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Mozaika z radnice…
Letní počasí posledních dnů zahřálo po dlouhém zimním
čase. Zimní údržba probíhala na základě schváleného
městského operačního plánu zimní údržby místních
komunikací č. 07/2011. Technika, kterou TS provádí zimní
údržbu, byla připravena k 1. 11. 2011. Vlastní zimní údržba
se však začala provádět až ve druhé polovině prosince.
Letošní zima by se dala považovat spíše za průměrnou, až
na extrémně vysoké únorové mrazy. Během zimního období
nevznikly v Polici nad Metují žádné závažné problémy
z hlediska sjízdnosti a schůdnosti. Bohužel se vyskytl
problém se zimní údržbou chodníku v Pěkově vyhrnovaný
sněhovou frézou, která byla několikrát na opravě. S tím
spojené i „přetahování“ se SÚS. Při čištění silnice se
znečišťoval chodník a obráceně. Na zimní údržbě se
podílelo 5 pracovníků TS. Z důvodu rychlejšího odstranění
závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti
chodníků, byla na začátku února zakoupena nástavba
sypače na úklidový stroj Ladog za 156 tis. Kč. Během letošní
zimy bylo použito 69 t štěrkodrti, 22 t písku a 100 kg soli.
Celkem stála zimní údržba místních komunikací 725 tis. Kč
bez DPH.
TS provádějí postupný úklid města. Podle schváleného
harmonogramu. Od 1. května jsme z úřadu práce získali dva
koordinátory veřejné služby. Každý z nich bude mít na
starosti 5 nezaměstnaných. Společně se v koordinaci města
a TS – vedoucí soc. odboru Ilony Kejdanové, referenta TS
Michala Muchy a strážníků MP – budeme snažit, abychom
přispěli k čistotě a údržbě města.
V Pěkově, na Honech a v Hlavňově byly tradičně
přistaveny v dubnu velkoobjemové kontejnera na biologický
odpad. My ve městě můžeme využívat sběrného dvora.
Poličtí hasiči chystají na 12. května tradiční Železnou
sobotu. (Viz. str. 15)
TS nainstalují další odpadkové koše. Naším úmyslem je
pokrýt nejen střed města, ale i periferie. Vyjít vstříc
slušným pejskařům, kteří poukazují na problémy s pytlíky
se sesbíranými exkrementy. Věříme, že tato nemalá
investice bude motivací všem majitelům při venčení psů.
Snažíme se opakovaně jednat se správou a údržbou
silnic, aby alespoň 2x ročně provedly úklid silnice II/303.
Jejich dva čistící stroje /jeden měly rozbitý/ na celý okres
nestačí.
Ve středu 18. dubna již tradičně u příležitosti Dne Země
děti naší základní školy se svými učiteli, ve spolupráci s Ing.
Troutnarem, MP, Petrem Rutarem a TS vyčistily město od
pozůstatků zimy, ale především od naší bezohlednosti.
Poděkování všem, především zástupci ředitele ZŠ Zdeňku
Teichmanovi za přípravu a organizace „sběrných tras“.
V úterý 17. dubna dopoledne jsem se zúčastnila
Představenstva a Valné hromady SHL Horní Labe
v Trutnově. Následně jsem se přesunula do Hradce Králové
k vyhodnocení soutěže Čistá obec, kde Police nad Metují
získala 1. místo ve své kategorii.
Rozbíhají se investiční akce. O tom více…
MP s přibývajícím dnem a větším pohybem mladých
zařazuje do služebního plánu více večerních a nočních
služeb. Využíváme nabízených služeb okresní terénní
sociální pracovnice. Společné služby a návštěvy rodin velmi
pomáhají mnohým rodinám v nelehkých situacích. A naopak
usměrňují ty, kteří nectí zákony, vyhlášky, nařízení.
Na konci dubna jsem s vedoucím strážníkem sloužila já.
O půlnoci jsme se rozcházeli po náročné akci zklamáni.
Společně s hasiči jsme zadrželi 17ti letého celostátně
hledaného polického občana, t.č. umístěného ve
výchovném zařízení. Od 3. března byl na útěku. Protože
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městská policie má jiné právní povinnosti než policie státní,
která byla na výjezdu, „hlídali“ jsme ho bezmála tři hodiny
na služebně MP. Hoch nám nakonec utekl. Docela úsměvné,
viďte?
Májku jsme ale letos uhlídali. Tedy ledhujští hasiči a
dobrovolníci pod vedením Aleše Trojtla. Opětovné
poděkování skautům, hasičům ledhujským i polickým,
členům AMK, TS. Věřím, že „velká“ májka se čtyřmi malými
přispěla ke zkrášlení náměstí.
O to se snaží i pracovníci Zahradnictví pana Zobala,
kteří připravují květiné záhony na náměstí, autobusovém
nádraží, u kruháku. I truhlíky do oken radnice a Pellyho
domů jsou již osázeny a připraveny po zmrzlých k vyvěšení.
Hasiči jsou našimi spolehlivými pomocníky. Nikdo
netušil, že na čarodějnice budou až do ranních hodin
potřeba ve Žďárské ulicí k hašení požáru chalupy.
S postiženou rodinou jsme byli v každodenním kontaktu.
V pátek 4. května jsme jim díky pochopení pana Láda našli
náhradní bydlení. Velký dík všem, kteří nabídli svoji pomoc.
Ve čtvrtek 3. 5. začaly práce na koupališti. Do začátku
sezóny, do poloviny června, by měly být dokončeny
rekonstrukční práce brodíte a malého bazénu.
Valná hromada TS zrušila výběrové řízení na
provozovatele koupaliště. Přihlásili se dva. Jeden nesplnil
podmínky výběrového řízení, nabídka druhého po
zkušenostech negarantovala jejich splnění. Provozovatelem
koupaliště byly tedy pověřeny TS, které předloží RM 14. 5.
plán letošního provozu.
Ve středu 18. dubna jsme na radnici přivítali hejtmana
KvH kraje Bc. Lubomíra France. Jednání s ním navázalo na
setkání s radou KvH kraje v Náchodě. Jeho zájmem bylo
především Muzeum papírových modelů. Již vloni kraj
přispěl na vitríny částkou 30 tis. Kč. Nyní pan hejtman
zvažuje další finanční pomoc na vybavení.
MPM bylo v pondělí 30. 4. v 9 hodin ráno uvedeno do
zkušebního provozu. Těšíme se z prvních návštěvníků. Jsme
si vědomi obrovské zodpovědnosti, které se nám od ZM
dostalo. Snažíme se, aby muzeum bylo kvalitní, moderní,
ojedinělé, interaktivní. Turistům nabídlo využití času
v době nepřízně počasí. Ale i nás místní opakovaně lákalo
k návštěvě a obdivu lidské tvořivosti. Zveme na Den
otevřených dveří, který se koná v pátek 11. května od 13 do
18 hodin. (Viz. str. 4)
Tento den věnujeme i Mírovi Šmídovi k jeho nedožitým
šedesátinám. Od půl páté si můžeme vyběhnout na
Havlatku. Od 19ti hodin budeme v Pelláku promítat Mírovy
filmy. (Viz. str. 13)
V Pellyho domech a Kolárově divadle chystáme
„kosmetické“ úpravy pro zlepšení provozu. Chtěli bychom
kancelář vedoucí CKV přemístit do přízemí, zvětšit IC a II.
patro využívat více komerčně, abychom zvýšili příjmy.
Bufet v Kolárově divadle nám připadá nevyužitě „zapadlý“.
Pokusíme se ho víc otevřít a pravidelně nabízet při akcích
občerstvení.
Jaro a léto jsou tradičně ve znamení akcí. Letos jich
bude opět mnoho. Jsem ráda, že se spolkům u nás daří.
Můžeme se těšit na 60 let AMK (viz. str. 33) a 20 let OGP.
Ostrostřelci s podporou města a TS mají novou spolkovou
místnost v bývalém areálu SOUz. Udělali ve sklepních
prostorách neskutečně práce. Navštívili jsme je s RM 30. 4.
Děkujeme. Vašku Fulko, především Tobě!
Hospůdka
Na
Hrázi
v Hlavňově
má
novou
provozovatelku. Setkala jsem se se členy výboru rybářů.
Přejeme si, aby zařízení fungovalo celoročně ke
spokojenosti. Chystáme nutnou rekonstrukci terasy.
Klobouk dolů před všemi dobrovolníky, kteří pracují pro
druhé. A to většinou bez nároku na honorář. V dnešní době
nedocenitelné.
Přání k životním výročím patří k častým radostným
povinnostem. V sobotu 26. května 2012 uplynu 100 let od
narození pana Karla Vacka, polického patriota, dnes žijícího

v Pardubicích. Panu Vackovi pojedu do jeho současného
domova za nás všechny popřát.
Hlavní turistická sezóna začíná. IC je připravené. DSO
Policko je členem Branky v oblasti zvané Kladské pomezí.
Letní turistické noviny jsou zdarma k mání právě v IC a
v MPM. Máme přichystaný provoz terasy v Pellyho domech.
Začnou jezdit i cyklobusy. (Viz. str. 39) Na všem se
město Police podílí.
Podporujeme vydání knihy fotografií Oldy Jenky. Knihy
historických pohlednic pana Bergmanna. Chystáme oslavy
10 let existence DSO Policko. Bude Běh z Police do Police.
Připravujeme výjezd starostů do Štrasburku.
Ve dnes 7. až 9. května jsme přijali delegaci
z partnerského Travniku.
Čas věnujeme i veřejným sportovištím a dětským
hřištím. Je opravena dráha a rozběžiště na sídlišti. Na
sídlišti se budou instalovat další herní sestavy pro malé
děti, budou instalovány venkovní posilovací stroje. Beach
volejbalové hřiště bude mít i letos na starosti CKV ve
spolupráci s Jirkou Hamplem.
Mojí snahou je, aby program RM a ZM nebyl pouze
technicky administrativní. Snažím se představovat aktivity a
projekty. Prezentovat práci úřadu, spolků, dobrovolníků.
Využívat přehledných prezentací, navštěvovat konkrétní
místa.
Zastupitelé měli např. možnost se v úterý 17. dubna
v podvečer projít Radešovem. Následně přijmout pozvání na
statek k Ing. Jiráskovi. Ten nás seznámil se svými eko
aktivitami. Pečením chleba, výrobou džemů, pěstováním
plodin.
V úterý 22. května se uskuteční zastupitelský den
v Pěkově a na Honech, v úterý 5. června v Hlavňově. Věřím,
že následná rozhodování o případných usneseních ze
spádových obcích budou mít ještě konkrétnější podobu.
S podnikateli ve městě a v regionu se setkávám
individuálně. V poslední době jsem vstoupila do jednání
s novým majitelem objektu Kovopolu panem Otakarem
Moťkou.
Zúčastnila jsem se s mnohými Dne otevřených dveří
k 20ti letům akciové společnosti Veba. Generálnímu řediteli
a všem ředitelům napsala pozdravení a poděkování za
jejich snahu o modernizaci a rozvoj společnosti.(Viz. str.41)
Velmi příjemné je sledovat i rozvoj firmy Hauk.
Blahopřejeme k získání pracovní zakázky, která zajistí další
zaměstnanost na Policku. Město se snaží opětovně
podporovat alespoň pomocí při nutných administracích
spojených s prodejem a pronájmem pozemků k další
výstavbě podniku.
Mezi podnikatele patří i prodejci na náměstí a mimo
něj. I u nás se začíná projevovat „západní“ trend. Obchody
se přemísťují mimo centra. U nás ke Komenskému náměstí.
Z náměstí mizí typické kamenné obchůdky. Bohužel je u nás
nenahrazují ve větší míře příjemné kavárničky a posezení.
V žádném případě tuto situaci nehodnotím. Mohu pouze
spolupracovat s těmi, kteří chtějí. Proto jim děkuji za
důvěru. Děkuju za novou JANEBU. Přeji úspěšný život
BAOBABU. Obdivuji každou podnikatelskou snahu a vážím si
ji.
Je čas státnic, maturit, pomalu se blíží konec školního
roku 2011 – 2012. Poslední dva měsíce jsou ve všech školách
velmi náročné. Máme ve městě tři školská zařízení.
Mateřskou školu ve Fučíkově ulici na sídlišti. Základní a
Mateřskou školu Na Babí a Základní uměleckou školu na
Komenského náměstí.
Na začátku letošního roku byl novelizován Školský zákon
v části týkající se jmenování ředitelů školských zařízení
konkurzem. Rada města o možném vyhlášení konkurzů – u
nás se týká ZŠ a MŠ a ZUŠ – prvně diskutovala 23. ledna.
Konkurz na ZŠ a MŠ nevyhlásila. Následně se k této
záležitosti vrátila 2. dubna. Výsledkem diskuse bylo
schválení usnesení 10/07/2012 – vyhlášení konkurzního
řízení.

Na veřejném jednání zastupitelstva města ve středu
25.dubna byla posledním diskusním bodem právě záležitost
vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠ a MŠ Police nad
Metují.
Zřizovateli – městu – nepřísluší hodnotit práci učitelů a
vychovatelů. Zřizovateli se zodpovídá ředitel školy. Ten je
osobou, která má za úkol prezentovat svěřené zařízení. RM
po nelehkém procesu vývoje událostí, čekání na změnu
legislativy, čekání na jasný výklad, došla k názoru, že
výběrové řízení vyhlásí. Pana ředitele Karla Nývlta
neodvolala. Jen dala najevo, že není zcela přesvědčena o
vhodnosti potvrzení jeho funkce na dalších 6 let. S plnou
zodpovědností se rozhodla dát mu prostor obhájit se.
Prezentovat práci jeho týmu, koncepci školy, spolupráci se
zřizovatelem, apod. RM se rozhodla dát možnost i dalším
případným uchazečům.
Z reakcí kolegyň jsem si uvědomila, že pracovníci školy
si vztáhli naše rozhodnutí na sebe. Na svoji nelehkou práci.
Na povrch vyplouvaly skutečnosti, které mnou otřásaly.
Zřizovatel hodnotí to, co ví nebo to, co vidí. My o vnitřní
práci školy opravdu mnoho nevíme. To však učitelé a
vychovatelé nemohou mít za zlé nám, ale svému vedení. To
má mimo jiné za úkol prezentovat práci celého zařízení.
Otázka konkurzu na ZŠ a MŠ se dostala do mamutích
rozměrů. Především kuloárních a expresivních.
Práce pana ředitele Karla Nývlta, všech pracovníků
škol, si vážím. Při ohlédnutí zpět jsem ráda, že jsem při
revokaci usnesení zvedla ruku pro konkurz.
V pátek 4. Května jsem strávila velmi příjemný večer
s panem převorem Siostrzonkem. Povídali jsme především o
polickém klášteře a chystaném výročí benediktinů v roce
2013.
Tentýž den jsem se byla podívat na tréninku Free
Runningu, setkala se s Honzou Jenkou a dalšími nadšenci. Ti
již v sobotu pracovali za sokolovnou na přípravě „svého“
areálu. Velmi aktivně navázali na podzimní dohodu s jejich
staršími kolegy.
Ida Jenková

Připomínáme placení poplatků za
odpady a ze psů.
Oba poplatky měly být uhrazeny nejpozději do
31.3.2012. Ještě stále je mezi Vámi poměrně dost
těch, kteří na úhradu těchto poplatků zapomněli !!
Poplatek za odpady byl pro rok 2012 stanoven částkou
500,-Kč na osobu a rok. Veškeré úlevy a osvobození dle
vyhlášky města zůstávají beze změny.
Poplatek ze psů se nemění – 300,-Kč za psa v domech do
tří bytových jednotek, 500,-Kč za psa v domech od 4
bytových jednotek, 250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov,
200,-Kč důchodci.
Oba poplatky můžete uhradit přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 23 nebo bezhotovostně převodem na účet
č.9005-4629551/0100. Při bezhotovostní platbě uveďte
prosím do textu pro příjemce jména všech poplatníků, na
které se platba vztahuje a při úhradě obou poplatků naráz
rozdělte úhradu za odpady a za psy do dvou jednotlivých
plateb. U platby za psy uveďte do VS - 1341, SS – rodné
číslo poplatníka, u platby za odpady do VS – 1340, SS –
rodné číslo jednoho z poplatníků. To vše z důvodu správného
zaúčtování plateb ke konkrétním poplatníkům.
Případné dotazy zodpovíme každý pracovní den na tel.č..
491 509 991

D. Adamová FSO MěÚ Police nad Metují

Filipojakubská noc
(odpověď na výzvu z PM č. 4/2011)
V minulém měsíci jsem byl prostřednictvím skautského
okénka vyzván k účasti na výběru místa pro májku, včetně
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pomoci s jejím stavěním a hlídáním. Předně vyjádřím určité
postesknutí nad tím, že tyto věci řešíme „přes noviny“,
když daleko účinnější a jednodušší způsob řešení, je osobní
setkání a hovor z očí do očí. Zároveň je mi líto, že jsem se
nemohl vyjádřit už přímo do minulého čísla měsíčníku, neb
jsem se o rukavici, hozené mi skauty, dozvěděl až poté, co
byl již měsíčník v distribuci.
Pokud by totiž došlo k setkání, bylo by jasné, jak je
„stavění májky“ vymyšlené (byť v krátkosti pod článkem
paní starostka toto uváděla na pravou míru). Každopádně
pomoc se stavěním mi byla nakonec odepřena z důvodu
jednání rady města, které se konalo 30. 4. Nicméně hlídání
májky jsem již svou účastí podpořil. Nejprve ve chvíli, kdy
jsem běžel ověřit, zda k požáru na Záměstí odjeli i ti, kteří
hlídali májku, a po druhé v době po půlnoci, kdy jsem na
místě zůstal až do rozednění (a mohl se taky těšit
z návštěvy Maxových, či ze zastávky Brátových, vracejících
se z Prahy). Každopádně májka zůstala letos uhájena
(nikoliv mojí zásluhou), za což patří dík všem hasičům (a
dalším), kteří na náměstí trávili při hlídání celou noc (byť
to nebylo pro všechny úplně jednoduché).
p. s. diplomovou práci mám odevzdanou, nikoliv
obhájenou. Státní závěrečnou zkoušku před sebou, přičemž
i po ukončení studií bude třeba věnovat čas spoustě
pracovních a domácích restů, vzniklých v době studií, takže
ono vzletné „času dost…“, zmíněné ve skautském okénku,
si budu moci říci možná během podzimu, kdy začnou
přicházet dlouhé večery V případě potřeby zveřejnění
některých dalších personálií jsem připraven
Jiří Škop, místostarosta

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PRŮZKUMU
BŘIDLICOVÝCH PLYNŮ
V rámci petiční akce pořádané v rámci odporu proti
rozhodnutí MŽP o povolení průzkumného území pro
průzkum výskytu zemního plynu a ropy v břidlicových
vrstvách se podařilo sesbírat 18.300 podpisů (!!!),
přičemž podepsané petiční archy byly předány panu
ministrovi, resp. jím pověřenému náměstkovi. Je zcela na
místě poděkovat v tuto chvíli všem, kteří se podíleli na
sběru podpisů, jakož i všem, kteří svůj názor vyjádřili
připojením se k naší petici. Je třeba mít na paměti, že
jedině společným úsilím a společně vyvíjeným tlakem
můžeme v této věci dosáhnout pro nás pozitivního výsledku.
Na základě našeho pozvání se pak v polovině měsíce
dubna zúčastnil jednání se starosty měst a obcí dotčeného
regionu ministr životního prostředí. Na tomto pracovním
setkání pan ministr předeslal své rozhodnutí, které byl
v danou chvíli již připraven vydat na základě doporučení
rozkladové komise. Ministr životního prostředí svým slovům
později dostál, přičemž v závěru měsíce dubna vydal
rozhodnutí, kterým bylo původní rozhodnutí o vymezení
průzkumného území Trutnovsko zrušeno, přičemž věc byla
vrácena královéhradeckému pracovišti MŽP k novému
projednání. Je třeba situaci dále sledovat, neboť toto
vítězství je jen dílčím úspěchem v poměrně právně
komplikovaném procesu. Z tohoto důvodu byla v prvním
květnovém týdnu ustavena pracovní komise složená jak ze
zástupců samospráv, tak ze zástupců státní správy a
odborníků. Účelem této pracovní skupiny bude příprava
argumentů pro nové projednání těžařské žádosti, přičemž
cílem těchto argumentů musí být definitivní zamítnutí
těžařské žádosti.
Pro tuto chvíli byl tedy ukončen sběr podpisů v rámci
petice pořádané samosprávami, přičemž petiční výbor
vyčká ve stavu bdělosti dalšího postupu MŽP v dané věci,
aby tak bylo možné – bude-li to nezbytné – pořádat další
petiční či obdobnou akci. Ustavující členové petičního
výboru se shodli na tom, že nyní je na místě vyjadřovat
podporu souběžně organizované petici STOP HF, která je
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pořádána občanským sektorem, a která cílí na úplný zákaz
těžby za užití technologie hydraulického štěpení v České
republice. Členové petičního výboru tímto děkují všem
občanům, kteří petiční akci samosprávy podpořili svým
podpisem či pomocí se sběrem podpisů a organizací
petice!
Jiří Škop, místostarosta

BUDOUCNOST POLICKÉHO MILPA
(odpověď na článek R. Hejnyše)
V minulém čísle PM se R. Hejnyš ve svém článku zabýval
možností využití areálu bývalé mlékárny MILPO. K jeho
článku si dovolím krátkou reakci, která snad vnese trochu
světla do této problematiky.
1) město již několikrát jednalo se správcem konkursní
podstaty, který však nabízel možnost koupě areálu za
takovou cenu, kterou nemohlo město (s výhledem
nevyhnutelné demolice areálu) akceptovat. Na druhé straně
pak správce konkursní podstaty neuspěl s návrhem na
snížení kupní ceny objektu u věřitelského výboru. I přes
tato neúspěšná jednání město zajistilo odborný odhad ceny
demolice objektu. Provedení demolice objektu by městský
rozpočet stálo 4 – 6 mil. Kč, tento nepřesný odhad vychází
z toho, že je možné, že by v určitých případech nebylo
nutné demolovat celý areál, ale část (administrativní část)
by mohla být ponechána k další rekonstrukci;
2) budoucí využití areálu je rovněž problematické.
Panuje určitá obecná shoda na tom, že není žádoucí, aby
byl areál dál průmyslově využit, přičemž již nyní
zpracovávaná dokumentace nového územního plánu bude
navrhovat jiné využití tohoto prostoru v případě
definitivního ukončení mlékařské výroby (tj. po demolici
areálu). Jak píše R. Hejnyš, nabízí se využití pro bydlení,
ale tam je otázka bydlení jakého typu. Na straně jedné má
město poměrně dostatek „sociálních“ bytů, přičemž
v některých případech se jedná i o byty, o jejichž obsazení
není zájem. Výstavba dalších takových bytů by tak byla
neefektivní. Nabízí se otázka výstavby kvalitativně lepších
bytů o velikosti 2 – 3 kk, avšak po zkušenosti soukromého
investora, který realizoval bytový dům na sídlišti, není příliš
zřejmé, že by se podařilo nalézt dostatek osob se zájmem o
finanční účast na takovém projektu. V neposlední řadě se
též nabízí využití pro tzv. byty s pečovatelskou službou,
nicméně i současná situace s nezájmem o byty
v pečovatelském domě nenahrává takovémuto typu
investice (avšak s ohledem na demografický vývoj je třeba
tuto možnost neustále vnímat jako živou).
3) možnost užití dotací na rekonstrukci, přestavbu či
demolici se samozřejmě nabízí, avšak ne vždy máme stejné
možnosti jako menší obce, a ne vždy je výše poskytované
dotace tak lákavá, jak to vypadá ve chvíli, kdy je dotační
výzva zveřejněna. U investic hrazených z dotace je důležité
vnímat dva zásadní aspekty, neboť v řadě prvé je třeba
„mít“ dostatek prostředků na finanční spoluúčast, a v řadě
druhé je třeba uspět v řízení o udělení žádosti. Takže jak
mohou na jedné straně vypadat dotace lákavě, tak na
straně druhé mohou znamenat zbytečně vynaložené
prostředky (pro příklad si představme situaci, kdy necháme
zpracovat pro rekonstrukci areálu projektovou dokumentaci
v řádu statisíců korun, následně neuspějeme se žádostí o
dotaci a v „šuplíku“ nám zůstane ležet projekt, na jehož
realizaci se nám nebude dostávat finančních prostředků);
K povzdechu stran vzdálenosti komunální „politiky“
řadovým spoluobčanům uvedu již jen krátkou poznámku.
Každý občan má právo účastnit se jednání zastupitelstva
města, kde může vyslechnout řadu informací, kde může být
tak říkajíc vtažen do děje, a kde může klást své dotazy,
případně vyslovit kritický názor. Každý občan má pak vedle
toho řadu politických práv, která spočívají mimo jiné v
právu volit, a v právu být volen do obecního

zastupitelstva. Konečně je též právem každého občana být
členem politické strany nebo hnutí, které se komunální
politikou zabývají, a je tedy věcí každého, jak hluboký
zájem o účast na správě věcí veřejných projeví. Je veliká
škoda, že když svobodně můžeme, tak odmítáme některých
svých práv plně využívat…
Závěrem připomínám, že moje dveře jsou otevřené
všem po informacích dychtícím občanům, přičemž pokud
budu disponovat požadovanou informací, vždy ji rád
poskytnu, případně se pokusím ji sehnat a poskytnout.
Jiří Škop, místostarosta

