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Beachvolejbalové hřiště v areálu fotbalového hřiště začíná svoji třetí sezónu.
Správcem je pan Jiří Hampl, informace a rezervace v CKV Pellyho domy na náměstí.
Kromě volejbalu nabízíme zapůjčení pálek na beachtennis. (Info str. 11)
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Mozaika z radnice…
















Čistota a pořádek ve městě jsou prioritou. Starají se o
ně technické služby, nasmlouvané dohody jsou
s drobnými podnikateli. Dohledem a koordinací jsou
pověřeni městští strážníci. Obracejte se na ně
s případnými náměty. Děkuju. Opakovaně Vám, kteří
sami k úklidu pomáháte. Na svých pozemcích,
především však na obecních.
Investice, opravy a údržba jsou v plném proudu.
Na koupališti probíhá oprava brodítek a malého
bazénu. Více info na str. 1.
Máme možnost si zahrát beach volejbal. Informujte se
v infocentru nebo u pana Jiřího Hamla.
Navštívila jsem u příležitosti Dne otevřených dveří
Vebu slavící 20 let akciové společnosti. Písemně
vedení společnosti poděkovala a popřála.
Při exkurzi jsme se seznámili díky Ing. Ládovi
s „bioplynkou“ v České Metuji. Při exkurzi jsem
obdivovala promyšlené pokračování podnikatelského
záměru. Bez dotace. S vlastní invencí, přičiněním a
obrovskou zodpovědností.
Měla jsem tu čest popovídat s panem Hellem, členem
nejvyššího managamentu firmy VW, při jeho inspekční
návštěvě firmy Hauk. Ubezpečit, že město Police nad
Metují, si je vědomo povinností pomoci ve vytváření
podmínek pro rozšiřování výroby.
V úterý 8. května jsme „slavili“ Den vítězství.
Tradičně jsme neotřele vzpomněli na místním hřbitově
události, které jsou vzdáleny šedesát sedm let.
Společně s OGP a TS 20 Pláň se pietního aktu
zúčastnilo i vedení partnerského Travniku. Zamžený
pohled pana starosty byl v daném okamžiku víc než
výmluvný. Na otázku, proč se vzpomínky zúčastnilo
tak málo lidí, se mi odpovídalo těžko.
V úterý 15. května jsem se zúčastnila Valné hromady
TJ SPARTAK Police nad Metují.
Sportu jsme věnovali i mimořádnou radu města. Jeho
podpoře, spolupráci s jednotami, oddíly, dobrovolníky.
Opět píšu, protože to tak cítím, že si dobrovolníků
velmi vážím a vím, že je třeba nejen pochopením
jejich aktivity udržovat. Nejdéle do konce června
svolám jednání se Spartakem i Sokolem.
Nabídka kulturně, sportovně, společenského vyžití ve
městě je velmi bohatá. Záleží jen na nás, co si
vybereme. Děkujeme za Váš zájem. Potěší. Pro
organizátory je zájem to nejdůležitější a největší
odměna. Za uplynulý měsíc se radnice ve spolupráci
s kluby, spolky, dobrovolníky podílela: na májce –
stavění, hlídání, kácení, na Vzpomínce na Míru Šmída,
na Běhu sídlištěm, na Dnu čs. polské literatury, na
oslavách 60 let AMK. Děkujeme za další úspěšný Den
řemesel, za závody koňských spřežení FC FAGONE, za
oslavy Dne dětí AMK a MaMiNy, za Polický vandr, za
Noc kostelů…
Sešli jsme se s kronikáři DSO Policko. Více str. 5.
Přeji Vám všem klidný čas dovolených a prázdnin.
Žákům, učitelům a vychovatelům, všem pracovníkům
v našich školách, zdárný konec školního roku.
Následně odpočinutí a nabrání nových sil.
Ida Jenková

Partnerská města Police nad Metují
Žijeme rychle. Věci řešíme za pochodu. Je málo času na
zastavení se, zhodnocení. A to již ani nezmiňuji nutnost
sbírání podnětů odjinud. Vždyť historicky se chodilo do
světa na zkušenou!
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Na partnerství měst mohou být a jsou různé názory. Od
těch zcela negativních, po opačné. Zdůrazňující naopak
potřebnost. Samozřejmě ruku v ruce s jejich smysluplností.
Město Police nad Metují má oficiální partnerství
s anglickým Warringtohem v rámci celého okresu Náchod,
s italskou Saltarou, s polskou Swidnicí, s bosenskohercegovinským Travnikem. O Travniku více na str. 2-3.
Spolupráce se Saltarou spí. Uvidíme, zda se v tomto
malebném městě najde opět skupinka lidí, která bude chtít
spolupráci oživit.
V okrese, především na některých základních a
středních školách, probíhá již mnohaletá výměna žáků
s Warringtonem. Na jaře měla přijet oficiální delegace.
Bohužel zatím byla návštěva z jejich strany zrušena.
Tématem má být opět školství. Tolik potřebná podpora
výuky angličtiny.
Nejbližší a nejintenzivnější spolupráci máme se
Swidnicí. Velmi živá je spolupráce mezi mateřskými školami
a knihovnami. Viz str. 6.
V prvním červnovém víkendu jsem se zúčastnila Dne
Swidnice. Součástí bylo taky setkání všech swidnických
partnerských měst. Poctivě se pracovalo. Proběhly
prezentace společných projektů. Nabídky další spolupráce.
Mým cílem bylo představit aktuální propagační
materiály. Pozvat do Police, na celé Policko. Seznámit
s přírodními krásami, ale taky s nabídkou muzeí, výstav,
pamětihodností.
Velký zájem byl o Muzeum papírových modelů. Paní
Majka Kociuba si vzala za úkol svolání schůzky u nás v Polici
s vedením jejich domu dětí a mládeže. S modelářskou
sekcí. Má dlouholeté zkušenosti s organizováním výletů a
pobytů. Je připravena zájemcům pomoci s plánováním
jednodeních i vícedenních pobytů, v poznávání Polska.
V příhraničí i ve vnitrozemí. Paní Majka velmi dobře mluví
česky.
S paní Mirkou Zaluznou jsme připravili prostor pro
koncertní výjezd ZUŠ a Polického symfonického orchestru.
Představila jsem i naše drobné podnikatele. My můžeme
zprostředkovat kontakty. Další případný rozvoj je již na
vlastních podnikatelích.
Další velmi vstřícné aktivity máme s blízkým Radkowem.
Na začátku prázdnin do Zálivu jede na soustředění naše
sportovka. V pondělí 4. června jsme jeli vše potřebné
dojednat.
Na konci května naše město navštívili zástupci Velkých
Bílovic. Největší vinařské obce na Moravě. Osmičlennou
výpravu tvořili zastupitelé, především paní starostka, pan
místostarosta, zástupce ředitele ZŠ a zástupce ředitele
ZUŠ.
Značnou motivací pro žáky k nelehkému cvičení je
určitě vidina výjezdu mimo město. Koncertování a
prezentace. Bílovičtí hodili rukavici a my ji určitě
nenecháme ležet na zemi.
Polický symfonický orchestr se na konci léta chystá do
Dánska. Určitě jim radost udělá i předjednané vystoupení
ve Swidnici. Pro příští rok vystoupení u příležitosti 800 let
benediktinů.
Jedno
v klášteře
v Broumově,
druhé
v Břevnově.
Záleží tedy jen na nás, jak využijeme možností, které
jsou. Jsme tu od toho, abychom Vaše případné plány
v rámci partnerských vztahů pomohli uskutečnit.
Ida Jenková

Oprava městského koupaliště
Město Police nad Metují opravuje rekreační bazén,
brouzdaliště a 4 brodítka na městském koupališti, které
jsou již delší dobu ve špatném technickém stavu.
Po uzavření výběrového řízení nám vítězná firma
BAZENSERVIS s.r.o. z Týniště nad Orlicí oznámila, že
z kapacitních důvodů není schopna splnit výše uvedenou

stavbu dle nabídky podané do veřejné zakázky. Druhá firma
v pořadí Broumovské stavební sdružení s.r.o. Broumov,
která byla „pouze“ o 45 tis. Kč s DPH dražší, se zavázala ve
smlouvě o dílo, že termín dokončení 15. 6.2012 za
příznivých klimatických podmínek splní. V současné době se
dokončují přípravné stavební práce pro kladení
hydroizolační bazénové fólie. Byly již odstraněny veškeré
obklady, krycí mřížky včetně žlábků, keramické přelivové
hrany s degradovanou úložnou betonovou vrstvou až na
nosnou železobetonovou konstrukci a nesoudržné části
betonového podkladu. Dále bylo provedeno odstranění
zbytků lepidla a nátěrů na vodorovných a svislých plochách.
Následně bylo provedeno otryskání všech betonových
povrchů tlakovým vodním paprskem. Na stávající přívodní a
odvodní ocelové potrubí byly osazeny dnové recirkulační
trysky a dobetonováno okolí. Na dokonale očištěný podklad
byl proveden spojovací můstek, hrubé reprofilace a
hydroizolační stěrka.
Jako finální povrch bazénu je navržena vyztužená
hydroizolační fólie na bázi PVC, pro izolaci schodů a míst,
které jsou určeny k pocházení, je navržena strukturovaná
fólie. Na svislých plochách je navržena fólie hladká. Fólie
PVC nebude mechanicky kotvena, ale bude nastavena na
systémové lišty z poplastovaného plechu, které jediné
budou mechanicky kotvené k podkladu. Pro zakrytí žlábku
budou použity typové úložné lišty a deskové krycí mřížky.
Na schodech do bazénu budou nově umístěna dvě nerezová
madla ukotvená do dna bazénu. Dlažba v okolí rekreačního
bazénu, brouzdaliště a brodítek byla rozebrána, bude
doplněna podložím hutněným štěrkem a znovu položena.
V letošním roce bude provoz koupaliště zajištěn
společností Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
Otevření koupaliště samozřejmě bude vázáno nejen na
řádné a úplné dokončení stavby, ale také na provedení
všech potřebných zkoušek a rozborů vody v bazénech. Tyto
zkoušky je možné provést až po napuštění obou bazénů, a
je tedy možné, že k otevření koupaliště nedojde okamžitě
15. 6., ale s mírným zpožděním několika dní. Každopádně
se však snažíme udělat a připravit vše tak, aby bylo
koupaliště možné otevřít co nejdříve po dokončení
stavebních prací.

Ministr životního prostředí uznal naši argumentaci,
přičemž nezákonnost vydaného rozhodnutí shledal mimo
jiné v tom, že:
- došlo k porušení tzv. základních zásad činnosti
správních orgánů, které jsou obsaženy v §§ 2 – 8
správního řádu, a které jsou nejen výkladovým
vodítkem při interpretaci právních norem správního
práva, ale také slouží jako nástroj prohlubující princip
legality výkonu veřejné moci zakotvený již čl. 2 odst. 3
Ústavy. Zejména pak došlo k nerespektování zásady
zákonnosti, zásady předvídatelnosti, zásady právní
jistoty, jakož i zásady poučovací. MŽP uznalo, že
nerespektováním těchto zásady byla zkrácena naše
práva vycházející z účastenství ve správním řízení, a
tím došlo k porušení práva na spravedlivý proces, které
je komukoliv garantováno čl. 36 odst. 2 Listiny
základních práv a svobod;
- dalším zásadním argumentem pro zrušení prvotního
rozhodnutí byla skutečnost, že MŽP HK v provedeném
správním řízení nedostatečně chránilo veřejné zájmy
v dotčeném území, přičemž se při vydání rozhodnutí
neřídilo závaznými stanovisky dotčených správních
orgánů. Jinými slovy, MŽP HK v prvotním řízení bez
zjevného
důvodu
překonalo
svým
rozhodnutí
nesouhlasná stanoviska orgánů ochrany přírody a
krajiny (SCHKO Broumovsko) a vodoprávních orgánů
(MěÚ Náchod, Broumov, Trutnov), čímž mimo jiné
porušilo zákonnou povinnost vydat rozhodnutí (přijmout
řešení) v souladu s veřejným zájmem (který v daném
území reprezentuje ochrana vod, ochrana přírody a
krajiny, ochrana půdy, ochrana lesa, apod.).
Jak jsem již informoval v minulém měsíci, na základě
tohoto rozhodnutí ministra životního prostředí byla věc
vrácena pracovišti MŽP do Hradce Králové k novému
projednání. Právě v tomto týdnu dorazila do našich
datových schránek písemnost, která naznačuje, že MŽP HK
ve věci nového projednání učinilo první úkon, neboť vyzvalo
těžařskou společnost k doplnění řady podkladů.
Pozorně tak celou věc sledujeme, a ve spolupráci s
pracovní komisí, o jejíž ustavení jsem Vás již informoval, a
s odborníky napojenými na odborná právnická a
přírodovědecká pracoviště v rámci ČR. O dalším vývoji Vás
budu nadále informovat.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Travnik nové partnerské město
Police nad Metují
Mgr. Jiří Škop, místostarosta,
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

K ROZHODNUTÍ MINISTRA ŽP O POVOLENÍ
PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ PRO PRŮZKUM
TĚŽBY BŘIDLICOVÝCH PLYNŮ
Jak jsem informoval v minulém čísle Polického
měsíčníku, ministr životního prostředí – pan Tomáš Chalupa
– vydal na základě rozkladů, které proti rozhodnutí o
povolení průzkumného území „Trutnovsko“ podalo několik
obcí (včetně nás), rozhodnutí, kterým prvotně vydané
rozhodnutí zrušil, a vrátil věc k novému projednání.
Ostatně takto přesně zněl i náš návrh, který jsme v rámci
podaného rozkladu panu mistrovi adresovali.
Při pročítání textu odůvodnění rozhodnutí páně ministra
je celkem potěšující, že pan ministr vyslyšel naši právní
argumentaci,
a
shledal
rozhodnutí
vydané
královéhradeckým pracovištěm Ministerstva životního
prostředí jako nezákonné.

Dne 20. 3. 2012 byla
podepsána
dohoda
o
spolupráci a partnerství
v bosenském Travniku.
Starostka města Ida
Jenková a starosta města
Travnik Admir Hadžiemrič
podepsali
dohodu
o
mezinárodní
spolupráci
měst Police nad Metují a
Travniku.
Delegace z Police ve
složení Ida Jenková, Pavel
Pohner a Daniel Denygr
během oficiální návštěvy jednali s představiteli města
Travniku o oblastech spolupráce. Na základě občanského
vybavení, spolkového a kulturního života v obou městech
byla předběžně dohodnuta spolupráce v oblasti vzdělávání
(škola, ZUŠ), turistiky (zimní i letní turistika a její
propagace), sportu (zájmová sdružení s důrazem na
mládež) a zkušenosti místní samosprávy.
Delegace jednala i s premiérem Středobosenského
kantonu panem Tahirem Lendem a ministrem obchodu a
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průmyslu. Tématem byly problémy jednotlivých krajů a
možnosti vzájemné spolupráce.
Během dvoudenní návštěvy bylo zástupcům Police
představeno město Travnik (akce Den města, den
otevřených dveří v muzeích, setkání se zástupci dalších
partnerských měst Karpoš – Makedonice a Yallova – Turecko
a mnoho dalšího.
Návštěva z Bosny a Hercegoviny zavítala na pozvání paní
starostky do Police ve dnech 7. – 9. Května. Během státního
svátku 8. května zástupci z Travniku navštívili městský
úřad, knihovnu, Pellyho domy, Muzem papírových modelů a
Muzeum merkuru. Nechyběla návštěva Hvězdy a Kovářovy
rokle. Odpoledne proběhla krátká návštěva na Honech a
v podvečer pietní akt u památníku padlých na polickém
hřbitově.
Další společné aktivity budou probíhat v rámci projektu,
do kterého budou oslovena zařízení a zájmová sdružení
z Police nad Metuji.
Daniel Denygr, manažer projektu Police n. M. - Travnik

ODPADOVÉ INFORMACE
Třídění a recyklace skla

Sklo
je
materiálem,
který
lidstvo doprovází již
celou řadu století. Od
skla všichni očekávají
zejména pevnost a
průhlednost.
Proto, aby bylo možné
sklo vyrábět, je nutné,
aby se sbíralo staré
sklo a předávalo k
recyklaci.
Tímto
způsobem je možné
ušetřit velké množství energie a přírodních surovin a udržet
přijatelnou cenu skleněných výrobků.
Sklo je komoditou, která se v ČR historicky nejdéle sbírá do
samostatných nádob a pro jejíž zpracování existuje u nás
dostatek zpracovatelských kapacit. Pro úspěšnou recyklaci
skla je však potřeba, stejně jako u dalších druhů odpadů,
dodržet některá základní pravidla. Pro recyklaci skla je
nezbytně nutné zajistit jeho vysokou čistotu a vzhledem
k omezeným možnostem mytí skleněného střepu to
znamená zabránit jeho výraznému znečištění v průběhu
sběru, svozu, skladování a další manipulace.



Sběr skla

Sběr skla je vhodnější realizovat prostřednictvím nádob se
spodním výsypem. Nádoby se spodním výsypem mají
relativně malé vhozové otvory a sklo proto bývá výrazně
méně znečištěné nežádoucími příměsmi. Pro nádoby se
spodním výsypem je nutné používat vozidlo vybavené
hydraulickou rukou, to však paradoxně umožňuje snazší
manipulaci s nádobami než v případě kontejnerů s horním
výsypem, které je nezbytné umísťovat jen na zpevněné
plochy a v zimním období je manipulace s naplněnými
kontejnery fyzicky velmi náročná a vyžaduje spolupráci
nejméně dvou dělníků. Obsluhu vozidla s hydraulickou
rukou často zvládne jen jeden pracovník, samostatné
manipulace s nádobou je schopen i sám řidič vozidla.
Existují i speciální nádoby na sběr skla, jako třeba
popelnice menších objemů, např. 240 litrů, které se
používají v historických zástavbách měst, nebo i kontejnery
podzemní.



Oddělený sběr skla

Obalové sklo, které tvoří většinu skleněných odpadů z obcí,
se vyrábí jen v omezeném počtu barevných odstínů,
nejčastěji se jedná o sklo čiré (obaly na potraviny a
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alkohol), zelené (minerálky a víno) a hnědé (zejména pivo).
Ostatní barvy jsou zastoupeny jen minimálně. Recyklace
skla se snaží držet tohoto barevného spektra, zvláště proto,
že z barevného skla není možné vyrobit sklo čiré. Přestože
jsou dotřiďovací linky vybaveny optickými separátory
barev, je mnohem účinnější sbírat sklo odděleně již v
obcích, tím se množství barevně odlišných střepů velmi
výrazně omezí a barevné separátory pak mnohem snáze
dokážou dotřídit střepy podle požadovaných barev. Na
rozdíl od zemí západní Evropy se u nás sbírá odděleně jen
sklo barevné a čiré.



Svoz skla

Pro další využití skla je vhodnější svoz vozidlem bez lisovací
nástavby. Lisování je v případě skla kontraproduktivní,
spíše dochází k drcení skla a jeho obalování drobnými
nečistotami, které zhoršují kvalitu skleněných odpadů.
Svozové firmy sebrané sklo v naprosté většině případů
deponují ve svých areálech na tzv. střepištích, kde ho
následně překládají na kamiony a odvážejí k úpravcům.
(V Polici nad Metují vyváží kontejnery pro třídění skla spol.
Transport Trutnov, s.r.o., pobočka Marius Pedersen Group.)



Skladování skla

Svozem skla pro obce končí „starosti“ se sklem, další
nakládání je v kompetenci svozové firmy. Výše uvedené
střepiště má také velký vliv na možnosti recyklace skla.
Mělo by být zpevněné a ohraničené tak, aby se sklo jednak
nemohlo znečistit od podloží a také aby se nemohlo
smíchávat s jinými druhy odpadů. V některých případech
svozové firmy, zejména pak ty, které sbírají sklo do nádob s
horním výsypem, vybírají na střepištích největší nečistoty
jako komunální odpad, velké kusy keramiky apod. Sklo
skladované na nezpevněných plochách je následně naprosto
nezpracovatelné. I manipulace se sklem by měla být co
možná nejšetrnější a nemělo by jí být zbytečně mnoho.
Každá manipulace zvyšuje pravděpodobnost obalení skla
nečistotami.



Úprava skla

Úprava skla je takový proces, na jehož konci je již surovina,
která je zpracovatelná ve sklárnách nebo v jiných
recyklačních provozech. Vzhledem k tomu, že pořízení
technologie na úpravu skla není vůbec laciné, je v ČR
provozováno jen pět utřiďovacích linek na sklo. V Čechách
je dominantním úpravcem skla společnost AMT Příbram,
která provozuje linky v Příbrami a Novém Sedle u Karlových
Varů. Pro Moravu jsou stěžejní linky v Kyjově, kterou
provozuje sklárna Vetropack Moravia Glass a nová linka
v Kelčanech nedaleko Kyjova, společnosti Remat Glass.
Paletu dotřiďovacích linek doplňuje zařízení v Bílině,
společnosti SPL Recycling. Všechna zařízení mají podobnou
konstrukci, jejich součástí jsou zejména dopravníky, drtiče
a třídiče a optický separátor nečistot. Ten umožňuje
odstraňovat ze směsi skla jednak neskleněné příměsi a
jednak skleněné střepy obalené nečistotami. Výsledkem
procesu úpravy jsou pak různé velikostní a barevné frakce
skleněných střepů, které se předávají k vlastní recyklaci.



Recyklace skla

Sklo je materiálem, který se převážně recykluje ve
sklárnách na nové skleněné výrobky. V ČR se recyklací
obalového skla zabývají jednak již jmenovaná sklárna
Vetropack Moravia Glass v Kyjově, a potom sklárny skupiny
O-I Manufacturing Czech Republic, a. s. v Dubí a Novém
Sedle, dříve známé jako Avirunion či Sklo Union. Uvedené
sklárny vyrábějí opět nové skleněné obaly jak na nápoje,
tak i na potraviny. Doplňkovými možnostmi recyklace skla
je výroba tepelných izolací jednak v podobě skelné vaty,
jednak ve formě pěnového skla, přičemž obě technologie
jsou v ČR provozovány. Jak vidno, celý proces recyklace
skla je poměrně dlouhý, a proto, aby bylo na konci celého
procesu kvalitní průhledné a pevné sklo, je třeba věnovat
všem činnostem potřebou pozornost. Jako nejdůležitější se

jeví zabránění znečištění skla nežádoucími příměsemi nejen
při sběru, ale i při svozu, skladování a manipulaci s ním.
Ze zpravodaje spol. Eko-kom vybral Ing. Jan
Troutnar, MěÚ Police nad Metují

Květinová výzdoba ve městě
Pomalu se blíží léto a tak nám město opět
vykvetlo sezónní květinovou výzdobou. Na radnici
byly instalovány květinové truhlíky, v mísách na
náměstí u radnice a u prodejny Koloniál byly
umístěny květinové mísy a osázeny byly květinové
záhony v parku u autobusového nádraží, za Pellyho
domy, na náměstí, u Selendrova sloupu a u kostela
Nanebevzetí P. Marie. Dá se říci, že rozsahem jde o
skromné pojetí, tak jako v minulých letech, ale i tato
skromná výzdoba velmi zkrášlí naše městské
prostředí. Květinovou výzdobu z největší části opět
realizovala firma Zahradnictví Zobal, která také
zajistí plevání a ve spolupráci s polickými technickými
službami zalévání. Přejme si, aby vysazené květiny,
k radosti naší i návštěvníků města, dlouho vydržely.
Ing. Jan Troutnar a Ida Jenková

Rozpis lékařů stomatologické
služby červen - červenec 2012
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
16. 6. – 17. 6.

MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují

602 333 452
491 541 654

23. 6. – 24. 6.

MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí

491 582 381

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

602 304 594

30. 6. – 01. 7.
05. 7.

Bc. J. N. Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov 491 502 425

06. 7.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov 491 502 525

07. 7.

MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují

602 333 427
491 541 654

08. 7.

MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov

603 479 084

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

602 304 594

14. 7. – 15. 7.

