivu trenérů za bojovnost a
reprezentaci polického klubu karate moc děkujeme a
přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů.
Jan Klikar
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Rybářské závody MO ČRS Police nad
Metují - „GRIMŮV POHÁR“
Otevřené rybářské závody na rybníku Hony v Pěkově
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na
rybářské závody dospělých, které se budou konat v sobotu
12. května 2012 na rybníku Hony v Pěkově u Police nad
Metují.
Program a propozice závodu dospělých (nad 18 let)
v sobotu 12. 05. 2012:
06:00 – 06:55 prezetance a losování míst pro oba poločasy
06:55 – 07:00 zakrmení
07:00 – 10:00 1. poločas závodu
10:00 – 10:55 občerstvení a přemístění na 2. poločas
10:55 – 11:00 zakrmení
11:00 – 14:00 2. poločas závodu
14:30 – 15:00 vyhlášení výsledků závodu
Startovné 200,-Kč (Sleva pro členy MO ČRS Police nad
Metují 50, - Kč)

OTEVŘENÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MLÁDEŽE DO 18 LET - „ZLATÁ RYBKA“
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na
rybářské závody mládeže do 18 let, které se budou konat

v neděli 13. května 2012 na rybníku HONY v Pěkově u
Police nad Metují.
V tomto závodu se letos bude soutěžit ve třech
kategoriích. Mládež do 15 let, mládež od 15 do 18 let a
v kategorii rodičů s dětmi. V kategorii 15 – 18 let si musí
závodník se vším poradit sám. V kategorii mládeže do 15
let smí rozhodčí, nebo jiná osoba pomoci závodníkovi
podebrat ulovenou rybu, jinak si musí závodník se vším
ostatním poradit také sám! V nově vzniklé kategorii rodičů
s dětmi se předpokládá, že závodník – dítě ještě nezvládá
všechny náležitosti rybolovu a manipulaci s rybolovným
náčiním a tedy, že mu starší doprovodná osoba pomáhá
s více úkony, než jen s podebíráním ryby. Do této kategorie
budou při závodech samotných přeřazováni i ostatní
závodníci, pakliže nedodrží pravidla výše stanovená.
Program a propozice závodu mládeže
v neděli 13. 05. 2012

5. místo – MORAVSKÝ HALOVÝ VOZATAJSKÝ POHÁR –
Frenštát pod Radhoštěm 7. 1. 2012
4. místo - MORAVSKÝ HALOVÝ VOZATAJSKÝ POHÁR –
28. 1 . 2012 Trojanovice
4. místo - MORAVSKÝ HALOVÝ VOZATAJSKÝ POHÁR –
18. 2. 2012 Trojanovice
celkově 3. místo v celém seriálu MORAVSKÉHO
HALOVÉHO
VOZATAJSKÉHO POHÁRU 2012
v kategorii
jednospřeží,
celkem
v kategorii
startovalo 20 spřežení.
Nyní nás čeká pořádání Polického poháru smíšených
družstev v basketbalu dne 14. 4.2012 a potom už jenom
sezóna závodů spřežení 
18. – 20. 5. 2012 pořádáme v Polici nad Metují
mezinárodní závody spřežení, kam Vás všechny srdečně
zveme.
Karel Nývlt

06:00 – 06:55 prezetance a losování míst
06:55 – 07:00 zakrmení
07:00 – 09:00 1. poločas závodu
09:00 – 09:55 občerstvení a přemístění na 2. poločas
09:55 – 10:00 zakrmení
10:00 – 12:00 2. poločas závodu
12:30 – 13:00 vyhlášení výsledků závodu
Startovné 50,-Kč

Podmínky obou závodů
-

Lov na 1 prut
Způsob lovu položená nebo plavaná (maximálně 1
háček)
Výbava jednotlivců dle rybářského řádu (podběrák,
vyprošťovač háčků, koš nebo vezír na ryby.
Nástrahy a návnady rostlinného i živočišného původu.
Není nutné být členem Českého rybářského svazu.
Zakrmování povoleno 5 min před každým poločasem a
také v průběhu lovu.
Občerstvení po oba dny zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast
VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME.
ZO ČRS

Plánované sportovní akce roku 2012
19.05.
06.06.
14.07.
01.09.
15.09.
07.10.