Oprava povrchu komunikace
Pěkov - Hony
V těchto dnech firma SVOBODA - dopravní a
inženýrské stavby a.s. Meziměstí, dokončuje plánovanou
rekonstrukci povrchu místní komunikace v lokalitě Pěkov Hony. Rekonstrukce byla zahájena v listopadu 2011, ale
vzhledem k trvalému zhoršení klimatických podmínek,
musely být asfaltové vrstvy, příkop a terénní dokončovací
práce zhotoveny až na jaře letošního roku. Stavba byla
provedena podle projektové dokumentace vypracované
autorizovanou projekční kanceláří pro dopravní stavby M.I.S a.s. Hradec Králové. Pro dané místo má dostatečné
parametry a splňuje současné požadavky na místní
komunikace. Její součástí je i odvodňovací příkop, který byl
vybudován z důvodu zachycení povrchové a případné
přívalové vody a také proto, aby nedocházelo k podmáčení
konstrukce vozovky a jejímu následnému poškození v
budoucnosti. Po definitivním dokončení bude geodeticky
zaměřena a zkolaudována. Doufáme, že tato nová cesta
bude sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Muzeum papírových modelů
Přestože se o něm již delší
dobu v Polici a okolí hodně
mluví, jen málokdo si pod tímto
pojmem dokáže představit něco,
co stojí za zhlédnutí. Ale opak je
pravdou. Muzeum bylo otevřeno
pro veřejnost 30. dubna v 9.00
hod.
A
reakce
prvních
návštěvníků
jsou
více
než
výmluvné.
„Úžasné!“
„Neuvěřitelné! To snad ani nemůže být slepené jen
z papíru!“ Ale opravdu je. Papíroví modeláři dokáží vytvořit
vskutku umělecká díla, která stojí za to vidět. Stačí přijít a
přesvědčit se na vlastní oči. Proto je také na pátek
11. května pro poličáky (a nejen pro ně) připraveno
Odpoledne v muzeu. Vstupné bude dobrovolné a můžete se
přijít přesvědčit, jak zajímavé věci lze z papíru vytvořit.
A protože kupodivu ne každý z místních ví, kde muzeum je,
naleznete v krátké době po městě dvanáct krásných
postaviček, které Vás do muzea dovedou. Najdete je
všechny? Pokud ano, tak písmena, která jsou u nich
uvedena, vám prozradí velké tajemství. Podaří se někomu
je seřadit a sestavit z nich smysluplný text? Pokud ano,

přineste jej do muzea. A třeba se dočkáte i překvapení.
Těšíme se na viděnou s Vámi v muzeu papírových modelů.
Josef Hejnyš

POŽÁR DOMU ČP. 244
VE ŽĎÁRSKÉ ULICI
30. 4. 2012 došlo k požáru domu č. p. 244 v ulici
Žďárská. V souvislosti s tímto požárem se vyrojila řada
zaručených informací, které je nezbytné uvést na pravou
míru.
Ke dni 4. 5. 2012 dosud nebyla oficiálně oznámena
příčina požáru, není tedy dosud zřejmé, zda k požáru došlo
nešťastnou náhodou, či zda se za původem požáru skrývá
úmysl či nedbalost. Sám jsem byl na místě pár minut po
vypuknutí požáru a netroufl bych si dělat jakékoliv závěry,
a stejně tak se (do dnešního dne) vyjadřovaly i kompetentní
osoby.
Městem se dále šíří informace o tom, že hasiči neměli
dostatek vody pro zásah. Tato informace je dle mého soudu
nepřesná. Zásah hasičů byl v daném místě komplikovaný
z prostorových důvodů (šířka ulice), přičemž začátek zásahu
byl zajištěn prostřednictvím vozů s cisternami. Intenzita
požáru byla v určitou chvíli taková, že bylo nezbytné
přivedení další vody, která byla zajišťována částečně
z veřejného vodovodu (z požárního hydrantu). Avšak
kapacita vodovodního řadu v této části města je omezená,
stejně jako tlak vody v něm (limitem je počet napojených
nemovitostí v daném místě a nadmořská výška hladiny
polického vodojemu). Z toho důvodu byla ještě posílena
doprava vody pro zásah z provozovny společnosti Pejskar a
spol. s r. o.
Dále pak byla řešena otázka poskytnutí nouzového
ubytování. Tato povinnost náleží ze zákona obci. Je
pravdou, že město nemělo takové nouzové ubytování (pro
kohokoliv postiženého požárem) připravené. V době požáru
jsme se ve spojení s paní starostkou a velitelem místních
hasičů J. Hubkou, pokoušeli nouzové ubytování zajistit,
avšak v danou chvíli bez úspěchu. Bydlení na pár dní
nakonec zajistili příbuzní postižené rodiny s tím, že trvali
na tom, aby město dostálo zákonné povinnosti a zajistilo
pro postiženou rodinu nouzové řešení. Je třeba dodat, že
tato zákonná povinnost je nastavena tak, že obec je
povinna ubytování zajistit až na 6 měsíců, nenajde-li
požárem postižená osoba sama jiné řešení. V průběhu pátku
se pak podařilo zajistit pro rodinu nouzové bydlení, přičemž
město v tomto ohledu nijak nevybočilo ze standardů, jaké
by mělo v obdobné situaci poskytovat jiným fyzickým
osobám.
V souvislosti s požárem postiženou stavbou je pak třeba
nastínit další možný postup:
- o osudu stavby rozhodne stavební úřad, a to na základě
projednání věci s vlastníkem stavby, hasiči, památkáři
(průčelí stavby je památkově chráněno), a na základě
posouzení statikem. Statik bude vyzván v posouzení
možnosti využít zbývající konstrukce přízemí k obnově
objektu, jakož i k vyjádření nutnosti odstranit celý
objekt;
- stavební úřad může rozhodnout buď o nařízení
odstranění stavby (pokud bude stavba natolik
poškozená, že nebude ekonomicky únosné ji opravit; či
pokud bude stavba ohrožovat život a zdraví osob
v okolí), nebo o provedení nezbytných úprav stavby (či
provedení zabezpečovacích prací na ní tak, aby bylo
možné ji v budoucnu rekonstruovat). Stavební zákon
nabízí i možnost zahájení oprav stavby na podkladě
ohlášení s tím, že vlastní povolení bude vyjednáno na
základě doložení všech potřebných podkladů v průběhu
provádění prací (jedná se o tzv. mimořádný postup
aplikovatelný v případě havárie, požáru, živelní
pohromy, apod.);
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-

k provedení prací (odstranění, nezbytná úprava), musí
stavební úřad poskytnout povinnému přiměřenou lhůtu,
aby tak tato osoba byla schopna splnění nařízení
povinnosti zajistit;
- nabízí se i možnost prodeje poškozené nemovitosti
současným vlastníkem nemovitosti a tím přenesení výše
uvedených povinností na jiný subjekt.
Je zřejmé, že požářiště působí nyní nevzhledně, a že je
i potenciálně nebezpečné stran možnosti pronikání
zvídavých dětí do jeho prostoru, nicméně věřím, že všichni
(zejména sousedé) budou mít dostatek trpělivosti
s postupem v dané věci, a že všichni rodiče poučí své děti o
nebezpečnosti toho místa (zejména stran možnosti zřícení
některých konstrukcí). Po zkušenosti s likvidací následků
požáru chalupy Na Splachově je však zřejmé, že k dosažení
stavu, s nímž budou všichni zainteresovaní spokojení, vede
ještě dlouhá cesta, jejíž délku odhaduji již nyní na několik
měsíců.

Jiří Škop, místostarosta

Nové vycházkové sezení u „Cikánky“
V
předvečer
1.
máje
zrealizoval DSO Lesy Policka,
na jednom ze sdružených
majetků, další dřevěnou stavbu.
Po altánu na vyhlídce ,,Na Strážnici“, v lokalitě na Záměstí,
byla na vycházkovém místě u „Cikánky“, v lokalitě pod
Klůčkem, sestavena nová pevná konstrukce dvou lavic a
stolu. Tento masivní mobiliář je vyroben z jedlového a
douglaskového dřeva. Umístění nového sezení je dáno
možností terénu, potřebným zastíněním okolními stromy a
výhledem na Polici a okolí. Pro stylové ujednocení bude
ještě odebrána stávající dřevo-betonová lavička a
přesunuta vahadlová houpačka blíže k hrazdám.
Takže na Policko lze nyní shlížet jak z altánu na
Záměstí, tak i z opačné strany od „Cikánky“. Stejná stavba
byla realizována v loňském roce nad Českou Metují a další
se připravuje pro Maršovské údolí. Na závěr zbývá už jenom
popřát novému sezení dlouhou životnost a mnoho
spokojených a slušných uživatelů místních i vzdálených.

Hodnotí se množství vytříděných plastů, nápojových
kartonů, papíru, skla, společně s množstvím nebezpečných
odpadů, vyřazených elektrozařízení a bioodpadů na osobu.
V posledním ročníku (za rok 2011), v kategorii 500-5000
obyvatel, se město Police n. M. umístilo na úžasném 1.
místě (z cca 150 obcí a měst v této kategorii v KHK) a
celkově na 2. místě (ze všech cca 500 obcí a měst KHK).
Výsledky soutěže byly do poslední chvíle drženy v tajnosti a
slavnostně vyhlášeny v úterý 17. 4. 2012 v budově KHK.
Tohoto slavnostního vyhlášení jsme se zúčastnili a
převzali titul Čistá obec 2011, skleněný emblém a šeky
na finanční odměnu ve výši 120.000,- Kč (60.000,- Kč od
spol. Eko-kom, a.s. a 60.000,- Kč od KHK). Pravidla pro
využití těchto financí budou dána darovací smlouvou.
Předběžně lze konstatovat, že je bude možné využít pro
nakládání s odpady a životní prostředí. Budeme hledat
jejich smysluplné využití. Pokud se chcete podívat na
fotografie, najdete je na internetové adrese:
www.cistykraj.cz/media-fotogalerie.html?id=46
Můžeme říci, že je to skvělý výsledek a je to společná
zásluha, ocenění i vizitka nás všech. Je to zúročení
dlouhodobého úsilí o řádné nakládání s odpady a největší
dík patří samozřejmě polickým občanům za jejich
zodpovědný přístup. Udělené ocenění je i určitý závazek do
budoucna. Snažme se proto toto přední umístění, tuto
vysokou laťku, udržet i do dalších ročníků soutěže. Přinese
nám to nejenom prestiž, ale i skutečně čistší město a
hlavně poměrně významný pravidelný příjem pro město od
spol. Eko-kom (podle dosavadního vývoje cca 650.000,- Kč
ročně).

Tisková zpráva spol. EKO-KOM:

Co mají společného Říčky v Orlických
horách, Úpice a Police nad Metují?
Jsou nejčistšími obcemi Královéhradeckého kraje!

Luboš Binar výkonný ředitel DSO Lesy Policka,
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

ODPADOVÉ INFORMACE
Soutěž „Čistá obec 2011“ - výrazný
úspěch města Police nad Metují
Společnost Eko-kom, a.s., společně s KHK a CEP,
pořádá každoročně (letos již pošesté), v rámci projektu
„Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, soutěž měst a obcí,
zapojených do systému Eko-kom, v třídění odpadu.
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Po celý loňský rok soutěžily obce
v Královéhradeckém kraji o titul „Čistá
obec 2011". V pořadí 6. ročník soutěže
tradičně spolupořádaly autorizovaná
obalová společnost EKO-KOM, a.s.,
Královéhradecký kraj ve spolupráci se spol. ASEKOL s.r.o. a
Centrem evropského projektování, příspěvkovou organizací
Královéhradeckého kraje.
Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny v úterý 17.
dubna 2012 v sídle KHK na Pivovarském náměstí v Hradci
Králové. Vítězové si odtud odnášeli nejen titul „Čistá
obec“, ale také finanční odměnu.
„Královéhradecký kraj je každoročním podporovatelem
této soutěže, protože čisté obce logicky znamenají také
čistý kraj. V takovém regionu se lépe žije, dýchá a můžeme
k nám lákat turisty do krásné, zdravé přírody a čistých a
upravených měst. Navíc soutěž motivuje občany třídit ještě
kvalitněji a názorně jim ukazuje, že třídit se vyplácí,“ řekl
k soutěži hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Obce byly hodnoceny ve třech kategoriích rozdělených
podle počtu obyvatel. Těmito kategoriemi byly obce do 500
obyvatel, do 5000 obyvatel a nad 5000 obyvatel. Při
hodnocení nás zajímala výtěžnost tříděného odpadu,
hustota sběrné sítě, efektivita svozu odpadů, úroveň sběru
nebezpečných odpadů, bioodpadů a stavebních odpadů.
Krom titulu, vítězné obce získávají také finanční odměnu,“
nastínil pravidla soutěže Tomáš Pešek, regionální manažer
společnosti EKO-KOM.
„V kategorii do 500 obyvatel zvítězila obec Říčky
v Orlických horách, v kategorii od 500 do 5000 obyvatel
město Police nad Metují a v kategorii nad 5000 obyvatel
vyhrálo město Úpice. To se také stalo absolutním vítězem,"
dodal Pešek.
Úpice zvítězila ve své soutěžní kategorii už potřetí,
poprvé v roce 2008 a poté v roce 2009, a patří tak k
nejúspěšnějším městům v historii soutěže. Občanům se daří
vytřídit 40 % všech odpadů, které vyprodukují.
V soutěži Čistá obec 2011 byla udělena také zvláštní
ocenění. Jsou to ceny pro absolutního vítěze, pro tzv.
skokana roku a dále cena společnosti ASEKOL, s.r.o.
udělovaná v rámci zpětného odběru elektrozařízení.
Titul Skokan roku 2011 získala malá obec ležící na okraji
Českého ráje - obec Březina s pouhými 66 obyvateli. V roce
2010 se obec umístila až na 318. místě, v roce 2011
poskočila až na 28. místo, tedy o 290 příček!
„Naše obec je ekologicky zaměřená, není nám lhostejná
příroda, a proto třídíme. I když přiznávám, že určitou roli
v tom hraje i finanční stránka,“ prohlásil Libor Valenta,
starosta obce Březina. „V obci jsme třídili již dříve a
veškeré náklady hradili z našeho rozpočtu. Po příchodu
EKO-KOMu se naše náklady vyrovnaly a již nemusíme tolik
doplácet,“ dodal Valenta.
Adeptem na titul skokana roku byla obec s 93 obyvateli
a známé středisko zimních sportů Říčky v Orlických horách,
které „poskočily“ o 109 míst oproti předchozímu roku. Obec
se nakonec stala vítězem v soutěžní kategorii do 500
obyvatel a patří mezi „Čisté obce“ 2011.
Tituly Čistá obec jsou ve všech kategoriích spojeny s
finančním ohodnocením. První místo v každé kategorii je
ohodnoceno finanční odměnou ve výši 120 000 korun,
stříbrná příčka je spojena s částkou 60 000 korun a třetí
místo pak s částkou 30 000 korun. Stejná odměna náleží
také absolutnímu vítězi a skokanovi roku.
Zvláštní cenu společnosti ASEKOL v oblasti zpětného
odběru elektrozařízení získaly za rok 2011 obec Sadová
(kategorie do 500 obyvatel s finanční odměnou 15 000
korun), město Rokytnice v Orlických horách (kategorie 501 –
5000 obyvatel s finanční odměnou 30 000 korun) a město
Chlumec nad Cidlinou (kategorie nad 5001 obyvatel
s finanční odměnou 45 000 korun).
„Vždy mě potěší, když vidím aktivitu a nadšení, se
kterým obce a města do soutěže vstupují. Domnívám se, že
to není jen kvůli finanční odměně, i když je určitě
zajímavá, ale že obce a jejich občané to dělají s vědomím,
že pomáhají životnímu prostředí a tedy i sami sobě,“ dodal
krajský radní pro oblast životního prostředí Jan Tippner.
Projekt „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v
Královéhradeckém kraji, jehož cílem je vytvořit funkční a
efektivní systém sběru a třídění odpadu a zároveň zvýšit
vědomosti obyvatel o této problematice, navazuje na
celostátní kampaň zajišťovanou společností EKO-KOM, a.s.
Více informací je možné najít na internetových stránkách
projektu - www.cistykraj.cz.
Na těchto internetových stránkách jsou také uveřejněna
pravidla soutěže pro letošní rok. Soutěž je vyhlášena na
období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Mohou se jí zúčastnit
všechny obce Královéhradeckého kraje. Došlo však ke
změnám ve velikosti kategorií - v roce 2012 se soutěží v
kategoriích do 300 obyvatel, od 301 do 2000 obyvatel a v
kategorii nad 2001 obyvatel. Soutěží se o finanční odměnu
ve výši 100 000 korun, 70 000 korun a 40 000 korun. Také v

roce 2012 budou uděleny tři zvláštní ceny, a to Absolutní
vítěz, Skokan roku a Cena společnosti ASEKOL.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE ČISTÁ OBEC 2011
kategorie do 500 obyvatel
1. místo
Říčky v Orlických horách
2. místo
Olešnice
3. místo
Třebihošť
kategorie od 500 do 5000 obyvatel
1. místo
Police nad Metují
2. místo
Solnice
3. místo
Pec pod Sněžkou
kategorie nad 5000 obyvatel
1. místo
Úpice
2. místo
Hořice
3. místo
Dvůr Králové nad Labem
absolutní vítěz
Úpice
skokan roku
Březina
Ceny společnosti ASEKOL
kategorie do 500 obyvatel – Sadová
kategorie od 501 do 5000 obyvatel – Rokytnice v O. h.
kategorie nad 5001 obyvatel – Chlumec nad Cidlinou
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s,
tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz
Lenka Vorlová, regionální manažerka ASEKOL s.r.o.
tel.: 725 867 395, Eml.: vorlova@asekol.cz

Změna intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu z popelnic
v integrovaných obcích
Připomínáme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova a
Honů, že od 18. kalendářního týdne dojde ke změně
svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic
z týdenního na 14-ti denní. Od výše uvedeného týdne bude
tedy tento odpad svážen v sudých týdnech (20., 22., 24. …).
Změna na týdenní svoz pak opět nastane v září, a to po 38.
kalendářním týdnu. Svozový harmonogram je uvedený na
internetových stránkách města.

Pouliční sběr a svoz nebezpečných a
objemných složek komunálního odpadu a
elektrozařízení z domácností
Ve 20. kalendářním týdnu, a to ve středu 16. května
2012, proběhne v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na
Honech pravidelný „pouliční“ sběr a svoz nebezpečných
a objemných složek komunálního odpadu a vyřazených
elektrozařízení z domácností. Sběr proběhne zastávkovým
způsobem, podle známého harmonogramu:
Zast. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ulice, nároží, místní část

čas příjezdu a odjezdu

Radešov
Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
Hlavňov, parkoviště na otočce
Pěkov, bus zast. u skladu fy. Čáp a syn
Pěkov, u knihovny
u odbočky na "malé" Hony
Hony, náves
Pěkov, u č.p. 55
pod Petrovicemi u č.p. 270

16.00 16.20 16.35 16.50 17.10 17.25 17.35 17.50 18.05 18.25 -

16.10
16.30
16.45
17.00
17.20
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30

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

Nové „E-boxy“
Pro usnadnění třídění
drobných
vyřazených
elektrozařízení,
rozmístilo
město, ve spolupráci se
společností
ASEKOL,
dvě
speciální nádoby, tzv. „Eboxy“, pro jejich odkládání.
Jedná se o interiérové nádoby
přístupné všem občanům a
určené jednak pro odkládání
baterií a akumulátorů (ty se
dávají do horní části nádoby)
a
dále
pro
odložení
vysloužilých
malých
elektrozařízení - mobily,
telefony,
vysílačky,
kalkulačky, drobné počítačové
vybavení, malá rádia, discmany, DVD přehrávače, MP3
přehrávače, elektronické hry, digitální fotoaparáty, kamery
apod. (ty se dávají do dolní části).
Tyto nádoby jsou umístěny:

ve vstupní chodbě České pošty

ve vstupní chodbě Pellyho domů
Vyvážení E-boxů bude zajišťovat kolektivní systém
ASEKOL, stejně tak i následnou ekologickou likvidaci a
využití odloženého. Hlavním cílem rozmístění těchto boxů,
vedle usnadnění třídění, je také zvýšení množství sebraných
malých spotřebičů. Ty totiž stále ještě často končí
v popelnicích ve zbytkovém odpadu a následně na skládce.
To je velká škoda, protože zcela zbytečně dochází
k hromadění dalšího odpadu, který obsahuje řadu cenných
surovin, které by mohly být znovu využity. Naopak pokud je
elektrozařízení odevzdáno k recyklaci je zajištěno, že
drtivá většina materiálů, ze kterých jsou vyrobena, bude
opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní
prostředí.

Město Police nad Metují
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů

konkursní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy
Police nad Metují, okres Náchod,
se sídlem Police nad Metují, Na Babí 190
s nástupem od 1. 8. 2012
a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele
na období 6 let.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:
 vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 znalost problematiky řízení ve školství a školských
předpisů,
 občanská a morální bezúhonnost,
 dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
 ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 čestné prohlášení o průběhu všech předchozích
zaměstnání včetně časového vymezení,
 strukturovaný životopis,
 koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
popř. doklad o jeho vyžádání,
 čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky a Slovenské republiky, ve znění
pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po
1. 12. 1971),
 originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k
výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců),
 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 18. 5. 2012 na adresu:
Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98,
549 54 Police nad Metují
Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

Zvláštní poděkování polické základní škole
Ve středu 18. dubna 2012 se polická základní škola opět
tradičně zapojila, v rámci celosvětové aktivity Den Země,
do úklidu města. Žáci 6. - 9. tříd se svými učiteli vyšli do
okolí a uklízeli odpadky a drobné černé skládky, které po
sobě zanechali někteří naši bezohlední spoluobčané nebo
jiní návštěvníci města. Žákům byly předány plastové pytle,
které pro tento účel věnovala společnost Marius Pedersen,
a.s. a do nich byly odpadky soustředěny. Naplněné pytle
pak odvezli pracovníci polických technických služeb. Město
Police nad Metují velmi děkuje všem žákům, učitelům a
vedení základní školy za provedení tohoto úklidu. Velkou
měrou tak přispívají ke zlepšení čistoty a vzhledu města,
učí se základním návykům udržování společného pořádku a
dávají tak dobrý příklad všem, kteří nevědí, jak mají
s odpady řádně nakládat.
Ing. Jan Troutnar a Ida Jenková
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Rozpis lékařů stomatologické
služby květen - červen 2012
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
12. 5. – 13. 5.

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n. M.

19. 5. – 20. 5.

MUDr. Josef Práza
ZS Machov

26. 5. – 27. 5.
02. 6. – 03. 6.
09. 6. – 10. 6.

MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
MUDr. Miloš Patelák
Sadová 44, Broumov
MUDr. Josef Práza
ZS Machov

491 581 394
602 333 460
491 547 139
603 479 132
491 524 334
491 547 139

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 3. 5. 2012 čtyři 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.



fyzická osoba, která svou činností přispívá k
rozvoji společenského, kulturního, sportovního
života v Polici nad Metují, či se jinak podílí na
zlepšování kvality života občanů v regionu Policka.
Termín ukončení výzvy:
Ukončení příjmu žádostí je 31. května 2012 (čtvrtek).
Podání a přijetí žádosti:
Vyplněnou žádost o grant žadatel odevzdá v písemné
podobě na podatelně městského úřadu nebo ji zašle
elektronicky na adresu podatelna@meu-police.cz.
Formuláře jsou k dispozici na městském úřadě, na
webových stránkách města – www.meu-police.cz (odkaz
Polická radnice – Granty, příspěvky dotace – Granty a
příspěvky města) nebo na www.policko.cz (odkaz Kultura,
sport, volný čas – Místní spolky a organizace).
Eva Pápaiová, správa dotací

Další příspěvky města Police nad
Metují pro rok 2012
Pes, kříženec
černé barvy.

Fena, kříženec
černohnědé barvy.

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

V průběhu měsíce dubna byl
v České
Metuji
odchycen
dlouhosrstý jezevčík, pes rezaté
barvy. Město takto vypomohlo
obci dočasně umístit pejska
v našem útulku.
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

II. výzva k předkládání žádostí
o poskytnutí veřejné podpory
z rozpočtu města Police nad Metují
pro rok 2012
Obsah programu:
Finanční podpora sportovních, kulturních, společenských
apod. akcí
Finanční podpora činnosti spolků a zájmových organizací
Cíl programu:
Podpora
v
oblasti
společenských,
kulturních,
sportovních, sociálních a jiných aktivit v regionu Police nad
Metují.
Oblasti podpory:

Kultura

Sport

Sociální oblast
Oprávnění žadatelé:

právnická osoba neziskového charakteru (spolky,
soubory, občanská sdružení, nadace a další
organizace),

příspěvek na práci s mládeží podporovaných organizací
se sportovním zaměřením v Polici nad Metují
Grantová komise města rozdělí během měsíce června
finanční prostředky, které jsou v rozpočtu města vyčleněny
na práci s mládeží. Celkem se pro rok 2012 jedná o částku
100 000,- Kč. O tento příspěvek můžou zažádat organizace,
které jsou ve schválených Zásadách financování sportu
města Police nad Metují počítány mezi městem garantované
organizace, tedy:

TJ Spartak Police nad Metují,

TJ Sokol Police nad Metují,

TJ Sokol Hlavňov,

SK Pěkov,

AMK Police nad Metují,

Skaláci – Skaut Police nad Metují.
O příspěvek výše jmenované organizace žádají
prostřednictvím formuláře Žádost o finanční příspěvek na
práci s mládeží, který je zveřejněn na webových stránkách
města, případně bude k vyzvednutí na městském úřadě
v kanceláři správy dotací, u Evy Pápaiové.