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 5. 6. 2012 tři psi.
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 z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

Usnesení rady města ze zasedání
č. 10,11,12,13/2012 ze dne 14., 15., 21., 28. 5.2012.
RM bere na vědomí hodnocení grantů poskytovaných z
rozpočtu města v 1. pololetí a současně i informace o
vyhlášené 2. výzvě k předkládání žádostí o podporu.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti přestupkové komise.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti SDH a JPO II ve městě
Police nad Metují.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Zateplení bytového
domu v ulici Na Babí, čp. 407“.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy:VPS vše pro stavby s.r.o. – Náchod, Stafido –
Police n. Met., MOVIS – Hronov, BSS s.r.o. – Broumov, DELTA
Velké poříčí s.r.o. – V. Poříčí, KOLBA s.r.o. Radešov, F-STAV
Poříčí s.r.o. - V. Poříčí
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Vasil
Bučok - ředitel TS s.r.o. Police n. M. Michal Mucha - TS s.r.o.
Police n. M., Ing. Troutnar Jan – ved. odboru IMŽP, Ing. Pavel
Pohner – tajemník města
náhradník: Ing. Scholz Pavel – inv. technik, Eva Justová – zast.
ved. odboru výstavby
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ZUŠ – Police nad
Metují“ firmu F-STAV Poříčí s.r.o., která podala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku ve výši 1.681.559,- Kč vč. DPH.
RM jmenuje pro konkurzní řízení na ředitele/ku Základní školy
a Mateřské školy Police nad Metují za členy konkurzní komise:
1) za zástupce zřizovatele – Mgr. Lenku Fulkovou
2) za zástupce zřizovatele - zást. ředitele ZŠaMŠ Zdenka
Teichmana
3) za zástupce KÚ KHK - Mgr. Jana Dvořáka
4) za odborníka v oblasti školství Mgr. Ladislava Dománě
- ředitele ZŠ Komenského 425, Náchod
5) za zástupce ZŠaMŠ – Mgr. Janu Šulcovou
6) za školního inspektora ČŠI - Mgr. Radomíru Bartošovou
7) za školskou radu – Mgr. Marii Vaisarovou
zároveň pověřuje Ing. Pavla Pohnera funkcí tajemníka
konkurzní komise.
RM bere na vědomí návrh Koncepce rozvoje podpory sportu a
sportovních aktivit ve městě Police nad Metují předložený
starostkou Idou Jenkovou.
RM bere na vědomí Ceník vstupného na koupaliště pro sezónu
2012.
RM schvaluje poskytnutí finanční příspěvku OV Radešov na akci
"Sportovní a kulturní den na Radešově" ve výši 4 000,- Kč.
RM schvaluje výpůjčku bytu v domě č. p. 20 v k. ú. Metujka od
vlastníka Zemědělského družstva OSTAŠ na dobu určitou od 1.
5. 2012 do 30. 10. 2012 za účelem ubytování rodiny Šolcových,
která vlivem požáru domu č. p. 244 ve Žďárské ulici přišla o
bydlení.
RM schvaluje ukončit nájem nebytových prostor v přízemí
domu č. p. 377 v Nádražní ulici nájemci Marii Brodzianské
dohodou ke dni 30.6.2012.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o ploše 45
m2 v přízemí domu č. p. 377 v Nádražní ulici.
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 - 1+kk v domě č. p. 268 v ulici
U Damiánky sl. Tereze Zbořilové. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího
prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající
z nájmu bytu.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 8 - 1+1 v domě č. p.
116 v ulici Na Babí v Polici nad Metují sl. Haně Vojtěchové.
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Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku
s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje záměr pronájmu budovy č. p. 345 v k. ú. Police
nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 345 s pozemkem st.
č. 386/2 o výměře 105 m2 a částí pozemku p. č. 1254/2 o ploše
142 m2 v k. ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 998/8 o
ploše 0,5 m2 v k. ú. Radešov nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 442, p. č.
450/1 a p. č. 470 o celkové ploše cca 200 m2 v k. ú. Hlavňov.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Zádlažba na hřbitově“ a „Vjezd v
ulici Na Sibiři k domu čp. 95, paní Prátová“ firmu Zdeněk
Dostál - STAFIDO, IČ: 48174238, Police nad Metují s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 61.604,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Osvětlení velké tělocvičny“ firmu FSTAV Poříčí s.r.o., IČ: 28798317, Velké Poříčí s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 51.833,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Osvětlení 18 tříd 2. stupně“ firmu FSTAV Poříčí s.r.o., IČ: 28798317, Velké Poříčí s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 235.325,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava a výměna linolea v sedmi
třídách budovy 2. stupně“ firmu Ludvík Kaválek, IČ: 28798317,
Červený Kostelec s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou
238.761,- Kč vč. DPH.
RM doporučuje ZM schválit navýšení nákladů na akci: „Police
nad Metují – rekonstrukce koupaliště“ v celkové výši do
220.190,- Kč s DPH.
RM souhlasí s realizací projektu Modernizace odbavovacího
systému
integrovaného
dopravy
Královéhradeckého a
Pardubického kraje – II. fáze. V rámci tohoto projektu dojde k
umístění exteriérového dojezdového informačního LED panelu
na pozemek st. p. č. 549 v k. ú. Police nad Metují.
RM doplňuje usnesení č. 01/11/2012 a jmenuje předsedou
konkurzní komise pro konkurzní řízení na ředitele/ku Základní
školy a Mateřské školy Police nad Metují Mgr. Lenku Fulkovou.
RM schvaluje, aby město v souladu s ustanovením § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
požádalo o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2012
Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
RM konstatuje, že hasičská jednotka JPO II bude v roce 2013 i
nadále schopna zabezpečovat výjezd z místa své dislokace
k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu jednotce
v síle nejméně jednoho družstva a zároveň, že velitel Jiří
Hubka a strojník Jaroslav Valchař budou vykonávat službu
v jednotce JPO II částečně jako své zaměstnání.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

V Polici si vyměňovali zkušenosti
kronikáři
Starostka města Ida Jenková iniciovala setkání a výměnu
zkušeností kronikářů z Dobrovolného svazku obcí Policko a
Dobrovolného svazku obcí Jestřebí hory. Schůzka se konala
v úterý 22. května odpoledne v budově polické radnice. I
přes úsilí organizátorů a brzké oznámení termínu na setkání
dorazili zástupci pouze pěti obcí. Za město Police nad
Metují zde byla paní starostka, která omluvila Jindru
Vaníčkovou, kronikářku města, dále pozvání přijala Šárka
Pokorná, pečlivě píšící kroniku Pěkova, Městys Machov
zastupoval starosta Ing. Jiří Krtička a Žďár nad Metují vyslal
Věru Pohnerovou a Michala Bureše. Z DSO Jestřebí hory
nakonec pozvání přijal pouze pan Odon Vlček, dlouholetý
kronikář města Rtyně v Podkrkonoší.
Po krátkém úvodním slovu paní starostky měl každý
z přítomných prostor pro představení svých zkušeností
s vedením obecní či městské kroniky. Tuto zákonem danou
povinnost samozřejmě každá obec plní po svém. Většinou je
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zachována původní forma ručně psaného a pečlivě
vedeného díla. Někde však již zvítězila podoba digitální
kroniky, která se tiskne po veškerých korekturách a
schválení v několika exemplářích. Některé kroniky jsou
k dispozici na webových stránkách obcí, někde mají prostý
text, jinde jej doplňují fotografiemi či ilustracemi místních
umělců. Představen byl i model dvojí kroniky – tradičně
ručně psaná, kterou doplňuje v současnosti vyhledávanější
forma fotokroniky. Diskutovalo se i o formálnosti zápisů, o
vhodnosti osobních komentářů a vstupů kronikáře, obsahu i
členění textů,… Příjemné a přínosné setkání lidí
s podobným zájmem (či povinností) trvalo přes hodinu.
Všichni se shodli na tom, že bude dobré se takto scházet
pravidelně. Třeba příště pozvání přijmou i kronikáři
ostatních obcí.
Mgr. Michal Bureš

POZVÁNKA
Obec Suchý Důl
za spolupráce města
Police nad Metují
Vás zve na slavnostní
vysvěcení

Zelené kapličky
a mši svatou
v Ticháčkově lese,
které se konají

dne 8. července
2012 ve 12. hod.
za účasti kardinála Dominika Duky arcibiskupa
pražského a Jana Vokála biskupa královéhradeckého.
Doprovodný program na hřišti v Suchém Dole:
14,00 hod. – Dechová hudba Metujka Hronov – ved. J. Langr
The Rebel Pipers (skotské dudy a bubny)
Hudba Relax – ved. P. Fulka
Skákací hrad pro děti zdarma
Občerstvení zajištěno
Vstup zdarma

„Zelená kaplička“ v Ticháčkově
lese v Suchém Dole
Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval jménem
obce Suchý Důl všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k
obnově naší „Zelené kapličky“. Bližší informace o celé
veřejné sbírce i průběhu výstavby uveřejníme v příštím
čísle měsíčníku.
V současné době organizačně zajišťujeme slavnostní
vysvěcení kapličky, které proběhne přesně dva roky po
požáru – dne 8. července 2012. Těšíme se na hojnou účast
návštěvníků z blízka i daleka, pro které je po skončení akce
u kapličky připraven na hřišti v Suchém Dole doprovodný
program (viz pozvánka výše).
Pro osobní automobily bude určeno záchytné parkoviště
v areálu statku pana Kollerta – odbočka vpravo před
obecním úřadem směrem na Bělý Parkování autobusů bude
řešeno pravděpodobně na místní komunikaci směr Hlavňov
v jednom směru. Na silnici III. třídy (Police nad Metují –
Slavný), před Suchodolskou restaurací a kulturním domem,
bude zákaz parkování. Prosíme všechny účastníky, aby tato

dopravní omezení respektovali.
Na parkování budou
dohlížet pořadatelé a policie ČR.
Městská
policie
Police
nad
Metují
zároveň
upozorňuje, že v Polici nad Metují bude zcela uzavřena
příjezdová komunikace „K Vodojemu“ a to zákazem vjezdu,
na jehož dodržování bude dohlížet policie. Zároveň bude
značně omezen vjezd ve směru do Ochoze.
Děkujeme za pochopení
Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl

 K NIH OVNA
LITERÁRNÍ
INSPIRACE
CZ.3.22/3.3.02/11.02841

–

Mikroprojekt

reg.

oplátku v sobotu přijel autobus svidnických dětí, učitelek,
knihovnic a svidnických čtenářů.
Atmosféra obou setkání byla slavnostní a zároveň
přátelská. Děti mezi sebou už navázaly kontakty a také
partnerství knihoven (a knihovníků) je už více osobnější. A
tak není divu, že jsme si chtěli navzájem ukázat své město
co nejkrásnější. Ve Swidnici jsme navštívili katedrálu sv.
Václava a sv. Stanislava. Pan farář nám přiblížil vzájemné
česko-polské vztahy na historii katedrály. Pak jsme si
prohlédli Kostel míru - objekt na seznamu světového
dědictví UNESCO. Tento kostel je považován za největší
dřevěný kostel v Evropě.
V sobotu na sále Pellyho domů byla knížka slavnostně
pokřtěna vodou z Jůlinky jednou dívenkou z polské strany a
jednou z české za asistence autorek.

č.

Den česko-polské literatury
25. května 2012 od 10 hodin v knihovně ve Swidnici a
26. května 2012 od 10 hodin v Pellyho domech v Polici
nad Metují
Tyto dny se staly vyvrcholením projektu Literární
inspirace/Literackie inspiracje v polské Swidnici a české
Polici nad Metují. Veřejnosti byla slavnostně představena
kniha „Anička a Antek na stopě ztracených figurek“/
„Anička i Antek na tropie zagionionych figurek“, která je
společným dílem našich a polských dětí pod vedením
autorek dětské literatury - spisovatelky Beaty Ostrowické a
ilustrátorky Joany Zagner Kolat.

Zároveň byly zahájeny výstavy o životě a díle 10 českých
autorů, jejichž knížky v polštině čtou čtenáři swidnické
knihovny a 10 polských autorů, jejichž knížky v češtině čtou
naši čtenáři.

Odpoledne jsme navštívili klášter a Den řemesel v něm.
Zde jste také mohli vidět a případně zakoupit obrázky
polského výtvarníka Ryszarda Chmiela, který do Police
zavítal už podruhé. A i když tržby nebyly veliké, pan Chmiel
se svou paní byli velice spokojení a atmosféra v klášteře se
jim moc líbila. Více o jeho díle se dozvíte na adrese
www.chmiel.biz.
My jsme nakonec zavítali do Muzea papírových modelů,
kde dospělí obdivovali vystavené modely a děti se s vervou
vrhly na výrobu papírových loutek pod vedením hostujících
členů Divadla Drak.
Myslím, naši hosté odjížděli domů spokojeni tak jako my
den předtím. A tak snad náš společný projekt splnil svůj cíl.
Na závěr celého projektu ještě v červnu přijedou polští
knihovníci k nám a společně se vydáme po stopách českého
knihovnictví – v naší knihovně, v knihovnách náchodského
okresu a v Národní knihovně v Praze.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

24. MINISJEZD DĚTSKÝCH
NÁCHODSKÉHO REGIONU

Do Swidnice v pátek 25. 5. vyjel plný autobus dětí
s panem učitelem Teichmanem a s našimi čtenáři. Na

KNIHOVEN

30. května v 9 hodin se v naší knihovně sešli dětští
zástupci knihoven Náchodska se svými knihovnicemi. Přijely
děti z Náchoda, Hronova, Červeného Kostelce, Rtyně
v Podkrkonoší a ke knihovnicím se přidala paní knihovnice
z Velkého Poříčí, aby se inspirovala na příští rok. V dětském
oddělení se děti proměnily v reprezentanty svých knihoven
a každá skupinka se snažila představit tu svou knihovnu
jako tu nejlepší. Knihovnice se zatím radily o knižních
novinkách dětské četby. Pak jsme se společně vydali do
Muzea papírových modelů a následně na Správu CHKO, kde
se nás ujal pan Mgr. Petr Köppl a vyprávěl dětem o přírodě
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kolem nás, ve které se dá číst jako v knize. Zaleží jen na
nás, s jakou pozorností budeme číst a pochopíme
zákonitosti přírody. Nakonec jsme pozorovali dalekohledem
hnízdo čápů na komíně firmy Hauk. Víte, že u čápů čekají
mladé?

KINO - KOLÁROVO DIVADLO
Středa 13. 6. 2012 od 18 hodin

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU
Pořádá ZUŠ Police nad Metují
Vstupné 50/ 40/ 30 Kč
Předprodej vstupenek v IC Pellyho domy
Středa 27. 6. 2012 v 18 hodin

KONCERT ABSOLVENTŮ
Pořádá ZUŠ Police nad Metují
Vstupné 50/ 40/ 30 Kč
Předprodej vstupenek v IC Pellyho domy

Otvírací doba během prázdnin
Pondělí: 12 – 17 oddělení pro děti a čítárna se studovnou
Úterý a čtvrtek: 9 – 17,30 oddělení pro dospělé a čítárna se
studovnou
Omezení se týká pátku, kdy bude zavřeno. Samozřejmě si
děti i dospělí mohou půjčit během celé půjčovní doby ve
všech odděleních, ovšem obsluha u pultu bude v pondělí
v dětském a v úterý a ve čtvrtek v dospělém oddělení.
Během prázdnin nás čeká každoroční údržba fondu, tj.,
projít knížky na regálech, opravit abecední řazení,
přeřazení knih z půjčovny do skladu, opravy značení,
rozřaďovačů atd. Také se pokusíme vystřídat na
dovolených, tak abychom vás v září přivítali svěží
v příjemném prostředí s kupou nových knih.
V. Plachtová

Nabídka knih:
Hvížďala, Karel: Grušova hlídka na Rýnu.

Rozhovory s českým exilovým spisovatelem
z let 1983 – 2011.
Hilarová, Dagmar: Nemám žádné jméno.
Autobiografie ženy vězněné v Terezíně.
Pikora, Vladimír: Všechno je jinak, aneb, Co nám
neřekli o důchodech, euru a budoucnosti.
Rozbor finanční krize, důchodové reformy, souvislostí.
Tautz, Jürgen: Fenomenální včely.
Biologie včelstva jako superorganismu.
Fučíková, Renáta: Historie Evropy.
Obrazové putování historií Evropy pro děti.
Brožová, Marie: Duše stromů.
Medicína pro oči i pro duši.
Příběhy o stromech s krásnými ilustracemi.
Brožová, Marie: Duše kamenů.
Ilustrovaná kniha pro dospělé.
Příběhy o kamenech.
Socha, Radomír: Sbíráme čirůvky, aneb, Další chutné
houby do naší kuchyně.
Fotografický atlas.
Fejtková, Darí: Prýmkování.
Výroba textilních šperků.
Rosmanová, Ann: Dcera strážce majáku.
Napínavý švédský román.
Paolini, Christopher: Inheritance.
Čtvrtý díl fantasy příběhu.
Dáša Ducháčová
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VÝSTAVY
Pondělí 28. 5. - 22. 6. 2012 foyer v Pellyho domech

KRÁSY KRASU (A PSEUDOKRASU)

Výstava fotografií Jana Moravce a Oldy Jenky, kterou pořádá
Základní organizace České speleologické společnosti
v Broumově.
Výstava fotografií Oldy Jendy a Honzy Moravce z některých
jeskyní Moravského krasu (Amatérské, Pustožlebské-zazděné,
Harbešské, Průtokové, Holštejnské, Býčí skály aj.) a také z
pseudokrasového podzemí Broumovska, jehož ledová výzdoba
si nezadá s tou krápníkovou v krasu. Výstavu doplňují
informace o aktivitách broumovské jeskyňářské skupiny.
Pořádá Základní organizace České speleologické společnosti
v Broumově.
„Vystavovat fotografie v Polici nad Metují je snadné i obtížné.
Snadné proto, že zdejší veřejnost je k fotkám vnímavá,
fotografování – a zejména fotografování přírody – je jakýmsi
regionálním sportem. Jakákoliv výstava si proto jistě najde své
vděčné publikum. Na druhou stranu není snadné přijít s něčím
novým, neokoukaným. Většina „klasických žánrů“ se v Polici
pěstuje na vysoké úrovni, ať už jde o krajiny, portréty,
reportážní a sportovní či dokonce leteckou fotografii. A protože
mnozí Poličtí jsou lidé aktivní ba akční, rádi fotí ve výškách. Na
laně i na motorovém padáku. Koneckonců, zdejší kraj k tomu
nabízí tolik příležitostí jako žádný jiný.
Aby byla nějaká změna, podíváme se tentokrát do hloubky.
Kupodivu, ani z tohoto hlediska není Broumovský výběžek bez
zajímavosti. Nemáme zde sice pravý vápencový kras s velkými
jeskyněmi a krápníky, zato se zde nachází nejrozsáhlejší
podzemní prostory v pískovcích. Suťové jeskyně mezi balvany
na dnech roklí či rozsedlinové jeskyně mezi věžemi skalních
měst. Nejsou to sice jeskyně v pravém smyslu slova – tedy
„díry“ v horninovém masivu vzniklé krasovými procesy
(rozpouštěním), ale spíš kousky, pozůstatky prostoru druhotně
vyplněného zřícenými kameny a skalními bloky. Proto se také v
této souvislosti nemluví o krasu, ale o pseudokrasu. To ale
neznamená nic znevažujícího. A zvlášť pro fotografování má
pískovcový pseudokras řadu půvabů. Především díky tomu, že
se zde – na dně roklí – dlouho drží mrazivý vzduch a v podzemí
se vytváří krásné ledové útvary. Zejména začátkem jara po
první větší oblevě. Rampouchy, ledové náteky a ojíněné stěny –
to vše vybízí ke hrátkám se světlem. A každý rok je výzdoba
trochu jiná, vždy originální.
Přesto – „doma“ se jeskyňář cítí ve skutečných, krasových
jeskyních. Naše broumovská skupina sice nemá vlastní
výzkumný program v někeré z krasových oblastí, do jeskyní se
ale občas dostaneme díky spolupráci s jinými skupinami.
Většina vystavených fotografií pochází z různých jeskyní

Moravského krasu, některé vznikly v rámci dokumentace pro
tamější správu CHKO.
Všechny fotografie vznikly během posledních dvou let. Ty ze
zdejšího pískovcového a ledového podzemí pořídil Olda Jenka,
autorem těch moravsko-krasových je Jan „Netopejr“ Moravec.
Oba autoři mají více společných zájmů a fotí nejen v podzemí,
ale i v těch výškách. Ale o tom už polická fotografická veřejnost
něco ví.“
Jan Moravec

bude p. Hudečka doprovázet špičkový klavírista Lukáš
Klánský, který se během posledních 11 let 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 online na
www.kupvstupenku.cz nebo na IC), 200Kč na místě
Sobota 7. 7. 2012 terasa Pellyho domů

CYRIL A …

Zajímavá přednáška p. faráře Mariana Lewického o
bratrech ze Soluně, slovanských věrozvěstech Cyrilu a
Metodějovi.

RŮZNÉ
KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO
DOSPĚLÉ 2012
Pondělí 27. 6. - 13. 7. 2012 foyer v Pellyho domech

JAMBOREE

Výstava fotografií z mezinárodního skautského setkání,
kterého se účastnili též poličtí skauti.
Sobota 30. 6. - 3. 8. 2012 uč. č. 306, Pellyho domy

BAROKNÍ KRAJINOU

Chodíme kolem historie staré 300 let a vnímáme ji jako
všední záležitost. Výstava Zdeňka Odla chce návštěvníky
upozornit na osobitost barokní architektury a souvislost
s krajinou a životem kolem ní. Je to právě vrcholné baroko
Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, které dotváří naši
krajinu a zaslouží od nás víc pozornosti, aby se jeho poklady
dochovaly i generacím budoucím.
Vernisáž se uskuteční od 18 hodin.

ZAČÁTEČNÍCI & POKROČILÍ
Zahájení: září 2012 viz
www.policko.cz
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 Pellyho domů.

PELLYHO DOM Y
Pátek 15. 6. 2012 v 19 hodin

kostel Nanebevzetí Panny Marie

KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA
V RÁMCI DVOŘÁKOVA FESTIVALU
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
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Pátek 30. 6. 2012 od 15 hod., fotbalové hřiště

VELKÁ MAXIDISKOTÉKA ANEB
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Odpoledne plné her a soutěží o lákavé ceny. Stánek Hitrádio MAGIC: malování na obličej, soutěže, dětský koutek,
dárky. Hudba - DJ Jama. V případě nepříznivého počasí se akce
nekoná.

Sobota 23. 6. 2012, autobusové nádraží

BĚH Z POLICE DO POLICE

3. ročník úspěšného běhu pořádá Dobrovolný svazek obcí
Policka
prezentace
od
12,30hod., start v 13
hod.
Nezapomeňte
dobový kostým a
především kufr! Ve
Žďáru
se
koná
Svatojánský jarmark
a zábava. Do Police
se každý dopraví po
vlastní ose.
Účastnický poplatek
je 20Kč dospělí, děti zdarma. – Možnost navštívit Muzeum
papírových modelů za snížené vstupné!
Akce je sponzorována Českými dráhami.
Obec Žďár nad Metují
ve spolupráci s TJ Sokol, SDH a občané obce
Vás srdečně zvou na

MACHOV

Sobota 30. 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

1. Svatojánský jarmark
v sobotu 23.června 2012
9.00 – 16.00 hod

na návsi obce, na „Rovinkách“,
u staré kovárny, u hasičské zbrojnice
Program:
9:00
11:00
14:00
15:30
17:00
19:00
20:00
21:00

zahájení (na návsi)
představení dětí ze ZŠ Žďár nad Metují
Dětský den s atrakcemi (u hasičské zbrojnice)
delegace účastníku „Běh z Police do Police“
k poslechu i tanci zahraje kapela p. Blažka z Police n.M.
1. Vystoupení skupiny „Artróza“ z Hořic (mažoreti)
večerní zábava – kapela „SPLAV“ ve stylu country
2. vystoupení skupiny „Artróza“ z Hořic

Na bývalém koupališti bude probíhat výlov a opékání ryb.

K vidění bude práce kovářů, řezbářů, kameníků., dále práce
perníkářek, cukrářek, paličkování krajek, výroba šperků. Sýry
z ovčí farmy, med…. a mnoho dalšího.
Za hasičskou zbrojnicí se bude konat výstava historických vozidel.
Možnost prohlídky staré kovárny.
Občerstvení po celý den !
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VELKÉ PETROVICE
Středa 4. – 8. 7. 2012, náves

XX. PIVNÍ SLAVNOSTI 2012

4. 7. středa otevřeno od 18.00, od 20.00 hraje skupina
„BRILLANT BAND“
5. 7. čtvrtek otevřeno od 16.00, od 20.00 hraje skupina
„ERRORI“
6. 7. pátek otevřeno od 16.00, od 20.00 hraje skupina „LEDVIN
STONES“
7. 7. sobota otevřeno od 16.00, od 20.00 hraje skupina
„HYDRA“
8. 7. neděle otevřeno od 11.00, od 15.00 hraje skupina
„SLAVEŇÁCI“
Vstupné 50Kč/akce, Slaveňáci – 30Kč.
Pořádá SDH Velké Petrovice. Sponzoři akce: ZD Ostaš, Obec
Velké Petrovice, Nápoje Luděk Lof Hronov.

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.