Běh sídlištěm
– 33.ročník, všechny věk.kategorie – Sídliště
Od pípy k pípě
– 29. ročník, dorost a dospělí – u Krčmy
Závod Českého poháru v bězích do vrchu
– Běh na Hvězdu – 26. ročník, dorost a dospělí,
vložený závod pro děti – náměstí
Běh Broumovskými Stěnami
– 25. ročník, dor. a dospělí – Hony
Sluncekros
– 28. ročník, žactvo, dorost a dospělí - Bischofstein
Okolo Ostaše – Memoriál Mirka Hejnyše
- 39. ročník, všechny věkové kategorie – Nebíčko

Termíny jednotlivých akcí ještě mohou být pozměněny –
včas oznámíme!
Za výbor LO: Antonín Pohl

Prodám byt 2+1 v Polici nad Metují
v panelovém domě, po rekonstrukci - zděné
jádro, plastová okna, kuchyň na míru.
Nutno vidět. Cena dohodou.
Kontakt: 776 668 964

Prodám udržovaný řadový dům

v Polici nad Metují v Tyršově ulici. V domě
jsou 2 byty a garsonka, garáž, zahrada
s altánkem. Po prodeji ihned volný. Vhodný
pro podnikání nebo ordinaci lékaře. Výrazná
sleva proti odhadu.
Informace: 603 765 187 nebo 491 543 130.
Podrobnější informace na www.jirinahejnova.cz

Pronajmu dlouhodobě garsoniéru

v Polici nad Metují, Fučíkova 323 – dlouhý
panelák, 1. nadzemní podlaží, (36,6 m2).
Kuchyně, pokoj, chodba, koupelna, WC,
komora, sklep. Nájemné 2000 + energie
Byt volný k nastěhování od 04/2012
Kontakt: 608 868 809, jitka75@seznam.cz

Úspěšná zimní sezóna v SK FAGONE
Přestože má asi většina obyvatel Police nad Metují
spojeno SK FAGONE jenom s koňmi, tak v zimním období se
věnujeme i basketbalu. Účastnili jsme se basketbalových
turnajů neregistrovaných hráčů a Moravského halového
vozatajského poháru, kde jsme startovali jako jediní
zástupci z Čech. A jak jsem dopadli?
1. místo - Vánoční turnaj trojic – Úpice 27. 12. 2011
1. místo – Úpice Cup – Úpice 4. 2. 2012

Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

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

Potřebujete sjednat a poradit podle Vašich
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finančních možností v oblastech veškerého
pojištění tj. životní a úrazové pojištění,
pojištění majetku, pojištění motorových

Nabízíme do pronájmu
vybavenou šicí dílnu
včetně střihárny
v Polici nad Metují
Objekt volný od 09/2011
K dispozici je i podkrovní byt 1+1
Cena k jednání.

Kontakt: 737 261 680-681
Nabízíme do pronájmu

PENSION 65
POLICE NAD METUJÍ
Restaurace, gril - bar, zahrádka,
ubytování včetně kompletního
vybavení.

K dispozici vybavený byt.
Cena k jednání.
KONTAKT: 737 261 680-681

Výběrové řízení na fotografa
Podnikatelský klub Broumovska vyhlašuje veřejné výběrové řízení na fotografa,
který bude mít možnost vydat autorský kalendář na rok 2013.
Požadavky na záběry:
- region Broumovska kopírující hranici CHKO Broumovsko
- panoramatické barevné fotografie
- pro každý měsíc jedna fotografie – vlastní návrh podoby kalendáře
- dostatečný výběr snímků pro případné výměny
Termín pro dodání návrhů kalendářů – do pondělí 30. dubna 2012, do 15:00
Kontakt:
Podnikatelský klub Broumovska
Michaela Janoušková
Centrum regionálního rozvoje Broumovska
Klášterní 1, P.O.BOX 81
550 01, Broumov
tel: 736 481 778
e-mail: michaelaj@broumovsko.cz
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

24. duben 2012

26. duben 2012

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

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

http://autoskola-fiedler.wz.cz

VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují

Mobil: 775 865 566
e-mail: bornova@vkloziska.cz
www.vkloziska.cz

VK LOŽISKA s.r.o. přijme referenta prodeje
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Požadavky pro přijetí:
Středoškolské vzdělání technického směru
Znalost obchodní problematiky (praxe vítána)
Práce na PC (WORD, MS OFFICE, INTERNET)
Řidičský průkaz skupiny B
Samostatnost a schopnost prosadit se
Schopnost komunikace se zákazníky
Ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám firmy
Profesní životopis a trestní bezúhonnost

Nabízíme:
Zapracování
Možnost seberealizace
Odměňování dle dosažených výsledků
V případě zájmu zašlete svůj životopis
na e-mail: bornova@vkloziska.cz
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Čím izolovat střechu či dům? Toť otázka.
Ceny energií mohou za 7 - 10 let stoupnout o více než 100%
Bezpochyby jedna z nejzajímavějších variant izolace, pokud budeme porovnávat její cenu k jejím vlastnostem, je
stříkaná polyuretanová pěna. Nabízí navíc možnosti, které jiné izolace nabídnout nemohou.