Usnesení rady města ze zasedání
č. 8 a 9 /2012 ze dne 16. 4. A 30. 4.2012.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 1 - jednotlivé položky
rozpočtových opatření č. 1 – 3 .
Souhrnné zvýšení příjmů a výdajů činí 9 960,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 2 jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 4-6. Souhrnné
zvýšení příjmů a výdajů činí 1 153 602,- Kč.
RM schvaluje, aby AMK Police nad Metují použil znak města při
propagaci akce „Dětský den spojený s trial show, doprovodnými
programy a večerní zábavou“, který se bude konat 2. 6. 2012.
RM schvaluje osvobození večerní zábavy pořádané AMK Police
nad Metují 2. 6. 2012 v rámci akce „Dětský den spojený s trial
show, doprovodnými programy a večerní zábavou“ od poplatku
ze vstupného. Výtěžek bude použit na financování programu
celého dne.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:„ZŠ výměna
podlahové krytiny u 7 tříd 2. stupně“.
1.Kritéria:
nabídková cena váha 100%
2.Obeslané firmy: Ludvík Kaválek – Červený Kostelec, Bohumil
Cvikýř – Broumov,
Jiří Ducháč – Velké Poříčí, ZB INTERIERY – Náchod
3.Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta,
Ing. Scholz Pavel - investiční technik,
Mgr. Karel Nývlt – ředitel ZŠ Police nad Metují
náhradník: Ing. Troutnar Jan - vedoucí odboru IMŽP MěÚ
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:„ZŠ - osvětlení 18
tříd 2. stupně“.
1.Kritéria:
nabídková cena váha 100%.
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2.Obeslané firmy: ELPOL – Police nad Metují, Melichar – Police
nad Metují, Eltym spol. s.r.o. – Hronov,
Grim a synové
s.r.o. – Bukovice, Elektroin spol. s r.o. – Náchod, Elektro
Drapač – Velké Poříčí
3.Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta, Mgr. Karel
Nývlt – ředitel ZŠ, Ing. Scholz Pavel - investiční technik,
Miroslav Šolc – člen stavební komise, Ing. Pavel Pohner –
tajemník města
náhradník: Ing. Troutnar Jan - vedoucí odboru IMŽP, Petr Jenka
– TS s.r.o.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:"ZŠ - osvětlení velké
tělocvičny“.
1.Kritéria: ekonomická výhodnost nabídky
2.Dílčí hodnotící kritéria: - nabídková cena, váha 40%
- technická úroveň nabízeného řešení, váha 20%
- provozní náklady, budoucí úspora energie, váha 40 %.
3.Obeslané firmy: ELPOL – Police nad Metují, Melichar – Police
nad Metují, Eltym spol. s.r.o. – Hronov, Grim a synové s.r.o. –
Bukovice, Elektroin spol. s r.o. – Náchod,
Elektro Drapač –
Velké Poříčí
4.Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města, Mgr.
Karel Nývlt – ředitel ZŠ, Ing. Scholz Pavel - investiční technik,
Miroslav Šolc – člen stavební komise, Ing. Pavel Pohner –
tajemník města
náhradník: Ing. Troutnar Jan - vedoucí odboru IMŽP, Petr Jenka
– TS s.r.o.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „MŠ školní zahrada –
1. etapa“.
1.Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2.Obeslané firmy: VPS vše pro stavby s.r.o. – Náchod, Stafido –
Police nad Metují, MOVIS – Hronov, Radek Myška – Teplice nad
Metují, Broumstav s.r.o. – Broumov
3.Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města, Ing.
Vasil Bučok - ředitel TS s.r.o., Petr Jenka - TS s.r.o.,, Ing.
Troutnar Jan - vedoucí odboru IMŽP, Dana Baláková – ředitelka
MŠ
náhradník: Ing. Scholz Pavel - investiční technik,
Ing. Pavel Pohner – tajemník, Eva Justová – vedoucí odboru
výstavby
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:„MŠ rekonstrukce
dětského sociálního zařízení – 1. třída“
1.Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2.Obeslané firmy:VPS vše pro stavby s.r.o. – Náchod,
Stafido – Police nad Metují, MOVIS – Hronov, Radek Myška –
Teplice nad Metují, Broumstav s.r.o. – Broumov
3.Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města, Ing.
Vasil Bučok – TS s.r.o., Petr Jenka - TS s.r.o., M, Ing. Troutnar
Jan - vedoucí odboru IMŽP, Dana Baláková – ředitelka MŠ
náhradník: Ing. Scholz Pavel - investiční technik města,
Ing. Pavel Pohner – tajemník, Eva Justová – vedoucí stavebního
odboru MěÚ
RM bere na vědomí informaci o činnosti odboru výstavby.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej těchto pozemků v k.ú.
Police nad Metují firmě HAUK s.r.o.:
1) pozemky p.č. 995/7 o výměře 61 m2, p.č. 1163/7 o výměře
594 m2 a p.č. 1163/8 o výměře 903 m2. Kupní cena je
stanovena ve výši 200,- Kč/m2,
2) části pozemků p.č. 995/2 a p.č. 993/6 o celkové ploše cca
200 m2, a p.č. 995/6 o výměře 34 m2. Kupní cena je stanovena
100,- Kč/m2.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod (darování)
pozemků p.č. 995/4, 1163/1 a 1163/2 v k.ú. Police nad Metují
z majetku České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Police nad
Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej ½ pozemku p.č. 1162/2
o celkové výměře 114 m2 v k.ú. Velká Ledhuje firmě KŠK
stavebniny společnost s r.o. Kupní cena je stanovena 100,Kč/m2 a celková kupní cena ve výši 5.700,- Kč bude uhrazena
při podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost Telefónica O2 Czech republic, a.s.: Věcné břemeno
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bude spočívat v právu oprávněného zřídit, provozovat,
udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení na
pozemcích p.č. 1049/1, 1049/3 a 1198/6 v k.ú. Police nad
Metují se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi
a omezeními. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 952,- Kč + DPH.
RM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost ČEZ Distribuce, a.s.:
Věcné břemeno bude spočívat v právu oprávněného umístit,
zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy na pozemku
p.č. 1076 v k.ú. Police nad Metují se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními. Zařízením
distribuční soustavy se konkrétně rozumí kabelové vedení
nízkého napětí uložené v zemi, č. smlouvy IV-122010266/VB/2. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH.
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 12/03/2010 bod a) z
důvodu, že stavba komunikačního vedení bude realizována na
jiných pozemcích.
RM nedoporučuje ZM prodej pozemku p.č. 732 v k.ú. Hlavňov
panu M. M. aj. Š.
RM doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků takto:
1) město Police nad Metují přenechá panu M. V. pozemek p.č.
31/2 o výměře 436 m2 v k.ú. Hlavňov,
2) M. V. přenechá městu pozemek p.č. 31/4 o výměře 31 m2 v
k.ú. Hlavňov.
Cena pozemků je stanovena ve výši 40,- Kč/m2. Za rozdíl ve
výměře směňovaných pozemků uhradí M. V. městu kupní cenu
ve výši 16.200,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č. 730/33 o
výměře 671 m2 v k.ú. Hlavňov do ideálního spoluvlastnictví
panu J. K. a M. C. Kupní cena je stanovena 30,- Kč/m2. Celková
kupní cena ve výši 20.130,- Kč bude uhrazena do 15 dnů od
podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Police nad Metují – rekonstrukce
koupaliště“ v Polici nad Metují firmu BAZENSERVIS s.r.o. s
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 1 415 776,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje podání žádosti o finanční podporu z OP VK na
projekt "Integrace dětí se SVP v praxi MŠ".
RM doporučujeme ZM ke schválení členství města Police nad
Metují v MAS Stolové hory, o. s.
RM bere na vědomí informaci o provozu jednotlivých MŠ a ŠD
Základní školy a Mateřské školy, Police nad Metují v době
letních prázdnin.
RM schvaluje prodej stavební buňky, nacházející se v areálu
společnosti Technické služby Police nad Metují s. r. o., přičemž
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, jejímž prostřednictvím
dojde k převedení vlastnického práva z města Police nad Metují
na pana O. L. Kupní cena byla stanovena ve výši 5.000 Kč.
RM souhlasí s bezplatným použitím znaku města Police nad
Metují na tiskové materiály 3. Mezinárodních závodů spřežení,
které se konají v Polici nad Metují ve dnech 18. - 20. 5. 2012 a
s použitím znaku v televizním pořadu, který bude o závodech
natočen a odvysílán na ČT4.
RM souhlasí s bezplatným použitím znaku města na ručníky
vyráběné firmou VEBA a.s.
RM schvaluje přidělení bytu v DPS paní K. W. od 15. 5. 2012.
RM ruší usnesení č. 20/08/2012 a schvaluje jako vítěze
výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Police nad Metují – rekonstrukce koupaliště“ v Polici nad
Metují firmu BSS spol. s.r.o. Broumov, IČO 46504303, s
nabídkou 1.460.996,- Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření
smlouvy o dílo dle přílohy.
RM nesouhlasí se realizací mostku a příjezdové komunikace na
poz. par. č. 192 v k. ú. Pěkov z rozpočtu města Police nad
Metují, pro zajištění příjezdu na poz. par. č. 201 k. ú. Pěkov,
které jsou ve vlastnictví pana L. R.
RM schvaluje poskytnutí finanční příspěvku OV Hlavňov na akci
pálení čarodějnic a fotbalový turnaj ve výši 2 000,- Kč.
RM souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu dětí
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, z 86 na 89
dětí s účinností od 1. 7. 2012 v rejstříku škol a školských

zařízení a s podáním žádosti o provedení příslušné změny v
rejstříku škol a školských zařízení.
RM bere na vědomí hospodaření města za 1. čtvrtletí roku
2012. Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Police nad Metují
za 1. čtvrtletí roku 2012. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police nad
Metují za 1. čtvrtletí roku 2012. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření ZUŠ Police nad
Metují za 1. čtvrtletí roku 2012. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření Knihovny Police nad
Metují za 1. čtvrtletí roku 2012. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti sociálního odboru.
RM bere na vědomí zprávu o odpadové problematice a výběru
odpadového poplatku.
RM mění své usnesení č. 14/22/2011 a stanovuje od 1.5.2012
do 31.10.2012 počet zaměstnanců (mimo osob zaměstnaných
na základě dohod o provedení práce) zařazených do MěÚ,
organizační složky CKV Pellyho domy a MP na 33.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací
ve věci darování části kanalizačního vedení, včetně předení
vlastnického práva z podílového spoluvlastnictví fyzických osob
do majetku města. RM pověřuje místostarostu města přípravou
návrhu smlouvy o smlouvě budoucí, včetně jejího uzavření,
přičemž trvá na tom, aby k uzavření darování došlo pouze
tehdy, bude-li nejpozději do 12 měsíců od uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí předmětné kanalizační vedení převedeno na
tzv. kanalizaci pro veřejnou potřebu, a nebude-li mít
projednání změny v užívání stavby dopad do rozpočtu města.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění
nemovitostí, které jsou ve správě TS Police nad Metují s.r.o., s
firmou Kooperativa pojišťovna a.s.
RM schvaluje přechod MěÚ Police nad Metují, CKV Pellyho
domy, DPS a hasičské zbrojnice z telefonního hlasového
provozu pevných linek na internetovou telefonii dle nabídky
firmy N-SYS s.r.o.
RM neschvaluje vyhlášení konkurzu na funkci ředitele ZUŠ
Police nad Metují.
Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 2 /2012 ze dne
25. 4. 2012.
ZM schvaluje členství města Police nad Metují v MAS Stolové
hory, o. s.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 2 - jednotlivé položky
rozpočtových opatření č. 4-6. Souhrnné zvýšení příjmů a výdajů
činí 1 153 602,- Kč.
ZM ruší usnesení č. 12/03/2010 bod a) z důvodu realizace
stavby komunikačního vedení na jiných pozemcích.
ZM schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemků p.č.
995/4, 1163/1 a 1163/2 v k.ú. Police nad Metují z majetku
České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví města Police nad Metují a
zároveň schvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitostí.
ZM schvaluje prodej těchto pozemků v k.ú. Police nad Metují
firmě HAUK s.r.o.:
1) pozemky p.č. 995/7 o výměře 61 m2, p.č. 1163/7 o
výměře 594 m2 a p.č. 1163/8 o výměře 903 m2. Kupní
cena je stanovena ve výši 200,- Kč/m2,
2) pozemky p.č. 993/14 o výměře 211 m2, a p.č. 995/6 o
výměře 34 m2. Kupní cena je stanovena 100,- Kč/m2.
Celkovou kupní cenu ve výši 336.100,- Kč uhradí kupující
prodávajícímu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemků:

1) p.č. 544/3 o výměře 22 m2 v k.ú. Velká Ledhuje panu V.
T. Kupní cena je stanovena 70,- Kč/m2 a celková kupní cena ve
výši 1.540,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
2) p.č. 544/5 o výměře 21 m2 v k.ú. Velká Ledhuje paní J.
D. Kupní cena je stanovena 70,- Kč/m2 a celková kupní cena ve
výši 1.470,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
ZM schválení prodej ½ pozemku p.č. 1162/2 o celkové výměře
114 m2 v k.ú. Velká Ledhuje firmě KŠK stavebniny společnost s
r.o. Kupní cena je stanovena 100,- Kč/m2 a celková kupní cena
ve výši 5.700,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 732 v k.ú. Hlavňov panu
M. M. a J. Š.
ZM schvaluje směnu pozemků takto:
1) město Police nad Metují přenechá panu M. V. pozemek
p.č. 31/2 o výměře 436 m2 v k.ú. Hlavňov,
2) M. V. přenechá městu pozemek p.č. 31/4 o výměře 31 m2
v k.ú. Hlavňov.
Cena pozemků je stanovena ve výši 40,- Kč/m2. Za rozdíl ve
výměře směňovaných pozemků uhradí M. V. městu kupní cenu
ve výši 16.200,- Kč.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 730/33 o výměře 671 m2
v k.ú. Hlavňov do ideálního spoluvlastnictví panu J. K. a M. C.
Kupní cena je stanovena 30,- Kč/m2. Celková kupní cena ve
výši 20.130,- Kč bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

 K NIH OVNA
POZVÁNKY
Knihovna města Police nad Metují a Senior klub Ostaš
zvou všechny seniory na Společné čtení v podání
osvědčeného a vynikajícího pana Františka Pivoňky
Seznámíme se s dílem spisovatelky Ilony Borské.
Sejdeme se v úterý 22. května 2012 v 15 hodin
v dětském oddělení knihovny.
*********

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.
*********

LITERÁRNÍ INSPIRACE – Mikroprojekt reg. č.
CZ.3.22/3.3.02/11.02841

Den česko polské literatury
26. května 2012 od 10 hodin v Pellyho domech
Tento den bude vyvrcholením projektu Literární
inspirace. Na stránkách měsíčníku jsme vás už informovali.
Děti z Police a ze Swidnice společně tvoří pod vedením
autorkek dětské literatury - spisovatelky Beaty Ostrowické
a ilustrátorky Joany Zagner Kolat knížku. Kniha „Anička a
Antek na stopě ztracených figurek“ je už v tiskárně.
Slavnostně ji představíme veřejnosti a pokřtíme ji.
Zároveň zahájíme výstavu o životě a díle 10 polských
autotů, jejichž knížky v češtině máme v naší knihovně. Na
tuto slavnost přijedou děti a hosté ze Swidnice. Přijedou i
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obě polské autorky a představí své dílo – Beata Ostrowická
literární a Joana Zagner Kolat výtvarné.
Srdečně zveme na toto společné setkání. Občerstvení
zajištěno.
Tvůrčí dílna Ryszarda Chmiela
Možná si vzpomenete na výstavu obrázků polského
výtvarníka Ryszarda Chmiela v naší Dřevěnce v roce 2008.
Pan Chmiel přijede v rámci našeho projektu do Police na
Den řemesel a v klášteře předvede své výtvarné umění pro
návštěvníky.

Vzpomínky známého ilustrátora.
Forsyth, Frederick: Příběh Biafry.
Zrození africké legendy.
Thriller z válečného konfliktu v Biafře-nigerijcké provincii.
Vanderveen, Bart: Historická vojenská vozidla.
Encyklopedie.
Kačer, Jan: K přátelům.
Divadelní vzpomínky.
Luptonová, Rosamund: Sestra.
Psychologický thriller.
Cederová, Camilla: Mrazivý okamžik.
Nová severská detektivka.
Dáša Ducháčová

KINO - KOLÁROVO DIVADLO
Tento projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Petr Lukeš: O Frňolínech
Na začátku školního roku jsme po domluvě s učitelkami
čtvrtých tříd dětem rozdali Čtenářské pasy na cestu za
knihou. Jsou to deníky na cestu do světa fantazie (do světa
čtení). V rámci projektu Cesty za knihou je vydala Městská
knihovna v Havířově za finanční podpory firmy SKANSKA.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP se postaral
o jejich distribuci.
My se nyní těšíme, jaké knihy děti četly a co o nich
napsaly. Kontrolu během školního roku prováděly a
razítkem potvrzovaly paní učitelky Šustková a Kouglová. Do
knihovny nám své deníky přinesou 21. května a zároveň se
zúčastní besedy s panem Petrem Lukešem o jeho knížce O
Frňolínech aneb sedm pohádek o devíti trpaslících. Frňolíni
jsou laskaví trpaslíci, velcí kamarádi žijící v lese u
Adršpachu. Mají své sny i trampoty a posléze se skamarádí i
s místními obyvateli. Knížku ilustrovala Klára Trnková.
V. Plachtová

Nabídka knih:
Bílek, Jiří: Kyselá těšínská jablíčka.
Československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1939,
1945.
Horák, Záboj: Církve a české školství.
Právní zajištění působení církví a náboženských společností
ve školství na území českých zemí od r. 1918 do
současnosti.
Junek, Václav: Hitler v Čechách.
Fotografická publikace mapující všech 100 hodin pobytu
den po dni.
Kroupa, Janek: Zločin jako profese.
Pravda o velkém spiknutí od Davida Berdycha přes podivné
důstojníky policie až k Františku Mrázkovi.
Honzák, Radkin: Babičku potrkal jelen, aneb, Co tomu
říkáte, doktore.
Komentáře lékaře-psychiatra ke každodennímu životu.
Komárek, Stanislav: Listy v láhvích.
Výbor z fejetonů a sloupků známého českého biologa,
filozofa a spisovatele.
Špaček, Ladislav: Deset let s Václavem Havlem.
Vzpomínky tiskového mluvčího.
Tučková, Kateřina: Žítkovské bohyně.
Román o skutečných postavách Žítkové, „bohyních“,
nadaných bylinkářkách.
Roth, Philip: Spiknutí proti Americe.
Fiktivní americký román.
Vičar, Michal: Embéčkem kolem světa.
Cestopis.
Váňová, Magda: Štěstí Aloise Peina.
Současný psychologický román.
Born, Adolf: Veselá cesta životem.
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FILMOVÉ NOVINKY
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
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
Úterý 22. 5. 2012 v 19 hodin

ČTYŘI SLUNCE

Česká republika 2012, Drama/ komedie, 105 minut
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: J. Plesl, M. Šácha, K. Roden, A. Geislerová, K. Melíšková,
I. Chmela, A.Bubeníková, J. Mádl, J. Plodková, K. Rímský,
K. Jandáčková, M. Sabadin...
Kolik sluncí je třeba, abychom
byli šťastní? Příběh rodiny a
jejích přátel z menšího města
vypráví o touze proměnit svůj
život k lepšímu, ale také o tom,
jak často jsou děti ovlivňovány

přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou
doposud zmítaný otec od rodiny Jára (Jaroslav Plesl) se stále
nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické
momenty. S partnerkou Janou (Anna Geislerová) vychovávají
dvě děti. Starší z nich je dospívající syn z Járova prvního
manželství Véna (Marek Šácha), který v příběhu sehraje
klíčovou roli po boku staršího kamaráda, punkáče Jerryho (Jiří
Mádl). Jana prožívá krizi v manželství, ta vyvrcholí v momentě,
kdy Járu vyhodí z práce a ona si najde milence (Igor Chmela).
Lavinu nečekaných událostí z povzdálí sleduje a možná
nakonec ovlivní místní guru Karel, jehož ztvárnil v nezvyklé
herecké poloze Karel Roden.
Vstupné 50 Kč
Úterý 5. 6. 2012 v 19 hodin

SIGNÁL
Česká republika 2011, Komedie/ drama, 115 minut
Režie: Tomáš Řehořek
Hrají: V. Dyk, K. Hádek, B. Polívka, K.Roden, K. Winterová, J.
Menzel, E. Josefíková, N. Lichý, H. Čermák, K. Zima
Poklidnou
idylu
rázovité
vesničky,
která je tak trochu
odříznutá od světa,
nečekaně
rozčeří
sympatičtí
mladíci
Kája (Kryštof Hádek)
a Filos (Vojta Dyk).
Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci
nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních
pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé
finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač
stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s využitím
všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, zda
Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich
vkládaná. Možná totiž nejsou tím, za co se vydávají...
Vstupné 50 Kč

NEDĚLE 10. 6. 2012 v 19 hodin

ŽELEZNÁ LADY

Iron lady, UK 2011, biografický, 105 minut - do 12 let nevhodný
Neuvěřitelně poutavý životopisný film o nejvýznamnější
političce 20. Století
Režie: Phyllida Lloyd
Scénář: Abi Morgan
Hrají: Maryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant, a další..
Margaret Thatcherová,
neobyčejná
a
všestranná žena, která
dokázala, že vysoká
politika
není
jen
výsadou mužů, se jako
první
žena
vstala
premiérkou Spojeného
království
Velké
Británie a Severního
Irska. Svým nekompromisním přístupem k politickému, ale i
osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady.
Film ukazuje Margaretino jedenáctileté působení v pozici
předsedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale
i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc.
Volba obsadit do hlavní role Maryl Streep byla tou nejlepší,
jakou mohla Phyllida Lloyd udělat. Její výkon v roli slavné
ministerské předsedkyně je strhující, včetně napodobení
Margaretina typicky charismatického hlasu. Také díky
maskérům je Streepová od Thatcherové téměř k nerozeznání.
Vstupné: 50Kč

FILMOVÝ KLUB
Pátek 1. 6. 2012 v 19 hodin

NOČNÍ MOTÝL

Československo 1941, melodrama
Režie: František Čáp
Scénář: František Čáp, Václav Krška
Hrají: H. Vítová, S. Beneš, G. Nezval, M. Glázrová, A. Mandlová,
R. Hrušínský, J. Marvan
Marta Dekasová pracuje
jako vychovatelka v jedné rodině
v posádkovém
městečku.
Důstojníci oceňují její půvab,
zejména poručík Kala. Dívka je
však zamilovaná do zasmušilého
nadporučíka Vargy. Nedokáže
ovládnout své city ani když zjistí, že je Varga ženatý. Varga
Martino vyznání zcela odmítne, protože miluje svou ženu,
herečku Helenu. Nešťastná dívka se poddá Kalově vášni.
Zaměstnavatelka ji ze žárlivosti propustí.
Marta odjede do hlavního města, kde se ubytuje u své
přítelkyně Anči, která si říká Kiki a živí se nepočestným
způsobem. Marta se stává zpěvačkou ve vinárně. Tam se do
Marty bezhlavě zamiluje mladičký student Michal. Při oslavě
Nového roku se v podniku objeví Varga se svou ženou a Kalou.
Marta po nadporučíkovi ještě stále touží. Když Varga z vinárny
odchází, Marta za ním vyběhne na ulici a vyprosí si jeho objetí.
Zpozoruje je Michal a dívku smrtelně postřelí.
Vstupné 50 Kč

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

KOLÁROVO DIVADLO
Středa 30. 5. 2012 od 18 hodin

KONCERT MAMINKÁM

Středa 30. května 2012, Kolárovo divadlo Police nad Metují
Koncert maminkám
pořádá ZUŠ Police nad Metují
vstupné 50/ 40/ 30 Kč
Předprodej vstupenek v IC Pellyho domy
Sobota 2. 6. 2012 v 19 hodin

MNOHO POVYKU PRO NIC
WILLIAM SHAKESPEARE

režie: muzikant, herec a režisér
divadla DRAK Filip Huml
Letní
Shakespearovské
slavnosti
začínají "až" 26. 6. 2012. Nemusíte
však za Shakespearem jezdit až do
Prahy!

S jednou z nejhranějších Shakespearových komedií se Vám
v Kolárově divadle představí soubor mladých herců
studentského divadla z Hradce Králové s originálním názvem
Q10. Přijďte se pobavit spolu s Beatricií, Benedikem, Done
Juanem a mnoha dalšími postavami. Studentské divadlo se
všemi svými ctnostmi i neřestmi je tu!
Předprodej vstupenek (80 / 70 / 60Kč) od 7.5. 2012
v Infocentru
Pellyho
domy:
infocentrum@policko.cz,
491421501.
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VÝSTAVY
Pondělí 7. - 25. 5. 2012, foyer v Pellyho domech

POLICKO OBJEKTIVEM
KARLA PFEIFFERA

Autor představí snímky z jeho
současné tvorby z období
posledních čtyř let.
Otevřeno: PO - PÁ 9-17 hodin
SO, NE 9-12 hodin
Vernisáž výstavy se uskuteční
7. 5. 2012 od 17 hodin!!
Srdečně zve Město Police nad Metují a Sekce fotografů.
Pondělí 28. 5. - 29. 6. 2012 foyer v Pellyho domech

KRÁSY KRASU

Výstava fotografií Jana Moravce a Oldy Jenky, kterou pořádá
Základní organizace České speleologické společnosti
v Broumově.

PELLYHO DOM Y
Pátek 11. 5. 2012 v 19hodin, sál v Pellyho domech

FILMOVÉ VZPOMÍNÁNÍ MÍRY 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.
Pátek 12. 5. 2012, od 20hodin, sál v Pellyho domech

KVĚT(I)NOVÝ TANEČNÍ VEČER

** určený nejenom pro romantické duše **
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
Karel
Hynek
Mácha a sametový hlas
Terezy Myšákové spolu se skupinou HPK Band.
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.
Pátek 15. 6. 2012 v 19 hodin

kostel Nanebevzetí Panny Marie

KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA
V RÁMCI DVOŘÁKOVA FESTIVALU
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VÁCLAV HUDEČEK

houslový
virtuóz
světového věhlasu, jehož
styl hry spojuje technickou
suverenitu s energicky
tvořeným a emocionálně
bohatým tónem a s radostí,
kterou
dovede
nezaměnitelným způsobem
přenášet
do
publika,
okouzluje obecenstvo bez
rozdílu věku.
Vystupoval po celém
světě (Carnegie Hall, Royal
Festival Hall, Suntory Hall,
Osaka Festival Hall, Sydney
Opera)
s nejlepšími
světovými
orchestry
(Berliner
Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK
Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská
státní filharmonie a další) a nyní máte možnost koncert této
legendy na vlastní kůži zažít i Vy! Uslyšíte skladby
L. v. Beethovena, Fr. Bendy a samozřejmě A. Dvořáka. Na klavír
bude p. Hudečka doprovázet špičkový klavírista Lukáš
Klánský, který se během posledních 11 let se zúčastnil téměř
20 národních i mezinárodních klavírních soutěží, na nichž
získal převážně první ceny. Není proto divu, že je odbornou
kritikou považován za jednu z nejvýraznějších osobností mladé
české klavírní generace.
Vstupné: 150 Kč (v předprodeji na www.kupvstupenku.cz
nebo na IC), 200Kč na místě

RŮZNÉ
Pátek 11. 5. 2012, v 16.30 hodin, bývalý lyžařský můstek
za sokolovnou

BĚHY NA HAVLATKU

Pátek 11. května 2012
Vzpomínka na Míru "Lanče" Šmída
2. ročník sprintů do vrchu vyřazovacím způsobem pro všechny
věkové kategorie. Bližší informace: Jan Pohl, U Lesovny 111,
549 54 Police nad Metují, tel. 608476058, janpohl@centrum.cz
Sobota 12. 5. 2012, polické sídliště

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 dbejte zvýšené opatrnosti,
zejména při silničních závodech a při přebězích silnic a cest!
Sobota 12. 5. 2012, rybník Hony

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MO ČRS POLICE
NAD METUJÍ: „GRIMŮV POHÁR“
Otevřené rybářské závody na rybníku Hony v Pěkově.
!!ÚČASTNÍK ZÁVODU NEMUSÍ BÝT ČLENEM ČRS!!
STARTOVNÉ: 200 Kč (Sleva pro členy MO ČRS Police nad
Metují 50,- Kč)
LOV: na 1 prut
ZPŮSOB LOVU: položená nebo plavaná (maximálně jeden
háček), ZAPOČÍTÁVAJÍ SE POUZE RYBY ZDOLANÉ V ČASOVÉM
LIMITU!
Bližší informace na: http://www.mo-police.wz.cz/

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO
DOSPĚLÉ 2012

ZAČÁTEČNÍCI & POKROČILÍ
Zahájení: září 2012, bude upřesněno
Kurz zahrnuje 7 lekcí,
které budou probíhat
vždy 1x za dva týdny a je
určen pouze pro páry,
které již základní kurz
společenského tance
absolvovaly.
Oba kurzy se konají na
sále Pellyho domů a
vedou je manželé
Poznarovi z Červeného
Kostelce. Podmínkou
otevření kurzu je
minimálně 20 párů na
jeden kurz.
Závazné přihlášky od 14. 5. do 29. 6. 2012. Kurzovné ve
výši1 000Kč,- / pár se platí zároveň s přihlášením do kurzu.
Přihlášky budou k dispozici na www.policko.cz nebo
v Informačním centru.
Sobota 19. 5. 2012, fotbalové hřiště

MEZINÁRODNÍ POLICKÝ VANDR

Turistický pochod s trasami 15 a 25 km, trasa každoročně
obměňována. Start na fotbalovém hřišti TJ Spartak, pořádá
Klub
přátel
turistiky,
kontakt:
606631470,
scholz.petr@tiscali.cz

Sobota 26. 5. 2012, klášter

DEN ŘEMESEL

Otevřeno od 9 do 17 hod.
Pořádá občanské sdružení Julinka.
Smyslem této akce je ukázat veřejnosti různá zajímavá, dnes
už málo vídaná řemesla a nabídnout návštěvníkům i možnost
vyzkoušet si některé činnosti vlastníma rukama. Akce je
zaměřena na řemeslníky, kteří budou moci na místě předvádět
své umění. Prodejních stánků s řemeslnými výrobky bude
minimum, a to převážně místních výrobců.
Pátek 1. 6. 2012

NOC KOSTELŮ

Děkanský farní úřad otce Mariana ve spolupráci s regionálním
muzeem pořádá v rámce Dne dětí: Noc kostelů. Bližší
informace na www.policko.cz.
Středa 6. 6. 2012, u hostince Krčma Police nad Metují

OD PÍPY K PÍPĚ

29. ročník silničního běhu Od pípy k pípě. Trať: délka 7,8 km,
povrch asfalt, cca 10 % dlažba. C í l : před hostincem
U LIDMANŮ v Machovské Lhotě. Převoz svršků zajištěn
osobním autem. Informace: Jiří Beran, Ledhujská 400, Police nad
Metují, 491543345.