PŘIPRAVUJE ME
NA ČERVENEC

I N F O C E N T R U M
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA IC
V ČERVNU
POLICE NAD METUJÍ

Čtení z knížek regionálních autorů na terase Pellyho domů.

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

Sobota 14. 7. 2012 od 18 hodin na terase Pellyho domů

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

Čtvrtek 12. 7. 2012, terasa Pellyho domů

ČTENÍ POD SLUNEČNÍKY

KONCERT ANNABÁZE

Opojte se tóny jazzu spolu se skupinou Annabáze na terase
Pellyho domů.
Sobota 14. 7. 2012, start na náměstí v Polici nad Metují

BĚH NA HVĚZDU – 26.ROČNÍK
Závod Českého poháru v bězích do vrchu
 dorost
 dospělí
 vložený závod pro děti (náměstí)
Pořadatel: Jaroslav Mazač, Žďárská 302, 549 54 Police nad Metují,
mobil 605-901133, e-mail: jmaja@seznam.cz
Délka: děti 80-1200m dle věku / hlavní závod 8,9km / juniorky do
19 let, ženy nad 55 let a muži nad 70 let 5 km

Čtvrtek 26. 7. 2012 na terase Pellyho domů

HISTORIE, SOUČASNOST I
BUDOUCNOST HRADU VÍZMBURK

Přednáška p. Jaroslava Balcara nejen o objevení hradu
v blízkosti Červeného Kostelce.

KE KOUPI V INFOCENTRU…
REGIONÁLNÍPRODUKT

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.
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 (aronie) a muchovník
(amelanchier). Ty jsou doplněny
jablky, malinami nebo pomeranči.

LETNÍ.
BROUMOVSKO
Turistické
noviny
jsou
k dostání zdarma v Infocentru
Police nad Metují. Dočtete se
v nich o geocachingu, mlýnu
Dřevíčk,
o
novinkách
v Broumovském
klášteře,
zajímavostech
v sousedním
Polsku a mnohem více!
ZDARMA V INFOCENTRU

NOVÁ
CYKLOTURISTICKÁ
MAPA

Sobota 28. 7. 2012 na terase Pellyho domů

ODPOLEDNE S KOUZELNÍKEM

Celé odpoledne v režii mistra kouzelníka Miloše Malého.
Nejenom pro děti.;-)

Bc. Lenka Slavíková, CKV Pellyho domy

Tato mapa, která je nově k dostání
v Infocentru Police nad Metují je
tištěna na vodovzdorném papíře. Jak
se můžete dočíst na jejím obale, tato
mapa vydrží všechno, co vydržíte vy!
Nese název BROUMOVSKO –
TRUTNOVSKO a je vyobrazena
v měřítku 1 : 65 000.
V prodeji v Infocentru za 89 Kč
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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)

LETECKÉ FOTOGRAFIE POLICKA

V informačním centru si nyní můžete
objednat
z nabídkového
katalogu
letecký snímek Police nad Metují,
Suchého Dolu, Honů, Pěkova nebo
Radešova. Cena těchto snímků se odvíjí
od
Vámi
zvolené
velikosti
a
zarámování. Autorem fotografií je
Tomáš Hora THC. Více informací přímo
v IC.

Ještě v dopoledních hodinách jsme se přesunuli do
Jiráskových skal - odlehlejší části Adršpašsko-teplických skal.
Zde jsme obdivovali skalní útvary, měli jsme možnost
shlédnout horolezecké umění , pod dozorem profesionálů si
ho i sami vyzkoušet.
Nakonec nás jako tečka za celým presstripem čekal
výborný oběd v barokním zámečku. Účastníky dvoudenní
poznávací cesty jsme poté rozvezli do jejich domovů.
Průvodcovských služeb během celého presstripu se
zhostila Markéta Machová a opět na výbornou.
Pro členy pracovního týmu BRANKA, o.p.s. to byly náročné
dva pracovní dny, ale díky úžasným účastníkům presstripu,
jejich profesionalitě, komunikativnosti a zájmu, to byly zároveň
dva velmi příjemně strávené dny. Doufáme, že jsme za dva
dny stihli představit Kladské pomezí a jeho bohatství, budeme
se těšit na pozitivní ohlasy a věříme , že budeme i dále
spolupracovat s účastníky presstripu na prezentaci našeho
turistického území.

Martina Golová

TISKOVÁ ZPRÁVA

„ZAJÍMAVOSTI KLADSKÉHO POMEZÍ”
Ve dnech 16. - 17.
května Branka, o.p.s.
pořádala
v rámci
projektu
Kladské
pomezí
–
Krajina
příběhů PRESSTRIP –
dvoudenní poznávací cestu po Kladském pomezí a jeho
polském příhraničí. Cesta byla pořádána pro zástupce
cestovních agentur, odborníky cestovního ruchu
a
novináře. Presstripu se zúčastnilo 35 osob.
Na začátku prvního dne, kdy jsme účastníky svezli ze
zastávek v Praze, Hradci Králové a Kudowy Zdroj, vedly naše
první kroky do pevnosti Josefov, kde nás uvítali uniformovaní
vojáci. Zájemci měli možnost vystřelit si z kanónu. Díky
poutavému výkladu nám více než hodinu trvající prohlídka
v Josefovské pevnosti utekla jako voda.
Poté nás autobus dopravil do pekelského údolí, kde pro
nás byl připraven oběd v Bartoňově útulně a dále jsme
pokračovali na náchodský zámek.
Zde jsme absolvovali prohlídku zámku včetně věže, teras a
účastníci mohli obdivovat úžasný výhled na celý Náchod a jeho
okolí.
Po návštěvě náchodského zámku nás čekala exkurze ve
mlýně Dřevíček v Horním Dřevíči u Stárkova. Zde nás přivítal
pan mlynář a provedl nás po celém mlýně. Nechybělo ani malé
občerstvení.
Naší poslední zastávkou prvního dne před odjezdem na
hotel byla motokárová dráha ve Velkém Dřevíči, kde si
především pánové užili adrenalinovou jízdu. Mezi účastníky
nechyběly i dámy pokročilejšího věku, které také prokázaly
odvahu a motokárovou dráhu si vyzkoušely.
Na závěr prvního dne jsme naše účastníky dovezli do
náchodského hotelu Vyhlídka, kde je čekala večeře a ubytování
s možností využití relaxačních služeb.
Ve druhém dni jsme překročili česko-polskou hranici a
vydali se do obce Pstrazna, kde jsme si prohlédli skanzen
lidové architektury.
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Lenka Lembejová
Spolufinancováno z ROP NUTS II Severovýchod
Projekt: „Kladské pomezí – Krajina příběhů“
CZ.1.13/3.2.00/14.00842

Ohlédnutí za Nocí kostelů muzejní nocí v Polici nad Metují

V pátek 1. června proběhla Polici nad Metují - v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, v bývalém benediktinském
klášteře a ve hřbitovní kapli, v pořadí již druhá Noc kostelů
- muzejní noc. V tomto roce byla tato akce také prvně
součástí mezinárodní Noci kostelů, probíhající již tradičně
na mnoha místech v Rakousku, Německu, České republice a

na Slovensku. Jenom v královéhradecké diecézi se letos
zapojilo 204 kostelů, sborů a modliteben.
Tuto, po našem soudu zdařilou a hojně navštívenou akci,
uspořádala Římskokatolická farnost - děkanství Police nad
Metují, ve spolupráci s Regionálním muzeem v Náchodě.
Pestrý program byl zahájen mší svatou, celebrovanou
místním knězem Mons. Marianem Lewickim a dále
pokračoval koncertem, v jehož první části vystoupil žesťový
kvintet ZUŠ a v druhé zazněla duchovní hudba v podání
varhaníka Tomáše Weissara a jeho hostů. Následovala
přednáška pana Jiřího Kohla, v níž fundovaně pohovořil o
dějinách kláštera a kostela a po ní komentovaná prohlídka
kostela. Návštěvníci si se zájmem prohlédli nejen hlavní
prostory kostela, ale i presbytář se vzácnou freskou ze 13.
století, sakristii s kněžskými ornáty, boční kapli a kůr
s varhanami. Program dále pokračoval v klášteře prohlídkou
muzea, které se nachází v prostorách bývalé prelatury, jehož
součástí je i soukromá opatova kaple z 90. let 19. stol
vyzdobená v beuronském stylu. Největší atrakcí pak byla
bezpochyby prohlídka zvonice hřbitovní kaple, která vznikla
z kněžiště původního farního kostela Narození P. Marie,
zrušeného ke konci 18. století a především zvonění na
dvojici původních středověkých zvonů z konce 15. století,
přenesených sem v 18. století ze zbořené zvonice
klášterního kostela. Po setmění pak byla prohlídka kláštera a
kostela ještě jednou zopakována. Kostelem a zvonicí
provázel otec Marian a muzeem Jan Tůma, pracovník
Regionálního muzea v Náchodě. Noc kostelů vyvrcholila
před půlnocí zapálením svíček, čtením úryvků z Bible,
zpěvem kánonů a modlitbou za město a vlast, zakončenou
Svatováclavským chorálem.
Závěrem zbývá už jenom vyslovit přání, aby se i příští
noc kostelů a muzejní noc vydařila a přinesla potěšení a
užitek všem, kdo přijmou pozvání a zúčastní se.
Za regionální muzeum - Mgr. Jan Tůma
Za farnost - Ing. Jan Troutnar

Z polické mateřinky
…Vás dnes zdravíme ve veselejším tónu, protože máme
poslední akční měsíc tohoto školního roku, prázdniny budou
za chvíli klepat na dveře a o prázdninách má každý
odpočívat, veselit se, radovat se a relaxovat. A protože
Vaše děti jsou veselé stále, nejen o prázdninách, posuďte
sami, jaká legrace se s nimi dá zažít:
(upozorňujeme, že všechny výroky jsou pravdivé a
přímo ze života!!)
1) Děti se učí znát své jméno a bydliště. Paní učitelka je
motivuje příběhem, ve kterém se dítě ztratilo
mamince v obchodním domě a mělo ochrance říct své
jméno a bydliště, aby se zase mohlo šťastně shledat
s maminkou. Chlapeček S. na tento příběh reagoval:
„Já jsem se taky ztratil mámě při nákupu, a hledala
mě jako kráva.“ „Myslíš, jako když hledá kravička
telátko?“ ptá se paní učitelka. ,,Ne, hledala mě
normálně jako kráva, povídala: „Hledám tě tady jako
kráva, a ty jseš zatím tady!!“
2) Před vycházkou se jdou děti vyčůrat, paní učitelka je
upozorňuje, ať se vyčůrají všichni, ne že hned u
branky si někdo vzpomene, že musí čůrat. Všechny
děti se vyčůrají, a jen vyjdou ven, chlapeček V.
skutečně oznámí, že musí čůrat. Paní učitelka se ptá:
„Tys nebyl ve školce?!“ „Byl.“ „Když jsi byl ve školce,

tak jak to, že musíš hned znova?“ Lakonická odpověď:
„No tak to tam zase nateklo, no…“
3) Při společné soutěži s vedlejší třídou děti plní úkoly a
za každý splněný úkol dostanou otisk razítka. U jedné
disciplíny paní učitelka dává razítko jelena. Chlapeček
T. splní úkol, paní učitelka mu natiskne jelena a u
toho si prozpěvuje: Jelene, jelene, oči máš
zelené…Chlapeček T. poslouchá a pak praví: „Já znám
taky jednu – Jelen jelen, do pr….. střelen!“
4) Děti si ráno povídají v komunitním kruhu na určité
téma. Chlapeček A. sleduje paní učitelku a po chvíli –
úplně mimo téma – pronese: „Paní učitelko, vy máte
dneska nějak velká prsa.“ (Paní učitelka měla thermo
triko…)
5) Při obědě chlapeček chvíli míchá jídlem v talíři a
pronese: „No, co je zase tohle, tohle mamka teda
nevaří…“
6) Děti vidí na vycházce žebřík a 1 dítě řekne: „Můj táta
by se z toho pokadil, kdyby měl vylézt až nahoru.“
7) Povzdech: „Jsem teplý jako to sluníčko.“
8) „Paní učitelko, řekněte srnka!“ „Srnka.“ „Rozepla se
vám podprsenka…“
9) Při námětové hře: holčička: „Jdeme na to?“
chlapeček: (otráveně) „Tak jóó…“
10) Hláška: „Na mě leze jaro vždycky na jaře.“
11) Otázka: „Rozsvítilo se ti?“ Odpověď dítěte: „Ne,
zhaslo.“
12) Při hře na rodinu vznikl problém, jak si bude tatínek
s maminkou říkat. Oba se dohodnou, že jménem.
Holčička ale řekne: „Jestli chceš, tak ti klidně budu
říkat Luďku…“ (jméno otce chlapečka).
13) Při obědě: „Dnes máme hovězovou polévku“.
Jak vidíte, s dětmi je vždycky veselo – užijte si své děti
o prázdninách a na dovolené.
Vaše učitelky MŠ Police nad Metují Fučíkova 328

Květen na Bezděkově
Měsíc květen nám utekl jako voda. Každou středu
předškoláci a žáci 3. a 4. třídy jezdí plavat. Též jsme se
pustili do nácviků besídek pro rodiče. Děti z MŠ a ze 3. a 4.
třídy je předvedou během měsíce června.
Žáci 1. a 2. třídy besídku již uspořádali a to ve čtvrtek
24.5. Nazvali ji "Odpoledne nad knížkou". Připravili si krátké
pásmo, ve kterém poděkovali maminkám za jejich péči. Pak
každý předvedl, jak krásně umí číst. Po čtení jsme si pro
rodiče nachystali hádanky, při kterých jsme se všichni
pěkně pobavili.
Děti maminkám rozdaly dárky a malou kytičku, rodiče
dětem nachystali dárek v podobě nové knížky.
Další zajímavou akcí byla Non-stop ŠD. Ta se konala v
pátek 25.5.
Po obědě děti nejprve vyrazily pěšky na výlet. Znaly
pouze cíl cesty - Police. Jaké bylo překvapení, když zde
navštívily koně a mohly se na nich svézt i si je zkusit
"vodit".
Po pěkné zábavě nastala práce. Tou byl úklid pokojíků
pro koně - "kydání".
Pak se děti přesunuly na chvilku do Pellyho parku, kde
strávily na prolézačkách čas do odjezdu autobusu. Ten je
dovezl na Mýto, kde již byla připravena večeře - řízek a
šťouchané brambory.
Po večeři děti čekal pěší výstup na Bezděkov. Zde si
chvilku odpočinuly, pohrály a večer se nachystaly na stezku
odvahy. Ta se všem moc líbila. Nikdo se nakonec nebál,
neboť je cestou doprovázeli starší kamarádi.
Po stezce se již všichni uložili ke spánku. Ranní vstávání
bylo v 6.30. Po vydatné snídani, úklidu pelíšků i chvilce na
zahradě se všichni spokojeně rozešli domů.
Poslední akcí byla ukázka koní pí Hruškové, která nám
je přejela ukázat 31.5. Děti si je mohly nejen prohlédnout,
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ale mohly se i povozit. Letos to bylo již naše třetí setkání s
těmito zvířátky.




s vychovatelkami přespaly ve ŠD a v sobotu ráno se
odebraly do svých domovů.
Pokračuje povinný plavecký výcvik žáků 3.A, 4.A, 3.C a
4.C
V plném proudu jsou školní výlety. Bohužel počasí zatím
moc nepřeje.
Připomínáme také, že na škole stále probíhá sběr
léčivých bylin. Každý žák by měl odevzdat bylinky
alespoň za 30,- Kč. Nejlepší a nejpilnější sběrači budou
odměněni na konci školního roku.
Vedení ZŠ a MŠ

Video pohlednice z mého města

Marie Vaisarová

Slavnostní zakončení školní
docházky
Dne 28. 6. 2012 je pro naše žáky devátého ročníku
významný den, protože tento den je posledním v jejich
docházce do základní školy.
Dopoledne mají deváté třídy možnost se rozloučit se
svými spolužáky a pedagogy v Kolárově divadle. Odpoledne
pak od 15. 15 hodin jim budou slavnostně předána, za
přítomnosti zástupců města a školy, vysvědčení v sále
Pellyho domů. Na toto slavnostní předávání jsou všichni
srdečně zváni.
Karel Nývlt

Krátké zprávy ze základní školy
V měsíci květnu se žáci naší školy zúčastnili
následujících akcí:
 9.5. Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě, kde
soutěžili žáci ze zdravotnického kroužku pod vedením pí
vychovatelky Evy Řehákové
 14.5. žáci z tříd 4.A a 4.C se celý den učili dopravním
předpisům na hřišti v Bělovsi
 16.5. do 3.B třídy si děti pozvaly rodiče a prarodiče, aby
jim v krátké besídce předvedly, co vše se v letošním
školním roce naučily
 21.5 – 8.6. probíhá na škole testování žáků 5. a 9.
ročníků. Každého žáka čekaly 3 testy: z českého jazyka,
matematiky a anglického jazyka. Po ukončení testu a
jeho odeslání se dětem ihned zobrazilo procentuální
hodnocení úspěšnosti. Celkové přehledy budou
k dispozici až po ukončení celé akce.
 22.5. Dopravní soutěž v Náchodě, kde soutěžilo družstvo
ve složení 2 děvčata a 2 chlapci z 5.A třídy. Doprovázela
je pí uč. Taucová.
 Společný projekt polické a swidnické knihovny Literární
inspirace dospěl do svého zdárného závěru. Výsledkem
práce našich a polských dětí pod vedením spisovatelky
Beaty Ostrowické a ilustrátorky Joany Zagner Kolat je
knížka s názvem Anička a Antek na stopě ztracených
figurek. Knížka byla vydána dvojjazyčně, z jedné strany
česky a z druhé polsky, a je doplněna množstvím
obrázků a fotografií. Slavnostní představení a pokřtění
této knížky proběhlo v pátek 25.5. v polské Swidnici a
následujícího dne v Polici nad Metují.
 Ve ŠD proběhla dětmi velmi oblíbená akce Spaní ve ŠD.
Celé páteční odpoledne a večer měly děti velké
množství zajímavých aktivit. Po nich společně
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Žáci devátých tříd Barbora Beranová, Pavlína
Hilscherová, Adam Kašpar, Světlana Karafiátová, Anna
Kollertová, Michaela Kosová, Tomáš Kratochvíl, Lucie
Maryšková, Lenka Nguyenová, Petra Prouzová a Simona
Zemanová, kteří se zdokonalují na hodinách konverzace v
anglickém jazyce, byli 17. 5. 2012 v Praze na Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy ČR na slavnostním vyhlášení
vítězů 11. ročníku soutěže "Video pohlednice z mého
města". Tuto soutěž pořádá Základní škola s rozšířenou
výukou cizích jazyků, Praha 13 (www.zsmladi.cz) a
zaštiťuje britská ambasáda, přední vydavatelé učebnic a
pomůcek pro výuku angličtiny, jako například Oxford
University Press, Cambridge University Press, Pearson
Longman, MacMillan a také British Council, jedna z
největších britských kulturních a vzdělávacích institucí.
Většina těchto organizací vyslala své představitele na tuto
akci, kde bylo možné zhlédnout video šoty z mnoha koutů
celé České republiky.
V celkovém pořadí se naši žáci se snímkem "We Like Our
Town Videocard" umístili na 2. místě mezi dvěma pražskými
školami s rozšířenou výukou cizích jazyků. Toto umístění
mezi 18 účastníky v kategorii 8. - 9. ročníků základních škol
se dá považovat za velký úspěch.
A jak tento projekt na naší škole vůbec vznikal?
Všechno začalo na podzim roku 2011. Skupina
nadšených, občas také neodbytných:-) žáků devátých
ročníků se rozhodla vyzkoušet své jazykové dovednosti z
cizího jazyka v praxi. Pod zvědavými pohledy náhodných
diváků, kteří slyšeli neznámou cizí řeč, a za asistence svého
učitele angličtiny žáci putovali uličkami našeho města a
pilovali svoji výslovnost před kamerou a mikrofonem.
Všichni jsme se hodně těšili z každého povedeného záběru a
zdárně překonávali všemožné překážky. Člověk by nevěřil,
pokud to nezkusí sám, kolik času a námahy vyžaduje natočit
a zpracovat video o délce pěti minut. Hlavním cílem přece
bylo nejen se důstojně umístit v soutěži, ale také vytvořit
video o našem městě, ve kterém by se dal vyjádřit vztah k

němu. Bez nadsázky se dá říct, že díky houževnatosti a píli
žáků byly oba jejich cíle zdárně splněny. Během natáčení
na mnohých místech našeho města nám všude vycházeli
vstříc a přáli zdar tomuto dílu. Zvláštní poděkování patří i
některým kolegům ze základní umělecké školy, kteří
přispěli k realizaci tohoto projektu svými nápady a
technickým zázemím, a také pěveckému sboru této školy
Studánka za jejich hezký zpěv.
Na závěr bych ještě jednou poděkoval všem našim
zúčastněným žákům za jejich snahu a velmi dobrou
reprezentaci naší školy i našeho města. Myslím, že názvem
"We like our town" ("Máme rádi naše město") se jim povedlo
vystihnout atmosféru tohoto snímku, a město, ve kterém
vyrůstá mladá generace s pozitivním vztahem k němu, má
určitě budoucnost.
Je možné, že po dohodě s účastníky projektu video
snímek We Like Our Town Videocard bude umístěn na
Youtube a zpřístupněn veřejnosti koncem června 2012.
Pavel Kozlovský, učitel anglického jazyka
na ZŠ a MŠ Police n. Met.

Základní umělecká škola informuje…


Hudební soutěže

Závěr školního roku se pomalu blíží a s ním také vrcholí
jednotlivé soutěže, které jsou přehlídkou těch nejlepších
výkonů v celé republice. V minulém čísle PM jsme vás
informovali o skvělých úspěších našich žáků v národním finále
soutěží ZUŠ a nyní vás seznámíme s tím, co se na soutěžních
polích událo od té doby:



Zahájení 54. ročníku Kocianovy houslové soutěže

Přesně úderem deváté hodiny ve středu 9. května zazněla
na prostranství před budovou ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad
Orlicí fanfárová znělka otevírající další ročník soutěže mladých
houslistů. Před četným publikem vystoupily na samotný úvod
otevíracího ceremoniálu v tanečních kreacích žákyně II. cyklu
tanečního oboru a poté již přistoupil k mikrofonu ředitel ZUŠ
Jar. Kociana PaedDr. Jiří Tomášek. Ve svém projevu přívítal
všechny účastníky a hosty 54. ročníku soutěže. Vyzdvihl fakt,
že se na soutěž přihlásilo 60 účastníků nejen z České republiky,
ale z dalších 15 zemí Evropy, Asie a Ameriky, poprvé letos
zavítali do Ústí nad Orlicí účastníci ze Spojených arabských
emirátů, Kuby a Nového Zélandu.
A již po mnoho ročníků této mezinárodní soutěže nechybí
ani houslisté z naší ZUŠ. Tentokrát Tentokrát to byla Anička
Lichá, která soutěžila v I. kategorii, a Anna Novotná, soutěžící
v nejvyšší, čtvrté kategorii. Tam se utkala mimo jiné s naší
absolventkou Markétou Nádvorníkovou, která ale v tomto
ročníku již nastoupila v barvách Pražské konzervatoře, kde od
září studuje ve třídě prof. Jaroslava Foltýna.
Kategorie to byla velmi náročná, s těžkou a choulostivou
povinnou skladbou Antonína Dvořáka Mazurek, přes kterou do
II. kola soutěže prošla z našich houslistek jen Markéta. Ta
nakonec ve finále získala Čestné uznání I. stupně.
Anička Lichá se do finále I. kategorie také probojovala a
nakonec získala Čestné uznání II. stupně.

Anička Lichá bojuje
v I. kategorii "Kociánky"...