V čem je stříkaná polyuretanová pěna užitečná?
Dokonale tepelně izoluje. Vyniká neměnnými vlastnostmi po celou dobu životnosti stavby, nemění tvar,
nepraská, nesesedá… Snižuje náklady na teplo až o 70%. Je to nejúčinnější dostupný izolant dneška. Dnešní
nadstandard je zítřejším standardem.
Šetří místo a čas. Při 10 cm síly izolace nahrazuje téměř 17 cm polystyrenu, 18 cm minerální vaty a 20 cm
foukané celulózy. Její aplikace je rychlá. Standardní střecha je zaizolovaná během jednoho dne. Pěnu stříkáme
(neskládá se z jednotlivých kusů) přímo do podkroví, na plochou střechu nebo plechové haly za provozu, což je
vhodná varianta především v případě, že nechcete kvůli zatékání celou střechu demontovat.
Je celistvá, bez spojů. Během několika sekund doslova roste před očima (více jak stonásobná expanze) a zaplní
veškerá volná místa a skulinky. Za několik sekund změní skupenství na pevné.
Je nenasákavá a její aplikací řešíte těsnost střechy proti vodě i tepelnou izolaci v jednom úkonu a za jedny
peníze. Nástřik hal zevnitř = izolace + zabránění tvorby kondenzátu.
Je pevná a pružná. Je odolná vůči bakteriím, plísním, olejům a rozpouštědlům. Odpuzuje drobné hlodavce. Je
samozhášenlivá.
Izolace pomocí PUR pěny je nový způsob, jak vyzrát na stále se zvyšující ceny energií. Snížíte tak nejen náklady na
teplo, ale navíc omezíte i nepříjemnosti se zatékáním, vlhkostí či plísněmi.
Podrobné informace o PUR pěně najdete na www.penovaizolace.cz. Dočtete se nejen o samotné technologii PUR
pěny, ale i o srovnání nejběžnějších izolantů. Za přečtení stojí i sekce reference s komentáři lidí, kteří si izolaci PUR
pěnou nechali udělat.

Hledáte práci? Rozšiřujeme náš tým
Z důvodu velkého zájmu o naši pěnovou izolaci rozšiřujeme tým o aplikátory PUR izolace.
Pokud se chcete stát součástí rychle rostoucí firmy v oblasti izolací, zašlete na náš email Váš
strukturovaný životopis. Buďte s námi úspěšní!
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Jeden svět

Pellyho domy, 21.-25. března 2012
Mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech pořádaný společností
Člověk v tísni

Štěpána Horáka

▲

Po filmu Závod ke dnu následovala zajímavá
debata s hostem, kterým byl generální ředitel
firmy Veba, Ing. Josef Novák.

Večer na téma NonComm moderoval s Jiřím
Seidlem z Člověka v tísni Filip Dobrovolný.

▲

Živá debata po filmu Trafačka – Chrám
svobody.

Debatujícími hosty po prvním promítaném
filmu "Z popelnice do lednice" byli paní
učitelka Vlasta Vyčichlová z Liberce a Josef
Maňák, frutarián z Brna.

▲

Debata po oceněném snímku o rozvojové
pomoci a elektrifikaci zambijské vesnice
"Pod sluncem tma". Hostem byl jeho režisér
Martin Mareček.

▲

Organizátoři festivalu - Zuzana Ježková a Josef
Hejnyš, oba z občanského sdružení JULINKA.