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.

P Ř I P R A V U JE M E N A ČE R V E N - 2 01 2
ŽĎÁR NAD METUJÍ

Sobota 23. 6. 2012, od 9 do 16 hod., náves

SVATOJÁNSKÝ JARMARK

Budou předvedena tradiční řemesla, zajištěn stánkový
prodej s řemeslnými výrobky i občerstvením, a posezení
s hudbou. Je připraven bohatý doprovodný program po celý
den a ucelený odpolední program pro děti (atrakce, soutěže….).
Případní zájemci, kteří by chtěli předvést tradiční umělecká
řemesla či nabídnout prodej výrobků lidové tvorby, se mohou
přihlásit v kanceláři Obecního úřadu ve Žďáru nad Metují
(491541142). Tuto akci navštíví i účastnící letošního Běhu
z Police do Police.

MACHOV

Sobota 23. 6. 2012, od 9 do 16 hod., náves

TOUR DE TORPÉDO
XVI. ROČNÍK CYKLISTICKÉHO
RECESISTICKÉHO ZÁVODU

Prezentace od 13 do 14 hod., start v 14:15 hodin. Okruh
klasický s občerstvovací stanicí. Kategorie ženy, muži do 49 let
a muži nad 50 let včetně. Podmínky účasti : * věk 18 let a více *
kolo s torpédem * startovné 70,- Kč Závod je otevřen pro
všechny - zúčastnit se tedy může kdokoliv. Občerstvovací
nápoj, pamětní list a malá cena zdarma.
Více na: www.baroni.estranky.cz

Bc. Lenka Slavíková, CKV Pellyho domy

I N F O C E N T R U M
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
neděle
9:00 – 12:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00
tel.: 491 421 501
e-mail: infocentrum@policko.cz

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

Se začínající turistickou sezonou se jako každý rok
prodlužuje otevírací doba turistického informačního centra.
Letošní rok jsme se rozhodli, že i v květnu a červnu budeme mít
otevřeno i v neděli. Během hlavní turistické sezony – tedy
červenec a srpen bude otevírací doba KAŽDÝ DEN od 9.00 do
17.00 hodin včetně soboty a neděle. Tento provoz nám
pomohou zajistit brigádníci, na které se můžete těšit již od
prvního květnového víkendu.

KE KOUPI V INFOCENTRU…
REGIONÁLNÍ PRODUKT

Stávající sortiment Med z Rokytníku (950 g za
120 Kč) a Med z Ekofarmy Vlkovi Vernéřovice
(džbánek 60 Kč) byl doplněn o nový produkt.
Tím jsou BIO DŽEMY z Radešova.
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Tato dobrota je vyráběna ručně z
ovoce pocházejícího z ekologických
sadů a polí především z Radešova.
Škála různých chutí džemů vzniká
vzájemnou
kombinací
několika
druhů ovoce. Jako základ je
nejčastěji
používána
rebarbora
(reveň), nebo černý jeřáb (aronii) a
muchovník (amelanchier). Ty jsou
doplněny jablky, malinami nebo
pomeranči.

ŽELEZNÁ SOBOTA

LETNÍ NOVINY KLADSKÉ POMEZÍ

Výstava Hospodaření na půdě otců

S posledními dubnovými
dny vyšly s více jak měsíčním
náskokem
oblíbené
turistické noviny KLADSKÉ

POMEZÍ.
I v novém vydání můžou čtenáři očekávat oblíbené rubriky,
jako jsou tipy na výlety, seriál o zámcích v Kladském pomezí a
nechybí ani dvoustrana věnovaná našim nejmenším.
Informace s přehledem o kulturních, společenských a
sportovních akcích v letní sezoně jsou už samozřejmostí, stejně
jako přehled hraničních přechodů a rubrika „ Kam v pondělí?“.
Letní noviny v nákladu 13 000 ks jsou v současné době
distribuovány na informační centra Kladského pomezí, města,
obce a členům Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí.
Celý pracovní tým včetně redakční rady se snažil, aby
noviny byly čtivé, plné praktických informací a zároveň se i
líbily, díky spoustě profesionálních fotografií. Přejeme
příjemně strávené chvíle s novinami KLADSKÉ POMEZÍ.
Spolufinancováno z ROP NUTS II Severovýchod. Projekt:
„Kladské pomezí – Krajina příběhů“
L. Lembejová

WWW.POLICKO.CZ

Díky financím, které
poskytl
královéhradecký
kraj,
proběhla
částečná
rekonstrukce
stránek
www.policko.cz. Především
byla zaměřena na sekci
ubytování. Původní verze
byla obohacena o fotografie
ubytovacích zařízení, také
byl vytvořen prostor pro informace o UZ.
Tímto vyzýváme ubytovatele, kteří mají zájem o tuto
propagaci, aby kontaktovali TIC v Pellyho domech. Tato služba je
zcela bezplatná!!!
Další zajímavou rubrikou jsou TAM-TAMY. Kliknutím na
tento odkaz, který je hned na hlavní stránce, se Vám ukáže
seznam aktuálních článků o našem kraji. Můžete tak získat
informace o tom co se stalo, co se děje a co se stane.

BEACH HŘIŠTĚ

Přijďte si zahrát plážový volejbal nebo plážový tenis!
Vybavení Vám rádi za malý poplatek zapůjčíme.
Rezervace NUTNÁ na telefonním čísle 721 264 990 – správce
hřiště.
Ceník pro letošní rok:
Hodinová sazba: 100 Kč
Denní sazba: 500 Kč
Měsíční permanentka: 400 Kč
(1x týdně 2 hodiny)
Více informací na www.policko.cz (sport, kultura, volný čas)
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Hasiči Police nad Metují
pořádají svoz starého železa
SOBOTA 12. 5. 2012
Nepotřebné železo bud'
vyvezte před dům nebo
vyčkejte příjezdu svozového
auta a hasičů, kteří vám železo
pomohou odnést.
Více informací na telefonním
čísle 725 086 504
Martina Golová

Od 1. 6. do 12. 8. 2012
bude v prostorách stálé
expozice
Muzeum
města
Police
nad
Metují v prvním patře
benediktinského
kláštera
probíhat
výstava
s
názvem
Hospodaření na půdě
otců.
Výstava
zájemcům představí unikátní soubor fotografií z minulého
století z archivu Ing. Josefa Pozděny, CSc. Fotografie
zachycují jednotlivé tradiční zemědělské činnosti a práci
rolníků na Náchodsku, Hronovsku a Policku. Výstava již byla
s velkým úspěchem prezentována v Náchodě a Kroměříži.
V Polici bude doplněna o ukázky starého zemědělského
nářadí a historické fotografie ze sbírek polického muzea.
Otevřeno denně mimo pondělí 9,00-12,00 a 13,00-16,30
hod.

Noc kostelů - muzejní noc 1.6.2012
Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují ve
spolupráci s Regionálním muzeem v Náchodě uspořádají pro
obyvatele a návštěvníky Police nad Metují v pátek 1.června
2012 Noc kostelů – muzejní noc.
Program:

17:30 mše svatá
18:30 koncert duchovní hudby
20:00 prohlídka kostela
21:00 1. prohlídka muzea
22:00 věž se zvony
23:00 2. prohlídka muzea
23:30 prohlídka kostela
Prostory muzea budou pro návštěvníky otevřeny i mimo
organizované prohlídky od 20,00 do 24,00 hod.
Mgr. Jan Tůma

Mateřská škola Fučíkova 328 , 549 54 Police nad Metují

Vyhlašuje výběrové řízení
na pozici
pedagogický pracovník
Požadujeme:
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
Podmínky:
- předpokládaný datum nástupu 20.8.2012
- úvazek bude stanoven až později, dle možností
rozpočtu (v současné době nejsou uzavřeny dopady
úsporných opatření a nelze objektivně rozhodnout)
K přihlášce připojte:
- strukturovaný životopis
- ověřenou kopii o dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
- potvrzení o zdravotní způsobilosti
Uzávěrka přihlášek je do 10.6.2012
Vybraní účastníci budou vyzváni k osobnímu pohovoru.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Mateřská škola Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují
Případné dotazy a informace získáte u ředitelky školy Dany
Balákové na emailové adrese mspolice@email.cz nebo na
telefonech 491 541 116, 733 539 979

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
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Duben na Bezděkově
Hned po Velikonocích jsme všichni přešli do barevného
týdne.
Úterý bylo červené. Zpestřené bylo krásnou pohádkou
Nová dobrodružství veverky Zrzečky. Pak se školáci a děti
ve školce seznamovali s červenými věcmi.
Ve středu jsme se věnovali barvě žluté. V této barvě je
nejdůležitější sluníčko.
Čtvrtek byl zelený - barva trávy, ale i pohádková a tak
jsme malovali vodníky.
A pátek byl tradičně modrý. Ten jsme věnovali vodě a
živočichům, kteří v ní žijí.
Pro letošní rok jsme nově přizpůsobili i názvy pokrmů
podávaných v jídelně.
Dále jsme si připomněli Den Země. Ten sice datem
připadl na 22.4., ale celá škola - polická i bezděkovská - se
na něj zaměřila už 18. 4. Pracovalo se s informacemi z
internetu, děti se připravovaly již doma, den byl zpestřený
různými pokusy, sestavili jsme si model seismografu,
nakonec jsme se celí natěšení vypravili s pytli na odpadky,
rukavicemi a doma vyrobenými "odpadkosběrači" vyčistit
okolí školy, hřiště a prostranství před obchodem. Bylo co
sbírat. A děti nešetřily nadávkami na své starší "kamarády",
kteří jsou hlavními původci nepořádku na hřišti a za
obchodem.
My teď máme velké přání: Kéž by za několik roků nebyli
původci podobného nepořádku právě tito žáci, kteří dnes
jako malí pilně čistili svoji vesnici.
Od 25. dubna žáci 3., 4. ročníku a předškoláci z MŠ jezdí
každou středu plavat.
Mezi poslední dubnové akce patřilo "Čarodějné učení" v
1. a 2. třídě. A pak jízda na koních pana Zákravského.
Podrobnější informace o akcích naší MŠ i ZŠ se dovíte na
internetových stránkách školy.

Marie Vaisarová

Krátké zprávy ze základní školy
V měsíci dubnu se žáci naší základní školy zúčastnili
následujících pořadů a programů:
o
úterý 3.4.2012 - velká tělocvična - Gotika – život
rytířů za vlády Lucemburků (SHŠ Pernštejni) – všichni
žáci
o
pondělí 30.4.2012 - Kolárovo divadlo – velmi hezký
interaktivní zeměpisný pořad – Ekvádor a Galapágy
(od společnosti Planeta Země 3000) – zúčastnili se
žáci 3. – 9. tříd
o
pondělí 23.4.2012 - přímo ve škole probíhala
přednáška Policie ČR o šikaně pro žáky 6. ročníků
o
ve škole v jednotlivých třídách také probíhaly
přednášky prevence (p. Adame -Hronov)
 7.třídy – 23.4. a 27.4. téma:
„Peníze a
finance“
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 9.třídy – 11.4. téma: „AIDS“
o účast na okresních a krajských kolech některých
soutěží a olympiád, namátkou vybíráme tyto:
 OK matematické olympiády 7. – 8. tříd (11.4. –
Náchod):
J.
Trnovský,
R.
Teichmann,
M. Schirlo, E. Pohnerová, P. Breuer
 KK OČJ (Hradec Králové) – 27.4. - P. Prouzová
 12.4. - vybíjená – soutěž školních družin
 24.4. - okresní finále ve vybíjené 6.tříd
(Broumov) – chlapci – 2. místo
 26.4. - okresní finále ve vybíjené 6.tříd
(Broumov) – dívky – 3. místo
 v dubnu také proběhlo celostátní vyhodnocení
11. ročníku projektů z anglického jazyka –
Videopohlednice z mého města (skupina
deváťáků p.u. Pavla Kozlovského s prací We
Like Our Town Video Card). Konečné slavnostní
vyhlášení výsledků proběhne v Praze až 17.5.,
ale již nyní jsou známé nominace na nejlepší 3
videa v jednotlivých kategoriích a video našich
žáků patří mezi ně.
 V tomto měsíci jsme se také zapojili do
výtvarné a grafické soutěže pořádané
Floristickou SŠ Hr. Králové na téma „Výtvarné
ztvárnění hudby“
o
13.4. a 27.4. navštívili žáci docházející do školní
družiny plavecký bazén v Náchodě
o
od 25.4. začal kurz plavání pro žáky 3.A, 4.A, 3.C a
4.C, při kterém by děti měly absolvovat 10 lekcí
plavání opět v Náchodě
o
26.4. proběhla v městské knihovně beseda se žáky
5.tříd na téma „Karel IV.“
o
V dubnu (24.4.) také proběhly třídní schůzky Unie
rodičů zaměřené na prospěch a chování žáků a akce
pořádané školou do konce školního roku 2011/2012
s účastí rodičů 82,5 % (listopadová účast 86,9 %).
o
Ve středu 18.4. byl uspořádán tradiční Den Země na
ZŠ zaměřený na úklid odpadků v okolí cest (6. – 9.
třídy) a třídní programy „Ekologie a odpady“ (1. – 5.
třídy)
o
Ve dnech 17. – 19.4. bylo uskutečněno 2. kolo ve
sběru starého papíru, kde se vybralo celkem 13.487
kg starého papíru (z toho na 1.stupni 7.471 kg a na
2. stupni 6.016 kg). Dohromady s 1. podzimním
kolem bylo odvezeno do sběrných surovin 23.325 kg
starého papíru.
o
Ve čtvrtek 26.4. jsme také pořádali okresní kolo
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (8
bodovaných disciplín, 4 chlapci + 4 dívky tvoří 1
družstvo) – 1× 1. místo, 2×2. místo
o
V pondělí 23. a úterý 24. dubna naši žáci 9. tříd
úspěšně absolvovali přijímací zkoušky na střední
školy.
o
Na škole již mnoho let probíhá také sběr léčivých
bylin, kde by žáci měli odevzdat léčivky alespoň za
30 Kč/žáka. Květen je nejlepší doba pro sběr většiny
bylin, proto připomínáme tuto dlouhodobou akci.
Vedení ZŠ a MŠ

Provoz mateřských škol a školní družiny
oProvoz
letních
prázdninách
mateřských škol a školní družiny o letních prázdninách
Mateřské školy
Bezděkov na Metují
Velké Petrovice
Česká Metuje
Police nad Metují,
Jiráskova 227
Školní družiny
Bezděkov
nad
Metují
Police nad Metují

2. – 4. 7.

5. – 6. 7.

všechna
zařízení
jsou
otevřena

státní
svátek

2. – 4. 7.

5. – 6. 7.

dovolená

státní
svátek

9. – 13. 7
pro všechny
zájemce
otevřena MŠ
Police n. M.,
Jiráskova 227

16.7. – 17. 8.

9. – 13. 7
pobyt
v přírodě, cca
60 dětí

16.7. – 17. 8.

dovolená ve
všech
zařízeních

20.8. – 24. 8.
pro všechny
zájemce
otevřena MŠ
Police n. M.,
Jiráskova 227

27.8. – 31. 8.

20.8. – 24. 8.

27.8. – 31. 8.

dovolená

všechna
zařízení jsou
otevřena

obě zařízení
jsou otevřena

ředitel ZŠaMŠ K. Nývlt

K.N.

Lezecké stěna a sportovní muzeum
na základce
Chodba u tělocvičny základní školy je od půlky dubna
bohatší o devítimetrovou lezeckou stěnu pro začínající
lezce nebo pro každého, kdo to chce jenom zkusit.
S konečnou úpravou a namontováním chytů opakovaně
pomáhali členové místního horospolku a tak díky moc.
Nad touto stěnou se nachází malé sportovní muzeum.
Od nápadu, shánění peněz a exponátů, přes výstavbu až ke
konečné realizaci uběhlo víc jak půl roku. Díky vstřícnosti
celé řady lidiček se dílo podařilo. Těchto pár řádek bych
proto rád využil k poděkování všem těm, kteří pomohli při
výstavbě stěny i muzea a také všem, kteří vyslyšeli
veřejnou výzvu o pomoc a dodali něco z té sportovní
historie. Potvrdilo se, že jsme v kraji lyžařů. Z dodaných
lyží bych mohl snad vybudovat samostatné ski muzeum. Asi
nejvzácnější kousek dodal Jirka Beran - běžku a startovní
číslo ze ZOH v Lake Placid. K dalším zajímavým kouskům
patří skočky Pavla Haucka, které „létaly“ v šedesátých
letech nejen po okolních můstcích, ale také např.
v Harrachově, brusle polického brankáře Josefa Thera,
polická bruslařská klasika s kličkou, kožená pásková
cyklistická „helma“ a řada dalších exponátů, nad kterými se
my - pamětníci - lehce pousmějeme a ti mladší dumají,
k čemu to asi tak bylo. Také proto bude ještě dodělána
legenda s popisem a vysvětlivkami některých exponátů.
Pomohli nebo přispěli darem : / abecedně, bez titulů
/
J. Beran, P. Hauck, R. Jansová, D. Koudelka, Z.
Kytičková, J.a R. Krtičkovi, M. a V. Kvapilovi, M. Pfeifer,
A.Pohl, D. Puschmann,
A. Selicharová, V.SteinerováKollertová , Steinerovi – Maxovi, P.Suchánek, J. Škop, M.
Šrytr.
Díky, díky moc všem.
Stěna i muzeum jsou určeny opravdu všem a tak se
někdy stavte „mrknout“.
P.Jansa

Přání pro pana ředitele
Milý Karle,
držíme Ti palce a přejeme hodně štěstí při konkurzu.
Doufáme, že zůstaneš ve své funkci.
Tvoje kolegyně z 1. stupně

a) a vybojoval úžasnou stříbrnou medaili - druhé místo v
této kategorii!
A v kategorii 1 b) náš orchestr Archi piccoli zvítězil a
získal první místo!
Tento orchestr také vystoupil v sobotu večer na
slavnostním Koncertu vítězů, který natáčel Český rozhlas
Praha.
Blahopřání za vynikající reprezentaci patří jak dětem,
tak umělecké vedoucí a dirigentce obou orchestrů Michaele
Michalové.

Studánka zpívala v Senátu
"ISRAEL YOU ARE NOT ALONE" - "Izraeli nejsi sám" bylo
motto letošního Pochodu dobré vůle. Pod záštitou 1.
místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky a primátora
hl. m. Prahy Bohuslava Svobody pořádalo 22. dubna
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ)
pokojný pochod Prahou. Pěvecký sbor STUDÁNKA byl u toho
a významně se podílel svým pěveckým projevem na
podpoře dalšího hesla: "K triumfu zla postačí, když slušní
lidé nebudou dělat nic." Za nás děti jsme na Kafkově
náměstí zazpívali náš hebrejský repertoár a za zpěvu
dalších hebrejských písní s tématickými transparenty našich
výtvarníků v rukách jsme prošli v čele průvodu centrem
Prahy od "staromáku" kolem Rudolfina až do Valdštejnské
zahrady. Tam nás čekali pamětníci holocaustu, izraelský
velvyslanec, herec Jan Potměšil, sympatizanti Izraele a
další. Bylo to pro nás jedinečné a nezapomenutelné
odpoledne – a nejenom proto, že jsme sklidili velké uznání
a obdiv za náš zpěv v situaci, kdy jsme měli nelehkou úlohu
nahradit původně pozvaný prestižní sbor Severáček
z Liberce…

Úspěch dětí ve výtvarném oboru
Příjemnou zprávu o úspěchu dvou našich žákyň
výtvarného oboru jsme obdrželi od manažerky kulturního
projektu "Celé Česko čte dětem" Gražyny Mrózkové:
Dobrý den, odborná porota rozhodla!
Chtěla bych Vás s radostí informovat, že porota vybrala
obrázky
vašich
žákyň Viktorie
Mrnkové
a
Evy
Strnadové jako vítězné práce v celostátní ilustrátorské
soutěži „Staň se ilustrátorem“. Ilustrace se objeví
v knížce „Pohádky po telefonu“ Giannia Rodariho, která
v Česku vyjde v polovině roku 2012. Jakmile kniha spatří
světlo světa, zašleme Vám ji jako výhru pro vaše žákyně,
včetně balíčku s překvapením od neziskové společnosti Celé
Česko čte dětem.
A my jenom doplníme, že do soutěže bylo zasláno
celkem 1280 obrázků ze škol v celé republice – o to více nás
tento úspěch těší…

Koncert maminkám
Srdečně vás zveme ve středu 30. května 2012 do
Kolárova divadla, kde od 18 hodin uspořádáme KONCERT
MAMINKÁM. O program se již tradičně postarají žáci
pěveckého a dechového oddělení naší školy.
Vstupné 50, 40 a 30 Kč. Vstupenky je možno zakoupit
v předprodeji v Infocentru v Pellyho domech.