Starší Anička se připravuje
na soutěžní vystoupení
ve IV. kategorii

Markéta přebírá
ocenění z rukou
předsedy poroty
KHS Pavla Hůly
z HAMU Praha


Finále celostátní soutěže ve hře na dechové žesťové
nástroje

Ve dnech 3. – 6. května 2012 se v Kladně konalo ústřední
kolo celostátní soutěže dechových nástrojů.
Tato soutěž probíhá jednou za tři roky a je rozdělena do
několika vyřazovacích kol:
školní, okresní a krajské. V letošním roce se našim žákům
podařilo něco celkem výjimečného:
Do hudebního klání na úrovni školního kola bylo
nominováno celkem 19 soutěžících. Jejich výkony byly natolik
vynikající, že všichni postoupili do kola okresního, kde rovněž
zahráli znamenitě a ve svých kategoriích se stali vítězi.
V krajském kole opět potvrdili vynikající formu a získali 4
stříbrné a 15 zlatých medailí. Krajským kolem pro naprostou
většinu účastníků soutěž končí, protože ze 120 zúčastněných
mohlo do celostátního kola postoupit pouze 9 nejvýše bodově
ohodnocených výkonů. Soutěžícím z naší ZUŠ se opět povedl
husarský kousek: získali 5 postupových míst do finále!!!
V ústředním – finálovém – kole pokračovali všichni ve
vynikajících výkonech a dva z nich dokonce patřily mezi
několik „top“ výkonů, které byly nominovány na koncert
vítězů. Koncert vítězů byl natáčen Českým rozhlasem a do
vysílání bude zařazen během září.
A zde jsou konkrétní ocenění:
Tomáš Kubeček trubka /1. kat. – do 10 let/
3. místo
Lukáš Kubeček tuba /3. kat. - do 13 let/
2. místo
Markéta Jirmannová lesní roh /1. kat. - do 10 let/ 1. místo,
(absolutní vítěz ze všech kategorií lesního rohu)
Josef Sichrovský Baryton 7. kat. - do 16 let
1. místo
Chananel Sichrovský Trubka 8. kat. - do 20 let
1. místo
Odborná porota oceňovala i pedagogy a ti naši též vzbudili
pozornost i respekt všech porotců. Naši učitelé nezůstali za
svými žáky vůbec pozadu a přivezli též několik ocenění:
Zvláštní ocenění za pedagogické vedení Lence Němcové
Diplom Lence Němcové za dlouhodobou a systematickou
pedagogickou práci při výuce žesťových nástrojů
Zvláštní ocenění za klavírní doprovod Karolině Sorokinové
Zvláštní ocenění za klavírní doprovod Pavlu Čapkovi

Markéta a Tomáš s cenami
Bratři
Sichrovští
s paní
učitelkou a korepetitorem
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Pavlem Čapkem

Hradecké Guitarreando
19. května 2012 proběhla celostátní soutěž kytarové
komorní hudby Hradecké Guitarreando, kterého se
zúčastnilo kytarové duo z naší ZUŠ ve složení Zuzana
Rainová a Tomáš Ševců. Naši žákům se podařilo v tvrdé
konkurenci obsadit pěkné 3. místo.
V porotě zasedalo několik významných předních českých
kytarových interpretů v čele s kytarovým virtuosem,
profesorem Štěpánem Rakem.


orchestrální, a to jak pro širokou veřejnost formou
večerních koncertů, tak
také
jako
dopolední
koncerty pro školy.
Pro
naši
školu
je
důležitý
níže
uvedený
koncert, na kterém vystoupí
se Zlínskou filharmonií naše
absolventka
Kateřina
Soumarová, loňská vítězka
houslové soutěže "Archetti
in Moravia".

15. června 2012 v 19.30 hodin,
kino Nadsklepí, Kroměříž

Vítězové houslové soutěže Archetti in Moravia
L. van Beethoven: Egmont, op. 84
D. Šostakovič:
Koncert pro klavír a orchestr č. 2, F dur, op. 102
J. Sibelius: Koncert pro housle a orchestr d moll, op. 47
Kytarové duo Tomáš a Zuzka

Sólisté: Marie Šumníková, klavír
Kateřina Soumarová, housle
Dirigent: Petr Šumník

Taneční učitelé roku 2012
Ocenění pedagogické práce Alžběty Černé

Naše duo s ředitelem soutěže Karlem Šustem a předsedou
poroty Štěpánem Rakem
XXI. ročník mezinárodního hudebního festivalu
mladých koncertních umělců Talentinum
Mezinárodní festival mladých koncertních umělců
Talentinum je festivalem mladých talentů, které čeká
profesionální hudební kariéra. První ročník se konal v roce
1972. Každé dva roky patří již tradičně v jarních měsících k
hudebnímu životu města Zlína i Filharmonie Bohuslava
Martinů. Talentinum si klade za cíl pomáhat mladým
koncertním umělcům v začátcích jejich umělecké kariéry.
Často se stává, že právě Talentinum je určitým odrazovým
můstkem k další úspěšné kariéře. V minulosti se tohoto
festivalu účastnili například Jana Jonášová, Bohuslav
Matoušek, Igor Ardašev, Václav Hudeček, Vadim Repin a
další. Dnes patří tito i další účastníci festivalu k uznávaným
a žádaným umělcům. Kromě sólových hráčů pravidelně
vystupují také komorní soubory a některé orchestry.
Festival se týká také mladých dirigentů. Na počátku své
umělecké dráhy se ve Zlíně představili dnes uznávaní
dirigenti jako Stanislava Macura, Petr Vronský, Hynek
Farkač, Leoš Svárovský, Tomáš Netopil, Jakub Hrůša a další.
V současnosti je snahou pořadatelů věnovat více koncerty
mladým posluchačům a rozšířit je i do dalších moravských
měst - např. Uherského Hradiště, Olomouce, Kroměříže,
Luhačovic, Vsetína, Bystřice pod Hostýnem i Šumperka.
TALENTINUM 2012 se bude konat v dubnu a květnu 2012. Již
tradičně budou uváděny koncerty hudby komorní i
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V letošním roce probíhá již 3. ročník soutěžního
festivalu pedagogů tance TUR, „Taneční učitelé roku 2012“.
Porota
festivalu
vyhodnotila 57
přihlášených
choreografií od 43 tvůrců a práce autorky choreografie
Alžběty Černé, učitelky tanečního oboru na naší ZUŠ,
s názvem: "Jo, možná jen sním …"
byla nominována odbornou porotou TCP mezi dvanáct
nejkvalitnějších děl do finálového večera, který se
uskuteční v pátek 8. června 2012 od 18,00 hodin ve velkém
sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 2, Praha 1.
Poctivá pedagogická práce paní učitelky Černé tak byla
již v této soutěži oceněna podruhé, neboť i v loňském
ročníku postoupila až do finálového výběru těch nejlepších
a se svými žáky předvedla výsledky své práce na
slavnostním večeru v Praze.
Takže
i
letos
jedeme
tančit
do
Prahy!
Concerto
Bohemia
2011
konečně
v televizi!
Tento víkend jsme
na naší ZUŠ přivítali
televizního
režiséra
Stanislava Vaňka, který
vedl skvělý seminář o
natáčení
hudebních
pořadů v rámci našeho
projektu
„Výuka
uměleckých předmětů
laboratorní metodou“.
Ale o tom snad
v jiném článku.
Nyní vás chceme
seznámit s informací, kterou jsme od něho získali. Totiž že
Česká televize konečně odvysílá záznam Koncertu vítězů
rozhlasové soutěže CONCERTO BOHEMIA 2011 (který
mimochodem proběhl již 12. listopadu minulého roku
v Praze na Žofíně) a na kterém vystoupily také naše
orchestry: Archi piccoli a Velký dechový orchestr. Celý

pořad prý bude odvysílán na ČT2 v sobotu 7. července ve
21 hodin.
Slavnostní vyřazení absolventů
Ve středu 27. června od 18 hodin proběhne v Kolárově
divadle velká událost za přítomnosti starostky města:
Slavnostní rozloučení se všemi letošními absolventy I. i II.
stupně základního studia na naší škole. Kromě Pamětních
listů města a drobných dárků jim třídní učitelé předají
závěrečná vysvědčení a List absolventa.
Srdečně zveme nejen rodiče, ale i širokou veřejnost na
tyto akce, které slibují nevšední zážitek!


Návštěva norského symfonického orchestru mladých
V posledním červnovém týdnu navštíví Polici velký
mládežnický symfonický orchestr z norského města Oslo,
aby navázal kontakty s naší školou, ale také vystoupil na
koncertu společně s našimi orchestry. Toto šedesátičlenné
těleso zahraje nejen významné skladby severských autorů,
ale také taková díla, jako je Novosvětská symfonie Antonína
Dvořáka aj. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 28. června od
18 hodin v Kolárově divadle.


Proč to zde všechno píši? Chtěla bych vám totiž přiblížit
jeden termín, o kterém se nikde moc nemluví. Na všech
akcích uměleckých škol se povětšinou děkuje pouze
sponzorům, ale málokdo si vzpomene na ty, díky nimž jsou
na koncertě oni úžasní účinkující. Nikdo nevzpomene na
babičky, dědy, maminky, táty a tety, které sedí celé
hodiny přede dveřmi učeben v hudební škole a naslouchají
prvním hudebním krůčkům svých ratolestí, nebo své děti
doprovodí na různé koncerty, kde účinkují, a tam je
podporují a dodávají jim odvahu a sílu ukázat co v nich je.
Odměnou pro rodiče může být nadšení jejich dětí, které
jim z podia divoce mávají a rodiče to z publika dojatě
opětují. Je to právě podpora a důvěra rodičů, která děti
dostává na pomyslný Olymp hudebníků, zpěváků a tanečnic
a živí v nich neutuchající touhu se věnovat něčemu naplno,
pro něco se umět nadchnout, pro něco žít…..
Velký dík za všechny děti, které chodí do hudební školy
patří hlavně rodičům, kteří jim to zprostředkují, a tím z
nich tvoří kulturní lidi, kteří se ve světě neztratí a možná,
že z nich jednou budou i ti virtuózové……
(Tereza Šafářová)
Velký dík, který nevystihne žádný sebekrásnější nebo
sebevýstižnější titulek, patří všem těm vzácným, tichým,
věrným, podporujícím a laskavým babičkám, dědečkům,
maminkám, tátům, tetám, …. prostě všem, bez kterých by
to u nás na ZUŠce nešlo.
(ZUŠ)
Co nás ještě čeká?

Nordstrand Youth Orchestra Oslo
„ŽIJÍ MEZI NÁMI“ – tentokrát trochu jinak.
Od autorů zmíněné rubriky jsme si tento měsíc vypůjčili
titulek a vyžádali si dovolení lehce je v jejich
každoměsičním snažení vystřídat či zastoupit.
Na tomto místě nebude zveřejněno žádné konkrétní
jméno ani foto, jak je to jinak pro výše zmíněnou rubriku
charakteristické. Jména a fotky těch, o kterých dnes
chceme psát, by se sem totiž nevešly. Víte proč?
O tom je níže uvedený článek jedné naší žákyně. Hovoří
za vše a my ostatní, kdo pod ním nejsme podepsaní, jej
však plně „podepisujeme“...


Žijí mezi námi…
Když jsem dostala zadání napsat článek na toto téma,
absolutně jsem si s ním nevěděla rady.
Ale potom jsem si řekla, že bych měla asi začít u svých
dětských let. A tak jsem si vzpomněla na svůj první příchod
do hudební školy. Byla jsem ve druhé třídě a šla jsem
poprvé na hodinu zobcové flétny k panu učiteli. Do
„hudebky“ mě přivedla moje babička, která měla hudbu
vždy moc ráda a už od školky ze mě chtěla mít flétnistku.
Bohužel virtuóz na flétnu ze mě není, ale hraji již sedmým
rokem na klarinet a mám z toho tu prostou nepopsatelnou
„radost“, kterou každý musí zažít sám….
Ale to jsem úplně odbočila od mých „hudebních
počátků“. Můj první koncert dopadl katastrofálně, noty se
mi po papíře někam rozprchly a já jen naprázdno dýchala
do mé malé „zobcovky“, ale byla to zase moje maminka a
babička, kdo mě podpořil a řekl mi, abych to nevzdávala.
Po nějaké době jsem přešla na klarinet, na kterém jsem
zpočátku také“perlila“. Na konci hodiny jsem ale vždy
věděla, že na mě za oněmi dveřmi čeká někdo z rodičů
nebo prarodičů, a že i když se hodina nepovedla, tak oni
mě utěší….

Závěr školního roku je především ve znamení třídních
koncertů, které probíhají v koncertním sále naší ZUŠ, a kde
každý pedagog předvede se svými žáky rodičům a příbuzným
výsledky celoroční práce. Některé tyto třídní večírky již
proběhly, na zbývající vás srdečně zveme:




















Závěrečný večírek smyčcového oddělení
Koncertní sál ZUŠ 6. 6. 2012 v 17 hodin
Festa Musicale - Pěvecký sbor Studánka
Olomouc 7. - 8. 6. 2012
Kurz jazzové improvizace s Martinem Brunnerem
v rámci projektu "Výuka uměleckých předmětů laboratorní
metodou"
Koncertní sál ZUŠ 9. 6. 2012 v 9 hodin
Závěrečný večírek klavírní třídy Pavla Čapka
Koncertní sál ZUŠ 8. 6. 2012 v 16 hodin
Závěrečný večírek žesťového oddělení
Koncertní sál ZUŠ 13. 6. 2012 v 17 hodin
Závěrečné vystoupení tanečního oboru
Kolárovo divadlo 13. 6. 2012 v 18 hodin
Absolventský koncert Barbory Pátkové
Horní sál ZUŠ 17. 6. 2012 v 17 hodin
Závěrečný večírek kontrabasové třídy
Koncertní sál ZUŠ 18. 6. 2012 v 17 hodin
Závěrečný večírek pěveckého oddělení
Koncertní sál ZUŠ 19. 6. 2012 v 18 hodin
Absolventský koncert K. Ištoková, B. Voláková, M.
Troutnarová
Koncertní sál ZUŠ 20. 6. 2012 v 18 hodin
Závěrečný večírek oddělení klávesových nástrojů
Koncertní sál ZUŠ 21. 6. 2012 v 16 hodin
Absolventský koncert J. Jirásková, A. Kašpar, J. Pacner
Koncertní sál ZUŠ 22. 6. 2012 v 19 hodin
Závěrečný večírek klavírní třídy R. Goslinské
Koncertní sál ZUŠ 23. 6. 2012 v 17 hodin
Závěrečný večírek klavírní třídy K. Sorokinové
Koncertní sál ZUŠ 24. 6. 2012 v 17 hodin
Závěrečný večírek kytarového oddělení
Koncertní sál ZUŠ 25. 6. 2012 v 17 hodin
Závěrečný večírek klavírní třídy A. Kozlovské
Koncertní sál ZUŠ 26. 6. 2012 v 17 hodin
Absolventský večer v divadle
Kolárovo divadlo 27. 6. 2012 v 18 hodin
Koncert Symfonického orchestru Norsko + ZUŠ
Kolárovo divadlo 28. 6. 2012 v 18 hodin
(ZUŠ)
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Milým učitelům naší
základní umělecké školy
Mnoho lidí vzpomíná, jak ve školním věku „museli“
chodit do hudebky a jaké to bylo utrpení. Někteří později
litují, že neměli víc rozumu, a proto dnes z hraní neumějí
nic (například já).
U nás v Polici máme hudební školu, do které se děti
těší! Obě moje děti ji navštěvovaly od svých pěti let až do
maturity a bylo by zajímavé spočítat, kolik času tu strávily.
Pan ředitel Lubor Bořek je člověk, který má šťastnou ruku
při výběru svých spolupracovníků a já si velice vážím všech
učitelů této školy a nesmírně obdivuji jejich práci.
Děkuji panu učiteli Romanu Rokošovi za čas, který
věnoval mým dětem, za jeho přátelský přístup k nim a
hlavně za to, že je naučil hrát na spoustu hudebních
nástrojů.
Děkuji paní učitelce Miriam Blažkové za hodiny zpěvu,
na které se Bára vždy těšila. Milá paní učitelko, každý rok
se při koncertech těším na vystoupení všech Vašich sborů a
vždycky, když vidím zpívat ty mladší, smekám před Vámi a
myslím, že možná máte kolem hlavy aspoň trošičku svatozář
!
Děkuji panu řediteli Luboru Bořkovi za to, jaký je a jaká
je jeho škola.
Všem učitelům přeji pevné zdraví a krásné léto.
Karolina Pátková
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Rušno ve filmové laboratoři.
V posledních dvou měsících bylo ve Filmové laboratoři
opravdu „našlapáno“, protože jsme realizovali několik
významných kurzů krátce po sobě. Prvním byla výuka
programu Avid MediaComposer. Je to profesionální
videostřih – přesněji bych vlastně měl říci filmový střih,
protože tento program nechal vyvinout režisér Georgie
Lucas pro střih svých Hvězdných válek. Od té doby se
z tohoto programu stal průmyslový standard, dělá se v něm
většina „biografů“, vyučuje se na FAMU v Praze i ostatních
filmových školách, používá ho i česká televize. My jsme si
ho pořídili proto, že jsme chtěli získat kompatibilitu
s profesionálními střihači – a jsme tak schopni z nich získat
jejich odborné know-how. A to se také stalo na kurzu
s lektorem Ondřejem Vavrečkou, který proškolil všechny
žáky Grafického studia a uspořádal i specializovaný
workshop.

Další školení bylo s filmovým dokumentaristou Janem
Šípkem, který nám zprostředkoval nový, moderní a
nezávislý pohled na dokumentaristiku. Velmi jsme to
ocenili, protože jsme se přece jenom pohybovali v rovině
televizních dokumentů – a rádi bychom naši tvorbu posunuli
více k modernímu pojetí. I tento kurz, podobně jako
předchozí, byl třídenní a odnesli jsme si z něho mnoho
inspirace.

V uplynulém víkendu jsme se setkali s režisérem ČT
Stanislavem Vaňkem. Toho již roky dobře známe, protože
naši školu navštěvuje při natáčení dokumentů o vítězných
souborech soutěže Concerto Bohemia. Pan Vaněk je
jediným hudebním režisérem v ČT, který dokáže plynule
číst partitury uváděných hudebních skladeb a z not si
vytváří scénáře pro obrazové snímání. To jsme se od něho
chtěli naučit, protože v rámci našeho projektu budeme
kupovat střihovou jednotku a budeme tak schopni vytvářet
vlastní vícekamerové záznamy školních koncertů. Setkání se
kromě výtvarníků – kameramanů také zúčastnil žesťový
kvintet pod vedením paní učitelky Němcové a další
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kolegové z hudebního oboru, kteří budou v našem případě
pomáhat se zpracováním přípravy z partitur.

propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Střední škola
hotelnictví a podnikání Hronov a pořádající SPŠ Hronov ).
V soutěži
jednotlivců
zvítězil
Adam
Bergmann
z Obchodní akademie Náchod s výkonem 170 cm. Na
2. místě se umístil Jan Jenka ze SPŠ Hronov a 3. místo
obsadil David Černý ze Střední školy hotelnictví a podnikání
Hronov.
V soutěži družstev obsadilo 1. místo družstvo SPŠ
Hronov, 2. místo Obchodní akademie Náchod a 3. místo
Střední škola hotelnictví podnikání Hronov.
Na snímku jsou 3 nejlepší jednotlivci.
Mgr.Beránek učitel TV, ředitel závodu

Automobileum – 1.místo v kraji

V těchto školeních jsme se posunuli o velký krok
kupředu. Do konce školního roku nás ještě čeká setkání
s tvůrcem filmu Poseidon, který byl natáčen v Teplických
skalách. Pan Břetislav Petr nás bude učit filmovat přírodu a
hlavně skály za pomoci nejmodernější techniky,
kamerového jeřábu, jízdy a dalších.
Všechny aktivity se konají v rámci projektu OP VK
„Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou, číslo
projektu CZ.01.07/1.1.05/04.0017“.
No – a aby toho nebylo málo, tak si o pár dní
prodloužíme školní rok. Několik prvních prázdninových dní
si uděláme „filmový camp“ zaměřený na videoart
s lektorkou Pavlou Sceránkovou.
Pokud by někdo z mladých zájemců po přečtení článku
měl zájem o studium filmové tvorby v naší ZUŠ, tak najde
další informace v přiloženém letáčku.

Cílem soutěže Automobileum je umožnit žákům škol
z celé České republiky, které nabízejí obory zaměřené na
automobilový průmysl, porovnání teoretických znalostí a
praktických dovedností a výměnu zkušeností. Letošní
krajské kolo Mistrovství automobilních škol proběhlo pod
záštitou Královéhradeckého kraje na autodromu ve
Vysokém Mýtě ve čtvrtek 3. května 2012. Soutěžila
čtyřčlenná družstva žáků 3. ročníků oboru automechanik –
mechanik opravář motorových vozidel. Naši školu
reprezentovalo družstvo ve složení Ondřej Vacek, Radek
Vlk, Pavel Šolar, Leoš Martínek a náhradníkem byl Tomáš
Němec. Kluky čekaly nelehké disciplíny, ve kterých museli
prokázat nejen vědomosti, ale i zručnost a pohotovost.
Soutěž se skládá ze 6 disciplín – vědomostního testu,
jízdy zručnosti na suchém povrchu, jízdy zručnosti na
kluzké ploše, výměny kol, couvání bez motoru a parkování
do podélného stání. Naše družstvo zvládlo všechna úskalí
soutěže na výbornou a obsadilo 1. místo.
Našim žákům blahopřejeme k titulu přeborníků
Královéhradeckého kraje a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Milan Magnusek, učitel odborného výcviku, SPŠ Hronov

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Soutěže a zahraniční praxe

Vladimír Beran

Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910
SEDMÁ „ HRONOVSKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ LAŤKA“
Dne17. května 2012 se
na školním hřišti SPŠ
Hronov uskutečnil již
7. ročník soutěže žáků
středních škol ve skoku
vysokém.
Letos
se
soutěže zúčastnilo 15
závodníků z pěti škol
(Obchodní
akademie
Náchod,
Gymnázium
Broumov, Střední škola
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Jako každoročně se reprezentační tým hronovské
hotelové školy zúčastnil v kongresovém centru Aldis
prestižní soutěže Gastro Hradec 2012. Žák 3. ročníku
oboru Hotelnictví a turismus Tomáš Andrejs, který pod
vedením Bc. Jiřího Johna reprezentoval školu v kategorii
Kuchař kadet, o soutěži řekl: „Příprava trvala téměř celý
týden. Od časných ranních hodin jsme se scházeli ve školní
laboratorní kuchyni a vytvářeli své reprezentační a soutěžní
menu. V Hradci Králové jsme potom vše naaranžovali na své
místo, vyleštili a pak s napětím čekali, jak nás porotci
ohodnotí. Do Aldisu zavítaly stovky návštěvníků, kteří
obdivovali zručnost a šikovnost soutěžících v kategoriích
Kuchař a Cukrář, ale i ve vedlejších kategoriích Vyřezávání
ovoce a Míchání nápojů. Po nekonečném čekání došlo při
slavnostním ceremoniálu na vyhlašování výsledků. Prezident
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslav Kubec
předal ceny nejlepším.“ A my rádi dodáváme, že mezi
oceněnými byl i Tomáš Andrejs (foto). Se svým menu a
variací slavnostní mísy získal bronzovou medaili, celý školní
tým pak obsadil v silné konkurenci 5. místo.
Téměř ve stejné době se vrátila skupina hronovských a
vrchlabských žáků z třítýdenní
zahraniční praxe v
anglickém Blackpoolu. O své dojmy se se čtenáři podělí
žáci 2. ročníku oboru Kuchař – číšník David Mach a Jan
Kratochvíl. „Blacpool je opravdu pěkné město.
Naše skupina pracovala v hotelu Homecliffe v restauraci
Toast bar. Hodně jsem se tam naučil, lidé byli přátelští a

moc fajn. Jediné, co mi vadilo, byla anglická strava. Ale
užili jsme si to a byla to pro mě dobrá zkušenost,“ řekl o
stáži David. Jan se také rozpovídal: „Byl jsem jeden z
dvanácti vyvolených. Prokázali jsme velké úsilí a znalosti,
abychom mohli být vybráni na praxi do Anglie. Letěli jsme
do Manchesteru a potom pokračovali vlakem do Blackpoolu,
kde nás už čekal pan Slinger, který nás přivítal a odvezl do
hotelů, kde probíhala naše stáž. Pracoval jsem v kuchyni,
ale ze začátku jsem Angličanům moc nerozuměl. Poté, co
se naučili mluvit na nás pomaleji a zřetelněji, to už šlo.
Časem jsme si zvykli i na anglickou kuchyni, ale přesto jsme
se strašně těšili domů na česká jídla. Musím říct, že se tam
hodně dbá na hygienu. Cokoli uděláš, musíš po sobě hned
uklidit. Snažili jsme se po celou dobu pobytu co nejlépe
reprezentovat školu a Českou republiku. Na konci pobytu
jsme se byli podívat na největší škole, jakou jsem kdy
viděl. Byli jsme tam všichni pozváni na oběd a dostali jsme
certifikáty o úspěšném absolvování stáže. Doufáme, že v
Anglii s námi byli spokojeni.“
Pro čtenáře jsou dnes připraveny originální soutěžní
pokrmy ze zdravých surovin, které „zabodovaly“ na Gastro
Hradec 2012.
Roláda z kukuřičného kuřete se šafránovou fáší
Kukuřičné kuře, žemle, smetana, anglická slanina, špenát,
sůl, pepř, grilovací koření, listový špenát.
Prsíčka z kukuřičného kuřete
(krmeného kukuřicí) nakrájíme
na hranolky, obalíme v listovém
špenátu a v potravinářské fólii
stáhneme do malých válečků,
které pět minut povaříme.
Zbytek kukuřičného kuřete
rozemeleme
se žemlí
namočenou
ve
smetaně,
vyšleháme s vajíčkem, solí,
pepřem a grilovacím kořením.
Jednotlivé roládky zabalíme do
vzniklé drůbeží fáše a anglické
slaniny. Vše společně vaříme
v potravinářské fólii asi hodinu.
Mrkvové řezy
Karotka, máslo, tvaroh, sůl.
Karotku
povaříme
a
nakrájíme
na
tenké
plátky.
Tvaroh vyšleháme
s máslem
a
osolíme. Povařené
plátky
karotky
rozprostřeme na plát a protíráme vyšlehaným tvarohem.
Výšku řezů si zvolí každý podle potřeby.