▲

▲
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Kladské pomezí – krajina příběhů
Prezentační film Kladské
pomezí – krajina příběhů má za
úkol pozvat návštěvníky do
jedné
z
turisticky
nejzajímavějších oblastí České
republiky. Vznikal v průběhu
celého roku 2011 a kvůli nepříznivému počasí v zimě se
překlopil i do několika prvních měsíců roku 2012.
Vzhledem k velice krátké stopáži filmu, ve které jsme se
snažili představit velký kus země s její historií,
pamětihodnostmi, přírodními unikáty a zajímavostmi, jsme
společně s realizačním týmem společnosti Branka, o.p.s.
museli promýšlet každý záběr filmu. Tak vysoký počet
regionů a témat nelze představit jinak než symbolicky.
Hned na prvním předprodukčním jednání jsme se se
zadavatelem
zakázky,
který
je
také
smluvním
spoluscénáristou projektu, jednomyslně shodli na upuštění
dějové linky prostřednictvím Babičky, učně Vincka nebo
jiných hraných postav. Důvodů bylo několik. Především již
zmíněný velice omezený čas na představení regionu.
Jakýkoliv příběh sebou nese obrovskou zátěž na časovou
linii. Postava musí odněkud přicházet, někam jít a s někým
se o své názory dělit. Na samotné představení míst by pak
zbyl jenom zlomek času. Dalším důvodem byla nevhodnost
této ústřední dějové a rádoby historické postavy v kontextu
se současností. Babička nebo Vincek by jen ztěží dokázali
představit pohraniční pěchotní srub, nebo Český pohár v
boulderingu. V neposlední řadě ale taková struktura pořadu
zapadá do let prvních prezentačních filmů, vzniklých po
revoluci v devadesátých letech minulého století.
S realizačním týmem Branka, o.p.s. jsme se shodli na
představení Kladského pomezí moderním způsobem,
dynamickým rychle běžícím dějem, který dokáže vtáhnout
diváka do prostředí, nezodpoví všechny detaily, naopak
nedoříkává věci do konce a láká k návštěvě. Grafické
informace zvědavost ještě umocňují.
Natáčení záběrů do filmu trvalo technickému štábu a
kolegům z realizačního týmu zadavatele 15 dnů. V létě v
třicetipěti stupňových parnech a v zimě při teplotách mínus
dvacet stupňů. Další dvě desítky pracovních dnů sebrali
postprodukční práce. Za tuto dobu jsme se snažili s
relativně malým rozpočtem co nejvíce připodobnit alespoň
na dálku moderním prezentacím, jako je například
představení České republiky na veletrhu EXPO 2010.
Rozpočet takového projektu se ovšem vyšplhal ke 3,5
milionu korun. Viz. http://vimeo.com/12305540
Zvláštní důraz jsme kladli společně s moderním pojetím
střihu také na hudbu. Té se ujal hudební skladatel Jaroslav
Komárek, který má v oblasti vytváření hudby pro potřeby
prezentačních filmů, reklam a multimediálních projektů
dlouhodobé zkušenosti. Jednotvárný hudební podkres pro
dvacetiminutový film není možný. Stejně tak nelze

kombinovat dynamický střih s konzervativní hudbou. Ve
skálách jsme volili ponurejší tón hudby, která má asociovat
majestátnost stometrových skalních masívů a pocit úcty. Při
představování památek a měst jsme volili svižnější tempo,
stejně tak při prezentaci sportovních a kulturních akcí
současnosti. Babiččino údolí se zámkem jsme se pokusili
vnést i lehce renesanční nádech do jinak rychlé skladby.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo s námi prožili
mnohdy až stovky hodin, které jsme věnovali společně
tomuto dílu. Ať už celému realizačnímu týmu Branka,
o.p.s., který se, stejně jako my, vždy snažil, aby výsledný
efekt byl co nejzdařilejší, tak všem komparzistům a
„náhodným turistům“, kteří se ve filmu objevili. Zkuste se
zamyslet, kolik hodin věnovali Vaši kolegové přípravě
tohoto díla, určitě jim patří velký dík.
Není důležité, jestli se film líbí všem. Ani nový český
film, který získá ocenění Českého lva nepřijmou všichni
diváci. Mnozí lidé, kterých se film profesně dotýká si budou
myslet, že právě jeho region, nebo město by zasloužilo více
pozornosti. Potom by ale museli také navrhnout, které z
témat musí naopak z jemného síta vypadnout. Důležité je,
aby film jako celek naladil a vzbudil zvědavost a podnítil k
návštěvě Kladského pomezí.
Už první reakce lidí, kteří film viděli napovídají, že se o
něm bude mluvit. U mladších lidí vzbuzuje nadšení, u
starších ale i pochybnosti. Je to dáno moderním pojetím,
na které je třeba si i trochu zvyknout. Dokonce se objevila i
reakce, že nějaký videoamatér by to natočil lépe a hudba
že patří spíš na svatební hostinu, ale takový člověk to určitě
nemyslel vážně. Na takové svatbě bych určitě nechtěl být a
videoamatér nedisponuje technickým vybavením za více
než půlmilionu korun, které bylo k výrobě tohoto projektu
nutné. Je snad dobře, že hlavní náplní času takového
člověka je úhledně rovnat do komínků ve vitrínce
propagační letáčky.
S přáním hezkého diváckého zážitku, za celý televizní
štáb
Kamil Horký, majitel studia Regionkamera

Prezentační film Kladské pomezí – krajina příběhů bude
promítnut na začátku veřejného zasedání zastupitelstva
města 25.4. od 17ti hodin v Pellyho domech. Bude umístěn
na www.kladskepomezi.cz, je k dispozici v informačním
centru. Budeme vděčni za jeho šíření.
Ida Jenková