Základní umělecká škola informuje…


Úspěch našich orchestrů v Olomouci
Rekordních 29 smyčcových orchestrů z celé republiky se
sjelo ve dnech 20. a 21. dubna 2012 do Olomouce, kde v
sále Moravské filharmonie probíhalo národní kolo soutěže
ZUŠ ve hře smyčcových orchestrů.
Náš kraj reprezentovaly dva orchestry, které zvítězily v
krajském kole, a oba jsou z naší ZUŠ.
Věkově vůbec nejmladší orchestr soutěže - Orchestra
piccola ma giocosa - soutěžil v nejvíce obsazené kategorii 1

Vítězný orchestr „Archi piccoli“ pod vedením dirigentky
Michaely Michalové
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Studánka zpívá před televizními kamerami na Kafkově
náměstí

Studánka s obrazy dětí našeho výtvarného oboru před
Rudolfinem

přehled mnoha turisticky atraktivních míst regionu: m.j.
Adršpašsko – Teplické skály, Broumovské stěny, Babiččino
údolí, pevnost Josefov, Slavoňov, Lázně Velichovky,
z městských celků např. kromě Police nad Metují také Náchod,
Broumov, Hronov, Nové Město nad Metují a další. Samozřejmě
při tom upozorňuje i na muzea, výstavy a různé kulturní nebo
sportovní akce, které jsou s těmito místy spojovány, např.
Mezinárodní festival horolezeckých filmů v Teplicích nad Metují
nebo Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci aj.
Ostatně více podrobností o tomto snímku jsme se dověděli na
poslední stránce minulého čísla Polického měsíčníku. V dalším
programu se ujal slova polický farář pan Marian Lewicki, který
využil blížících se Velikonoc k připomenutí jejich vzniku a
historie z pohledu křesťanství, k vylíčení posledních dnů Ježíše
Krista a jeho zmrtvýchvstání a osvětlení jednotlivých
velikonočních svátků z hlediska katolické liturgie. Výklad
podložil i vlastními zážitky z návštěvy svatých míst v Izraeli. Na
závěr jsme pak shlédli Diašou 2012, což je krásný lyrický
snímek známého polického fotografa pana Oldřicha Jenky, ve
kterém se snaží otevřít divákovi oči a ukazuje známá i neznámá
místa v našem okolí takovým způsobem, že se až dech tají. Je
to přímo škola a návod pro turisty, fotografy a vůbec milovníky
přírody, jak pozorovat okolí při svých vycházkách po kraji. A
současně to bylo i milé rozloučení se školním rokem. Na závěr
byly těm, kteří se starali o hladký průběh semestru, na čele
s Mgr. Idou Jenkovou, předány malé pozornosti.
Teď se studenti – senioři rozjedou na zasloužené prázdniny
do svých oblíbených destinací po celém světě, na Seychely,
Bermudy, do himalájských velehor, ti další se spokojí s
Chorvatskem, Mallorkou či Dolomity. Zbývající hrstka těch
nejskromnějších dá přednost - pod vlivem výše uvedeného
prezentačního DVD – blízké, ale zato neméně krásné krajině
Kladského pomezí a bude chytat bronz na místních koupalištích
(pokud budou otevřena) či na slunných písčitých plážích
„Broďáku“ či „Hlavňováku“ nebo slézat štíty Broumovských a
jiných stěn. Ale to nemusí nikoho mrzet, protože pokusíme-li
se aspoň někdy podívat na svět kolem nás optikou pana
Oldřicha Jenky a zjistíme, že získané dojmy jsou téměř stejné,
bez ohledu na to, jestli se na okolní svět díváme z alpských
vrcholků nebo třeba z Křížového vrchu. Tak hezké prázdniny,
příjemný odpočinek, hodně nových a krásných dojmů a po
prázdninách, s dobitými baterkami, opět NA SHLEDANOU!
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910
Studánka zpívá v prostorách Senátu před 1. místopředsedou
Senátu PČR Přemyslem Sobotkou, primátorem hl. m. Prahy
Bohuslavem Svobodou a velvyslancem státu Izrael (a
samozřejmě před stovkami dalších posluchačů)
(ZUŠ)

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Ve středu 4. dubna posluchači Polické univerzity volného
času udělali tečku za cyklem přednášek jarního semestru 12.
ročníku. Při závěrečné přednáškové akci nastala menší
komplikace, když se na poslední chvíli přednášející omluvil. A
tak jen díky „rektoru“ naší univerzity, paní Mgr. Idě Jenkové,
která narychlo zajistila náhradní program, proběhlo nakonec
vše hladce. Díky! Ale po pořádku. Na úvod nás přivítali opět
mladí muzikanti ze ZUŠ, tentokrát v sestavě Markétka
Jirmanová (lesní roh), Tomáš Kubeček (trubka) a Josef
Sichrovský (baryton), kteří za doprovodu pana učitele Čapka
zahráli několik pěkných skladeb ze svého repertoáru. Svým
programem a hlavně výkonem jistě všechny přítomné potěšili.
Po tomto hudebním úvodu následovalo promítnutí nového
prezentačního DVD s názvem Kladské pomezí – Krajina příběhů.
Tento snímek má sloužit k propagaci krás tohoto kraje a nabízí
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Středoškolská odborná činnost na
SPŠ Hronov
Středoškolská
odborná
činnost (SOČ) je zájmová
činnost žáků všech typů
středních škol, která se
uskutečňuje
přímo
na
školách. Výsledkem SOČ je
samostatně
vypracovaná
práce, která je předkládána
k odbornému posouzení a
následně je obhajována před
odbornou porotou.
V letošním školním roce
obhajovali žáci 3. a 4.
ročníků
hronovské
průmyslovky
dvě
práce
v oboru
„elektrotechnika“.
Okresní soutěž se konala 18.
4. 2012 v budově ZŠ TGM
v Náchodě.
Obě
práce
„Osvitová jednotka na výrobu
plošných spojů“ a „Řízení

CNC gravírovací frézy“ byly odbornou porotou ohodnoceny
jako výborné a postoupily do krajského kola.
Všem žákům, jakož i jejich učitelům Ing. Petru
Neumanovi a Ing. Jiřímu Dítěti, kteří je v letošní SOČ
odborně vedli, děkujeme za vzornou reprezentaci
hronovské průmyslovky.
Na snímku č. 1. žáci 3. B Štěpán Erlebach a Jiří Ehl
Na snímku č. 2 žák 4. B Petr Tomášek
Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Ochutnáte něco ze studené
kuchyně?
V jarních měsících vyvrcholila tříměsíční příprava
účastníků Kurzu studené kuchyně, který probíhal
v hronovské hotelovce v rámci pilotního ověřování projektu
Evropské unie UNIV 2 KRAJE, zaměřeného na vzdělávání
dospělých v odborných dovednostech a vytvoření center
celoživotního vzdělávání.
V průběhu kurzu se jeho účastníci podrobně seznámili
s hygienickými předpisy, organizací práce, výrobky studené
kuchyně, surovinami a výrobními postupy. Nedílnou součástí
byla kromě teoretické i praktická výuka. Frekventanti měli
možnost vyzkoušet si přípravu široké škály rautových
výrobků slaných i sladkých, počínaje jednoduchými až po
poměrně velmi složité. Na konci kurzu si již tedy dovedli
poradit s přípravou takových výrobků studené kuchyně jako
jsou pěny, rolády, kanapky, galantiny, teriny, aspiky,
zeleninové, sýrové a rybí výrobky, saláty, sushi i mnohé
dezerty.
Kurz byl zakončen slavnostním rautem, kdy účastníci
kurzu po teoretických testech museli pod bedlivým
dohledem svých lektorů a mnoha hostů prokazovat
v praktické rovině úroveň získaných zkušeností, dovedností
a znalostí. Výstupem pro účastníky kurzu byl zároveň i
certifikát – osvědčení o absolvování kurzu, který jim byl při
slavnostním rautu předán. V současné době probíhá v
Hronově další kurz zaměřený na složitou obsluhu a na letní
měsíce je připravován kurz teplé kuchyně.
A aby ani čtenáři nepřišli zkrátka, mohou si při vhodné
slavnostní rodinné příležitosti vyzkoušet některé oblíbené
rautové výrobky.
Košíčky s lososovou pěnou
300 g vařeného lososa, 50 g
másla, 125 g základní pěny
(našlehaný 1 díl másla se 2 díly
tvarohu s lučinou a solí), 50 g
drceného sterilovaného lososa,
sůl, citron, čerstvý kopr.
Těsto na košíčky: 250 g
hladké mouky, 60 g másla, sůl,
lžíce vody, špetka prášku do pečiva, 1 malé vejce.
Našleháme lososovou pěnu, kterou stříkáme do
upečených lineckých košíčků. Košíčky zdobíme snítečkou
kopru a malým dílkem citronu.
Hermelín plněný paprikášem
Hermelín, 120 g hermelínové
pěny (utřený vnitřek hermelínu,
12 g másla, 50 g tvarohu s
lučinou, sůl), 50 g paprikáše,
sezamová semínka, paprika,
petrželka.
Hermelín příčně prokrojíme
na dvě poloviny, opatrně lžičkou namočenou v horké vodě
vydlabeme obsah, ze kterého utřeme hermelínovou pěnu a
přidáme jemně nasekaný paprikáš. Obě půlky hermelínu
naplníme, potřeme zbylou pěnou a obalíme v opraženém

světlém sezamu, který můžeme pro větší efekt promíchat i
s tmavým. Necháme zatuhnout, pak horkým nožem krájíme
na 8 dílků, které ozdobíme čerstvou červenou paprikou a
petrželkou, můžeme zvolit také ořechy nebo hroznové víno.
Cikánský salát
450 g pečené vepřové plece, 100 g cibule, 100 g
rajčatového protlaku, 150 g sterilovaných kozích rohů, 150
g sterilovaných okurek, 80 g majonézy, 50 g kečupu, 50 g
hořčice, sterilovaná kapie, sůl, pepř, česnek, worcester.
Na tuku zpěníme čtvrtkolečka cibule, zalijeme
protlakem, orestujeme, necháme vychladnout. Vepřovou
plec 30 minut povaříme a potom upečeme. Sterilované
okurky a papriky najemno nakrájíme, přidáme vychladlé a
na jemné nudličky nakrájené vepřové maso. Připravíme si
dresink z majonézy, soli, cukru, hořčice, kečupu, worcestru
a česneku, který promícháme se surovinami. Necháme do
druhého dne proležet. Podáváme samostatně, nebo jím
plníme závitky či zeleninu.
Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.
r. o. - www.hshronov.cz

Jaký má vliv raná jazyková výuka na
inteligenci dětí?
Milí čtenáři, ráda bych navázala na
dubnový článek „Je pro moje dítě
dobré učit se cizímu jazyku od
malička?“ a poskytla vám informace o
dalším rozměru, který může výuka
cizího jazyka vašemu dítku přinést.
Současní
jazykovědci
a
psychologové již nezkoumají, zda je
dobré učit dítě od malička druhý jazyk
mj. i proto, že mýtus o přetěžování
mozku dvojjazyčností byl již dávno a
mnohokrát vyvrácen. Pozornost vědců
se přesunula k odhalování vlivu dvojjazyčnosti na inteligenci
dětí a to ve velmi konkrétních oblastech.
Jazykovědec Carringer měřil schopnosti tvůrčího myšlení,
když porovnával dvojjazyčné děti s jednojazyčnými. Výsledky
dvojjazyčných dětí byly ve všech směrech lepší. Děti
disponovaly lepší verbální i obrazovou schopností vyjádřit se,
byly flexibilnější a originálnější. Tyto děti lépe ovládaly
analytické myšlení a schopnost nalézt více variant řešení
daného problému, např. úkol: „Představ si kancelářskou svorku
a řekni mi vše, k čemu by se dala použít.“
Dvojjazyčné děti mají pro každý předmět a situaci dvě
slova, každé v jiném jazyce. Musí správně zvolit, které slovo
použijí v závislosti na kontextu. Vede to ke zlepšení schopnosti
zaměřit se na důležité informace v dané chvíli a méně se
soustředit na informace ostatní.
Výzkumy také dokazují, že dvojjazyčné děti, které se učí
druhý jazyk od narození, chápou dříve vztah mezi slovem a
jeho významem a jsou schopné oddělovat význam slov od zvuku
konkrétně o dva až tři roky dříve nežli jejich jednojazyční
vrstevníci.
Jako perličku na konec přidávám jeden z objevů kanadské
psycholožky Ellen Bialystok. Ta udává: „Naše studie odhalila,
že pokud člověk mluví ve svém životě dvěma jazyky, oddálí se
mu o čtyři roky začátek projevů stařecké demence v porovnání
s těmi, kteří mluví pouze jedním jazykem.“
Nikdy není dost brzy na to začít a jak je vidět, nikdy
nemusí být ani dost pozdě. Hodně úspěchů při studiu čehokoliv,
ať už jazyků či jiných oborů přeje
Martina Pohanková, certifikovaná učitelka Helen Doron
angličtiny pro děti
Bialystok , E. (2001). Bilingualism in development: Language,
literacy, and cognition. Cambridge, UK: Cambridge University
Press.
Cummins, J. (2001). An Introductory Reader to the Writings of
Jim Cummins. Great Britain: Cambrian Printers Ltd.
Saunders, G. (1982). Bilingual Children: Guidance for the
Family. Clevedon, Avon, England: Multilingual Matter
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STATISTIKA       
K 30.4.2012 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4289 obyvatel.

JUBILEA



V dubnu 2012 oslavili životní jubileum …
70 let
paní Jindřiška Adamová
paní Anna Krupová
paní Apolonie Procková
pan Jiří Kohl
75 let
paní Marie Štěpánková
paní Anna Selicharová
paní Edita Mazačová
85 let
paní Anna Stierandová
paní Olga Gennertová
90 let
paní Jiřina Jansová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.

21.4. Jiří Hanuš a Šárka Šimková – obřadní síň
21.4. Rudolf Švorčík a Jana Jeřábková – obřadní síň
21.4. pár z Hronova v kapli na Hvězdě
27.4. pár z Broumova – v obřadní síni
27.4. Jiří Sýkora a Petra Kleinerová – před kaplí na
Hvězdě
 28.4. Marek Paulínek a Jitka Osobová – obřadní síň
Dagmar Hambálková, matrikářka






Páté vydání knihy Jak se bude Vaše
dítě jmenovat
Nastávající rodiče, nejste si jisti volbou
jména pro své miminko?
Zajímají Vás i jména, která nejsou
publikována v běžných kalendářích a
přesto jsou v ČR povolena?
Přijďte se poradit na matriku
městského úřadu. Máme tu k dispozici
nové vydání populární knížky paní dr.
Miloslavy Knappové. Knížka obsahuje
14 000 podob jmen českých i
cizojazyčných, které splňují podmínky
pro zápis do knihy narození.
Dagmar Hambálková, matrikářka

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.

DIAMANTOVÁ SVATBA    
Páteční odpoledne 27.4.2012 se
v Domě s pečovatelskou službou
neslo v duchu významné oslavy.
Manželé Hynek a Lotta Prouzovi
oslavili 60 let manželského
života, tzv. diamantovou svatbu.
Na obřad v altánu v zahradě a na
malou
svatební
hostinu
ve
společenské místnosti se sešla
rodina jubilantů a přátelé z DPS.
Vše krásně připravily šikovné
pečovatelky.
Ještě jednou gratulujeme a
přejeme pevné zdraví.

Český den proti rakovině –
16. Květinový den 16. 5. 2012

SŇATKY 
Svatební sezona nabírá na obrátkách – osmkrát bylo na
Policku vysloveno dvojhlasné „ano“:
 13.4. Filip Kovářík a Petra Streubelová – pod Supí
vyhlídkou
 19.4. Vlastimil Dubišar a Radka Svatoňová – před kaplí na
Ostaši
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Chtěli bychom informovat veřejnost, že i v letošním
roce se uskuteční jako součást mezinárodní kampaně proti
rakovině, za zlepšení léčby a výzkumu nádorových
onemocnění ve středu dne 16. května celonárodní sbírka
Květinový den s označením Český den proti rakovině
2012. Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu
života v rodině a na prevenci před rizikovými faktory,
spolupodílejícími se na nádorových onemocněních. Hlavním
tématem sbírky a letáků budou tentokrát možnosti aktivní
prevence nádorů ledvin pod heslem Pomoz sám sobě
předcházet rakovině aktivním využitím preventivních
programů a zdravým životním stylem. V České republice
je tradičním symbolem sbírky žlutý květ měsíčku
lékařského, barva stužky u kytiček bude letos oranžová.
Účelem sbírky je nádorová prevence, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podpora provozu Ligy proti
rakovině a onkologického výzkumu. V tento den opět
uvidíte v ulicích mnoha měst a obcí dobrovolníky,

především mladé lidi, junáky a studenty, kteří budou za
symbolickou cenu nabízet květy měsíčku.
V loňském roce bylo díky náchodské pobočce Ligy proti
rakovině a příznivému ohlasu Květinového dne ze strany
občanů v našem regionu prodáno 11248 těchto květin. Rádi
bychom připomněli, že z výtěžku loňské sbírky věnovala
pobočka na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb
30 tis. Kč Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci, jejž
dlouhodobě podporuje. V uplynulých letech také opakovaně
finančně podpořila částkou 50 tis. Kč oddělení klinické
hematologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové za
účelem zakoupení infuzní pumpy a Nadační fond dětské
onkologie v Brně částkou 5 tis. Kč. Prostřednictvím Ligy
proti rakovině Praha přispěla na podporu výzkumu a
vybavení onkologických pracovišť nebo na rekondiční
pobyty pro pacienty po protinádorové léčbě.
Liga proti rakovině Náchod, obecně prospěšná
společnost, založená v roce 1993, sídlí v budově Městského
úřadu Náchod, Palachova 1303, 1. poschodí, č. dveří 121.
Návštěvním dnem je středa od 9 do 13 hodin. Dále je
možno využít telefonického spojení 491 405 491 nebo emailu lpr.nachod@seznam.cz.
Obracíme se tedy na všechny občany s prosbou, aby ve
středu 16. května podpořili letošní Květinový den.
Prostředky, které přinese, mohou pomoci komukoli z vás
nebo vašich nejbližších. Možná, že se díky této akci také
zamyslíte, zda byste pro své zdraví neměli něco udělat.
Vždyť rakovinou onemocní každý třetí občan České
republiky. Dodržováním jednoduchých zásad zdravého
životního stylu však lze podle nejnovějších poznatků až 60
procentům všech onkologických onemocnění předejít!
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem,
pomozte prosím také.
Liga proti rakovině Náchod

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
„Když jaro zaťuká, ťuky, ťuky, ťuk...“
A určitě zapůsobilo kladně na naše seniory, zářili,
zřejmě rady pí Serbouskové si vzali k srdci. A kdo ne, neb
se nedaří, nezoufejme! Nic není hned a honem. Honem se
nevypráší ani pejsek. Jsou i jiná podpůrná cvičení a
metody. Z Hronova přijely dvě sympatické dámy, pí Hana
Rohanová a Markéta Vlčková, obě bravurně ovládají
„MAGNETOTERAPII“, poměrně známou k regeneraci kloubů,
ale pomáhá též při uzdravování uondaných zdecimovaných
tělíček a snaží se je dát lidově DO LATĚ! Ona totiž nejlepší
investice do zdraví je PREVENCE, a že nás zaujala i MINI
VÝSTAVKA je pochopitelné. Na bázi magnetů i zdobné
šperky aj. Ona tato DÁMSKÁ JÍZDA spolupracuje s odborným
lékařem, a že mají výborné výsledky, to dokumentují
spokojení pacienti. Nevěřte pavlačovým povídačkám, že
nikdo není zdravej, je jen špatně vyšetřenej! Nesmysl!
Překvapení čekalo už při předávání losů se jmény pí
organizační referentkou Haničkou Tremčinskou. TOMBOLA!
Na TAHU potom byla, v roli konferenciérky, naše
místopředsedkyně Ivana Richterová. Kýbl se plnil losy,
sehnati v tomto složení PANNU se nepodařilo. Hledejte si
jehlu v kupce sena! Prohrabávalo se urputně osudí a od
prvního TAHU vyhrávali VEJBOŘI. Čert nikdy nespí a dělá na
větší kupu viďte. Závist není na místě, postupně se těšili
téměř všichni z brožůrek o technice a účinku magnetů,
voňavých svíček i těch do AROMALAMPY, lidově se nazývá
„PRDELKA“! Magnety přitahují! Dámy bude-li vás u televize
honit „MLSNÁ“, achtung, achtung a vycucá se lednička, co
by tomu řekla TAJLE?
Jaro v písničkách, to dětský pěvecký sbor ZUŠ, vedený
p. uč. Blažkovou a klavíristou p. uč. Čapkem se postaral o
dobrou pohodu a zahřál u srdíčka. Děti jsou sluníčka...
Seniorky, i my jsme měly šanci, zahřát se se svým
nástrojem KOŠTĚTEM u ohníčku, byl 30. duben = čarodějná

noc. A po ní probuzení do nejkrásnějšího měsíce v roce,
měsíce lásky, rozkvetlých šeříků, jabloní a vzpomínek. To
bylo tenkrát v pětačtyřicátém, kdy naše okupovaná země
začala svobodně dýchat! Ta moje generace je téměř
posledním pamětníkem oněch okamžiků...
Léta běží dál, na věku nezáleží a kdo strádá, že nebyl
zulíbán prvního, může se vydovádět 16. 5. Slavíme
s JUBILANTY KULATINY!
Co dál? Na dobrou otázku obratem odpověděla pí
předsedkyně Helenka Pivoňková. 20. června tradičně na
gáblíku – na Ostaši u Malíků. Z fondu nedotujeme ani
Tondu, na outratu přidá naše hospodářka pí J. Němečková i
přesto střádejte si do prasátka, až tam bude padesátka celá
a můžete se rozšoupnout! Kam, kdy a za kolik? Na druhou
zvídavou otázku si musíte počkat do 16. 5., naše setkání
v Pellyho domech, bude zodpovězena zde.
6. července velký svátek XV. Všesokolský slet. Praha se
může těšit. Sokolky nás vezmou pod svá křídla a tak i
Poličáci budou svědky té velkolepé podívané přímo na místě
děje...
Tak vidíte, důvodů k těšení je několik a to je doufám
k radosti ze života docela hodně...
Mějte se májově!
Aktuality SKO: http://www.meu-police.cz/ > Sport a
volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:
http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

MaMiNa >>>>>>>>>>>>
(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce 2011/2012
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci - pro nejmenší děti, 1-2 let
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.: 777 903
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:
Den pro těhotné a kojící maminky – středa 23. května zveme Vás na již pátý ročník našeho zapojení do kampaně
k Světovému týdnu respektu k porodu

Program:
- Od 15.00 - Laktační poradna a Reflexní terapie – Radka
Kaufmanová
- Od 16.00 – Beseda s certifikovanou dulou – Mgr. Petra
Fettersová, součástí besedy bude i diskuze s maminkou,
která absolvovala porod doma
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- Od 17.00 – Beseda s porodní asistentkou – Ivana
Kratochvílová z náchodské porodnice – info jak se připravit,
co sebou, jak to v porodnici funguje aj.
- Od 18.00 – Cvičení na míčích pro těhotné a ženy po
porodu – ukázková lekce – Mgr. Karolina Havlíčková (nutno
přinést vlastní míč)
Na tyto besedy není nutné se přihlašovat, ani absolvovat
celé odpoledne. V případě cvičení na míčích si přineste
pohodlné oblečení. Vstupné je dobrovolné.
Tento den je pořádán v rámci Světového týdne
respektu k porodu, který v tomto roce připadá na 21. – 27.
května. Na webu www.respektkporodu.cz najdete veškeré
informace, které se kampaně týkají a také akce, které
proběhnout v jiných městech a organizacích.
Za spolupráci děkujeme Hnutí za aktivní mateřství.
Děkujeme také všem lektorům, kteří se na Dni pro
těhotné a kojící maminky podíleli.
Tvoření dospělých – PLETENÍ Z PAPÍRU – pátek 25.5.
v 15:30
Na žádosti návštěvníků našich tvořivých setkání jsme
opět připravili pletení z papíru. Sebou je třeba si přinést
novinové ruličky (kdo neumí, tak pouze noviny nebo Zlaté
stránky), dále pak nádobu, která bude sloužit jako předloha
k oplétání (keramický květináč, malá krabice aj) a dva
kartony, které mají velikost dna předlohy. Další materiál
bude zajištěn. Vstupné 35,-.
Den dětí - sobota 2. června
Ani v tomto roce jsme nezapomněli připravit již tradiční
oslavu svátku všech dětí. Pro velký úspěch opakujeme
putování s dvanácti měsíčky – přidáváme nové disciplíny a
zážitky. Startujeme jak jinak než měsícem Lednem, jehož
stanoviště najdete na Záměstí u prodejny obuvi p. Novotné
(přes silnici, naproti Policii ČR). Putování povede na
Zděřinu, kde bude i možnost občerstvení u p. Puschmana,
kterému tímto velmi děkujeme za spolupráci. Vstupné je
25,- za dítě. Akce je určena dětem ve věku 2-9let. Za
spolupráci také děkujeme Městu Police nad Metují.

Oznámení, nabídky, sdělení:
Projekt Sponzorem na měsíc
Velmi děkujeme sponzorům,kteří podporují naše
canisterapeutické lekce, které jsou určeny klientům
dětského věku se speciálními potřebami z mikroregionu
Policka.
V měsíci březnu podporovala lekce firma Zdeněk Klíma,
Suchý Důl.
V měsíci dubnu podporovali 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.
Oznámení
Oznamujeme, že s platností od 1.5.2012 pozastavujeme
činnost úterního dopoledního programu Miminkování.
S malými miminky je možno navštívit pondělní program
Brumíci. Při zájmu maminek s těmi nejmenšími rádi
program opět otevřeme.
Prázdninová MaMina
Na četné dotazy z řad rodičů oznamujeme, že i
v letošním roce plánujeme 3 turnusy příměstského tábora
s názvem Prázdninová MaMiNa, v období 23.7. – 10. 8.2012
V současné době hledáme hlavní lektory a lektory asistenty.
Pokud máte zájem se na táboře lektorsky podílet (vhodné
pro studenty – potvrzení o praxi vystavíme), ozvěte se nám
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na
tel.:
777 903 029,
nebo
na
mailu
katahlavkova@seznam.cz .
Přihlášky na akci, přesné termíny a další podmínky
budou vyhlášeny v příštím čísle PM.
Za mateřské centrum MaMiNa Káťa Hlávková
Mateřské centrum najdete také na www.mcmamina.cz
Nebo na www.facebook.com/MCMaMiNa

Občanské sdružení JULINKA
Činnost JULINKY je pro letošní jaro
vskutku bohatá. První velkou akcí byl
nedávno ukončený filmový festival
dokumentárních filmů Jeden svět.
V současné době začínají práce na
oživení klášterních zahrad. A velkou
akcí je i Den řemesel pořádaný již
tradičně poslední květnovou sobotu.
K tomu také patří příležitostné opravy
a údržba turistických cest. Ale k
jednotlivým akcím.

Jeden svět – malé ohlédnutí
Festival
začínal
vernisáží
výstavy
fotografií
z Afghánistánu už 16.3. A končil na konci dubna výstavou
Voda nad zlato. Vernisáží výstav se účastnilo na 100 diváků.
Hlavní festivalový program se sestával z osmi filmů
spojených s besedami na dané téma. Na každém filmu bylo
možné napočítat v sále kolem třiceti diváků. Závěrečný film
Pod sluncem tma vidělo dokonce na padesát diváků. Další
částí festivalu bylo promítání pro školy, opět spojené
s besedami se žáky škol. Promítali jsme nejen v Polici, ale i
v Broumově, Hronově, Velkém Poříčí a v Náchodě. Filmy
byly vybírány s ohledem na věk žáků a shlédlo je na 1250
žáků základních a studentů středních škol.
Díky sponzorům, pochopení města Police a vstřícnosti
hlavního pořadatele, Člověk v Tísni můžeme říct, že festival
ani po finanční stránce neskončil špatně a podařilo se
dosáhnout alespoň toho, že jsme na jeho pořádání nemuseli
doplácet z prostředků sdružení. Výrazně nám v tomto
směru pomohla i podpora ze strany Královéhradeckého
kraje, který pořádání festivalu podpořil částkou 10 000,-Kč.
Realizováno
za
finanční
Královéhradeckého kraje

podpory

Klášterní zahrady
Po výzvách v Polickém měsíčníku se sešly zatím dva
návrhy na úpravu zahrady vedle kláštera. Ve škole proběhla
prezentace projektu na oživení klášterních zahrad a žákům
a žákyním od sedmých do devátých tříd byla nabídnuta
možnost zapojit se do projektování jejich podoby. Všechny
návrhy, které se sejdou, budou prezentovány veřejnosti na
Dni řemesel v prostorách kláštera v sobotu 26 května.
V současné době probíhají přípravné práce, tj. úklid a
čištění prostoru tak, abychom hned po Dni řemesel mohli
pokračovat v dalších pracích.