STATISTIKA       
K 31. 5. 2012 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4298 obyvatel.

JUBILEA        
V květnu 2012 oslavili životní jubileum …
70 let
paní Věra Thérová
75 let
paní Zdeňka Šváblová
paní Marie Žiláková
paní Hana Nosková
80 let
paní Jana Krbcová
90 let
pan Antonín Zítka
pan MUDr. Zdeněk Matějka
Paní Zdeňka Šváblová slavila životní jubilem. Jsme rádi, že
jsme mohli být při tom. Vystřídat si role. Popřát a poděkovat. Za
její profesní spojení s radnicí. V posledních letech za její vedení
komise pro obřady a slavnosti. Jistě je jen velmi málo Poličáků,
kteří ji neznají, kteří se s ní nesetkali. Přejeme jí především
zdraví, její obdivuhodný elán a šarm. Děkujeme za vše.

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

SŇATKY 
V květnu zaznělo dvojhlasné „ano“ pouze dvakrát:
 12.5. Jakub Zítka a Anna Holečková – obřadní síň
 19.5. Vítězslav Kašpar a Eva Staňková – před kaplí na
Hvězdě (nádherná atmosféra, plno mladých lidí a
třešnička na dortu byl portugalský kytarista, který vkusně
provázel obřad)

Mouse z uzeného kuřete se špenátem
Uzené kuře, zakysaná smetana, špenátový protlak, sůl,
želatina, uzené maso.
Uzené kuře rozemeleme, vyšleháme se zakysanou
smetanou a želatinou. Osolíme, přidáme špenátový protlak
(pro barvu) a pokrájené uzené maso. Vše vlijeme do formy
a necháme zatuhnout. Krájíme vychlazené.
Hráškové želé
Mladý hrášek, sůl, bílý pepř, želatina.
Hrášek rozmixujeme, osolíme a opepříme, přidáme
rozpuštěnou želatinu a nalijeme do formy. Vykrajujeme
různé tvary, doplníme krutonkem a bylinkami.
Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

- www.hshronov.cz

13.4. pod Supí vyhlídkou: Filip a Petra Kováříkovi

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ     
V sobotu 12.5.2012 se konalo druhé letošní vítání
malých občánků. Za bližší zmínku stojí, že bylo přivítáno
i první miminko letošního roku Kateřina Machová z Honů
a také dvoje dvojčátka .
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STOLETÉ NAROZENINY    

Roman a Leoš

Anna a Lucie

Kristýna

Kateřina

Roman

Johann

Jakub

Matěj

Není to často, kdy se nám poštěstí setkat se
s člověkem, který slaví rovnou stovku a ještě k tomu
v dobré kondici, psychické i fyzické. Nám se to stalo po
půlroce už podruhé…
V úterý 29.5. jsme měli tu čest přivítat v naší
starobylé obřadní síni bukovického rodáka a polického
patriota pana Karla Vacka. Svěží, usměvavý, překvapený,
kolik lidí se tu sešlo, kdo všechno mu přišel popřát. Je
vidět, že na něj Poličáci nezapomínají. Slavnostní a
vzpomínkovou náladu doladila jeho oblíbená hudba –
zahrát mu přišli Kamarádi osady 5.

Nikola

Madonna

Dagmar Hambálková a Ida Jenková

Jubilant Karel Vacek o sobě
David

Ema

Jan

ZLATÁ SVATBA       
V sobotu 19.5.2012 se v obřadní síni naší radnice sešla
rodina a přátelé manželů Zdeňka a Evy Rakových, aby si
připomněli jejich výročí 50 let od uzavření manželství, tzv.
„Zlatou svatbu“.

STŘÍBRNÝ PODVEČER    
Na podvečer 10. května jsme pozvali manželské páry, které
v první polovině letošního roku oslavily 25 let trvání svého
manželství. Naše pozvání přijali manželé Jiří a Jana
Rösselovi z Pěkova, Jaroslav a Hana Jaklovi z Broumova,
Petr a Radka Heinzelovi ze Suchého Dolu a Jan a Daniela
Ticháčkovi z Machova.
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Narozen 26. 5. 1912 pod doškovou střechou dnes už
neexistující chalupy v Bukovici.
Otec Josef, tkalcovský mistr, samouk, občas neplně
zaměstnaný, vynikající herec, ochotník, režisér. Matka
Anna, občasná textilní dělnice, herečka a zpěvačka.
Sourozenci: Sestra Jiřina, absolventka ekonomické
školy, kancelářská úřednice.
Bratr Antonín po gymnáziu a univerzitě vzdělaný
učitel, později textilní úředník, když předtím byl přes tři
roky vězněm koncem. tábora Sachsenhausen.
Pro nemajetnost a nedostatek finančních prostředků
nebylo mi umožněno žádoucí vzdělání, takže jsem
absolvoval jen ekonomickou školu. Stal jsem se
kancelářským úředníkem, účetním a později i ředitelem
Kovopolu.
S manželkou Marií mám dvě dcery. Starší Jiřina byla
po obchodní škole úřednicí a sekretářkou. Mladší Marie
po gymnáziu a univerzitním studiu působila jako
učitelka, pak trenérka na sportovním gymnáziu. Obě
jsou v důchodu.
Už od raného mládí byl jsem zcela zaujat Sokolem.
Byl jsem zdatným turistou, bruslařem a lyžařem. A tak
ve svém současném neuvěřitelném storočí podle svých
tělesných schopností udržuji tělo v dobré formě.
Zapomenout nesmím, že jsem plně zaujat hudbou.
Navenek jsem se projevoval nejen jako dobrý houslista,
ale i úspěšný a vyhledávaný violoncellista.
Schopné členy rodového společenství vedu v zájmu
jejich zdraví a života v radostech, kráse a lásce k
turistice a sportování a hlavně k lásce k vlasti, národu a
jeho lidu.
ŽIVOT MÁM STÁLE RÁD!
V Pardubicích 4.6.2012
Karel Vacek

Pan Zdeněk Procházka

Odešel bez návratu. Už ho nebudeme vídat na polickém
náměstí, na různých, především hasičských akcích.
Nenápadný, obětavý a dobrácký Částa nám všem bude
chybět. S vědomím koloběhu života je nám smutno.
Milý Zdendo, za vedení města, hasiče, za Poličáky, kteří
Tě měli rádi i za sebe - děkujeme a nezapomeneme!
Ida Jenková

VZPOMÍNKA NA KAMARÁDA
Nedožitých
šedesátých
narozenin
kamaráda,
ostrostřelce a horolezce Miroslava Šmída jsme vzpomněli v
pátek 12. května tohoto roku u jeho pomníčku na Ostaši,
který mu postavili po jeho tragickém skonu kamarádi
horolezci. Stálou vzpomínku a památku na něho jsme tu
uctili čestnou salvou, kterou jsme následně zopakovali po
přesunu naší ostrostřelecké gardy do Police nad Metují před
Pellyho domy. Všem přítomným jsme tím připomenuli, že
patřil k nám, a že byl řádným členem naší polické
Ostrostřelecké gardy.
Komentátorem vzpomínkové akce Ctiborem Košťálem
jsem byl požádán, abych ve chvilce mezi promítanými filmy
podal přítomným divákům zprávu, jak se Mirek dostal do
gardy. Z časových důvodů však k tomu nedošlo. Několik
účastníků vzpomínkové akce mi však po jejím skončení tuto
otázku položilo s náznakem nedůvěry, že k nám Mirek
skutečně patřil. Rád bych proto alespoň touto cestou podal
vysvětlení, že k tomu skutečně došlo.
Ostrostřelecká garda byla založena v roce 1992. Někdy
na podzim tohoto roku mě ve večerních hodinách vytrhlo od
televize zvonění zvonku od domu a burácivý zvuk nějakého
silného stroje. Po otevření dveří jsem byl oslněn
reflektorem motocyklu běžícího doslova na "plné pecky".
Zakryl jsem si oslněné oči. Majitel stroje na oplátku svoji
mašinu vypnul a zhasnul reflektor. Konečně jsem spatřil
jejího majitele. Byl to Míra...
Srdečně jsme se pozdravili, neboť jsme se dosti dlouho
neviděli. Jinak jsme se znali velice dobře již od dětských
let. "Co Tě ke mně přivádí?" zeptal jsem se. "Dozvěděl jsem
se, že jste v Polici založili ostrostřeleckou gardu,"
odpověděl. Když jsem mu to potvrdil, motorka šla na
stojánek a s Mirkem jsme dali společnou řeč. Vysvětlil jsem
mu jak to s naší gardou skutečně je, že navazujeme na
tradici bývalých polických veteránů, na hřbitově, že je
pomník Radeckého vojenského spolku a podobně. Vše jsem
mu, vysvětlil, i to, jak si vše představujeme do budoucna.
Mirek tím byl doslova nadšený. Poté mi vyprávěl, že jak
jezdil po světě a byl například ve Švýcarsku a v Rakousku,
vídával tam hlavně o nedělích party fousatých strejců v
kloboucích s flintama, jak nastoupili na náměstíčko, dali
šupičku a šli do hospody na pivo. Prý se mu to velice líbilo a

jen mu bylo líto, že něco podobného není u nás. Když se
dozvěděl, že i u nás máme ostrostřeleckou gardu, udělali
jsme mu viditelně velikou radost.
"Vezmte mě do vaší gardy?" optal se. "Mirku, jsi starý
Poličák, navíc velice známá osobnost, myslím si, že nám
mezi námi vyloženě chybíš," odpověděl jsem. Tak jsme si
plácli a poté jsme se sešli na původní střelnici v zatáčce
pod Petrovicemi, kam jsme chodili zpočátku střílet. Sešla
se tu celá garda s předovkami. Mirek, když to viděl, byl
doslova z těch flint nadšený. Parkrát si vystřelil a vše bylo
jasné - byl jednoznačně rozhodnutý do naší gardy vstoupit.
Po dalším sezení se spoluzakladatelem ostrostřelecké gardy
panem Petrem Zudou, který dnes dělá zástupce hejtmana,
jsme se dohodli, že Mirka bereme. Postavil jsem mu flintu
předovku, nechal si ušít i uniformu. Poté odjel do Ameriky.
Zpět se bohužel nevrátil. Flintu, která se mu tolik líbila, tak
převzal Honza Pohl z Radešova, uniformu, kterou si bohužel
rovněž neužil, pak polický horolezec Jarda Seifert King.
Na důkaz, že jsem si to nevymyslel, dokládám jeho
pozdravy z Ameriky, které následovaly po předchozím
vstupu
do
naší
ostrostřelecké gardy.
Jeho přísliby, že se
dostaví 5. 3. 1993 a
blahopřání k akci l9. 6.
1993, již byly bohužel
posledními zprávami,
které jsme od něho
obdrželi. Poté již přišla
poslední
zpráva
týkající se jeho úmrtí
(11. září 1993), která
nás všechny zdrtila. Při
tryzně
ve
zdejším
kostele jsme již mohli
pouze
uctít
jeho
památku čestnou stráží
celé
gardy
a
přenesením
desítek
květin a věnců na hrob
rodiny Šmídových.

Za ostrostřeleckou gardu Zdeněk Fulka z Bukvic

Vzpomínáme
V dubnu nás opustil polický
rodák Jan Bialek. Kdo jste jej
znali, vzpomeňte se mnou.
kamarádka Zdena Krtičková
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Seniorské aktuality >>>>>>>>>

věk nepřipouští. Její krédo? „Stáří je zatím něco, co se
přihodilo jiným ženám!“ Říkejme si to s ní!!! Oslava bez
hudby, to by byla SLABOTA VINCENC. Kam přijde pí Hildička
Bednářová a pí Marie Ryšavá, tam je prima pohoda.
Harmonika, vozembouch a nepřeberné množství těch
zvučných, i lechtivých od Šumavy k Tatrám zvedly náladu a
nejen to, vzpomínky na p. uč. Karla Petra ožily. Byl to
právě on, kdo řadu let nezištně vedl Pěvecký sbor a zážitky
nám zůstávají napořád! Zpívali jsme rádi, všude pro radost.
Naše setkání už 19. 6. v úterý ve 13.00 hod. sraz u
radnice, kde nás „Pěkovák“ bezpečně doveze na naši
stolovou horu Ostaš, ke stolům u Malíků. Dobrou náladu
sebou a žádám Vás výslovně o jedno: „ Ničím a nikým se
nenechte otrávit!“ S panem CARNEGIEM si uvědomte jedno
podstatné: „Když tě kopnou do zadku, uvědom si, že jsi
vpředu!“ Svatá pravda pravdoucí...

Krásný zbytek MÁJE!
Aktuality SKO: http://www.meu-police.cz/ > Sport a
volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:
http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

„Byla noc krásná májová, vítr se do ní tiše nes...“, to je
úvodní část lidové písničky, bohužel zrovna moc nepasuje
na 16. 5. svátek Jana Nepomuckého a naše další setkání
v Pellyho domech, kam nás vítr uličník téměř donesl,
abychom si při dobrotách od p. Exnera a jeho
spolupracovníků připili, zamlsali a vychutnali další
odpoledne. A to se povedlo. Milou návštěvu přivítala pí
předsedkyně H. Pivoňková a naše pí starostka Ida Jenková
představila spolupracovnice, které mají na svých bedrech
sekci týkající se nejen nás dříve narozených pí Fulkovou,
Kejdanovou , Kašíkovou a na ně se můžeme obracet se
svými dotazy. Buďme vděčni za vstřícnost, ochotu i
trpělivost, není tomu tak všude. Rytmus bubínku a zástup
těch dětiček z MŠ pochodoval sálem na podium pod
vedením uč. pí J. Obršálové a Važanové. Klobouk dolů před
výkonem, tvrdím si říci profesionálním, bezchybným! Kdo
s dětmi nepracoval, stěží pochopí kolik mravenčí píle,
trpělivosti se skrývá za přípravou. Básničky, písně i tanečky
a navíc s rekvizitami. Bylo to skutečně úžasné. Hodnocení
na slovo vzaté hérečky Ivany Richterové? Ochotnický soubor
Kolár se nemusí ničeho obávat, talenty jsou na světě.
Souhlasím! K svátku MAMINEK rozdávány drobné dárečky, ty
potěšily. Paní uč. A Černá skvěle připravila sličné dívky.
Taneční kreace a baletní prvky na PIŠKOTECH jsou náročné.
Krásné mládí, podmanivá hudba a POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH byla
pastva pro oči. Děkujeme! „Oslavenci – kulatiny“ 70, 75,
80, 85, ženy, ženy a jeden muž nastoupili ukázněně do
dlouhé řady. Vřelá přání, kytička a bonboniéra byla předána
Krásná léta i přes nejednu vrásku, která zdobí jejich tvář.
Co na tom? Mnohdy jsou i od smíchu, život je někdy
k popukání, že? Se špatnou náladou se stárne velmi
rychle... Idol našeho mládí SEXBOMBA, herečka BB si svůj
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Náš výlet
V sobotu 26. května 2012 se uskutečnil celodenní výlet pro
členy i nečleny „Fondu pro pozůstalé“ v Polici nad Metují a
okolí. Cesta vedla do Jilemnice a Poniklé. Počasí nám opět
přálo. A ráno v 6.00 hod. se nás sešlo celkem 50 účastníků
natěšených a připravených hezky prožít jeden den. A mohli
jsme vyrazit smět Trutnov, Vrchlabí a Poniklá.
Tam jsme měli předem zajednanou exkurzi ve firmě
RAUTIS, která vyrábí a do celého světa dodává perličkové
vánoční ozdoby. Vánoční ozdoby z korálků a drátků tak, jak je
známe z našeho mládí. Všelijaké motivy od jednoduchých až po
velice složité panenky, věžičky a pod. Když jsme vstoupili do
prodejny, tak všichni jenom vydechli – To je nádhera...
Provozovna je to malá, a tak jsme se museli rozdělit na dvě
skupiny, abychom dobře viděli a snad náhodou něco nerozbili.
Ta druhá polovina šla zatím do „Muzea řemesel a tradic
v Podkrkonoší“. Je to jen kousek pěšky. Muzeum je veliké,
exponátů hodně a různých. Je tam snad všechno, co lidé
v Podkrkonoší ke své práci a řemeslu potřebovali. Je tam i jak
se oblékali, jak bydleli, je tam i vybavení nebo jen, jak to
vypadalo na faře a pod.
Po prohlídce jsme se skupiny zase prohodily. Ti, co byli na
korálky, tak šli do muzea a ti z muzea zase na korálky. A na
závěr si ještě mohli něco koupit na památku.
Oběd jsme měli také v Poniklé „U Floriána“. Výbornou
knedlíčkovou polévku, brambory a maso. I pan kuchař se na nás
přišel podívat a měl radost, jak všem chutnalo a všechno pěkně
snědli.
A po dobrém obědě jsme jeli do zámku v Jilemnici. Tam už
na nás čekali. Paní průvodkyně nás provedla celým zámkem.
Jsou tam obrazy Františka Kavána. Celá galerie. Unikátní
mechanický betlém od Jáchyma Metelky. Má na 300 figurek a
celkem 5 různých melodií. Paní průvodkyně nám ho pustila a
mohli jsme obdivovat všechno, jak to je v pohybu.

V zámku je i vzácná sbírka cechovních štítů unikátní a
jediná na světě. A různé jiné zajímavosti. Paní průvodkyně
měla velice pěkný a podrobný výklad. Velkou část věnovala
historii posledních majitelů rodu Harachů, kterým panství až po
Krkonoše patřilo. Hrabě Harach byl vzdělaný a ve své době i
politicky činný šlechtic, propagátor mnoha novot a novinek jak
v zemědělství, lesnictví i v sociálních poměrech v chudém kraji
v Podkrkonoší. Pro své lesní zaměstnance nechal přivést např.
z Norska lyže. První lyže v Čechách. Proto také naše prohlídka
pokračovala kousek přes park do bývalého pivovaru do Muzea
lyžování v Krkonoších. Jilemnice je proslavená známým
závodem na běžkách „Jizerská padesátka“. V muzeu nám
promítli i film o tomto závodě. Muzeum je veliké. Jsou tam
informace o historii lyžování, jsou tam i lyže od těch
nejstarších až po ty novodobé. Na těch některých exponátech
jsme jako mladí jezdili a někteří i závodili. Dnes to vzbuzovalo
úsměv a vzpomínky.
No a pak jsme ještě cestou k autobusu prošli městečko.
Někteří se zastavili v cukrárně, jiní zase v malebné hospůdce.
Nakoukli jsme i do „Zvědavé uličky“. To je asi sedm roubených
domečků v ulici postavených tak, že je každý okno posunutý,
aby domácí viděli až na rynk do trhu, co se tam děje. Je to
veliká rarita.
No a to bylo navečer a tak jsme se vydali na cestu
k domovu a moc pěkně se nám to jelo. Za pěkný a vydařený
výlet patří dík všem účastníkům. Byli všichni dochvilní,
ukáznění a pohodoví. Náš pan předseda Karel Macoun nám
během cesty dělal průvodce o zajímavostech toho kterého
města, místa nebo hor. Bylo to milé a poučné zpestření té
dlouhé cesty.
Poděkování patří všem, kteří to zorganizovali a zajistili a
příště pojedeme zase...

Zapsala jednatelka Marie Chaloupková

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:
Angličtina pro děti –ukázková lekce – středa 13.června
v 16 hodin
Helen Doron Early English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do
14 let.
Kurzy angličtiny pro děti metodou Helen Doron jsou založeny
na stejném principu, na jakém se děti učí svůj rodný jazyk.
Helen Doron Early English děti baví a nabízí všechno, co je
potřeba pro aktivní použití angličtiny – komunikační schopnosti,

správný přízvuk, gramatiku a bohatou slovní zásobou. Tato
metoda byla vyvinuta britskou lingvistkou Helen Doron. Podle
jejího konceptu se již od roku 1985 učí tisíce batolat a malých
dětí na celém světě.
Ukázkovou lekci zdarma si pro nás připravila Ing. et Bc. Martina
Pohanková. V případě zájmu bude možnost následné výuky
angličtiny od září.

Tvoření dospělých – pátek 15. června v 16 hodin
S lektorkou kroužku Keramiky pro nejmenší Simonou
Pohlovou si tentokrát na našem tvoření pro dospělé vyrobíme
něco zajímavého z keramické hlíny. Vstupné je 35,-. Materiál
je zajištěn.

Cvičení na míčích pro rodiče s dětmi od cca 1,5 - 3let –
pondělí 18. června v 15:45
Připravili jsme druhou přednášku s ukázkou v rámci
projektu MPSV pro rok 2012 určenou rodičům a jejich dětem.
Lektorkou je Mgr. Karolina Donátová, která připravuje cvičení
na míčích pro těhotné. Sebou pohodlné oblečení, pro děti
pevné bačkorky, pití. Vzhledem k přípravě je třeba se na akci
přihlásit – na tel.: 777 903 029 nebo na mailu:
katahlavkova@seznam.cz a to do pátku 15.června.

Jak rozvíjet předškoláka – středa 20. června v 16 hodin
Chystá se vaše ratolest v září poprvé do školy? Přemýšlíte,
co ještě potrénovat, na co se zaměřit? Jak nejlépe vstup do
první třídy dítěti ulehčit? V tom případě vás zveme na
přednášku, kterou jsme připravili v rámci projektu MPSV pro
rok 2012. Přednášky se ujala zkušená Mgr. Naděžda Dvořáková,
která pracovala jako speciální pedagog PPP Náchod a
v současné době jako učitelka na ZŠ. Vstupné je 35,-.

Prázdninová MaMina
Oznamujeme, že je možno se přihlašovat na 3 turnusy
příměstského tábora – Prázdninová MaMiNa a to na tyto
termíny:
1. Termín - 23.7. – 27.7. - hlavní lektor Martina Macounová
2. Termín – 30.7. – 3.8. – hlavní lektor Martina Junková
3. Termín – 6.8. – 10.8. – hlavní lektor Iveta Vítková
Podmínky: Tábor je určen dětem od 3 do cca 7 let. Týden
je členěn na pět denních akcí od 8:00 – 15:00. Poslední termín
je určen dětem starším 6-ti let. V ceně 790,- za týden a dítě je
zahrnuta 2x svačinka, oběd, výtvarný a další potřebný
materiál. K ceně se dále připočítává 50,- na pojištění dětí,
které zajišťuje MC. Akce probíhá v prostorách mateřského
centra MaMiNa, plánovány jsou procházky do blízkého okolí.
Pro otevření tábora je zapotřebí min. počet 8 dětí, max.
přijímáme 12 dětí, rozhodující je datum podání přihlášky a
zaplacení zálohy. Děti by měly být zvyklé být delší dobu bez
rodičů, částečně samostatné. Jejich předchozí chození do MŠ
je vítáno. Přihlásit se můžete na jeden či více termínů.
Za jedno dítě vybíráme nevratnou zálohu 400,-. Uzávěrka
přihlášek a zaplacení zálohy je do 30. června. Přihlášky a bližší
info podá pí. Hlávková na tel.: 777 903 029, nebo na mailu
katahlavkova@seznam.cz .