Den řemesel
Jak můžete číst na plakátech, bude v sobotu 26. května.
I pro letošní ročník jsou připraveny novinky. Zejména
zpracování skla - výroba skleněných figurek a foukání skla.
V jednání je i mnohokrát slibované kování koní. Tak letos
snad. Pokud se podaří domluvit koně i kováře. I letos bude
úspěšná atrakce z loňska, tedy necky a praní prádla, také
pila na řezání prken, výroba březových košťat. Není
jednoduché přemluvit řemeslníky, aby přijeli a ukazovali
své umění na veřejnosti. Ale máme upřímnou snahu
nabídnout každým rokem něco nového. Tak snad budou
návštěvníci letošního ročníku spokojeni stejně, jako tomu

bylo i v předchozích letech. Přijít můžete od devíti do pěti
odpoledne.
Josef Hejnyš

INFO MERKUR
Spoluúčast na Robotickém dni 2012
proběhla na výbornou
Matematicko-fyzikální
fakulta
Univerzity
Karlovy
každoročně
pořádá Robotický den.
Letošní
ročník
se
pořádal
v Praze
28.dubna 2012 v Aréně
Sparta. A i tento ročník
se velice vydařil. Před
začátkem měli účastníci možnost zapojit se ve škole do
jednodenních kurzů, kde měli možnost se hravou formou
seznámit s programováním soutěžních robotů na platformě
Microsoft .NET Microframework a získat praktické
zkušenosti z programování. Kurzy byly zaměřeny na
kategorie Minisumo a Stopař. Programy pro oba druhy
robotů byly vytvářeny v jazyce C# z vývojového prostředí
Visual Studio. Stavebnici měli soutěžící započtenou v ceně
kurzu, ale samozřejmě bylo možné absolvovat kurz i pouze
jako posluchač. Na konci kurzu byla pro všechny účastníky
připravena
soutěž
s vlastnoručně naprogramovanými
roboty.
Robotický den začal už 8:30 příjezdem týmů a
testováním robotů. Sjelo se na 50 týmů a každý tým mohl
soutěžit v libovolném počtu kategorií, takže účast byla
opravdu hojná. Do 10:00 hodin to v aréně vypadalo jako na
tržišti, všude pobíhaly soutěžící, opravovaly, pře
nastavovaly a dolaďovaly svoje roboty, v 10 hodin už se vše
uklidnilo a začala kvalifikace jízd a zápasů ve všech
kategoriích.
Soutěžilo se v 6 kategoriích:
Bear
Rescue
Beginner,
Bear Rescue Advanced,
Line Follower Standard,
Line Follower Merkur, Mini
Sumo, RoboCarts
Bear
Rescue,
v této
kategorii musely soutěžící v
co nejkratším čase nalézt se
svým robotem ztraceného
medvěda a dovézt ho zpět
domů, soutěžící si mohly
zvolit, zda robot bude
dálkově
řízený
nebo
autonomní.
V kategorii Line Follower
„stopař“
byl
robot
naprogramovaný na sledování
černé čáry a měl za úkol v
co nejkratším čase a bez
vyjetí z čáry dojet do cíle,
zde byla kategorie ještě
rozdělena do dvou variant
Standard a Merkur.
Náplní soutěže Minisumo
spočívalo v souboji dvou
autonomně řízených robotů
a cílem bylo vytlačení
protivníkova
robota
z
kruhové arény.
A
v poslední
kategorii
RoboCarts musely soutěžící se svými vozítky projet co
nejrychleji stanovený počet kol na závodní trati.

Z každé kategorie se do finálové části dostalo 4 nebo 8
finalistů, podle počtů robotů přihlášených do jednotlivých
soutěží. Ve 14:00 hodin atmosféra pro soutěžící houstla a
pro fanoušky a diváky nastalo bujaré veselí. V sále zněly
názvy robotů jako z hvězdných válek. Nastupuje Astrobot
versus Koblobot, na boj se připraví PidiBot a Scrapbot, po
dlouhém a vyčerpávajícím boji vyhrává Merkurbot. No
náramná atmosféra. Za merkur tým soutěžil, Jiří Hampl,
Martin Štirand a Patrik Hauck z 8 třídy ZŠ Machov, který si
vybojoval třetí cenu, a to v kategorii MiniSumo s robotem
SumoYak. V kategorii „stopař“ s Merkurem za tým KNR
soutěžili Jan Jirman a Martin Němec z Jiráskova gymnázia
v Náchodě a s robotem Alpha vyhráli první místo. Dokonce i
Merkurleptik z tymu Recyklon zabodoval v kategorii
„stopař“ a umístil se na druhém místě. Co nás potěšilo,
bylo, že převážná většina robotů byla postavena nebo byly
použity díly ze stavebnice Merkur.
V 18 hodin sál utichl a Robotický den je za námi a
můžeme se začít těšit na příští - jubilejní 10. ročník...
Roboty Minisumo a „stopaře“ si budete moci prohlédnout
v Muzeu Merkur v Polici nad Metují.

A pro letošní rok už jsme stihly tři
významné výstavy v zahraničí
Mezinárodní
veletrh
hraček
v Norimberku, který se konal od středy
1. února do pondělí 6. února 2012. Je to
jeden z největších světových veletrhů
hraček v Německu, už tam si návštěvníci
mohly prohlédnout veškeré novinky ze
sortimentu stavebnic a kovových vláčků. Například
stavebnici Red Barona, Flying wings nebo Age of Vikings.
Veletrh
INTER
MODELLBAU
v
Dortmundu, který
je největším
evropským veletrhem modelů a potřeb
pro modeláře.
Je určen široké i
odborné veřejnosti, které se nabízí
jedinečná možnost získat v relativně
krátkém čase dokonalý přehled o
novinkách v oblasti modelářství a zúčastnit se množství
atraktivních doprovodných akcí. Letos by jste nás našli v
pavilonu vláčků. Veletrh se konal ve dnech 18.- 22. dubna
2012.
Nejvýznamnější
světová
událost
technologií se uskutečnila v Hannoveru
23. – 27. dubna 2012. Veletrh
HANNOVER MESSE 2012 je spojením
osmi předních odborných veletrhů na
jednom místě: Industrial Automation,
Energy, MobiliTec, Digital Factory,
Industrial Supply, CoilTechnica, IndustrialGreenTec a
Research & Technology. Hlavními tématy veletrhu
HANNOVER MESSE 2012 jsou průmyslová automatizace,
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energetická technika, průmyslové subdodávky a služby a
výzkum a vývoj. Naše firma MERKURTOYS s.r.o. představila
nové výrobky a mezi nejzajímavějšími exponáty bezpochyby
patřily CNC modelářská frézka a 3D tiskárna na nové
platformě MERKUR.
Zdraví Merkur, protože kdo šroubuje, nezlobí 
Mgr. Pavlína Pížová, ředitelka muzea Merkur

Loutkové divadlo v Pěkově uvedlo v pátek 6.4.2012
premiéru představení pro dospělé diváky "Jak čerta v
hospodě převezli, aneb co se může přihodit". Do příběhu
byly zakomponovány příhody některých pěkovských občanů.
Každý divák obdržel lízátko a štamprličku. Představení se
zúčastnili i přespolní. Protože se divákům ještě nechtělo
domů, přidal principál p. Karel Knittel vtipy na přilepšenou.
V sobotu 14. dubna 2012 se uskutečnil již 2. ročník
pingpongového turnaje "O putovní pohár pěkovské
knihovny". Letos se vzhledem k velkému věkovému rozpětí
účastníků soutěžilo ve čtyřech kategoriích. Zúčastnili se i
tři hráči přespolní - a to z Bukovice. I tento rok "jely" dva
poháry tam: v kategorii mladších chlapců vyhrál Honza
Trojtl a mladších mužů Michal Hubka. Naštěstí zbývající
dva poháry zůstaly doma: za děvčata zabodovala Eliška
Vrbová a za muže Míra Biško (Líska) - ten získal i titul
absolutního vítěze a krásné červené auto, kterým chtěl
původně odjet. Ale neodjel - malé plastové autíčko přijal
nakonec s úsměvem.

s čarodějnicemi zahrály i skupinové hry. Odhadem bylo
přítomno na 150 lidí (řada chalupářů). Nechybělo ani
občerstvení.
Šárka Pokorná

Logo náchodského PIVOBRANÍ
je na světě!
PIVOBRANÍ v Náchodě už má své logo. Autorem, který
zvítězil v soutěži, se stal Jan Záliš z Broumova. Unikátní
akce už začíná vystrkovat růžky.
Náchodské PIVOBRANÍ
už
má
své
logo.
Organizátoři
nových
pivních
slavností
v Náchodě zapojili do
realizace veřejnost a
uspořádali
autorské
klání. Soutěže, která
byla
ukončena
posledního dubna, se zúčastnily desítky grafiků. Porota
vybrala jako nejlepší logo Jana Záliše z Broumova. Jan Záliš
získal dovolenou v Itálii, kterou do soutěže věnovala
cestovní kancelář Sona Náchod.
PIVOBRANÍ, ojedinělá akce svého druhu v Náchodě, se
bude konat v sobotu 21. července 2012. Narodí se tak
bratříček věhlasného PIVOFESTU, který se v centru
Trutnova už devátým rokem těší mnohatisícové
návštěvnosti. PIVOBRANÍ se uskuteční přímo na Masarykově
náměstí, kde se bude prezentovat několik pivovarů.
Návštěvníky kromě ochutnávek lahodného zlatavého moku
několika značek čeká pestrý celodenní kulturní (zatím
utajovaný) program, bohatá tombola plná (nejen) pivních
cen, občerstvení všeho druhu i stánkový prodej. Přijďte na
PIVOBRANÍ a užijte si největší akci letošních prázdnin
v Náchodě.
Náchodský swing

Slavní vegetariáni aneb jejich
citáty a výroky
Pravidelné setkání pěkovských seniorek (18.4.2012) bylo
tentokrát obohaceno o instruktáž p. Zítky – „Severská
chůze“ neboli Nordic Walking (kondiční dynamická chůze se
sportovními holemi) – jak správně používat trekingové hole
při chůzi a praktická ukázka jejich správného nastavení.
Ve čtvrtek 26.4.2012 proběhlo jednání Osadního výboru
Pěkov - mělo dvě části: veřejnou a neveřejnou.
Hasiči a sportovní klub na hřišti přemístili a zastřešili
dřevěnou buňku, do které teklo. Udělali na ní novou
střechu, buňku opravili i
zevnitř
a
vepředu
zhotovili novou terasu.
I u nás se letos pálily
čarodějnice a stavěla
májka. A kde jinde, než
na hřišti pod Obšárem.
Pro děti byly připraveny
špekáčky na opékání.
Děti se účastnily různých
soutěží: např. poznávání
havětě, lov pavouků,
jízda
zručnosti
na
koštěti
a
děti
si
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Mnozí slavní lidé byli vegetariáni a mnozí v současné
době jsou. Připomeňme si alespoň některé: Pythagoras,
Platon, Franz Kafka, Jan Tříska, Jana Kratochvílová,
Sokrates,
Hippokrates,
Goethe,
Schiler,
Gorkij,
Michalangelo, Newton, Leonardo da Vinci, Pascal, Ivan
Lendl, B. Bardotová a tak bychom mohli pokračovat.
„Naším úkolem je rozšiřovat okruh našeho soucitu tak,
aby zahrnul všechna živá stvoření a přírodu v celé její
kráse.“
-Albert Einstein
„Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho,
jak zachází se zvířaty. Nemyslím, že maso je pro nás
nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná.
Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když
napodobujeme jeho zvyky. Jediný způsob, jak žít, je
nechat žít.“
- Mahátma Gándhí
„Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože
zacházíme tak zle se zvířaty...protože na jatkách je tolik
surovosti, protože kvůli našim kuchyním tak mnoho zvířat
umírá strašlivou smrtí, protože zvířatům způsobují
nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají
objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a
musíme nést znamení této viny.“
- Albert Schweitzer

„Stejně dobře, jako jíme zvířecí těla, bychom mohli jíst
i lidská.“
- Diogenes
„Celostný pohled na život nám odhaluje vztah mezi
potravou daného jedince a jeho chováním k jiným, a cestou
rozumové dedukce, která není fantazií. Můžeme přijít
k poznatku, že jediným způsobem, jak uniknout vodíkové
pumě, je útěk před mentalitou, která pumu vymyslela, a
jediným způsobem takového útěku je pěstování úcty ke
všemu životu, k životu ve všech podobách a ve všech
podmínkách. Je to pouze jiný výraz vegetariánství.“
-Dr. Radžendra Prasád
„Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi
spoluviník“
„V mládí jsem se zřekl jedení masa, a přijde jistě den,
že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak,
jako se dnes dívají na zabíjení lidí.“
- Leonardo da Vinci
„Dokud lidé masakrují zvířata, budou zabíjet i jeden
druhého. Ten, kdo seje vraždu a bolest, nemůže sklízet
lásku.“
Pythagoras
„Existují vědecké důkazy, že vegetariánská strava je
plnohodnotná pro všechny věkové skupiny, těhotné i kojící
ženy. Kdo tvrdí opak, měl by ho dokázat.
- MUDr. Zbyněk Luňáček
Markéta Jandová

Žijí mezi námi…
Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ,
historička
Letos jste vydala
knihu „Zapomenutá
elita“ s podtitulem
„Českoslovenští
vojenští diplomaté
v letech 1938-1945“.
Proč zrovna toto
téma?
S
problematikou
vojenskou a válečnou
jsem se obeznámila již
na
svém
prvním
pracovišti - v Muzeu
Slovenského národního
povstání
v Bánské
Bystrici. Když jsme se
na konci roku 1990
přestěhovali
s manželem a dcerou
foto Veronika Klusáčková
do Police nad Metují a
já jsem byla nucena
hledat práci, po krátkém působení učitelky na Základní
škole v Bezděkově nad Metují, jsem se v květnu 1991
přihlásila na konkurz do Vojenského historického ústavu
Praha. Byla jsem přijata a až do roku 2005 jsem zde –
v kolektivu téměř výlučně mužském – pracovala jako jedna
ze dvou vědeckých pracovnic – historiček. Takže jsem
čtrnáct let svého profesního života věnovala armádě. A
tady samozřejmě se můj zájem o vojenské a válečné dějiny
československé armády od jejího zrodu až do poloviny 20.
století jen umocnil. K výzkumu historie československé
armády je bohužel doposud přistupováno výlučně
selektivně, či výročitě, a tedy z pozice vojenské vědy téměř
bezkoncepčně, a tak je ještě stále mnoho témat, jenž
doposud nebyla zpracována. A téma podstaty, personálního
obsazení
a
působení
československých
vojenských
diplomatů v letech války k nim patřilo.

Jak dlouho trvá, než vznikne vědecký text v knižní
podobě?
Dlouho. Nesmíme zapomenout, že činnost diplomatů,
vojenské nevyjímaje, je každodenní a značně obsáhlá a
bohatá. A přes válku zvláště. Tento fakt se odráží
v množství archivních dokumentů, již jste nucen zpracovat,
a to včetně rozkrytí šifer a krycích jmen. V České republice
se konkrétně jedná o dokumenty, jež se nacházejí v pěti
ústředních archivech. A samozřejmě tyto nejsou jedinými
zdroji poznání. Přímo tahle knížka je výsledkem práce
deseti let výzkumu a osmi let psaní. Avšak rozsah knihy byl
nakladatelem vymezen.
Jste původem ze Slovenska. Vznikal rukopis v češtině
nebo ve slovenštině?
V češtině. O vydání knihy mělo zájem Nakladatelství
Mladá fronta, a i když to nebyla podmínka, rozhodla jsem
se knihu psát v jazyku, který byl mateřským většiny
protagonistů knihy.
Představujeme si, že těch deset let bylo strávených
převážně v archivu. Je to tak?
V podstatě ano. Předešlé knihy „Cesty k sebe“ o československých vztazích v letech existence protektorátu a
slovenského státu, nebo „Židé v boji a odboji“ byly
založeny na archivním výzkumu, ale rovněž na setkáních
s mnohými pamětníky. V případě „Zapomenuté elity“ to tak
bohužel nebylo. Kladla jsem si otázku, proč jsem tyto muže
již nemohla osobně potkat, protože bych je velice ráda
osobně poznala. A priori se jednalo o muže nadmíru
inteligentní, pracovité, vzdělané a statečné. Důvody jsou
v zásadě dva: buď se s nimi vypořádali nacisté nebo
komunisté. Šest z padesáti devíti zde uvedených diplomatů
nepřežili válku, dva zemřeli na útrapy války bezprostředně
po jejím skončení a ostatní nebyli pohodlní novému režimu.
Už v den ustanovení první poválečné vlády v Košicích 5. 4.
1945 zasedala vojenská rada v čele s novým ministrem
národní obrany gen. Ludvíkem Svobodou, jež rozhodla o
penzionování špiček československého armádního válečného
velení. Pro vojáky, kteří se zasloužili o obnovení
československé armády v zahraničí, kteří aktivně bojovali
po celou dobu války na frontách třech kontinentů proti
nacistům a fašistům, a to včetně vojenských diplomatů,
nebylo po návratu do obnovené vlasti v nově koncipované
československé armádě místa. Generálové Sergej Ingr
(ministr NO), Bedřich Neumann (náčelník Štábu pro
vybudování branné moci), František Moravec (velitel čs.
zpravodajců) a Ondřej Mézl (vojenský diplomat –
zmocněnec a velitel dvou významných vojenských misí) byli
prvními oběťmi nového, politicky laděného trendu
v československé armádě. Do vlasti se tak navrátili
v postavení penzionovaných záložníků nebo jednoduše byli
nuceni přijmout nevýznamná velitelská místa, nebo se stali
vysloužilci. A to byl jen začátek. Již na konci roku 1947
nikdo z významných vojenských diplomatů – kromě Mézla,
generálové Heliodor Píka, Čeněk Kudláček, Josef Kalla,
Prokop Kumpošt, Jaroslav Hájíček, Jaroslav Kašpar, Karel
Lukas, Bruno Sklenovský, Oldřich Španiel, Václav Vlček,
Alois Fišera, plukovníků gšt. Václav Havelský, Ján Ambruš,
František Hieke, Jaroslav Šustr a desítky dalších –
nezastával vzděláním, zásluhami a hodnosti odpovědné
místo. Po únoru 1948 byl dán prostor pro otevřené
pronásledování především těchto vojáků, mimochodem
znalých v průměru šest cizích jazyků, absolventů zpravidla
francouzských válečných škol, uznávaných americkými,
britskými, francouzskými, sovětskými i čínskými válečnými
Spojenci. Provokace, vojenská i občanská dehonestace,
smyšlená obvinění, následné věznění a v několika případech
i smrt - Heliodor Píka, Karel Lukas, ale rovněž Vojtěch V.
Klecanda, Rudolf V. P. Šiman, Josef Kalla. Ostatní buď svojí
zem naspěch opustili – Mézl, Sklenovský, Kudláček, Ambruš
a druzí – nebo byli vězněni, umístění do ústavu pro duševně
nemocné, nebo abdikovali na jakékoliv dění a zůstali ve své
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rodné vlasti (zpravidla v pomocných dělnických profesích)
zapomenuti. Aby čtenář mohl lépe pochopit lidskou
podstatu jednotlivých diplomatů, prezentuji v knize jejich
biografickou črtu. Jde nesporně o elitu vojáků, kterými
může být česká společnost a česká armáda motivována.
„Židé v boji a odboji“ byl projekt. Co si pod tím máme
představit?
„Židé v boji a odboji“ je nutné za projekt považovat
především proto, že sledoval několik cílů a rovněž měl
několik vlastních výstupů. Cílem projektu bylo jednak
zmapovat problematiku na úrovni základního výzkumu,
shromáždit doposud nepoznané důkazy a dát v době svého
vzniku odpověď na aktuální otázku: bránili se Židé nacisty
nalinkovanému osudu shrnutému do rozhodnutí „Endlösung
der Judenfrage“ (Konečného řešení židovské otázky). Jak se
k tomuto osudu stavěli českoslovenští Židé? Do roku 1990
jsme o osudu československých Židů z doby války nevěděli
téměř nic. Pak nastoupilo období poznání strašných osudů
Šoa, jako součásti Holocaust a v těchto tragediích zanikal
odpor a odboj Židů. Židovská rezistence v souvislostech Šoa
je
nesrovnatelná
s odboji
státotvorných
národů
Československa a je rozmanitá tak, jako život Židů
v diaspoře sám. Výstupy projektu byly výstava, která
v lednu 2009 byla prezentována rovněž v Polici nad Metují,
pak následovala mezinárodní konference a třetí část tvořila
kolektivní monografie, jež je složená z části vědeckého
pojednání a z části reminiscence pamětníků.
Dne 27. května bude 70. výročí atentátu na Reinharda
Heydricha a na začátku dubna letošního roku uplynulo
sto let od narození Jozefa Gabčíka, jednoho
z výsadkářů, kteří atentát provedli. Nezdá se Vám, že
vzpomínáme na atentát jako na akci, ale zapomínáme
na osobní statečnost jednotlivců?
Nesmíme zapomenout, že dobu, která uplynula od
konce války, vnímáme zprostředkovaně. A i vzpomínky jsou
především individuální, často odlišné od skutečnosti, a to
nejen z důvodu zákonitě subjektivného pohledu. Na víc
lidská paměť je omezená zapomínáním, ale rovněž různými
zájmy, jež se nám prostřednictvím telekomunikačních
prostředků snaží naťukat do hlav zaručenou pravdu, či
zaručeně nové poznatky. Osobně mi vadí nejen to, nač
upozorňujete ve své otázce, ale i to, že tato statečnost se
v naší společnosti – a to i za posledních dvacet let –
objevuje jen výročitě a frontálně: zkrátka je výročí, tak se
všichni vrhnou jedním směrem, a to jen s jedním cílem, aby
na sebe upozornili. Ne s cílem, aby upozornili na
statečnost, nebojácnost, otevřenost a jiné hodnoty svých
předchůdců, bez kterých se nedá žít, a tyto zasadili do
širších souvislostí, či je aktualizovali. Rovněž mi vadí
skandalizace mnohých tragických národních a státních
událostí, a naopak jejich zlehčování: tak typickým
příkladem je seriál Dějiny udatného národa českého, kde
právě část atentátu je prezentována jako humoreska mezi
(snad mi děti prominou, že si půjčím jména jejich
pohádkových oblíbenců) Gargamelem (R. Heydrich) a Patem
(J. Kubiš) a Matem (J. Gabčík). Bohužel. Taky jsem
zděšena, jakou formou Česká televize zatím připomíná
výročí atentátu. Na pilotním programu – seriálu – jenž má
mapovat národní odboj, je zřejmý „rukopis“ několika
režijních původců s vlastním úhlem pohledu, a jen těžko
chápu, proč tvůrci pojmenovali tento „seriál“ po
zastupujícím říšském protektorovi Heydrichovi. Vždyť
Heydrichovo konečné řešení je ve své podstatě o něčem
jiném, než o českém národním (a československém státním)
odboji a boji, nehledě na podstatu, že pojmenováním této
doslova seriálové epopeje jménem kata několika národů, se
mu ani nemohla složit větší propagace. Není to jen můj
názor, ale stejně tak mluví i moji přátelé z Německa.
Říkají, že u nich by si nikdo nedovolil pojmenovat pořad
vysílaný v hlavním televizním čase Heydrichovým jménem a
přitom propagovat národní odpor a boj proti němu.
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Navštívila jste některý z rodných domů výsadkářů?
Třeba ten, ve kterém se narodil Jan Kubiš, chátrá a
nejsou peníze na jeho opravu…
Myslím si, že kdyby existovala politická vůle, dokázal by
jeden jediný poslanec prosadit a sehnat peníze na opravu
toho domu. Před deseti lety jsem navštívila v Poluvsí u
Rajeckých Teplic rodný dům Jozefa Gabčíka, velitele
výsadku Anthropoid. Ten je v pořádku a, pokud vím, byly
Gabčíkovi na Slovensku dány i další vysoké vojenské a
občanské pocty a nepochybně obdobné pocty plně
zasluhuje i jeho druh Jan Kubiš.
Jste historička a jsme v Polici nad Metují, tak se nelze
vyhnout otázce na W. W. Tomka…
Znám především dům, ve kterém pobýval a ulici a
samozřejmě základní dílo, z něhož čerpá především můj
muž Petr při bádaní regionální historie. Osobně však W. W.
Tomka vnímám jako historika, jenž psal v přesvědčení, že
vše co píše, píše ve prospěch svého národa. Byl to
romantik.
Znáte jenom ulici a dům a pana Tomka neznáte?
Neznám osobně (smích). W. W. Tomek byl historik
v době, kdy národ potřeboval a vyžadoval svoji historii. Já
píši v době, kdy národ se především baví vařením,
grilováním a pečením, a pak řešením jejich záporných
následků; kdy je frontálně vyzýván především k zábavě v
duchu duši devastujících reality show, přičemž však
nerozumí ani svým klasickým komediím, ale ani
francouzským, polským nebo britským, ale rozumí
americkým virtuálním skečům (tomu nerozumím zase já).
Laciná zábava, bavení a udělování cen za ni začíná cíleně
zaplevelovat naše životy. Přesto jako historička zůstávám
realista, a netvrdím, že jsem pravda sama. Ostatně historik
nemá moralizovat, nemá soudit, ale má za povinnost
předložit co nejvíce faktů, verifikovaných poznatků, má
vyvolat diskuzi a především donutit svého čtenáře
přemýšlet. Všechny moje práce jsou snahou se co nejvíce
pravdě přiblížit a vyvolat smysluplnou reakci. Žiji
v přesvědčení, že národ, občan konkrétního státu, může
obstát v konkurenci jiných národů a občanů států především
tehdy, když bude znát sebe, znát historii své rodiny,
národní dějiny, ale i znát historii svých přátel i nepřátel.
Jen tak nás nemůže nic zaskočit, jen tak můžeme být
svobodní a silní.
Ptali se Martina Váňová a Pavel Frydrych
Na závěr si dovolujeme přidat malý medailonek:
Zlatica Zudová-Lešková.
Narodila se v Dohňanech na Slovensku. Vystudovala
Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kde
v roce 1984 vykonala rigorózní zkoušku. V roce 1995 obhájila
kandidátskou disertační práci v Historickém ústavu Slovenské
akadamie vied v Bratislavě. V letech 1981–1990 pracovala jako
historička v Múzeu Slovenského národního povstání v Banské
Bystrici, následně ve Vojenském historickém ústavu Praha. Od
1. července 2005 je vědeckou pracovnicí Historického ústavu
Akademie věd České republiky. Specializuje se na
československý politický a vojenský odboj doma i v zahraničí v
letech 1938–1948 se zaměřením na česko-slovenské vztahy,
odpor a boj Židů v souvislostech holocaustu a na
československé vojenské dějiny v letech druhé světové války.
Je autorkou mnoha studií, sborníků, monografií, výstav a
spoluautorkou syntetických prací a encyklopedií zveřejněných
rovněž ve Slovenské republice, v Izraeli, Polsku a v Německu.
Od 6. ledna 1991 je občankou města Police nad Metují.

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie
Filatelie nejsou jen známky. Česká pošta vydává také
příležitostné dopisnice (korespondenční lístky) s různými
náměty a k různým výročím. 2. 5. 2012 byla vydána

příležitostná dopisnice v ceně 15,- Kč k životnímu jubileu
naší nejlepší gymnastky Věry Čáslavské.
Věra Čáslavská (* 3.
května 1942, Praha) je
bývalá
československá
sportovní
gymnastka,
sedminásobná olympijská
vítězka,
čtyřnásobná
mistryně
světa,
jedenáctinásobná
mistryně
Evropy
a
čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Od svého
dětství se věnovala gymnastice. Svoji sportovní kariéru
zahájila ve svých 16 letech na mistrovství světa ve
sportovní gymnastice v Moskvě, kde československé
gymnastky obsadily v soutěži družstev druhé místo. Po
sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní
Československého olympijského výboru. Spolu s Ruskou
Larisou Latyninovou, je jednou ze dvou gymnastek historie,
které se podařilo získat zlaté medaile ve víceboji na dvou
po sobě jdoucích olympijských hrách. Zlato z víceboje také
vyhrála na Mistrovství světa v roce 1966 a Mistrovství Evropy
1965 a 1967. Přes čtyřicet let již drží mezi gymnasty rekord
v absolutním počtu individuálních zlatých olympijských
medailí. V letech 1964 až 1968 nebyla na velkém závodu ve
víceboji poražena.
Známka ke 100. výročí založení českého skautingu
Námět
známky:
Na
známce jsou vyobrazeni
skauti dívající se na tábor
umístěný
v
lese
a
skautský znak. Autorem
výtvarného
návrhu
známky je známý Marko
Čermák,
jeden
z ilustrátorů Foglarových
Rychlých šípů. Za rok
vzniku českého skautingu
se pokládá rok 1911, kdy
český profesor Antonín
František Svojsík (vždy známý jako Antonín Benjamín
Svojsík či prostě A. B. S.), inspirován návštěvou Anglie,
založil první český skautský oddíl. V roce 1912 již Svojsík
pořádá první skautský tábor u myslivny Vorlovna pod
hradem Lipnicí, a v témže roce vydává knihu Základy
Junáctví. Roku 1914 pak byl založen spolek Junák-Český
skaut, po Svojsíkově neúspěšném pokusu realizovat
skautské myšlenky a metody na půdě Sokola.
Skautské hnutí se v prvorepublikovém Československu těšilo
vysokému respektu, a českými skautskými oddíly prošlo od
vzniku českého skautingu do roku 1938 mnoho budoucích
českých osobností, jako byli např. prezident Edvard Beneš,
básník Jiří Wolker, lékař Josef Charvát, cestovatel František
A. Elstner (první český účastník mezinárodní skautské Lesní
školy v anglickém Gilwellu), příslušník zahraničního odboje
a spoluvykonavatel atentátu na Heydricha Jan Kubiš;
skautem byl i Alois Rašín či Prokop Drtina. V českém
"prvorepublikovém" skautingu má svůj pramen i české
trampské hnutí.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
S. Plachta

Náprava věcí veřejných
Nastává okamžik, kdy z veškeré občanské pomatenosti a
nestálosti by měla nadejít náprava…
U nás v městečku zůstáváme klidní a zachováváme si
mysl jasnou, aspoň tak se mi to jeví. Nesetkáváme se
s pomateností, a protože těch měst a městeček takových,
jako jsme my u nás, je mnoho, dopadne ta náprava

veřejných věcí zcela jistě dobře. Dá to ale fušku. Kmotři a
podvodníci, mazánci a kolibříci snad zmizí z politického
života. Je to tak trochu i vina nás všech, že jsme se
nechali, my voliči, vytlačit a nebylo nás vidět ani slyšet.
Chybně jsme kalkulovali, že ti, co nás zastupují, si počínají
správně a nezištně. Jak to všechno napravit?
Nápravou věcí veřejných, a to tak, že všichni budeme
dbát dodržování zákonů a mravních pravidel, která se u nás
vytratila. Prostě nebát se říkat pravdu, přičinit se o její
znovu uvedení do života a nekrást!
Je krásné jaro, připomínající už léto a je těžké
sledovat všechno, co se u nás a ve světě odehrává. Je to
„husté „, ale jako neutuchající optimista věřím v nápravu i
bez ostrých střetů a věřím také, že v reformách , strašáků
lidí, se musí pokračovat, a že se této nezávidění hodné
práce musí ujmout lidé , u kterých shledá národ morální
autoritu . Tito naši zástupci pak jistě zvolí postup, který
nebude ohrožovat společnost tak, aby tím trpěli bezmocní,
staří lidé a děti. Bude pak jedno, zda tato morální autorita
bude zleva či zprava, v tomto se přece svět nemůže
rozdělovat.
V Polici, v tom našem městečku, je tolik obdivuhodných
věcí – krásná příroda, lidé, kteří mají zájem o dění v něm, a
kteří přispívají k tomu, abychom se my, trochu pasivnější,
cítili dobře. I dobrá nálada je k nezaplacení. Přispívá
k pohodě a porozumění. Nemusíme se na sebe mračit,
závidět, pomlouvat a být nedůtkliví.
Doufejme, že je zažehnán strašák těžby břidlicových
plynů, i když nevím, jak tomu rozumět. Zrušilo se původní
rozhodnutí o pokusných vrtech, ale má se začínat zkoumání
znovu. Další strašák je asi polská snaha těžit uran na polské
straně v blízkosti obce Božanov, pár kilometrů od nás. No,
uvidíme, jak se Poláci a Češi v této věci zachovají. Máme
přece všichni zájem na tom, aby příroda zůstala neporušená
a cenné vodní zdroje zůstaly čisté. V tom všem právě
můžeme i my pomáhat a mít moc do těchto věcí mluvit.
Teď se chystáme na pondělí 30.4. na stavění májky na
našem náměstí, na sraz historických vozidel a také na pěší
májovou pouť do Vambeřic (na to si netroufám), na běh
sídlištěm pro všechny věkové kategorie. A my, turisti, jsme
v očekávání Polického vandru /mezinárodního/, který
vypukne 19.5. Dále bych mohla jmenovat Den řemesel, Noc
kostelů, Filmové vzpomínání Míry Šmídy a další a další
báječné akce, o kterých
nás informuje v Kulturním
přehledu naše milé Infocentrum – viz 3x w.policko.cz nebo
3x w. meu.police.cz.
A mezi těmi akcemi se též můžeme výborně posilnit
v naší pizzerii v Kostelní ulici, kde je obsluha vzorná a ceny
docela obstojné.
Krásný máj přeje
Jar@ca Seidelová

Astronomický klub
Police nad Metují
PŘECHOD (TRANZIT) VENUŠE PŘES
SLUNCE
uvidíme až 6. června, ale vzhledem k termínu uzávěrky
a následné distribuci PM si tento vzácný astronomický úkaz
popíšeme již nyní.
Úkaz patří mezi zatmění. V jedné přímce se nachází
pozorovatel na Zemi, kosmické těleso (tj. Venuše) a Slunce.
V porovnání se Sluncem je úhlový průměr Venuše cca 30 x
menší. To nám ale stačí, abychom Venuši spatřili jako
malou okrouhlou skvrnu na Slunci i bez dalekohledu.
K POZOROVÁNÍ MUSÍME POUŽÍT VHODNÝ FILTR.
Nejdostupnější pomůckou je filtr, který se používá při
svařování elektrickým obloukem. Můžeme použít i celý
svářečský štít, který je tímto filtrem vybavený. Nejlepším
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řešením jsou speciální brýle, které se prodávají na
hvězdárnách a slouží k pozorování zatmění Slunce.
NEDOPORUČUJEME různé improvizované filtry typu
„začouzené sklíčko“ protože hrozí poškození zraku.
Pamatujte na to, zrak máte pouze jeden!!!
Zajímavější
je
pozorování
tranzitu
Venuše
astronomickým dalekohledem. Velká zvětšení nám
umožňují detailně sledovat přibližování okraje Venuše a
Slunce. Přesné stanovení času kontaktu okrajů posloužilo
v roce 1882 k výpočtu vzdálenosti Země od Slunce
(astronomická jednotka, 150 mil. km).
Poslední přechod Venuše nastal 8. června 2004. Celý
úkaz jsme u nás v Polici úspěšně pozorovali a navíc jsme se
zapojili i do mezinárodního projektu VENUS TRANZIT 2004.
Úspěšné bylo i naše měření Astronomické jednotky.

PRŮBĚH TRANZITU
Úkaz se odehraje ve středu 6. června ráno při východu
Slunce. Vstup Venuše před Slunce v naší zeměpisné poloze
neuvidíme. Nastane v okamžiku, kdy je pro nás Slunce ještě
pod obzorem. Z celého úkazu, který trvá téměř 7 hodin,
uvidíme závěrečnou část po východu Slunce nad obzor.
Slunce u nás vychází ve 4 hodiny 54 minut SELČ. Venuši
uvidíme jako okrouhlou tmavou skvrnu na Slunci. Konec
úkazu nastane v 6 hodin 55 minut, kdy Venuše opustí
sluneční kotouč.

nebylo. Anebo naopak bylo velmi úsměvné, ale až druhý,
třetí a čtvrtý den, kdy jak pronesl Čerf, jsme si vyzkoušeli,
co se dá ještě vydržet a jako správní skauti jsme vydrželi a
nakonec se tomu všemu zasmáli.
Výprava pro nás byla hlavně poznávací, kdy během
výletů jsme navštívili mnoho krás přírodních a kulturních
v dané oblasti. Nechyběl romantický Karlštejn, který má ve
skutečnosti mnohem větší kouzlo, než se zdá z obrázků.
Svatý Jan pod Skalou s klášterem, kaplí a pramenem sv.
Ivana.
Solvayovy
vápencové
lomy
s historickou
úzkorozchodnou železnicí. Hradiště Tetín s několika
kostely, spojené s osobností sv. Ludmily. Z přírodních krás
nemůžeme nezmínit Velkou a Malou Ameriku, Koněpruské
jeskyně, Axamitovu bránu, Kodskou jeskyni, lomy u Srbska,
Bubovické vodopády a samotné údolí řeky Berounky.
Podtrženo sečteno čtyři dny nabyté spoustou aktivit,
výletů a prožitků v nádherném a romantickém koutě naší
vlasti. Možností, které skýtá Český kras, je nepřeberné
množství, a určitě se tam rádi vrátíme při nějaké další
příležitosti, na kterou se již teď těšíme.
Jirka Beran

POZOROVÁNÍ TRANZITU
V případě příznivého počasí budeme úkaz sledovat
astronomickým dalekohledem z prostoru vyhlídkového
altánu na konci Žďárské ulice a rádi přivítáme každého
zájemce o pozorování.
A nezapomeňte, že další přechod Venuše přes Slunce
bude pozorovatelný až za 105 let 11 prosince 2117!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. května v 17 hodin 15 minut SELČ vstupuje do
znamení Blíženců, v květnu se den prodlouží o
1 hodinu a 22 min.
MĚSÍC
6. v úplňku, 12. v poslední čtvrti, 21. v novu, 28.
v první čtvrti, 22. května večer nad západním
obzorem bude Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc
jižně od Venuše),
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE večer nad západním obzorem,
MARS
pozorovatelný celou noc v souhvězdí Lva,
JUPITER není pozorovatelný,
SATURN pozorovatelný celou noc v souhvězdí Panny,
URAN
na konci května ráno nízko nad východním
obzorem na hranici souhvězdí Ryb a Velryby,
NEPTUN na ranní obloze v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Velikonoce na Karlštejně
Letošní Velikonoční prázdniny
se nesly v klasickém duchu –
několikadenní
výprava
celého
skautského střediska. Tentokrát
do CHKO Český kras, a sice do
úplného srdce oblasti, obce
Karlštejn s dominantou hradu,
který
snad
netřeba
ani
představovat.
Po cestování, doprovázeném několika velmi úsměvnými
historkami, následovalo ubytování, které ovšem úsměvné
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Světci k nám hovoří...
Svatý Gothard
a jeho tradice ve světě
Sv. Gothard (Godehard) se narodil roku 960
v Reichensdorfu v jižním Bavorsku jako syn chudého
rolníka. Byl to bystrý chlapec a již velmi záhy se dostal do
péče vlivných církevních hodnostářů, kteří rozpoznali jeho
mimořádné nadání a poskytli mu potřebné vzdělání. Již ve
svých devatenácti letech doprovází arcibiskupa Frederika
Salcburského do Říma a ten jej ustanovil děkanem. V roce
990 vstoupil do benediktinského řádu v klášteře Nieder –
Altaich a o šest let později se v něm stal opatem. Když císař
Jindřich II. viděl, že klášter pod jeho vedením prospívá,
pověřil ho reformou několika dalších klášterů. Během
třiadvaceti let své služby vychoval a dosadil devět opatů
pro různé řeholní domy, zasloužil se o založení třiceti
klášterů a řady nových škol. V roce 1022 byl jmenován
biskupem v Hildesteimu v Dolním Sasku (poblíž Hannoveru)
a také zde se pustil s neutuchajícím elánem do reformování
diecéze. Měl veselou, laskavou povahu a lidé ho měli rádi.
Mnoho úsilí věnoval péči o chudé a poutníky. Zemřel
5.května roku 1038 ve věku 78 let.
Sv. Gothard bývá zpodobňován jako biskup s knihou
nebo s modelem hildesheimské katedrály, někdy též, jak
křísí dvě mrtvoly z hrobu, s drakem u nohou, s mužem,
který má kladivo, olovnici a úhelník nebo jako biskup na
trůnu, věšící si svůj plášť na sluneční paprsek.

Gothard z Hildesheimu byl prohlášen za svatého v roce
1131 papežem Inocencem II. a stal se prvním bavorským
světcem. Je patronem proti onemocnění ledvinovými a
žlučovými kameny, proti dně, revmatismu, proti dětským
nemocem a při těžkém porodu. Chrání též proti živelným
pohromám, především proti blesku a krupobití. Je
patronem několika míst v Německu a ochráncem zedníků.
V církevním kalendáři svátek sv. Gotharda připadá na
4.květen.
V Čechách nepatří sv. Gothard mezi příliš známé a
rozšířené světce. Většina kostelů zasvěcených sv. Gothardu
vznikla kolem poloviny 12. století, tedy krátce po
Gothardově svatořečení, kdy byl jeho kult u nás nejsilnější.
Gothardská tradice je silná hlavně v německy mluvících
zemích. Je uctíván především v Polsku, Švédsku, Finsku,
Maďarsku, Holandsku a Švýcarsku. Asi nejznámější je
vysokohorský alpský průsmyk sv. Gotharda mezi městy
Airolo ve švýcarském kantonu Ticino a Goschenen ve
švýcarském kantonu Uri. Průsmyk, spojující severní
německy mluvící část země s italsky mluvící částí jižní, se
nachází v nadmořské výšce 2106 metrů n. m. a od května
do října (pokud není sníh) je dostupný autem. Na délce 27
km se nachází 24 zatáček, převýšení činí 933 metry a
maximální stoupání je 12%. Pod průsmykem vedou dva
mohutné tunely. V roce 1882 byl zpřístupněn železniční
tunel z Goschenen do Airola a měří 15 km. V roce 1980 byl
otevřen tunel silniční s délkou 16,3 km a od roku 2009 je ve
výstavbě nový železniční tunel, který povede 650 metrů pod
současným. Se svou délkou 57 km bude nejdelším
podzemním železničním spojením na světě. Průsmyk tvoří
významné evropské rozvodí. Pramení zde čtyři velké řeky:
Rhone, Rhein, Reuss a Ticino a každá z nich se vlévá do
jiného moře.
František Janeček

Matematické rozcvičky
- tentokrát opět soutěžní úloha s číslicemi
Ze všech deseti číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9
sestavte dva zlomky stejné velikosti tak, aby součet obou
zlomků byl roven číslu 1. K vytvoření zlomků ale musí být
použity všechny číslice a každá z nich právě jednou.
Odměnu od redakce PM získá ten čtenář, který zašle
nejpozději do 25. května nejvíce správných řešení (alespoň
pět).
Správná odpověď se jménem řešitele bude uveřejněna
v příštím čísle PM.
Řešení úlohy z minulého čísla PM:
Kazimír posunul velkou ručičku hodin celkem o 33  3000
= 9 9000 ve směru hodinových ručiček. Za 1 hodinu opíše
velká ručička úhel 3600.
9 9000 : 360 = 27, 9 9000 = 27  3600 + 1800
První část součtu 27  3600 znamená, že se čas posunul o
27 celých hodin, tj. o 24 hodiny (celý den) + 3 hodiny, což
odpovídá posunutí času o tři hodiny dopředu. Druhá část
součtu 1800 odpovídá posunu velké ručičky o 30 minut
dopředu.
Odpověď na otázku tedy zní: Po zásahu skřítka Kazimíra
ukazovaly věžní hodiny čas 3 hodiny 30 minut.
František Janeček

MĚSTA PODLE PÍSNIČEK
– test pro vás - 5. část (dokončení)
17. …….pěkně malovaná
Lázeňské město s 13.000 obyvateli ležící v Polabské
nížině uprostřed přívětivé přírody na obou březích Labe.
Dominanty náměstí tvoří zámek a pomník Jiřího z Poděbrad
od sochaře Bohuslava Schnircha, patřící k vrcholům české
monumentální plastiky 19. století. Předchůdce zámku, raně
gotický vodní hrad, zde stával už ve 13.století. Dnes

každého vítá vstupní brána ze 16. století s erbem císařské
orlice a znaky českého a uherského království. Objevy
minerálních uhličitých pramenů daly podnět k založení
lázní, které měly velký vliv na další rozvoj města.
K prohlídce láká lázeňský park, v němž se nachází známé
květinové hodiny, poblíž kterých stojí kontroverzní trpaslík
odbíjející čas. Ve městě se každoročně pořádá celá řada
pravidelných kulturních, společenských a sportovních
aktivit. Pěšky nebo na kole lze navštívit romantický soutok
Labe s Cidlinou.
Otázka – Ve kterém roce byly založeny zdejší lázně a na
léčbu kterých onemocnění se specializují? Kolik pramenů
alkalicko-zemité kyselky zde vyvěrá na povrch, a která je
z nich nejproslulejší?
18. Ten …….je za lesem
Město asi s 5.000 obyvateli v okrese Hradec Králové bylo
založeno pravděpodobně někdy v 11. století. První písemná
zpráva o městě je už z roku 1110, kdy zde bylo opevněné
hradiště střezící brod přes řeku Cidlinu. Nejstarší památkou
ve městě je kostel Sv. Trojice založený ve 12. století.
Dominantu širokého okolí tvoří zámek, který nechal postavit
v letech 1721 – 1723 majitel panství František Ferdinand
Kinský. Byl postaven v barokním slohu stavitelem
Františkem Maximiliánem Kaňkou podle plánů G. Santiniho.
Zámek patří k nejkrásnějším barokním stavbám v Čechách a
v téměř původní podobě se zachoval až do dnešní doby.
Jedná se o válcovitou centrální stavbu, ke které paprskovitě
přiléhají tři křídla čtvercového půdorysu. Kolem zámku je
anglický park. Místním rodákem je „otec české veselohry“
Václav Kliment Klicpera. V blízkosti města je umístěna
socha rebelujícího sedláka - památník selského povstání v
roce 1775
Otázka – Víte, od čeho je odvozen název města a proč
zdejší zámek dostal název Karlova Koruna?
1 9 . J á má m s v o u p a n e n k u v … … .
Město s 13.000 obyvateli se rozprostírá na levém břehu
řeky Labe, v úrodné Polabské nížině. Nejstarší písemné
zmínky z druhé poloviny 12. století dokládají vlastnictví
pražskými biskupy. Biskupové, a později arcibiskupové, se
také zasloužili o středověký rozkvět města. Jako sídlo a
zároveň vojenskou pevnost nechali vystavět na skalnatém
ostrohu nad řekou Labe mohutný hrad v pozdně románském
slohu. Do historie města se nejvíce zapsal biskup Jan IV. z
Dražic (1301 - 1343), který inicioval vznik dvou
nejvýznamnějších
staveb
vrcholného
středověku,
kamenného mostu a kláštera augustiniánských kanovníků.
Od konce 19. století postupně probíhala proměna města na
moderní město a tento vývoj pak pokračuje s většími či
menšími úspěchy až do dnešních dnů. Město je
hospodářským, společenským a kulturním centrem
Podřipska, střediskem zemědělské a ovocnářské oblasti.
Rozvíjí
se
zde
průmysl
chemický,
strojírenský,
dřevozpracující a potravinářský. Díky mostu přes Labe je
významnou dopravní křižovatkou, je napojeno na dálnici D8
(E55) a souběžnou mezinárodní železniční trať a vodní
cestu po Labi.
Otázka – Která osamělá a zdaleka viditelná čedičová
hora tvoří dominantu okolní krajiny, jakou má nadmořskou
výšku a kde o ni najdeme první písemnou zmínku?
20. O d … … . a ž k n á m c e s t i č k a j a k o ml a t
Město na jihu Čech na řece Lužnici. Se svými 35 tisíci
obyvateli je druhým největším městem v Jihočeském kraji.
Během staletí prošlo mnoha stavebními proměnami, ale
svůj středověký charakter si uchovalo až dodnes. Historické
jádro je díky systému zástavby a množství zachovaných
památek městskou památkovou rezervací. Město je
významným centrem turistického ruchu, lákadlem pro
návštěvníky je zejména historie husitského hnutí.
Do dnešní doby se zachovalo městské historické jádro
s velkým množstvím především gotických a renesančních
domů, z nichž některé mají barokně upravené průčelí, část
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městského opevnění, gotický chrám z 15. století Proměnění
Páně, v 16. století renesančně upravovaný barokní komplex
bývalého augustiánského kláštera s kostelem Narození
Panny Marie z 2. poloviny 17. století a také barokní domy
z 18. století. Na hlavním náměstí je gotická radnice z let
1440 – 1516 s velkým pozdně gotickým sálem, dnes sídlo
Husitského muzea. Z muzea je vstup i do středověkého
městského podzemí. V roce 1862 bylo ve městě otevřeno
reálné gymnázium -první střední škola svého typu s výlučně
českým vyučovacím jazykem v tehdejší rakouské monarchii.
Otázka – Kdy byla zprovozněna elektrická dráha Tábor –
Bechyně, kdo ji projektoval a jaká je zvláštnost této trati?
Správné odpovědi na test z minulého čísla:
13. ROŽNOVSKÉ hodiny smutně bijú … V Rožnově pod Radhoštěm
se nachází nejznámější skanzen v Česku (Valašské muzeum v přírodě).
Vznikal postupně od r. 1925 – zásluhu na otevření měli bratři
Jaroňkové, kteří po dlouhých letech studií příprav využili folklorního
festivalu Valašský rok pořádaného v někdejším lázeňském parku. 14.
Okolo TŘEBONĚ, pasou se tam koně. Na kraji Třeboně je rybník Svět.
15. Ó, VELVARY, ó VELVARY, kde jsou mé tolary … V roce 1864
byl ve Velvarech založen jeden z prvních hasičských sborů. 16. Cesta
k PROTIVÍNU, netrvá hodinu … Na místní škole trojobraz podle kartonů
Mikoláše Alše.

Správné odpovědi na test z tohoto čísla:
17. PODĚBRADSKÁ BRÁNA pěkně malovaná… Lázně v Poděbradech
byly založeny v roce 1908 a specializují se na léčbu srdečních a cévních
onemocnění. Vyvěrá zde na povrch 13 pramenů alkalicko-zemité
kyselky, z nichž nejproslulejší je Poděbradka, která má lahodnou chuť
a prodává se v celé České republice. 18. Ten CHLUMECKÝ ZÁMEK je za
lesem… Název města je odvozen od kopce (Chlum (254) m), na kterém
by1o město založeno. Zámek dostal název Karlova Koruna, protože
roku 1723 zde navštívil hraběte Kinského císař a král Karel VI. 19. Já
mám svou panenku v ROUDNICI…. Dominantu okolní krajiny tvoří
osamělá a zdaleka viditelná čedičová hora Říp s románskou rotundou
sv. Jiří a sv. Vojtěcha má nadmořskou výšku 461 metrů. První písemná
zmínka o Řípu je v Kosmově kronice z počátku 12. století. 20. Od
TÁBORA až k nám cestička jako mlat… . Elektrická dráha Tábor –
Bechyně byla první elektrifikovanou železniční tratí v RakouskoUhersku, byla zprovozněna v červnu 1903 a projektoval ji Ing. František
Křižík.

Prosba o spolupráci

František Janeček

Osadní výbor v Hlavňově chce vydat publikaci o
historii a současnosti Hlavňova doplněnou fotografiemi
domů a jejich obyvatel od učitele Rudolfa Provazníka z roku
1952 i fotografiemi domů ze současnosti. Pokud někdo ze
čtenářů PM by byl ochoten zapůjčit nějaké materiály,
zašlete zprávu na adresu: František Janeček, Tyršova 744,
534 01 Holice, tel. 466 923 460, e-mail: janecekf@cbox.cz.
Děkujeme rovněž za případné sponzorské pozornosti pro
vydavatele.
F. J.