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 podporovali lekce fi. Zdeněk Klíma,
Suchý Důl.
V měsíci dubnu podporovali lekce Papírnictví Němeček
z Police nad Metují. V měsíci květnu podporovali 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.
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Den dětí - poděkování
V sobotu 2.června proběhl náš tradiční Den dětí. I přes
nepříliš příznivé počasí jsme na startu přivítali 50dětí, kteří
za asistence svých rodičů,statečně absolvovali cestu s úkoly
směr Zděřina.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
realizátorům, kteří se na akci podíleli – žákům ZŠ v Polici
nad Metují z 8. a 9. tříd a maminkám navštěvujícím MC.
Dále pak Městu Police nad Metují, IC Pellyho domy, Lékárně
Na Středisku – Michaela Hrnčiarová a panu Puschmanovi
z Chatového areálu Zděřina.
Konec školního roku
Dopolední programy mateřského centra končí v pátek
22.června.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny plné zážitků a
dospělým odpočinkové dovolené plné sluníčka.
Za mateřské centrum MaMiNa Káťa Hlávková
Mateřské centrum najdete také na www.mcmamina.cz
Nebo na www.facebook.com/MCMaMiNa

Občanské sdružení JULINKA
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
P.S. Den řemesel byl opět za velkého zájmu veřejnosti.
Příjemný a přínosný. Děkujeme.
Ida Jenková

Hned v úvodu převzali starostka města Jenková a
hejtman Franc od modelářů krásný papírový model klíče od
dveří muzea. Z projevů se pak přítomní dověděli mnoho
zajímavého. Původní snaha modelářů zřídit muzeum
papírových
modelů
před
několika
lety
v Malých
Svatoňovicích narazila na nedostatek prostředků této obce.
Myšlenku pak do Police přinesl v roce 2011 Jaroslav Škop.
Jako tehdejší průvodce v muzeu Merkur měl představu, že
by se tyto prostory mohly rozšířit také o papírové modely.
Později od toho upustil a obrátil se přímo na starostku
města s návrhy o využití prázdných prostor bývalé
zemědělské školy. Toto však nebylo snadné prosadit a
přesvědčit širší vedení města k této investici. Toto se
nakonec paní starostce podařilo, i když ještě nějakou dobu
jistě potrvá než se s tím všichni smíří. K tomu také snad
přispějí výsledky návštěvnosti muzea v příštích letech. Také
hejtman našeho kraje Franc se vyjádřil, že jednou z priorit
kraje je rozvoj turistického ruchu. Otevření muzea
Královéhradecký kraj již podpořil a nyní se hledají
možnosti, jak ještě na tuto investici města přispět.

Police se pyšní evropským unikátem,
muzeum
papírových
modelů
je
otevřeno!
Informace v některých novinách o slavnostním otevření
muzea papírových modelů již 29. dubna 2012 se ukázala
jako předčasná. To pravé slavnostní otevření se totiž konalo
až v sobotu 26. května 2012 od 13 hodin.

Před samotným zahájením slavnosti směřovala k muzeu
Ostrostřelecká garda Polická, která přes město přenášela
největší exponát muzea - model vzducholodi. Ten měl být
zavěšen přímo u vchodu do muzea, ale z technických
důvodů k tomuto kroku nakonec nedošlo. Slavnostního
zahájení se za město zúčastnili starostka Ida Jenková a
místostarosta Jiří Škop, z hostů pak pozvání přijali hejtman
Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, starosta Olešnice
od polské Wroclavi či krajský zastupitel Vladislav Friml.
Všechny podrobnosti od vzniku myšlenky zřídit v Polici
muzeum až ke dni otevření byl schopen popsat za modeláře
a dobrovolné brigádníky Ladislav Badalec.
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V den slavnostního otevření muzea vystavovalo 70
modelářů 1203 modelů. Z papíru bylo k vidění téměř vše na
co si vzpomenete - Stavby, kostely, zemědělské stroje,
lokomotivy, bludiště Petřín, rotunda na Řípu, lodě,
vojenská technika, automobily, rakety, přístavy apod.
Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc se
několikrát zastavil u modelu bitevní lodi RICHELIEU od
modeláře Josefa Maška z Prahy. Vítaným doplňkem
slavnostního dne byla také přítomnost pracovníků divadla
DRAK, kteří dle jejich šablon pomáhali tvořit dětem
papírové loutky, které si s radostí odnášely do svých
domovů. Každý účastník slavnostního otevření muzea si pak
mohl vzít pamětní list na tento den.
My jako členové MO ČSSD Police jsme vždy podporovali
snahy našeho člena Jaroslava Škopa a máme radost, že
vedení města, zastupitelé, modeláři, brigádníci a další
příznivci této myšlenky dokázali společnými silami uvést
v život český i evropský unikát: Muzeum papírových modelů
Police nad Metují. Vše další již záleží na šikovnosti a
obratnosti propagace. Dovedeme si představit, že muzeum,
které je například i vhodným cílem školních výletů, bude

uváděno jako supernovinka na všech veletrzích cestovního
ruchu. Dle našich informací se koníčkem tvoření modelů
zabývají v ČR stovky modelářů a v sousedním Polsku jsou to
desetitisíce. Když se každý dvacátý polský autobus, mířící
do Adršpašských skal, zastaví také v muzeu papírových
modelů, je vyhráno. Také si nepřejeme, aby provoz muzea
byl dotován vysokými částkami z rozpočtu města.
Za MO ČSSD Police Miloš Kubeček

MERKUR ROBODAY 2012
Robotický den v muzeu Merkur
Vážení přátelé a příznivci robotických modelů. Zveme Vás
na 1. ročník soutěže Robotický den MERKUR ROBODAY 2012,
který se bude konat na konci října v Muzeu stavebnice Merkur
v Police nad Metují. Vzhledem k rostoucímu zájmu o Robotiku
a Mechatroniku jsme se rozhodli pro Vás připravit soutěž, jak
pro školy, tak pro jednotlivce, ve které si ověříte své znalosti
s programováním, práci v týmu, manuální zručnosti a psychické
odolnosti. Co musíte udělat pro to, aby jste se mohli soutěže
zúčastnit? Mít chuť se něco nového naučit, a mít chuť
zdravého
soutěžení. Prostudovat
si
pravidla
soutěže.
Rozhodnout se, do které kategorie se zařadíte. Včas se
zaregistrovat do soutěže. To můžete udělat už nyní na adrese
pavlina.pizova@merkurtoys.cz. Pořídit si stavebnici Merkur alfa
nebo Merkur MiniSumo nebo si zakoupit komponenty a postavit
si robota vlastního. Je možné zúčastnit se závodů s vlastním
robotem? Ano, jestliže robot
bude
odpovídat
zadaným
pravidlům. Jako například váha,
rozměry, konstrukční provedení
MERKUR, atd. Mohu vystavit
nějakého
robota
vlastní
konstrukce? Ano budeme rádi.
Napište nám a my rádi robota
vystavíme
a můžete
ho
i předvést. Bude
i nějaký
doprovodný
robotický
program? Během robotického dne bude představeno hned
několik dalších typů robotů. Mezi zajímavostmi budou
bezesporu patřit i destrukční roboti, jenž k obraně i útoku
používají třeba motorovou pilu, plamenomety a další tajné
zbraně. V dalších expozicích bude možnost shlédnout aplikaci
automatizace a robotiky v praktických ukázkách. Nedílnou
součástí výstavy budou i technické učební pomůcky.
A mnoho dalších otázek a odpovědí naleznete na stránkách
http://www.merkurtoys.cz/novinky/merkur-roboday-2012

Mgr. Pavlína Pížová, ředitelka muzea Merkur

Přemýšlíte, jak strávit nedělní odpoledne 24. června
2012? Tak na 14. hodinu vyrazte do Pěkova na hřiště pod
Obšárem na akci nazvanou

„VESELÁ TMA“

PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY
Ve spolupráci s panem Jiřím Mládkem, největším
sběratelem a znalcem dětských kovových stavebnic můžete
shlédnout výstavy např. v Městském muzeu a galerii Polička,
v Podunajském múzeu v Komárne, v Jabloné nad Orlicí, více o
těchto výstavách naleznete na www.merkurpolice.cz nebo
www.mladek.bloguje.cz.
Těšíme se na vaši hojnou účast. S pozdravem MERKUR ROBO
Team a za muzeum Merkur Mgr. Pavlína Pížová

Nevidomá Renata Moravcová se svým vodícím psem
Sonym nás seznámí s životem ve tmě. Odvážlivci mohou
s klapkami na očích zkusit používání různých pomůcek pro
nevidomé.
Zve Pěkovská knihovna

Dětský den v Hlavňově
V neděli 3.6.2012 proběhl v Hlavňově na hřišti Dětský den.
Hlavňovské ženy si pro děti připravily tradiční sportovní hry
a soutěže. Účast byla hojná, sešlo se 18 dětí všech věkových
kategorií (2 – 14 let). Rozdělily jsme je do dvou družstev,
abychom posílily vzájemné podporování a soutěživost. Vítězné
družstvo vyhrálo meloun, na kterém si ale nakonec pochutnaly
všechny děti :-)
Bohužel nám nepřálo počasí. Přesně na začátek programu
se rozpršelo. Takže jsme se přesunuli do klubovny a provizorně
soutěžili tam. Jakmile jen trochu přestalo pršet, stihli jsme na
hřišti alespoň skok v pytlích a slalomovou dráhu na kole i
během.
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Po absolvování všech disciplín si sladkou odměnu děti
musely najít, neboť byla uschována jako poklad. K tomu je
dovedly indicie schované po celém hřišti. Dále byly všechny
děti odměněny medailí za 1. a 2.místo (podle družstva), které
pro nás vyrobil jeden šikovný tatínek. Na závěr proběhlo
losování o nějaké drobné hračky, aby rozdělení proběhlo
spravedlivě a bez zbytečných slziček.
TJ Sokol Hlavňov nám pro děti zhotovil chůdy, na kterých se
děti již mimo soutěž učily chodit. Počítáme s tím, že příští rok
už na nich proběhne regulérní závod.

Za Hlavňovské ženy D.Krausová

Občanům po těžkém úrazu
může pomoci projekt Amadeo
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní
nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Taková
událost změní celý další život, zdraví, možnosti...
Co lze nárokovat v takové situaci?
 Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému
účastníku dopravní nehody, který nehodu výlučně
nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista,
účastník hromadné dopravy, chodec).
 Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému
zaměstnanci, který utrpěl úraz při plnění pracovních
úkolů.
 Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv zda
poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo
životní pojistku.
 Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí
dopravní nehodu, je mu však zohledněna spoluvina,
nicméně má nárok na alespoň částečné plnění.
 Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozenému i v
případě, že viník nehody nemá „povinné ručení“ nebo
škoda byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z
místa nehody ujel.
 Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků)
mají plný nárok na náhradu škody na zdraví.
 U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie,
kvadruplegie, ztráta končetiny, poškození mozku apod.)
je nutné obrátit se na soud. Jedná se o další zvýšení
odškodnění za trvalé následky úrazu.
 Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok
promlčen.

Nástrojové obsazení kapely bylo tehdy ještě dost
neuspořádané. Všichni hráli na kytaru, většina zpívala,
pouze Miloš Seifert hrál na pětistrunné banjo, František
Pohl a Zdeněk Vancl na mandolínu. Chyběl základ kapely,
basa. Po této úvodní schůzce probíhaly zkoušky. Jelikož
celá nová parta našla zalíbení v krásném koutu
machovského pohraničí (spíše v již zmíněném pohostinství)
a útočiště na osadě Pětka, vzniká záhy i název skupiny –
Kamarádi osady 5. Ještě před prvním veřejným vystoupením
zasáhla kamarády velmi smutná událost. Ve věku 23 let
tragicky odchází Václav Valter (v roce 2012 – 40 let jeho
tragické smrti). I přes tak náhlou ztrátu zpěváka, kytaristy
a především kamaráda, dochází v době konání Polické pouti
k prvnímu vystoupení skupiny v Divadelním klubu Kolárova
divadla.
Sedmdesátá léta jsou pro kapelu léta hledání a stálého
tříbení hudebního projevu skupiny. Někteří členové kapely
odcházejí (Ota Volprecht), jiní přicházejí (Zdeněk Brzák).
Kapela poprvé vystupuje na prknech Kolárova divadla, ne
však v samostatném koncertu, ale se skupinou Savana
z Hradce Králové. Toto vystoupení se opakuje ještě jednou
a přizvána je také skupina Výlety, jsou to všechno kapely,
se kterými se kamarádi seznámili na soutěžním festivalu
Porta. V říjnu roku 1975 uskutečnila „Pětka“ první
zahraniční zájezd do sousedního Polska a není bez
zajímavosti, že tam vystupovala společně se známým
kreslířem, autorem známého Rumcajse Radkem Pilařem.

Smyslem projektu je pomoci poškozeným či
pozůstalým získat odpovídající informace o náhradě
škody na zdraví formou bezplatné telefonické
konzultace. Ta zahrnuje poradenství v konkrétní situaci,
pomoc při posouzení správnosti již vyplaceného odškodného
a orientace v případném soudním sporu s pojišťovnou.
Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu: 723 203
036 nebo prostřednictvím e-mailu: nahradaskody@email.cz.

40. výročí založení skupiny
Kamarádi osady 5
Bylo to někdy na jaře roku 1972 kdy se v sále JKP –
Hvězda sešly dvě party kamarádů.
Jedna pocházela z osady Pětka v Řeřišném ve složení
František Pohl, Josef Pohl, Jan Linhart a Václav Valter.
Působiště této party bylo kromě osady samé převážně
v hospodě U Lidmanů ve Lhotě u Machova. Druhé seskupení
ve složení Miloš Seifert, Ota Volprecht a Zdeněk Vancl
patřilo k národu suchodolských a ostašských osad, bylo
vlastně pokračováním tehdy již populárního Fernet dua
(Miloš Seifert a Láďa Středa).
Na společné schůzce
nechyběl ani Tomáš Souček, hlavní iniciátor myšlenky
založit na Policku skupinu hrající trampskou píseň, country
a bluegrass.
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V dalším období se obsazení kapely nemění, ale
produkcí je víc než dost, je to dáno tím, že tento žánr
hudby nebyl v době normalizace příliš preferován
tehdejšími stranickými orgány, ale naopak byl velmi
vyhledáván všemi, kteří hledali únik ze všedního dne a
chtěli se alespoň na chvíli odpoutat od každodenních
starostí. „Pětka“ vystupovala na akcích, jako je Jiráskův
Hronov, Zimní táboření, Teplicko-adršpašská 33 a další.
V letech osmdesátých se repertoár skupiny částečně
mění, neboť se objevují noví hráči (Miloš Hanzl a na
„chvíli“ také Karel Kleiner zvaný Artur). Hraje se moderní
trampská píseň i spirituál.
V roce 1982 je deset let kapely a na prknech Kolárova
divadla se scházejí zase všichni kamarádi i včetně těch,

kteří už nehráli. Koncert je impulsem k další nové činnosti
zvláště když do kapely přichází velmi kvalitní muzikant,
Jarda Kasal, který obohatil hudební projev o piáno a
později akordeon. Nelze také nevzpomenout na Jardu
Jirmana, který do repertoáru kapely přinesl řadu skvostných
písní, v nichž jistě dominuje zkratka osadního života
„Zpívání u sudu“.
Také další roky jsou vrcholem hudebního snažení
kapely. Nezapomenutelný je vánoční koncert s vokálním
uskupením WC Band (Lubor Bořek, Josef Hlaváček, Jiří
Zocher a Láďa Středa).
Ve druhé polovině osmdesátých let se opět kapela
trochu hledá, ale stále se hraje. V roce 1987 odchází
z tohoto světa první bendžista „polické scény“ Miloš Seifert
(v letošním roce je to 25 let od jeho dobrovolného
odchodu).
Kapela má však velký okruh svých fanoušků a
posluchačů, tak žije svými akcemi jako Zlátnoucí listí
(kterého se několikrát účastní velmi známá a populární
kapela z Hradce Králové Lokálka), Velikonoční pochod,
Pochod Vény Valtera a další. Ne všechno by ale zvládali
členové kapely. Do organizování všech akcí se zapojují i
další osadníci a příznivci.
Není problém zaplnit sál
kulturního domu nebo obsadit autobus na dovolenou.
Významným výročím je 50 let vzniku osady Pětka (1940).
K tomuto výročí byl před chatou vztyčen čtyřmetrový
totem, s jehož řezbou pomáhal osadníkům nedávno zesnulý
Olda Gross alias Tesák a jeho synovec, osadník Marcel
Gross.
Přelomový je pak Silvestr 1989 – 1990. Sál U Lidmanů
praská ve švech, nadšení a veselá nálada nebere konce.
Život party z osady Pětka neovlivní porevoluční
vystřízlivění, ani částečná rozpačitost v kulturním dění.
Kapela stále žije dál a pořádá zájezd tentokrát do
Německa, který pomáhají organizovat Josef Janda a David
Puschmann, Poličáci žijící již před revolucí v Norimberku.
První hraní na ulici do klobouku, na což není kapela vůbec
zvyklá a ještě k tomu v zemi, kde nám nikdo nerozumí,
(zpívají se výhradně české texty), ale porevoluční euforie
všechny problémy v komunikaci stírá a první zájezd do
západního světa se vydařil.
V roce 1992 slaví kapela 20. výročí založení dvěma
společnými koncerty s legendární skupinou Rangers
v Kolárově divadle.
Konec devadesátých let a celá další léta od roku 2000 až
po současnost jsou pak naplněna velmi aktivní hudební
činností. Kapela se také dostala do povědomí vydáním
hudebních nosičů CD a audiokazet. První byla „live“
nahrávka k 25. výročí založení kapely, která se uskutečnila
v nahrávacím studiu v Náchodě v Beránku, další pak CD
„Vzpomínky“, kde kapela uvedla především písničky již
zmiňovaného Fernet dua. Právě Láďa Středa nazpíval
s „Pětkou“ převážnou většinu písní.
Rok 1998, je zajímavý tím, že „Pětka“ vycestovala na
své třetí zahraniční turné, a sice do Itálie, konkrétně do
Dolomitů, na jezero Lago di Garda. To byl zájezd, na který
se jen tak nezapomene, také díky videonahrávce Míry
Šolce.
Výlet do Itálie rozšířil kapelu o houslistu Honzu Hrábka,
který jel jako druhý řidič, ale pro potěšení vlastní i
ostatních, si přibalil housle. Po návratu se pak stává stálým
členem „Pětky“.
Přiblížil se konec tisíciletí a „Pětka“ pořádala
U Lidmanů Silvestr, který byl opět jedním z těch
nezapomenutelných. V baletní kreaci se představily i osadní
ženy.
Následně na to v roce 2002 vydává kapela své třetí a
zatím poslední CD – „Kamarádi osady 5 1972 – 2002“, které
je asi vrcholem hudebního snažení skupiny. Nahrávka byla
pořízena v Kolárově divadle a dodatečně upravována již
moderní počítačovou technikou. U všech nahrávek byl
současný zvukař kapely Emil Nyklíček. Další roky se nesly

ve znamení koncertů a vystupování na akcích jako např.
Folklorní festival v Č. Kostelci, Polická pouť, Zimní táboření
na Hvězdě a další hraní pro zájemce na Policku, ale i jinde
v okrese.
V roce 2004 odchází z kapely ze zdravotních důvodů
Tomáš Souček a po něm v roce 2010 z podobných důvodů
Zdeněk Vancl. Zbývající členové František Pohl, Josef Pohl,
Jan Linhart, Honza Hrábek a Jaroslav Kasal se rozhodli hrát
dál. Chvíli trvalo, než se přizpůsobil repertoár, ale přeci
jen se to povedlo. V roce 2010 končí trvalou hudební
činnost v „Pětce“ pro značné vytížení v jiných hudebních
žánrech Jarda Kasal a to je dost citelná ztráta, neboť se
jedná o vynikajícího muzikanta. Ve čtyřech se už nedá tolik
tvořit, zvláště když chybí dobří sólisté. Přes tyto problémy
však čtyři zbývající hudebníci zkouší a hrají dál na menších
akcích a po dohodě s kapelou Pevná vůle se hudebních
produkcí nejprve ojediněle, později však už dost trvale,
zúčastňuje „bendžista“ Pevné vůle Toník Kavka. Hraní ve
dvou kapelách mu nedělá problém, také vzhledem k tomu,
že ho muzika hodně baví.
Čas však nejde zastavit a tak došlo i k tomu, že
v současné době jsou už všichni hráči v kapele důchodci,
což je ale určitá výhoda, neboť je více času na zkoušení a
další muziku. Někdy říkáme, že teď můžeme zkoušet i
dopoledne. Rádi si s námi také při různých příležitostech
zahrají i další hudebníci, kteří již s kapelou trvale
nevystupují.
V této krátké vzpomínce ke 40. výročí vzniku skupiny
Kamarádi osady 5 jsme si nekladli za cíl chronologicky a
podrobně popsat historii kapely, neboť pestrý hudební a
společně prožitý čas, kterým kapela Kamarádi osady 5 za tu
dlouho dobu prošla, byl tak bohatý a obsáhlý, že ani osadní
kronika, ani kamera Míry Šolce, ani fotoaparáty Míry Pichla
a Oldy Jenky, ani další záznamová technika, nejsou schopny
zachytit vše, co se za tento dlouhý časový úsek v životě
osady a kapely událo.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim přátelům
a příznivcům, kteří nás celých dlouhých čtyřicet let
hudebním životem provázejí a podporují.

(foto: Miroslav Pichl, Miroslav Šolc, Stanislav Šrůtek)
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Seznam všech členů, kteří za čtyřicet let muzicírování
hráli s kapelou „Kamarádi osady 5“:
Brzák Zdeněk – kytara, zpěv
Grulich Josef – bicí
Hanzl Miloš – kytara, zpěv
Hrábek Honza – Jacinto – housle, zpěv
Jirman Jaroslav – autor písní a textů
Kasal Jaroslav – piano, akordeon, zpěv
Kavka Antonín – Panáček – banjo
Kleiner Karel – Artur – kytara, zpěv
Lamka Josef – bicí
Linhart Jan – kytara, zpěv
Pohl František – kytara, mandolína, zpěv
Pohl Josef – Caney – kontrabas
Seifert Miloš – Henry - banjo, kytara, zpěv
Souček Tomáš – zpěv, bicí
Středa Ladislav – kytara, zpěv
Tham Pavel – bicí
Valter Václav – kytara, zpěv
Vancl Zdeněk – banjo, mandolína, kytara,
harmonika, steel kytara, zpěv a další…
Volprecht Ota – Reďák – kytara, zpěv

foukací

Nedílnou součástí kapely byli i zvukaři:
Miroslav Šolc - Plamen, Miloš Řehák, Jiří Gennert - Bizák,
Emil Nyklíček
Jan Linhart, František Pohl - červen 2012

cena stálá. Rozdíl ceny oproti ČEZ (u zemního plynu RWE)
však zůstává i při změnách přibližně zachován. Na druhou
stranu firma ČEZ nabízí „eTarif“ s úsporou 480 Kč za rok
oproti svojí produktové řadě „Comfort“.
U dodávky zemního plynu jsou nabídky jednotlivých
firem dosti rozdílné a tady se vyplatí více zvážit, kterou
firmu si vybrat. Nejlépe je ověřit si nabídky na Internetu,
např. stránka www.ušetřeno.cz. U zemního plynu, nabídne
– li obchodník slevu 10%, pak při platbě 10 000 Kč ušetříte
800 Kč/rok. Jsou však i nabídky na úsporu kolem 20% ve
srovnání s distributorem. A to při vytápění rodinného domku
může přinést snížení nákladů až
8 000 Kč za rok.
V žádném případě se však nedejte k uzavření smlouvy
zlákat obchodníkem, který není ochoten s Vámi probrat
důkladně podmínky a nejraději by uzavřel smlouvu na
zahradě u plotu. Potom dochází k překvapením, že musíte
platit nemalé sankce při rušení původní smlouvy. V tomto
případě nehledejte chybu v obchodníkovi, každá firma má
svoje podmínky, ale výhradně v sobě. Neuzavírejte raději
ani smlouvy, pokud obchodník požaduje vstupní poplatek.
Závěr je tudíž jednoznačný. Změny dodavatele energií
se nebojte, vždy Vám přinese snížení nákladů (někdy větší,
někdy menší), veškeré nabídky si však důkladně ověřte.
Nemáte – li sami možnost kontroly nebo si nejste jisti svými
znalostmi, požádejte někoho ze svých známých nebo
příbuzných.
Vojtěch Kvapil, Suchý Důl 67 - tel. 721 417 360

Příběh k zamyšlení
Změna dodavatele energií – info
Každý z nás spotřebovává elektřinu nebo zemní plyn.
Distributorem elektřiny je v našem kraji výhradně ČEZ
(v Praze je to PRE, v jižní části ČR pak E.ON), distributorem
zemního plynu RWE. Tito distributoři jsou také ve většině
případů dodavateli energií až do domácností. Kromě toho je
však řada alternativních dodavatelů (licenci Energetického
regulačního úřadu vlastní již více než 100 obchodníků).
Otázkou pro zákazníka zůstává, zda je lepší mít smlouvu
s distributorem (ČEZ, RWE) nebo využít nabídek jiných
obchodníků (dodavatelů). Zcela jednoznačně platí, že
nejdražší elektřinu má ČEZ (PRE, E.ON) a zemní plyn RWE.
Z toho vyplývá, že každá změna dodavatele přinese úsporu
v platbě za spotřebu energií. Je však třeba si důkladně
prověřit nabídky jednotlivých firem, aby při pohledu na
fakturu nepřevládlo zklamání.
Cena elektřiny i zemního plynu se skládá z několika
položek, přičemž obchodník může nabídnout slevu pouze za
samotnou dodávku tzv. silové elektřiny ( představuje pouze
34% z celkové ceny), u plynu za spotřebované „kubíky“ (zde
je situace příznivější, ovlivnitelná položka je cca 80%
z celkové ceny). Pro sledování spotřeby zemního plynu je
dobré znát přepočet mezi „kubíky“ (m3 – údaj na
plynoměru), kWh a MWh. Přibližně platí, že 1m3=10 kWh
neboli 100m3=1 MWh.
Nabízí–li kterákoliv firma snížení spotřeby silové
elektřiny o 10%, neznamená to tudíž, že při platbě za
elektřinu 10 000 Kč uspoříte každý rok 1 000 Kč, ale pouze
340 Kč. Nabídky na úsporu elektřiny jsou u většiny firem
téměř shodné a rozdíly v úsporách minimální. Často se
stává, že růst ostatních složek, ze kterých sestává cena
elektřiny, je vyšší než nabízené úspory a z toho důvodu to
na první pohled vypadá, že přechodem k jinému dodavateli
jste nic neuspořili. U ČEZ byste však zaplatili původní, vyšší
cenu za silovou elektřinu a k tomu i zvýšenou cenu za
ostatní služby. Rovněž je dobré si uvědomit, že v průběhu
trvání smlouvy se cena silové elektřiny může změnit (totéž
platí i pro zemní plyn), pokud ve smlouvě není zaručena
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Jeden starý indický příběh vypráví o muži, který zemřel
a ocitnul se před bohem Kršnou. Společně hleděli zpátky na
cestu životem, kterou muž prošel. Nekonečným pískem
pouště se klikatily dvoje stopy.
„Vidíš, celý život jsem šel vedle tebe, „ pravil Kršna.
Muž spokojeně přikývl. Po chvíli si ale všimnul, že tam, kde
v životě zažíval nejtěžší chvíle, vedou pískem jen jediné
stopy. Rozzlobeně se obořil na boha: „A kde jsi tedy byl,
když mi bylo nejhůř?“
„Ty stopy jsou moje, „ odpověděl bůh. „Nesl jsem tě
v náručí.“
Markéta Jandová

Květ(i)nový ples 18.5.2012
Kdo by tušil, že v dnešní době uslyší živého Karla Hynka
Máchu recitovat verše. Na poetickém tanečním večeru ve
společenském sále Pellyho domů to tak bylo. „Máchovi“,
který tímto večerem provázel, všichni uvěřili.
Ani slovní hříčka v názvu plesu nelhala – byl májový
i květinový. Květnové jarní slunce, které se ještě
po začátku opíralo do oken, se postaralo o atmosféru pro
úvodní baletní scénu a květiny na plese také nechyběly.
Hned se vstupenkou každý dostal skládanou papírovou
origami kytičku a čerstvě natrhané šeříky voněly na každém
stole. I ty měly květinová jména: zvonek, fialka,
pampeliška, …
Baletka dotančila svoji scénu na oslavu jara a „Mácha“
přivítal hosty jak jinak než úryvkem z Máje. Ale básníky se
ten večer mohli stát všichni. Na tabuli pod pódiem bylo
vylepeno dvacet slov, která se měla použít v básnické
soutěži večera. Každý z hostů si mohl zkusit veršovat. Do
své básničky však musel použít libovolných pět slov
z tabule.
O inspiraci májem bylo postaráno a baletky ze základní
umělecké školy ještě přidaly jednu mile poetickou taneční
scénu s květy. Pak už všichni vzhůru do tance za doprovodu
hudební skupiny. Její hráči měli co předvést. Myslím, že
všichni tanečníci si přišli na své, zazněly valčíky, polky a
všechna taneční klasika prostřídána latinou, došlo i na

rokenroly a country tance. Kdo nechtěl myslet na taneční
kroky, užil si pár krásných „ploužáků“. Ale podle pohledu
do sálu se sešli vesměs dobří tanečníci, kteří si všechny
taneční styly užívali s chutí.
O přestávkách mezi tanečními bloky se hosté pokoušeli
o tvorbu veršů do soutěže nebo si mohli prohlédnout
vystavené fotografie motýlů od pana Zdeňka Odla.
S přibývajícím časem přibývalo i básní přihlášených do
soutěže. Návštěvníci se do tvorby pustili s chutí. Dokonce
zavládl i soutěživý duch mezi osazenstvy některých stolů.
„Mácha“ vytvořené básně v několika vstupech velmi
procítěně zarecitoval, za což se mu dostalo upřímného
potlesku. Hosté mohli zvažovat, které básni dát hlas, aby
byla po půlnoci vyhlášena jako vítězná. Organizátoři
vymysleli jasný a přehledný způsob hlasování: vytištěné
básničky vylepili na sloupy sálu a jednoduché přidání čárky
na výtisk znamenalo hlas.
Zážitek z půlnoční scény a vyhlášení vítězné básně již
bohužel nezprostředkuji, protože chvíli předtím jsme
museli s manželem odejít, čekalo nás ještě pár kilometrů
autem do vymrzrlé chalupy Adršpachu. Tím se dostávám
k tomu, jak jsem se na tomto tanečním večeru ocitla.
Jedna z organizátorů, Lenka Slavíková dala pozvánku na
webové stránky dobrušských skautů, kde mám několik
přátel. Tam jsem si textu všimla. Poetický program vypadal
lákavě. Proč se vlastně při páteční cestě do chalupy
nepodívat na ples, i když je to trochu zvláštní kombinace.
Navíc s manželem tančíme rádi a plesová sezona nemusí být
jen v zimě.
Zážitek z květ(i)nového plesu rozhodně stál za to. Večer
měl nápad, vtip, prostě atmosféru a „Mácha“ recitoval
krásně. Bylo by hezké z toho udělat každoroční tradici.
A dokonce mě máchovský ples inspiroval podívat se zase
na Máchův Máj. Našla jsem tam pár veršů, které se myslím
hodí i ke krajině okolo Police nad Metují:
Stojí hory proti sobě,
Z jedné k druhé mrak přepnutý
je, co temný strop klenutý
jednu k druhé pevně víže.
Zdena Kunešová, Praha

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie
Námět
známky:
Johann
Gregor
Mendel (20. červenec
1822, Hynčice - 6.
leden 1884, Brno) byl
přírodovědec
německé národnosti,
zakladatel genetiky a
objevitel základních
zákonů dědičnosti.
Středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na
gymnáziu v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na
Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci. Ve svých 28
letech se jako suplent (řečtiny, latiny, němčiny a
matematiky) gymnázia ve Znojmě přihlásil k učitelským
zkouškám z přírodopisu a fyziky na univerzitě ve Vídni. U
zkoušek celkově neuspěl, paradoxně díky neúspěchu v
přírodopisu. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil
do semináře. V roce 1843 přišel do augustiniánského
kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno
Gregor Během studií se velmi zajímal o fyziku, matematiku
a meteorologii. Díky důkladnému studiu těchto věd si
uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro
vysvětlování přírodních dějů. Toho později využil během
svých pokusů s hrachem. Po smrti opata Nappa byl zvolen

opatem Augustiniánského kláštera a v této funkci
představoval významnou osobnost Brna a Moravy v
tehdejším císařství rakousko-uherském. Jako opat zemřel 6.
ledna 1884 a je pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
Orchestr na jeho pohřbu dirigoval klášterem na studiích v
Brně podporovaný lašský rodák Leoš Janáček.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě tmavozelené
kombinovaným hlubotiskem v barvách světlezelené,
oranžové, modrofialové a fialové
Námět známky:
Technické památky:
Baťův kanál
Příležitostná
poštovní známka z
tradiční
emise
technické památky,
na které je vyobrazen
přístav na Baťově
kanálu ve Veselí nad Moravou, se může stát inspirací pro
blížící se dovolené.
Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je
historická vodní cesta vybudovaná v letech 1935 až 1938 v
délce 52 km, která oba cíle spojovala. Částečně vede po
řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou
pohyblivých jezů, plavebními komorami (14) a dalšími
vodními stavbami. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty
byly vybudovány podchody (ochozy s okovaným sníženým
zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům).
Hlavním po vodě dopravovaným materiálem byl lignit z
Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa. Lignit se
dopravoval do Otrokovic, kde byl spalován pod kotli tepelné
elektrárny, která zásobovala kožedělný závod teplem a
elektřinou.
Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např.
výklopník uhlí mezi Rohatcem a Sudoměřicemi, lanovka pro
přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé
plavební komory byl postaven typický "baťovský" domek pro
obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní
rekonstruována, umožňují poznat technický um našich
předků.
V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km
opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna
tak pravidelná i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi
a Petrovem, případně Skalicí (Slovensko).
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě tmavě modré
oceli
S. Plachta

Lhaní a korupce
Náš měsíčník nám jistě promine menší úvahu nad
nešvary nejen české společnosti. Všude se odehrávají
nepřístojnosti, ale zřejmě jen u nás se staly měřítkem
úspěšnosti. Ano, souhlasíme s názorem sociologa Iva
Možnýho, že my starší jsme strávili dospělý život v poznání,
že jsme upadli do rukou darebáků. Tak tomu skutečně bylo,
ale co teď? Ta nová generace ještě nedorostla a ta střední ,
která má „patent na vládnutí“ se od té nám známé neliší.
Nebuďme však zatvrzelými pesimisty a společnými silami se
snažme o to, aby pravidlo předraž, zmanipuluj a rozděl
vymizelo.
Pánové, tam „nahoře“, prosíme, nelžete nám! Stále
něco seškrtáváte, něco přepočítáváte, ale že zrovna do
těchto početních úkonů zahrnujete důchodce , děti či
postižené, to je troufalost. Proč se důsledně nezjišťuje,
kde zůstaly miliony nejen z těch krabic a kdo je
rozfofroval. Nějak se začíná od následků, ale co ty příčiny a
co ti manipulátoři a zloději, ti stojí mimo?
To jsou otázky na které, doufejme, dostaneme
v nejbližší době nějakou odpověď.
Nepropadejme beznaději, je mezi námi dost dobrých
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lidí, kteří dovedou povzbudit a připravit nám také příjemná
překvapení a radosti.
Víme, že žádný strom neroste až do nebe a na mnoha
případech je vidět, že toto pořekadlo platí.
Radujme se z nadcházejících letních dnů a těšme se na
slunce a hodně hezkých zážitků.
To přejí všem v našem městě
sestry B. a J. Seidelovy

Astronomický klub
Police nad Metují
PŘELETY ISS
Dobře pozorovatelné přelety mezinárodní orbitální
stanice nastanou 13. a 14. června.
13. 6. se stanice objeví nad západem ve 22 hodin 46
minut.
Poté bude prolétat souhvězdími Lva, Malého vozu, Velkého
vozu, Draka a Labutě, kde vstoupí do stínu Země ve 22
hodin 52 minut.
14. 6. začne přelet v 0 hod 22 minut. Stanice prolétne
souhvězdími Lva, Pastýře, Severní koruny, Herkula a do
stínu Země se ponoří v 0 hodin 26 minut v souhvězdí Orla.
Ve stejný den můžeme pozorovat ještě další dva přelety,
ale až ve večerních hodinách:
14. 6. nad západním obzorem ve 21 hodin 52 minut
14. 6. nad západním obzorem ve 23 hodin 28 minut. Během
tohoto přeletu dosáhne ISS jasnosti -3,5 magnitudy a na
hvězdné obloze bude nepřehlédnutelná!

Pohledy do vesmíru
26. června nastane velmi nápadné seskupení několika
nebeských těles. Nad jihozápadním obzorem uvidíme ve
společnosti Měsíce planety Mars a Saturn. Tento „trojlístek“
doplní ještě hvězda Spika ze souhvězdí Panny.
SLUNCE

21. června v 1hodinu 9 minut SELČ vstupuje do
znamení Raka , začíná astronomické léto, den se
ještě o 15 min prodlouží, ale do konce června o
4 minuty zkrátí ,
MĚSÍC
4. v úplňku, 11. v poslední čtvrti, 19. v novu, 27.
v první čtvrti,
MERKUR koncem června večer nad západním obzorem,
VENUŠE není pozorovatelná,
MARS
v první polovině noci v souhvězdí Panny,,
JUPITER koncem června ráno nízko nad východním
obzorem,
SATURN pozorovatelný celou noc v souhvězdí Panny,
URAN
ráno nízko nad východním obzorem na hranici
souhvězdí Ryb a Velryby,
NEPTUN na ranní obloze v souhvězdíVodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Závody
Dvanáctého května se v Červeném Kostelci uskutečnilo
základní kolo závodů vlčat světlušek. Chlapci sestavili jednu
hlídku z družiny Svišťů, děvčatům se podařilo sestavit
hlídky dvě. Hlídka Svišťů skončila na osmém místě. Obě
dívčí hlídky se umístily více než úspěšně, jedna na třetím
místě, druhá obsadila první příčku. Tím se obě hlídky
kvalifikovaly do krajského kola, které proběhlo druhého
června v Náchodě. I zde dívky úspěšně reprezentovaly Polici
nad Metují. Skončily na báječném pátém a třetím místě.
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Vlčata a medvíďata
V květnu měla vlčata kromě zábavy též hodně práce. Po
základním kole závodů v Červeném Kostelci, měli nejednu
schůzku a víkend vyplněnou malováním v klubovně. Kromě
stěn vymalovala též dveře, stoly a skříň. Po prázdninách
přijdou téměř do nové klubovny.
Družina předškolních dětí – medvíďata, si poprvé
vyzkoušela přespat ve spacácích v klubovně. Všichni byli
ohromní, neukápla ani slzička a užili si spousty her,
pohádek i tvoření. O schůzkách chodí pozorovat, jak rostou
pulci, jejichž rodiče pravidelně přenášeli přes silnici.
Bylinka-vedoucí vlčat a medvíďat

OBCHOD PIVEM
A „OSVĚŽOVNA U EVŽENA“
oznamují, že dnem 10. 7. 2012 ukončují provozování své
živnosti v Tomkově ulici. Z tohoto důvodu odprodám
veškeré zařízení provozovny, včetně všech agregátů na
točení piva, stáčení přírodních limonád atd. Dále
přenechám knot-how (účetnictví, dodavatelské kontakty a
adresy, adt.) Pro potencionálního zájemce – velice snadný
start do živnostenského podnikání.
Všem zákazníkům děkujeme za dosavadní přízeň
Eva a Evžen Novotní.

Světci k nám hovoří...
Svatý Petr a svatý Pavel
Apoštolové sv. Petr a sv. Pavel patří mezi nejvíce
uctívané mučedníky Kristovy. Petr je zakladatelem Církve a
Pavel největším hlasatelem evangelia. Jejich společný
svátek připadá na 29. června, na kterýžto den připadá
datum jejich umučení, a je slaven už od 3. století. Jejich
oblibě odpovídá i poměrně velký počet jim zasvěcených
kostelů a nebo jejich zpodobnění ve výzdobě chrámů. Také
jejich jména patří u nás dodnes mezi nejužívanější.
Podíváme-li se do statistiky křestních jmen zveřejněné na
internetu, zjistíme, že obě patří mezi nejoblíbenější a
nejužívanější mužská jména u nás. Podle údajů z roku 2009
Petrů u nás žije 272 837 a řadí se po Jiřím a Janovi na 3.
místo, Pavlů je celkem 207 100 a po Josefech obsadili 5.
místo. Podívejme se nyní nejdřív stručně na jejich životní
osudy.

Kdo byl svatý Petr
Petr, původním jménem Šimon, byl rybářem. Pocházel
z Betsaidy
v Galileji,
později
žil
v Kafarnaum
u
Genezaretského jezera. Byl prý impulsivní, horlivý a
úslužný. Měl bratra Ondřeje, který byl také rybářem a stal
se rovněž apoštolem. Šimon se setkává s Kristem, následuje
ho a stává se prvním z jeho učedníků. Přijímá od Ježíše
jméno Petr, což v řečtině znamená „skála“. Ježíš ho tak
pojmenoval, protože se měl stát skálou, na jejímž základě
měla být vybudována celá církev. Je účasten řady
Ježíšových zázraků. Po Ježíšově nanebevstoupení přebírá
Petr vedení učedníků a sám koná některé zázraky
(uzdravování nemocných). Z Jeruzaléma odchází do
Antiochie, do Korintu a nakonec do Říma, kde byl za císaře
Nerona vězněn a následně kolem r. 64 našeho letopočtu
ukřižován hlavou dolů. V r. 1939 odkryli archeologové
Petrův hrob po oltářem basiliky s. Petra. Petr byl původně
pohřben do hrobu na východním úpatí vatikánského
pahorku. Nad hrobem prý vznikl nejprve malý zděný
památník, na jehož místě po srovnání pahorku postavil
Konstantin Veliký pro r. 320 mohutnou basiliku, posvěcenou
r. 326 Silvestrem I.

Sv. Petr bývá uctíván jako nebeský klíčník a patron
církve. Nejčastěji je zobrazován s knihou a klíčem. Pokládá
se za patrona papežů, církve, řezníků, sklářů, truhlářů,
hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů,
zedníků, cihlářů, mostařů, kameníků, soukeníků, rybářů a
obchodníků s rybami, lodníků, kajícníků, trosečníků,
motorkářů, panen, jako ochránce proti hadímu uštknutí a
krádežím, jako pomocník při horečce, vzteklině, posedlosti,
bolesti nohou a jako záštita dlouhověkosti.

Kdo byl sv. Pavel
Pavel se původně jmenoval Šavel (Saul) a bývá řazen
mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a
s Ježíšem se osobně nesetkal. Pocházel ze zámožné
židovské rodiny, která sídlila v městě Tarsu v jižním
Turecku. První vzdělání získal v řeckých školách v rodném
městě. Poté se odebral do Jeruzaléma, aby se zdokonalil
v učení svých předků, a stal se žákem slavného rabína
Gamaleila. Měl, stejně jako ostatní obyvatelé Tarsu, římské
občanství. Přiklonil se ke straně farizejů, horlivě
pronásledoval křesťany a byl přítomen i ukamenování sv.
Štěpána. Křesťané se poté rozprchli do Judska, kam je Saul
pronásledoval. U bran Damašku byl Saul náhle oslněn září
s nebes a uslyšel Boží hlas. Obrátil se na křesťanství a stal
se horlivým hlasatelem a šiřitelem Kristovy víry. Podnikl tři
misijní cesty po východním Středomoří a založil zde řadu
křesťanských osad. Chtěl se připojit k apoštolům, kteří mu
však zpočátku nedůvěřovali. Přesvědčil je však a přijal
jméno Pavel. Je mu připisováno celkem třináct, resp.
čtrnáct listů obsažených v Novém zákoně. Přibližně v r. 60
našeho letopočtu byl Pavel zajat, dopraven do Říma,
uvězněn a kolem r. 65 n. l. sťat mečem. Nejprve byl
pohřben v katakombách i Via Appia, později byl pochován
v sarkofágu pod papežským oltářem v bazilice s. Pavla.
Sv. Pavel bývá zobrazován s knihou a mečem a je
uctíván jako patron teologů, katolického tisku, duchovních
správců, dělnic, tkalců, sedlářů, košikářů, města Londýna,
jako pomocník proto ušním chorobám, křečím, hadímu
uštknutí a proti strachu, jako přímluvce za déšť a plodnost
polí.
Mezi nejvýznamnější památky zasvěcené s. Petru a Pavlu
patří u nás např. kapitulní kostel sv. Petra a Pavla v Praze
na Vyšehradě a katedrála svatého Petra a Pavla v Brně na
vrchu Petrov v městské části Brno – střed.
Pranostiky







Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.
O Petru-li prší, třicet dní déšť se vyprší.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hojně hub.
Na svatého Petra Pavla když hrom tříská, hřiby do země
zatiská.
 Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.
 Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
 Je-li od Petra až po Vavřince parno, bývá v zimě dlouho
studeno.
Literatura
SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se
svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství,
1997.

František Janeček

Matematické rozcvičky
–ještě jedna úloha s číslicemi
2 1 *
4 * 9
* 5 7
* *
1659

Kolem Mata, Emy a Tiky se na ostrově
shromáždilo pět čísel. Čtyři čísla tvořila
sčítance, páté bylo jejich součtem. Když Mat
chtěl sčítance a jejich součet zapsat, zjistil,
že ze všech sčítanců utekla stejná číslice a
místo ní zůstaly v zápisu hvězdičky:

Jistě nebude pro vás těžké objevit schovanou číslici.
Která číslice chyběla v zápisu?
Odpověď na otázku z minulého čísla PM:
Mají-li být oba zlomky stejné a má-li být jejich součet
roven jedné, pak musíme pomocí číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
a 9 vytvořit zlomky o velikostech 1/2 +1/2 = 1 Úloha má více
řešení, uvedeme některá z nich:

35 148
15 486
45
1  0  9  8  3   5  6  7 

, b) 
, c) , d )

,
70 296
30 972
90
2
4
1  9  8    7  6    4  3
1
3
23
46
e) 
, f)

, g ) 0,5 
2 6  0   4  5  7  8  9
9 1 0 5  7  8
2
a)

Správnou odpověď na
otázku matematické rozcvičky
z tohoto čísla najdete na jiné stránce, hledejte.
František Janeček

Poznejte hrady a zámky naší
země (1.část)
Tentokrát jsem pro vás připravil prověrku vašich
znalostí našich památek – hradů a zámků. Budete mít
postupně před sebou 14 turistických cílů - z každého kraje
republiky jeden známý hrad či zámek. Vaším úkolem je
uhádnout název hradu či zámku a potom zodpovědět
závěrečnou kontrolní otázku. S chutí do toho a tam, kde
jste ještě nebyli, zařaďte si příslušnou památku do svých
výletů.

1. SÍDLO ČESKÝCH KRÁLŮ
Středověký hrad postavený na místě staršího
přemyslovského hradiště. Sídlo přemyslovských knížat,
později českých králů, po roce 1918 sídlo prezidentů.
Největšího rozkvětu dosáhl hrad za doby Karla IV.,
Jagellonců nebo Rudolfa II. . Za třicetileté války hrad utrpěl
dvojím obsazením (1631 – Sasy, 1648 – Švédy). Od roku 1958
národní kulturní památka. Severní a západní vstup do hradu
střeží vojáci hradní stráže. Součástí hradu jsou stavby jako:
Lobkovický palác, Katedrála sv. Víta (s hrobkou českých
králů), Bazilika sv. Jiří, Jiřský klášter, dělové věže (Mihulka,
Daliborka, Bílá věž), Matyášova brána, Purkrabství. Přístup
do hradu je možný také po Starých či Nových zámeckých
schodech.
Otázka – Vzpomenete si jak se jmenovali dva šlechtici,
kteří byli vyhozeni z okna hradu při známé defenestraci?

2. KRÁL ČESKÝCH HRADŮ BYL POSTAVEN ZA 9 LET
Zástupce Středočeského kraje, národní kulturní památka
od
r.
1962.
Stavebníkem
hradu
byl
jeden
z nejvýznamnějších českých králů. Hrad sloužil k uložení
korunovačních klenot a byl místem panovníkova odpočinku.
K milým legendám o něm patří, že na něm nesměla zůstat
přes noc žádná žena (využita ve známé hře Jaroslava
Vrchlického). Hrad odolal husitskému obležení, v r. 1648 jej
dobylo švédské vojsko. Kaple sv. Kříže je vyzdobena
českými drahokamy a je v ní uložen unikátní soubor 127
deskových obrazů mistra Theodorika. Studna je hluboká 84
m. Při prvním pohledu na hrad nás upoutá hranolová Velká
věž na nejvyšším místě hradu, který je považován za
kamenný symbol české státnosti. Hrad je postaven na
terasách vápencové skály poblíž levého břehu Berounky.
Otázka – Víte, kdo položil základní kámen hradu v roce
1348?

3. ANGLICKÁ WINDSORSKÁ GOTIKA V ČECHÁCH
Reprezentant Jihočeského kraje, romantická stavba na
vyvýšeném místě nad levým břehem Vltavy, kterou považují
mnozí za vůbec nejkrásnější zámek v Čechách. Původně
královský raně gotický hrad, který na čas ovládl mocný rod
Vítkovů (Rožmberků), opět patřil českým králům, později
zde sídlili Pernštejnové, páni z Hradce, Schwarzenbergové.
Dnešní podobu ve stylu romantické tudorovské gotiky dostal
areál v letech 1839 – 71. Zámecké sbírky patří
k nejbohatším v ČR. Místnosti jsou vybaveny s okázalým
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přepychem (k nejcennějším patří 57 vzácných nástěnných
koberců ze 17. st., mramorové krby, nádherné vyřezávané
a kazetové stropy, množství porcelánu, zbraní, skla,
obrazy,cenná knihovna, lustry a další předměty uměleckého
řemesla). Jízdárna, která je se zámkem spojena zasklenou
zimní zahradou, byla upravena pro Alšovu jihočeskou
galerii. Zámek je obklopen anglickým parkem o rozloze 190
hektarů s množstvím vzácných stromů.
Otázka – Která slavná postava českých dějin byla pod
hradem popravena a kdy?