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční a liturgické mezidobí
Letošní krásné a téměř letní předmájové a májové
počasí nám příjemně umocňuje velikonoční dobu, kterou
právě prožíváme. V průběhu této doby se v nedělních
evangeliích postupně setkáváme s Ježíšem, abychom si
znovu uvědomili základní křesťanské velikonoční poselství a
Boží nabídku spásy pro každého z nás. Ježíš se po svém
zmrtvýchvstání zjevuje apoštolům, aby je ujistil, že
skutečně vstal z mrtvých (a především Tomášovi, který poté
uvěřil), předává jim Pokoj, aby se nestrachovali, co bude
dál, znovu jim vysvětluje smysl svého konání a loučí se
s nimi; ujišťuje nás, že je dobrý pastýř, který zná své ovce
a dal za ně svůj život; dále říká, že je pravý vinný kmen, na
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který jsme naroubováni, pevná opora nebo také základ a
výživa pro to, abychom našimi životy přinášeli dobré ovoce;
předává nám přikázání lásky, abychom se navzájem milovali
tak, jako On miloval nás a nabádá, abychom zachovávali
Boží přikázání, a tak zůstávali v Boží lásce; v samém závěru
velikonoční doby nás pak ujistí o tom, že je naším
přímluvcem a vyprošuje nám vzájemnou jednotu, radost a
ochranu před zlem. Velikonoční dobu zakončíme 27. května
Slavností Seslání Ducha svatého. Při této slavnosti si
připomeneme vznik církve, její prostoupení Duchem svatým
a počátky jejího působení ve světě. Velikonoční dobu pak
vystřídá období liturgického mezidobí.
Měsíc květen je jistě nejkrásnějším měsícem roku. Proto
je také tento měsíc v církvi symbolicky zaměřen na Pannu
Marii. Po celý tento měsíc budou proto večerní bohoslužby
tradičně obohaceny o májovou pobožnost a každou neděli
budou ještě májové pobožnosti také na Hvězdě, v kapli P.
Marie Sněžné. V průběhu května a na začátku června,
v tomto poměrně náročném a duchovně bohatém období
před letním poklidem, prožijeme řadu významných svátků a
slavností.
Liturgický kalendář:
6. května 8. května 13. května 14. května 16. května 17. května 20. května 25. května 27. května 30. května 31. května 1. června 3. června 10. června -

5. neděle velikonoční, Památka sv. Jana
Sarkandra
Den osvobození, státní svátek
6. neděle velikonoční, Den matek
Svátek sv. Matěje, apoštola
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze
a mučedníka, hlavního patrona Čech
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, začátek
novény na slavnost Seslání Ducha svatého
7. neděle velikonoční
Slavnost Panny Marie pomocnice křesťanů
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, Svátek
Navštívení Panny Marie
Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie
Den dětí
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

V měsíci květnu 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

Každou květnovou neděli (6., 13., 20. a 27.) od 18.00
hod., bude v kapli P. Marie Sněžné na Hvězdě Májová
pobožnost.
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.15 - 10.00 hod
Přejeme všem krásné májové dny

„Noc kostelů 2012“ ve farním kostele
v Polici nad Metují
Dne 1. června
2012 se uskuteční již tradiční
mezinárodní akce s názvem Noc kostelů. Myšlenka otevřít
kostely v noci vznikla v r. 2001 v Německu, v r. 2005 se
připojilo Rakousko a Holandsko.
V r. 2009 se touto
zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České
republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční
program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků
o první ročník povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů,
a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé
České republice. V roce 2011 se do ní zapojilo 939 kostelů a
akce se přenesla také na Slovensko.

Cílem této akce je umožnit široké veřejnosti nezávazné
přiblížení se a setkání s křesťanstvím a měla by prezentovat
kostely jako důležitou součást společenského života
obyvatel obcí a měst a poukázat také na jejich kulturní
hodnotu. V jejím rámci jsou zpřístupněny některé kostely a
modlitebny různých křesťanských církví. Návštěvníci mají
možnost poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty
křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i
živé přítomnosti. Konají se zdarma koncerty, komentované
prohlídky, workshopy, divadelní představení a další
programy. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do
kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na
varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých
krypt, prožít liturgii, nebo jen vnímat to, co bylo inspirací
pro stavitele křesťanských chrámů.
Koordinátorem Noci kostelů v Královéhradecké
diecézi je P. Karl Moravec, který na otázku: Co může
přinést návštěva kostela do života dnešního člověka?
odpovídá následovně:
"Kostel je pro věřící místem modlitby, setkávání s
Bohem a společného prožitku mše svaté. Může být i místem
k zamyšlení, klidnému rozjímání a spočinutí, které alespoň
na chvíli odstíní chvat dnešního hektického života. Kostel je
místem, které nám přináší poselství uplynulých staletí, kdy
byl kostel budován a užíván a kdy do jeho výzdoby vkládali
svůj um i prostředky ti, kteří zde žili před námi. Je
neodmyslitelným a nepostradatelným urbanistickým prvkem
naší krajiny. Mohou se v něm tedy potkávat nejen věřící,
ale i milovníci historie, výtvarného umění a architektury
nebo náhodní turisté."
Záštitu nad touto akcí, v rámci Královéhradeckého kraje
převal biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál a také
hejtman Lubomír Franc. Jeho pozdrav je následující:
Vážení přátelé,
asi každý z nás dokáže cítit mystický a duchovní rozměr
církevních památek, jako jsou katedrály a kostely. Někdo
se více soustředí na možnost rozjímání, jiný zase obdivuje
architekturu a práci umělců. Všem je ale společná úcta k
místům, které v sobě snoubí tyto možnosti jedinečného
prožitku a zamyšlení. Noc kostelů je ojedinělou možností
pro všechny, kteří chtějí zmíněné pocity prožít
v neobvyklém čase a při zvláštní příležitosti. Jen
v Královéhradeckém kraji otevřou své dveře návštěvníkům
desítky kostelů a připojí se tak k akci, která má svou
tradici nejen v České republice, ale i v sousedním
Slovensku a Rakousku. Těší mě, že jsem nad Nocí kostelů
mohl převzít záštitu a přeji všem, kteří prvního června tyto
architektonické a duchovní památky navštíví, mnoho
pěkných zážitků.
Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
Motto Noci kostelů 2012 je: Vy všichni jste děti světla.
Nám nevládne noc ani temnota. Srov 1 Sol 5,5
Více na stránkách www.nockostelu.cz/
Naše farnost se k této akci připojí otevřením farního
kostela Nanebevzetí Panny Marie a doprovodným
programem. Program se připravuje a bude zveřejněn na
nástěnce v předsálí kostela a v rámci městského
informačního centra.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci dubnu
Městská policie prováděla kontroly veřejného pořádku,
zejména v okrajových částech města.
Provedla dohled při úklidu kolem komunikací, který

prováděly děti ze základní školy v rámci Dne Země.
Společně s terénní sociální pracovnicí provedla návštěvy
v rodinách pobíratelů sociálních dávek, spojené s kontrolou
péče o děti, dodržováním pravidel občanského soužití,
pořádku v obytných domech ve vlastnictví města, likvidaci
odpadů a celkovou situaci.
Kontroly probíhají i ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr má
svoji otevírací dobu a všem občanům je bez problému
k dispozici. Avšak i zde platí určitá pravidla, kterými jsme
povinni se řídit. Proto prosíme, dbejte pokynů zde
přítomného personálu a dodržujte je. Odkládání odpadu
k plotu a vratům mimo provozní dobu je zakázáno.
Provozovatel vážně uvažuje o instalaci kamerového
systému, který by monitoroval celý objekt sběrného dvora.
Městská policie zajišťovala několik akcí ve spolupráci
s Policií ČR.
Kontroly proběhly v restauračních zařízeních, byly
zaměřené na prodej a konzumaci alkoholu mladistvými,
v hernách byly kontrolovány osoby z řad těch, kteří jsou
dopláceni z úřadu práce.
Tradičně
byly
řešeny
přestupky
v dopravě…
nerespektování obecných pravidel silničního provozu je
častým nešvarem v našem městě.
Čas od času se v našem městě objeví skupinka lidí,
pokaždé jiná, která oslovuje lidi, jak na ulici tak i doma.
Mladící v kravatách a slečny v kostýmcích Vám nabízejí
zaručeně to nejvýhodnější. Není pravdou, že všichni z nich
jsou podvodníci… to ne.., ale pravdou je, že čas od času se
nějaká nepříjemnost stane. Ti slušní z nich se zastaví na
městském úřadě, prokáží se, krátce vysvětlí, co budou
nabízet a je to. Ale ne vždy je tomu tak. Proto prosíme
všechny z Vás, kteří pojmou byť jen kousek nedůvěry
k takovýmto osobám, nebo se snad pod palbou jejich
rétoricky zvládnutelných vystoupení budou cítit k něčemu
nuceni... zavolejte nám. Nic tím nezkazíte..
V útulku od května pracuje staronová správkyně… teď
snad, již bude vše v pořádku. V současné době se zde
nacházejí čtyři pejsci. Tři kříženci a jeden dlouhosrstý
jezevčík.. Všichni hledají nový domov a my za ně
připojujeme prosbu…
Městská policie zajišťovala dopravu při stavbě májky a
následně pak i u požáru, který podtrhl poslední duben.
Petr Zima – vrchní strážník MP

Žádný vandalismus, nýbrž nový
sport - Free Running
Jmenuji se Jan Jenka, je mi 17 let, bydlím v Polici nad
Metují a chci Vám představit poměrně nový sport, který se
nazývá Free Running [čti: „fríraning“]. Sám trénuji 5 let ve
skupině
Sans
Encombre,
kterou
sponzoruje
firma
BigShock energy, a
v tomto článku Vám
chci vysvětlit co je
Free Running. Někteří
lidé považují tenhle
sport za vandalismus a
„ničení
městských
objektů“,
avšak
někteří
se
rádi
podívají a třeba i
obdivují dovednosti.
Chci upozornit na to,
že naším záměrem
není ničení zdí atd.,
ale
využití
těchto
objektů jako překážek
k trénování
a
zlepšování se.
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Co je Free Running?
Tento sport pochází z Francie a jeho zakladatelem je
Sebastian Foucan. Free Running v překladu znamená „volný
běh“ a je definován jako efektivní přesun přes překážky
z jednoho místa na druhé pomocí běhu, přeskoků, salt, a
různých dalších akrobatických prvků. Využívá se přitom
vše, co Vám přijde do cesty, pro příklad-zídky, zábradlí,
lavičky, obrubníky, patníky, schodiště a i vlastně rovná zem
je překážka, kterou překonáváme. Ačkoliv se Free Running
spojuje s městským prostředím, trénovat jde úplně všude
(např. v lese). Vše kolem nás je takové naše „hřiště“prostor k trénování. Myšlenkou Free Runningu je volnost,
plynulost a krása pohybu. Překonávání psychické i fyzické
zdatnosti a dovednost pohybovat se svižně a plynule přes
překážky. Snažíme se při tom neničit žádné objekty,
naopak se je i pokoušíme opravit- abychom mohli dál na
nich trénovat. Samozřejmě, že netrénujeme na kulturních
památkách a na jiných významných místech. Proto bych
chtěl touhle cestou říci, že nejde o žádný vandalismus.
Kroužek Free Runningu
Začít s Free Runningem může téměř každý bez rozdílu
věku, pohlaví, fyzické kondice. V malé tělocvičně polické
základní školy jsou každý pátek od 16h do 18h vedeny
tréninky pro začátečníky, ale i pro pokročilé. Vedeny jsou
zkušenými trenéry (Jan Jenka, Andrea Hovorková) a přijít
může každý, kdo by se chtěl naučit základy Free Runningu,
zatrénovat si, nebo i zaposilovat s vlastním tělem.
Doporučený věk je od 10 let do 40 let. Cena za jeden
trénink je 50 kč. Maximální kapacita tělocvičny je 20 lidí.
Jestli Vás tento článek zaujal a chtěli by jste se o Free
Runningu dozvědět více, neváhejte mne kontaktovat. Můj
e-mail je skillesemedia@seznam.cz. Spoustu zajímavých
článků a informace o naší skupině najdete na www.SE3RUN.eu.

s druhou částí svého vystoupení, které bude opět trvat cca
20 minut. Po skončení vystoupení Pavla Balaše se
přesuneme k Vražednému pobřeží, kde bude od 16:30 hod.
do 18:00 hod. probíhat dětská diskotéka s DJ Šuplátkem. Od
18:00 hod. nám něco řeknou členové Svoboda teamu, se
kterými na Vražedném pobřeží proběhne beseda
s promítáním. Svoboda team se od roku 2004 do roku 2008
zúčastňoval truck trialu s Tatrou 8x8. V roce 2007 se
zúčastnil Rally Dresden Breslau s Tatrou 4x4. Rally Dresden
Breslau je nazývána Dakarem severu. Jedná se o největší
amatérskou rally spojující partnerská města Drážďany a
Wroclaw s celkovou délkou 1600 kilometrů. V roce 2008
navštívili závod Baja Saxonia, kde vzhledem k technické
závadě na vozidle, závod nedokončili a utržili nějaké
zlomeniny. V roce 2009 se opět zúčastnili závodu Baja
Saxonia, který se jezdí v rozlehlých povrchových dolech
nedaleko Drážďan, kde se umístili na vynikajícím 3. místě
ve své kategorii, dále Rally Breslau, Baja Hungaria a Baja
Slovakia. I na těchto závodech se umísťovali na velmi
dobrých místech. Rok 2009 zakončili v závodu Erg Oriental,
který se jel v pouštích Tunisu. V roce 2010 se umístili na
1.místě v závodu Baja Saxonia, na 3. místě v Dresden
Breslau, na 3. místě v Baja Hungaria, na 1. místě v Rally
trial Bohemia. V roce 2011 se zúčastnili dvou závodů, kdy
výsledky nebyly špatné, ale nedosahovaly předešlého roku.
Po besedě začne od 20 hod. večerní zábava, na které nám
zahraje skupina Imrwere. Na večerní zábavu bude vybíráno
vstupné ve výši 50,- Kč, ale jinak na všechny dopolední
i odpolední akce bude vstup zdarma. Členové AMK Police
okolo hřiště vystaví své současné i historické motocykly
a jinou techniku a Svoboda team přiveze ukázat svoji
závodní Tatru 815. Všichni jsou na uvedené akce srdečně
zváni a budeme doufat, že nám vyjde počasí. Po celou dobu
bude zajištěno občerstvení na Vražedném pobřeží, kde se
budou grilovat a udit různé speciality.
za AMK Police – Petr Dostál

Dětský den s AMK Police
V sobotu dne 2.6.2012 pořádá Automotoklub Police nad
Metují ve spolupráci s městem Police nad Metují dětský den
k výročí oslav 60. let od svého založení, spojený s moto
trial show, doprovodnými programy a večerní zábavou.
Akce začne od 10 hod., kdy v BMX parku u hasičské
zbrojnice v Polici nad Metují předvedou své umění členové
AMK na BMX kolech společně s dalšími jezdci. Ukázka bude
trvat cca 1 hodinu. Od 14 hod. začne v areálu fotbalového
hřiště hlavní program dětského dne. Budou zde probíhat
různé soutěže pro děti, které připraví členové AMK Police.
Po splnění úkolů budou děti odměněni sladkými dobrotami a
diplomem. Soutěže budou probíhat až do pozdních
odpoledních hodin. Od 15:00 hod. předvede první
vystoupení několikanásobný mistr České republiky v moto
trial show Pavel Balaš a to na bývalém hokejovém hřišti.
Moto trial show Pavla Balaše je profesionálně připravená
show. Jako překážka slouží speciálně upravené vozidlo
s přívěsem a improvizované jiné překážky. Vystoupení si
komentuje sám jezdec pomocí bezdrátového mikrofonu a
tím udržuje kontakt s diváky a pomocí některých
odvážlivců, kteří se osobně nebojí podstoupit roli překážek,
je show, která vyvolá úžasnou atmosféru a zanechá
neuvěřitelné zážitky a prožitky, zajištěna! První část bude
trvat asi 20 minut. Po této první části vystoupení Pavla
Balaše od 15:30 hod. přijdou na řadu členové AMK Police,
tentokrát ze sekce RC Klubu Police, kteří předvedou své
umění se svými RC modely. Ukázka bude probíhat taktéž na
bývalém hokejovém hřišti. Po této ukázce se na bývalém
hokejovém hřišti od 16:00 hod. opět objeví Pavel Balaš
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Soustředění starších přípravek a mladších
žáků AFK Hronov / Police nad Metují
Malé Svatoňovice : 4. – 8. dubna 2012

Ve dnech 4. dubna až 8. dubna 2012 bylo pro naše
družstva starších přípravek a mladších žáků zorganizováno
fotbalovým klubem AFK Hronov ve spolupráci s fotbalovým
klubem Spartak Police nad Metují jarní soustředění, které
proběhlo v Malých Svatoňovicích. Soustředění se zúčastnilo
25 dětí a 5 trenérů, ubytování bylo hotelového typu
v ubytovně Střední odborné školy ochrany osob a majetku
v Malých Svatoňovicích. Stravování bylo formou plné penze
v místní jídelně odborné školy, pro zajištění pitného a
stravovacího režimu bylo oběma kluby zajištěno pití,
sušenky, jogurty, ovoce apod.

Prvním dnem soustředění byla středa. Tento den byl
určen především k příjezdu dětí a trenérů do malých
Svatoňovic, ubytování, zásobování a seznámení s místem
soustředění. Všichni dorazili včas a dle dohody, proto jsme
se mohli sejít ve společenské místnosti, kde byli všichni
seznámeni s budoucím denním rozpisem soustředění. Ten se
skládal z budíčku, rozcvičky, snídaně, přípravy na první
trénink, tréninku č.1, obědu, polední pauzy, přípravy na
druhý trénink, tréninku č.2, večeře, individuální činnosti
(stolní tenis, fotbálek, florbal), odpočinku a večerky. Jak je
dle denního rozpisu patrné, měli všichni účastníci
soustředění nabitý program. Ale i tento den jsme nezaháleli
a mladší žáci si byli v hale zahrát florbalové utkání.
Druhým dnem byl čtvrtek, ve kterém proběhly první dva
kompletní tréninky. Každý trénink trval 1,5 hodiny, kde
jsme se zaměřili především na fyzickou kondici hráčů a
práci s míčem. Počasí bylo tento den poměrně dobré, i když
jsme se museli kvalitně obléci a důkladně zahřát pohybem.
V čase individuální činnosti si byla starší přípravka zahrát
florbal a mladší žáci si byli zahrát stolní tenis a stolní
fotbálek.
Třetím dnem byl pátek, kdy proběhly opět dva venkovní
tréninky. Dopolední trénink byl kompletní, odpolední
trénink byl doplněn pro obě mužstva přátelským utkáním
s místním klubem Malé Svatoňovice, jejichž hřiště se
nacházelo nedaleko centra soustředění. Obě mužstva
zvítězila, ale výsledky nebyly pro naše hráče až tak
důležité. K večeru si byla starší přípravka zahrát stolní tenis
a fotbálek, mladší žáci byli opět trénovat v hale.
Čtvrtý den soustředění proběhl venku pouze první
trénink, protože počasí se stále zhoršovalo. Odpolední
trénink jsme museli z důvodu nepříznivého počasí odvolat a
místo něho jsme pro hráče připravili halový turnaj ve
florbale. Hráči byli rozlosováni do tří mužstev a každé
družstvo sehrálo vzájemně dvě utkání. Turnaj se vydařil a
celý den jsme zakončili sledováním ligového utkání Liberec
– Sparta a individuálním odpočinkem.
Poslední pátý den nám opět nepřálo počasí, protože do
rána napadly 3 cm sněhu, a tak jsme poslední trénink zrušili
a odebrali se do haly. Tam byl uspořádán fotbalový halový
turnaj opět pro tři družstva, která vzájemně sehrála také
dvě utkání. Po obědě jsme se odebrali na ubytovnu, kde
proběhl závěrečný úklid všech pokojů a balení zavazadel.
Na závěr soustředění jsme se sešli ve společenské místnosti,
kde bylo všem hráčů poděkováno za jejich účast a byly jim
předány kartičky s prvoligovými hráči FC Hradec Králové,
které nám pro tuto příležitost zajistil náš bývalý hráč, dnes
již hráč prvoligového Hradce Králové, Jaroslav Zelený.
V průběhu druhé a třetí hodiny odpolední si pro hráče
postupně přijížděli rodiče a soustředění bylo ukončeno.
Poděkování patří všem zúčastněným hráčům za kvalitní
přístup k tréninkům, trenérům za jejich trpělivost, rodičům
za pochopení. Hlavně oběma klubům AFK Hronov a Spartaku
Police nad Metují, které přispěly velkým finančním
obnosem a bez jejich pomoci bychom toto soustředění
nemohli uspořádat. Trenéři Václav Pohl, Martin Nosek,
Marcel Vavera, David Polák a Radek Starý.
Fotografie naleznete na těchto stránkách:
http://afkhronov.webnode.cz/fotogalerie/soustredenisvatonovice/

kdo se hasičskému sportu věnuje opravdu poctivě, bez
ohledu na to jak silnou stříkačku má. Nám se letos do útoku
bohužel vloudila menší chybička (Jirka Vošlajerů zapomněl
na základně rozdělovač) a tak naše umístění nebylo dle
našich představ, ale zase jsme se u toho vice nasmáli. Jsem
rád, že krásné počasí, ale snad i dobrý sportovní zážitek a
výborné občerstvení k nám přilákalo velkou spoustu lidí
z celého okolí a doufám, že se jim u nás na Radešově líbilo.
Děkuji touto cestou všem dobrým lidem a sponzorům, kteří
nám s uspořádání této soutěže pomohli. A jak to vše
dopadlo?
1. Bezděkov B
33.63 s
2. Suchý Důl
34.82 s
3. Hlavňov
42.69 s
4. Nízká Srbská
43.22 s
5. Radešov
44.81 s
6. Bělý
45.72 s
7. Machov Lhota
45.90 s
8. Žďár M
47.00 s
9. Žďár Ž
58.50 s
10. Bezděkov C
83.37 s
11. Velká Ledhuje 117.72 s
Za SDH Radešov Marek Voborník

FOTBALOVÉ TRÉNINKY MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKY
Každé úterý a čtvrtek od 16:00 hod. na fotbalovém hřišti
TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. probíhají tréninky
mladší a starší přípravky, až do konce června. Pokud by
měl někdo zájem přivést svojí ratolest, pak Vás jistě rádi
uvidíme. Jedná se o ročníky 2000 - 2006. Podrobnosti
Vám zodpovíme na místě popřípadě na
email - police.fotbal@seznam.cz
Pokud by měl někdo zájem pomáhat s mládeží, pak
neváhejte a piště nebo se dostavte osobně. Děkujeme

11tý ROČNÍK RADEŠOVSKÉ OSMY
Již po jedenácté,(respektive po dvanácté, protože jsme
začínali zkušebním takzvaným nultým ročníkem) jsme se
sešli v Radešově u rybníčka, abychom poměřili síly a
technické dovednosti hasičských sborů z Policka. Počasí už
od samého rána slibovalo dobrou podívanou a velice
příjemné prožití sobotního dopoledne. Protože náš sbor
nemá a ani mít nebude upravenou hasičskou stříkačku,
rozhodli jsme se již před pár lety, že zkusíme uspořádat
soutěž s jednou společnou mašinou. To prověří dokonale to,
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SSK Pedro Police nad Metují
pořádá - za podpory MěU Police n. M. - na atletické dráze pod sídlištěm
sportovně společenskou akci určenou veškerému obyvatelstvu bez rozdílu
věku a výkonnosti

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

úterý 22. května 2012
od 16:00 do 18:30 hodin
atletická dráha pod sídlištěm

V této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech a dosažený
výkon zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kategorií … ti nejmenší mohou běžet
s doprovodem, přijďte si zkusit za kolik „ uděláte stovku „, vezměte své rodiče i děti,
příbuzné, kamarády, spolužáky, spolupracovníky a třeba i partu od piva a udělejte si své
malé mistrovství na 100 metrů…
přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …
rekord dráhy : 12,0 s Jan Voborník 2007
v případě nepříznivého počasí se akce odkládá …
kategorie mládeže končí v 17:30

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

Proč ?

A proč ne …

Přijďte pobejt …

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
veškerého
tj. životní
a úrazové pojištění,
Vpojištění
POLICI NAD
METUJÍ,
pojištěníFIRMĚ
majetku,
pojištění
motorových
NAPROTI
HAUK - SMĚR
BEZDĚKOV
NAD MET.,
vozidel,
pojištění REKONSTRUKCE,
firem, cestovní pojištění a
VE
STAVU ZAPOČATÉ
také penzijní
Volejte
MŮŽETE
VOLATpřipojištění.
NA TEL. ČÍSLO:
728608
913280
321563
a zařídíme Vám nezávaznou schůzku se
zástupcem Generali Pojišťovny a.s.

PRODÁM
ŘADOVÝ
RD
finančních možností
v oblastech

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

Jaký je Váš cíl v roce 2012?
Znovu si obléci oblíbené džíny?
Mít více energie? Lépe jíst? Zlepšit kondici?
Pomůžeme Vám:

Kontakt: 604 812 202
.

Prodám zahradu s chatkou
Žděřina u Police nad Metují.
Vlastní pozemek.
Kontakt: 736 217 115

Prodám byt 2 + 1

v cihlovém domě v Nádražní ul. čp. 205.

Volné nebytové prostory
k pronájmu
na Masarykově náměstí
v Polici nad Metují
v současné době
prodejna Knihkupectví

kontakt:
pronajem@policenadmetuji.cz
mobil 605 539 849 (14-16 hodin)
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Středový dvoupokojový byt s balkónem, dva
pokoje + menší místnost + kuchyňský kout.
Cena dohodou.
Kontakt: 498 771 518

Obecní úřad v České Metuji nabízí
pronájem bytu 3 + 1, I. kategorie.
Informace na tel. čísle: 491 541 248
nebo na OÚ Česká Metuje.

PŘIJMU

1 – 2 vyučené zedníky

Firma KOLBA s.r.o., Radešov 19

Kontakt: 603 509 333

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

Nabízíme do pronájmu
Výrobní příp. skladové prostory
v centru Hronova.

Čisté prostředí po rekonstrukci cca 800m2 včetně
kanceláří a SZ ve II NP s nákladním výtahem.
Objekt volný od 07/2012
Cena k jednání.

Kontakt: 737 261 680-681

PŘIJMEME VĚTŠÍ POČET
PRACOVNÍKŮ NA POZICI

VRÁTNÝ/STRÁŽNÝ
v obchodním řetězci
Místa výkonu:
Police nad Metují,
Červený Kostelec
Nástup možný ihned.
Mzdové ohodnocení
60, – 70,-Kč/hodinu čisté mzdy.
Podmínky:
čistý trestní rejstřík,
morální bezúhonnost, flexibilita.
Nabízíme: možnost ubytování.
Kontakt: tel: 731 614 521
mail:centr@briston.cz
www.briston.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:

29. květen 2012

31. květen 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
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Den
otevřených
dveří
k 20. výročí založení akciové společnosti

Štěpána Horáka

1. května 2012

Oficiální projev předsedy představenstva a.s.
VEBA Ing. Josefa Nováka ve výrobním závodě
v Polici nad Metují

Slavnostní dopoledne zpestřily mažoretky
z Hronova svým vystoupením

Následovala salva Ostrostřelecké gardy polické
a poté již mohla začít prohlídka areálu

V jídelně kromě podávání výborného guláše,
prodeje koláčů a nápojů všeho druhu byla
promítána zajímavá prezentace s ukázkami akcí,
jichž se Veba účastní

Na přípravně mohli návštěvníci sledovat postup
při snování osnovních válů

Polická tkalcovna - výroba luxusního afrického
brokátu na vlastní oči
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