4. JAN ŽIŽKA ZDE PŘIŠEL O OKO
Jedna z nejmohutnějších našich hradních zřícenin
v republice v Plzeňském kraji se nachází na návrší
v podhůří Šumavy. Patří mezi objekty s bohatou
architektonickou minulostí, neboť prodělal řadu přestaveb
a rozšiřování. Hrad založili pravděpodobně na počátku 14.
st. pánové z Velhartic. V letech 1420 a 1421 hrad skutečně
obléhal husitský hejtman Jan Žižka a titulek nelže – při
druhém útoku zde opravdu přišel o své jediné zdravé oko.
Mezi majitele hradu patřili mj. páni z Rýzmberka, Půta
Švihovský (zemský sudí), Lamberkové, ale také Vilém
z Rožmberka. Za třicetileté války byl hrad vypleněn,
později soužil (jako mnoho jiných našich hradů) za zdroj
stavebního kamene. Hrad je obklopen opevněným
městečkem. Typické pro dnešní zříceninu je mohutné
opevnění – brány, bašty apod. Součástí hradu je hradní
kaple, obytná a obranná věž. Vnější hradby nebyly nikdy
zcela dokončeny.
Otázka – Nad kterou českou řekou se zmíněný hrad tyčí
a jaké celkové délky dosahuje zdivo jeho hradeb a budov?

Správné odpovědi:
1. Pražský hrad. Z jeho oken byli vyhozeni šlechtici
Slavata a Martinec spolu s písařem Fabrickém. 2.
Karlštejn. Jeho základní kámen položil pražský arcibiskup
Arnošt z Pardubic. 3. Hluboká nad Vltavou. Pod hradem
byl 24. srpna 1290 popraven mocný Vítkovec Záviš
z Falkenštejna. 4. Rabí. Hrad je postaven nad řekou
Otavou, zdivo hradeb a budov dosahuje celkové délky
téměř 3 km.
Pokračování v příštím čísle PM.
F. J.
*************************************************************************
Správná odpověď na matematickou rozcvičku:
V zápisu chyběla číslice 8.

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí
Po krásném jarním májovém čase je tu opět červen a s
ním nástup léta, na které se již také těšíme. Měsíc květen
byl z liturgického a organizačního pohledu poměrně bohatý
a také náročný: putování do Vambeřic; Svátek
Nanebevstoupení Páně; Slavnost Seslání Ducha svatého
(touto slavností jsme zakončili velikonoční období); Slavnost
Panny Marie, Pomocnice křesťanů; Noc kostelů a muzejní
noc; Slavnost Nejsvětější Trojice (Boha Otce, Syna a Ducha
svatého) a samozřejmě májové pobožnosti ke cti a chvále
P. Marie.
Také jsme společně s naším knězem Mons. Marianem
Lewickim oslavili jeho výročí 30 let kněžské služby a
touto cestou mu celá farní rodina ještě jednou děkuje za
jeho službu a přeje dobré zdraví, hojnost Boží pomoci,
požehnání a dostatek sil pro jeho službu na vinici Boží a
také správný pastýřský směr do Božího království.
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Před námi je tedy červen, který nebude z tohoto
pohledu už tak košatý a náročný. Na počátku jsme prožili
slavnost Těla a Krve Páně (lidově Boží Tělo) s průvodem a
čekají nás ještě tři slavnosti - Nejsvětějšího srdce Ježíšova,
Narození Sv. Jana Křtitele a Sv. Petra a Pavla. V červnu
také ukončíme výuku náboženství ve školním roce
2011/2012 a budeme se těšit na prázdniny.

Kalendář:
10. června - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (přeložena ze
čtvrtka 7. června), 10. neděle v mezidobí
13. června - Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a
učitele církve
15. června - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
17. června - 11. neděle v mezidobí
24. června - Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE, 12.
neděle v mezidobí
29. června - Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů,
1. července - 13. neděle v mezidobí
3. července - Svátek sv. Tomáše, apoštola
4. července - Památka sv. Prokopa, opata
5. července - Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE,
BISKUPA, patronů Evropy a hlavních patronů
Moravy, státní svátek, 14. neděle v mezidobí
6. července - Jan Hus, státní svátek
8. července - 14. neděle v mezidobí
V měsíci červnu 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
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.15 - 10.00 hod
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci květnu
provedla kontroly veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích a společně s TS a sociálním odborem vybírala
místa, kam bylo třeba zaměřit se při úklidu města.
Kontrolovala cyklisty. Žalostné je to s používáním přileb
u dětí. Používat ochranou přilbu při jízdě na kole je
povinností každého, kdo nedovršil osmnáctý rok věku. Ve
městě není žádnou výjimkou potkat i děti předškolního
věku, které jezdí na hlavní silnici bez přileb. Žádáme
všechny rodiče, aby se věnovali svým malým cyklistům a
udělali maximum pro jejich bezpečnost. Nebudeme zde
rozebírat sankční postihy, ale odpovědnost za přestupek
vzniká dovršením patnácti let.
Společně s terénní pracovnicí sociálního odboru
kontrolovala mnoho osob v nejen hmotné nouzi.
Kontroly probíhaly pochopitelně i v takových místech
jako je sběrný dvůr, výkup druhotných surovin, altán na
Žděřině atd.
V útulku se nacházejí tři pejsci, kteří čekají na nové
pány. Za poslední měsíc bylo ve městě odchyceno dalších 5
psů, kteří však putovali bezprostředně ke svým majitelům.
MP řešila případ stržené srny psem na Klůčku. Srna byla
psem natolik poraněna, že musel být srně dán záraz. Není
od věci touto cestou upozornit všechny majitele psů na
dobu mláďat v přírodě. Nenechte své miláčky volně pobíhat
po lese a jeho okrajích, neboť jen letmé setkání mláděte se
psem může pro něho znamenat zkázu.

MP zorganizovala za pomoci hasičů a členů AMK průjezd
přes naše město cyklistickému závodu Sudety Tour 2012.
MP zajišťovala protestní akci zemědělců za zachování
„Zelené nafty“, která proběhla i v našem městě. V koloně
se pohybovalo sedmnáct zemědělských vozidel.
MP řešila několik případů nedovoleného odstavování
vozidel, drobné krádeže a narušování občanského soužití.
Hezký červen.
Petr Zima – vrchní strážník MP

Červen je pro AMK Police velmi
náročný
V sobotu dne 2.6.2012
uspořádal Automotoklub
Police nad Metují ve
spolupráci
s městem
Police nad Metují k výročí
oslav 60 let od svého
založení
Dětský
den
spojený
s trial
show,
doprovodnými programy a
večerní zábavou. Dětský
den začal v 10:00 hod.
v BMX parku, kde borci
z Police nad Metují a okolí
předvedli své umění na
BMX kolech. Před slušným
počtem diváků ukázali své
nejlepší
kousky.
Několikrát před jejich
skvělými výkony musel
člověk tajit dech a to
zejména při skoku do molitanu. Show trvala asi hodinu. Na
odpoledne jsme se přesunuli do areálu u fotbalového hřiště
TJ Spartak Police nad Metují, kde od 14 hod. začala hlavní
část dětského dne. Na bývalém hokejovém hřišti byly
připraveny soutěže pro děti, dále si děti mohly zkusit jaké
to je, být hasičem a to díky dobrovolným hasičům
z Bukovice, kteří přijeli se svojí technikou, a svoji show si
zde připravoval i Pavel Balaš – několikanásobný mistr České
republiky v trial moto show, který předvedl první část svého
představení v 15 hod. Až na zimu a trochu silnější vítr nám
počasí přálo, takže mohl Pavel Balaš ukázat divákům vše,
co se za několik let se svojí trialovou motorkou naučil. Jako
překážka mu sloužilo jeho vozidlo včetně jím vymyšlené a
vyrobené kovové rampy, které si přivezl s sebou. V pauze
mezi prvním a druhým vystoupením Pavla Balaše nastoupili
na hokejové hřiště členové Automotoklubu Police nad
Metují ze sekce RC klubu Police se svými RC modely. A že
to byly velkolepé jízdy, dokazovali přítomní diváci svým
údivem. Klukům z RC klubu se jízdy náramně povedly a na
improvizované dráze, kterou tvořila jedna dřevěná
překážka (lavice) ukázali, že se to s těmi autíčky přece
jenom umí. Opravdu bylo na co koukat a můžeme se těšit
na Polickou pouť, kde se představí na „domácím hřišti“.
V 16 hod. prezentoval svoji druhou část své produkce Pavel
Balaš, která byla stejně zajímavá jako ta první. I po
vystoupení Pavla Balaše se na hokejové hřiště dostavili kluci
z RC klubu Police a ještě si trochu zajezdili. Od 16:30 hod.
se konala na Vražedném pobřeží diskotéka pro děti. V 18:00
hod. měla začít beseda se Svoboda teamem. Chlapi však
přijeli se svou závodní a doprovodnou Tatrou o něco déle a
tak beseda, skoro v kruhu rodinném, začala až v 19 hod. Ale
i tak to stálo zato. Na vlastní oči jsme mohli okouknout
závodní Tatru, která se teprve dodělává, a navíc jsme si
mohli sednout do jejího kokpitu, pokud jsme se tam vešli

:o). Od 20 hod. nastoupila na pódium Vražedného pobřeží
kapela Imrwere, která zahrála svůj repertoár přítomným
posluchačům, kterých bylo bohužel asi díky chladnému
počasí poskromnu. V neděli ráno ve 3 hodiny akce skončila.
Velký dík patří městu Police nad Metují, bez jehož finanční
podpory by se nemohla tato akce uskutečnit, dále pak TJ
Spartaku Police nad Metují za umožnění pořádání této akce
v jejich „svatostánku“, Josefu Martincovi alias Pepínovi za
zajištění občerstvení, dobrovolným hasičům z Bukovice,
kteří poskytli svoji techniku a samozřejmě všem členům
Automotoklubu Police nad Metují a jejich rodinným
příslušníkům, kteří se podíleli na organizaci a přípravě
dětského dne. I když to tak možná nevypadalo, nějaký čas
jsme přípravou strávili. Odměnou nám byly úsměvy a radost
přítomných dětí.
Následně v neděli se uskutečnily závody silničních kol
Sudety, kde alespoň několik málo členů vypomáhalo na
trati.
Další významnou akcí je pořádání Mezinárodního
mistrovství České republiky v Cross Country motocyklů a
čtyřkolek, který se uskuteční ve dnech 23.-24.6.2012
v Radvanicích v Čechách, okr. Trutnov v areálu bývalého
dolu Kateřina. Po oba dny začínají závody v 8:00 hod. a
budou probíhat do pozdních odpoledních hodin. Více se
dozvíte na našich webových stránkách www.amkpolice.cz.
V sobotu začínáme závodem čtyřkolek kategorie Junior I
v délce 20 min., v 8:40 hod. startují čtyřkolky kategorie
Junior II v délce 25 minut, v 9:30 hod. čtyřkolky kategorie
Hobby v délce 60 minut, v 11:00 hod. čtyřkolky kategorie
MMČR+PČR v délce 90 minut, ve 13:30 hod. startují motorky
kategorie MMČR v délce 120 minut, v 16:10 hod. motorky
kategorie PČR+C v délce 110 minut.
V neděli začínáme závodem motorek kategorie PČR+C
v délce 100 minut, v 10:15 hod. startují motorky kategorie
Hobby v délce 60 minut, ve 12:00 hod. startují motorky
kategorie MMČR v délce 110 minut, ve 14:30 hod. čtyřkolky
kategorie Junior I v délce 20 minut, v 15:10 hod. čtyřkolky
kategorie Junior II v délce 25 minut, v 16:00 hod. čtyřkolky
kategorie MMČR+PČR v délce 75 minut. Všichni příznivci
motorismu jsou srdečně zváni.
za AMK Police – Petr Dostál
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Každej den, není posvícení
Letošní sezóna začala pro klasiky na „Slováckém okruhu“ ve
Starém Městě u Uherského Hradiště od 4. do 6. května. V pátek
k večeru jsme dorazili na hřiště místní zemědělské školy a
začala páteční povinnost. Ochutnat „Primátora“, usadit
karavan, vytáhnout motorku, jít na „formálku“, potom na
„technickou“. Po večeři se jde ochutnat „Janáček“. Hlavně se
pozdravit s kamarády, abychom věděli, jestli jsme po zimě
všichni. V sobotu ráno, přišel první trénink. Po odtrénování
Miloš Thér jezdec AMK Police nad Metují a zároveň velmi dobrý
mechanik, seřídil motor a převody. Po druhém tréninku,
spokojenost a žádná zloba. Zetka se dala spát. Ráno se počasí
zhoršilo, ale vydrželo. V klidu příjezd ke stratu. Úsměvy pro
fotografy a odjezd do zaváděcího kola a můj odchod do
„boxovky“. Po příjezdu na ostrý start Miloš přijíždí ke mně.
Ptám se: „Co se děje?“ Motor přisává vzduch! Po důkladné
prohlídce diagnóza – prasklý blok motoru. To byl pohádky
KONEC!!!
Druhým závodem letošního seriálu byly 50. Hořické zatáčky
„300 zatáček Gustava Havla“. Závod byl ve dnech 18. až 20.
května. V pátek jako vždy přejímka a pozdravení
s pořadatelským sborem. Většina z nich jsou dobrými kamarády
a fandí nám. Přijali jsme pozvání na „Společenský večer“ do
kulturního domu. V sobotu v pohodě Miloš odtrénoval oba
tréninky. Výsledky tréninků nebyly takové, jaké by si přál.
Přišlo nedělní ráno. Počasí nám přálo. Radost přicházela
s našimi fanoušky. Mezi nimi přišel i předseda AMK Petr Dostál
a člen výboru, dlouholetý stavitel tratí „Endura“ Míra Fulka. Na
start jsem šel s novou čepicí, kterou pro mne z liščí kůže
nechal ušít, můj dlouholetý přítel a šéftechnik Karel Bušta.
Start do závodu byl dobrý, ale Japonci dokázali vyrobit
výkonnější motor Yamaha v tehdejší době. Nižší obsah
vykonává také své. Výsledek byl 8. místo. Hlavně zdraví. Já
jsem spokojen. Miloše to trochu mrzí.
Závody pokračují Českou Tourist Trophy v Hořicích 16. a 17.
června. Královéhradecký okruh pak 30. 6. a 1. 7. „O cenu
Františka Šťastného“ v jízdě pravidelnosti. Klasici startují na
„Okruhu Františka Bartoše“ v Ostravě –Radvanicích ve dnech 7.
a 8. července.
Za AMK Čvaňhák

CAI-B Jarní závody koňských
spřežení
V září roku 2010 se nám podařilo na závodišti Jana
Čermáka uspořádat první ročník závodů spřežení. V květnu
loňského roku jsme uspořádali druhý ročník, tehdy ještě
národních závodů, ale díky Mezinárodní jezdecké federaci
měly tyto závody statut kvalifikace pro mistrovství světa
v jednotlivých kategoriích. Letos v květnu, tedy 20 měsíců
od prvního ročníku, jsme již pořádali mezinárodní závody
kategorie CAI-B, které jsou samozřejmě také závody, kde si
závodníci a jejich koně plní kvalifikaci pro mistrovství světa
v jednotlivých kategoriích.
Na start letošních jarních závodů se postavili závodníci
ze sedmi států: České republiky, Rakouska, Německa,
Dánska, Finska, Polska a Slovenska. Byli jsme zklamáni
z účasti českých závodníků, tedy spíše neúčasti, protože za
ČR nakonec startovalo pouze 6 spřežení! Neúčast našich
závodníků si neumíme zcela vysvětlit, ale dle našeho názoru
je jedním z důvodů jejich nízké účasti především náročnost
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našich překážek, protože naše překážky patří v ČR
k nejtěžším, ale zároveň patří k překážkám, jaké se dnes
jezdí v cizině i na mistrovství světa. O to více nás potěšila
účast zahraničních jezdců, především potom kategorie
čtyřspřeží, kde se celkem sešlo 8 spřežení.
Soutěžilo se již od pátku, kdy se jela drezura, v sobotu
proběhl, pro diváky nejzajímavější, maraton a v neděli
parkur. Celé závody provázelo nádherné slunečné počasí.
Ze strany diváků byla vysoká návštěvnost. Jezdci i koně
přežili ve zdraví, přestože se v maratonu našly chvíle, kdy
jistě divákům zatrnulo při převrácení kočáru dvou
čtyřspřeží. Dle našeho názoru i ohlasů diváků a závodníků se
letošní závody vydařily. V jednotlivých kategoriích většinou
zvítězili favorité.
Jednospřeží pony
Dvojspřeží
1. Nowacki Filip (POL)
2. Swiecicka Monika (POL)

1. Gőssl Martin (CZE)
2. Kaczmarek Waldemar (POL)
3. Zuvač Erik (CZE)

Jednospřeží

Čtyřspřeží

1. Kwiatek Bartolomej (POL)
2. Gil Ryszard (POL)
3. Brixová Alena (CZE)

1. Hrouda Josef (SVK)
2. Jirásek Zdeněk (CZE)
3. Rita Maria Walter (GER)

Uspořádání takovýchto závodů je velice náročné po
organizační stránce, ale i po stránce finanční. Rád bych
proto poděkoval všem, kteří se na této akci, která svým
rozměrem přesahuje hranice našeho města, podíleli.
Děkuji především své blízké rodině Daně a Šárce,
děvčatům Lucce Maryškové a Martině Riegrové z SK Fagone,
Pavle Pavlové, Pepovi Bernardovi, rodině Rubáčkových a
Řezníčkových, Spolku holek, které zajišťovaly po celou
dobu občerstvení, Renatě Jehličkové, Věře Kohlové, Růženě
Killarové a všem dalším, kteří pomáhali při sobotním
maratonu na trati.
Závody by se nemohly uskutečnit bez spolupráce
s našimi partnery, kteří nám také velice pomohli:
Hlavní partneři: HAUK, s.r.o. Police nad Metují, Družstvo
vlastníků Police nad Metují
Partneři: Veba a.s., Farmet a.s., RUDOLF s.r.o. Bukovice,
Město Police nad Metují, ManMat Jaroslav Soumar, Police
nad Metují, Sport Hotárek, s.r.o. Náchod, Jiří Švorčík Lesní statek Radvanice, Občerstvení Martin Exnar, Police
nad Metují, Elektro Grim Bukovice, Kolba, s.r.o. Police nad
Metují, Vackovi z Hlavňova, REC.ing spol. s.r.o. Náchod,
Elpol s.r.o., Police nad Metují, Lékárna Kuklík, Police nad
Metují, Autoramax, Marian Rudolf, Police nad Metují,
Fitmin a.s., GLOR, s.r.o. Police nad Metují, Technické
služby Police nad Metují, Petr Purkert, Police nad Metují,
Tuan Tran, maloobchod Police nad Metují, Jaroslava
Vávrová, Drogerie, barvy, laky Police nad Metují, Zelenina
Ivo Suchomel, Police nad Metují, Dušan Schreiber –
zelenina.
Mediální partneři: Český rozhlas, EquiTV, Deník, ČT4,
Jezdci.cz
Pokud Vás budou zajímat další informace, včetně
podrobných výsledků, odkazů na fotogalerie fotografů
z těchto závodů, videa, pořad natočený Českou televizí, tak
můžete navštívit naše webové stránky www.skfagone.cz,
kde všechny potřebné informace najdete.
Budeme se opět těšit na viděnou v květnu 2013.
Hlavní organizátor – Karel Nývlt.

Předvedení skladeb
všesokolského sletu
TJ SOKOL v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na
neděli 24. 6. 2012 od 14.00 hodin na hřiště za
sokolovnou, kde Vám budou předvedeny skladby XV.
všesokolského sletu.
Přijďte podpořit cvičící.
Radka Rubáčková

Prodám udržovaný řadový dům

TJ SOKOL Police nad Metují

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

pořádá

zájezd na XV. všesokolský slet do Prahy
6. července 2012
Přihlásit se můžete na tel. č.: 776 591 025
nebo na mail: radkarubackova@centrum.cz

Přijďte povzbudit hasiče!
Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Ledhuji, za podpory
města Police, zve nejen okolní sbory, ale i širokou
veřejnost na hasičské závody. 18. ročník pohárové soutěže
se koná v sobotu, 16.června od 9 hodin na louce v Ochozi
(cvičiště), kde proběhne i nástup družstev a rozlosování.
K vidění bude hasičská technika v rukou soutěžních
družstev (např. zkouška dovednosti při zacílení na
nástřikový terč). Na akci se účastní i sbory registrované
v hasičské lize! Akce bude zajištěna i po stránce
občerstvení. Po soutěži si mohou zájemci všech věkových
kategorií vyzkoušet zapojení vodního vedení a zastříkat na
terč.
Na hojnou účast široké veřejnosti se jménem SDH VL
těší
Aleš Trojtl

Chatová osada

Ostaš

přijme od 1. 9. 2012

Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

číšníka / servírku.

Informace na tel.: 604371576

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

Pronajmu

slunný

byt

2

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

Potřebujete sjednat a poradit podle Vašich
finančních možností v oblastech veškerého
pojištění tj. životní a úrazové pojištění,
pojištění majetku, pojištění motorových
vozidel, pojištění
firem,šicí
cestovní
vybavenou
dílnupojištění a
také penzijní včetně
připojištění.
Volejte
střihárny 608 280 563
a zařídíme Vám
nezávaznou
v Polici nad Metují schůzku se
zástupcem Generali
Pojišťovny
a.s.
Objekt volný
od 09/2011

Nabízíme do pronájmu

+

1

s balkonem, 2 sklepy, plynové topení
v klidné části Police nad Metují.Volné
ihned. Tel: 607 679 788

Pronajmu dlouhodobě
byt 3+1, 77m2 v centru
Police nad Metují.
Informace na
tel.: 736 480 070

K dispozici je i podkrovní byt 1+1
Cena k jednání.

Kontakt: 737 261 680-681
Nabízíme do pronájmu
vybavenou restauraci
v

(příp. s GRILL-BAREM),
POLICE NAD METUJÍ.
Cena 10.000,- Kč měsíčně.
(příp. 15.000,- měsíčně)

Červen – vhodná doba pro změnu
dodavatele energií.
Do nové topné sezony s novou, nižší cenou.

LAMA energy a.s.

nabízí zemní plyn za velice příznivých
podmínek. Snížení nákladů při roční spotřebě 30
MWh je 7 800 Kč
Informace: Vojtěch Kvapil, Suchý Důl 67
tel. 721 417 360, e-mail: p.kv@email.cz

PENSIONU 65

KONTAKT: 737 261 680-681

Přijmeme aktivní důchodkyni na
příležitostní úklid.
Kontakt: 737 261 681
36

Nabízím

HUSKY po
kvalitních
rodičích
(rodiče s PP). Jedná se o
fenky, které je možné
využít
jak
pro
provozování
sportu
(bikejöring, skijöring),
tak pro běžné toulky
přírodou. K odběru budou na přelomu června a
července. Jsou řádně odčervené, očkované. Cena
dohodou. Karel Škop, Bělý č. p. 53 (724 128 552).






štěňata

SIBIŘSKÝ

Kompletní dodávky
a rekonstrukce střech
Montáž střešních oken
Nátěry žlabů a plechových
střech
Výškové práce pomocí
horolezecké techniky

PAVEL NOVÁK Tel: 724 972 708
ŠTÌPÁN OMÁMIK Tel: 605 435 350
www.strechynachodsko.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:

26. červen 2012

28. červen 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

! AKCE !
Kdo si počkal, ten se dočkal !
Zahradnictví Zobal od pondělí
4.června zahajuje ve svých prodejnách
výprodej balkónových květin.
Prodáváme za velkoobchodní ceny a se
slevami až 50 % na vybraný sortiment.

nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz
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Oslava jubilea 100 let
pana Karla Vacka,
rodáka z Bukovice a polického patriota
Štěpána Horáka

Po příjezdu pana Karla Vacka jej uvedla starostka
Ida Jenková do obřadní síně radnice
Fronta gratulantů nebrala konce

Následovalo srdečné přivítání, po kterém se pan Vacek
zapsal do pamětní knihy města
Oslavenci přišli zahrát Kamarádi Osady 5

Ke každé pořádné oslavě patří přípitek!

Popřát přišli příbuzní, kamarádi a známí

Vážený pane Vacku, přeji Vám z tohoto místa hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let!
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