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REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKŮ PĚKOV
Město bude v letošním roce současně s
generální opravou komunikace II/303 – tzv.
průtah obcí Pěkov – realizovat stavbu chodníků v zastavěné části obce.
Projektovou dokumentaci vypracovala
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Hradec
Králové. Rekonstrukce silnice je podmiňující stavbou stavbě nových chodníků. Její
vedení respektuje navržený okraj vozovky,
obrubník. Trasa je dána úseky s chybějícím
chodníkem. Chodci využívají nyní pro pohyb stávající krajnice, nebo nezpevněné
cesty. Součástí projektu je také místo pro
přecházení a autobusové nástupiště.
Stavba je rozdělena do 4 úseků A, B, C,
D. Chodníky jsou navrženy v šíři 1,36 - 2,5
m z betonové zámkové dlažby. V úseku A
vede chodník částečně po římse železobetonové opěrné zdi navržené v projektu
rekonstrukce komunikace. Opěrná zeď
v úseku B staticky zajistí výškový rozdíl

mezi chodníkem a okolním terénem. Zeď je
navržena jako gabionová tížná, délky 30 m
s plotem výšky 1 m. Kamenivo navržené ve
zdi je pískovec z místních zdrojů. Opěrné
zeď v úseku D je také součástí projektu
II/303 Průtah obcí Pěkov. Místo pro přecházení je navrženo
naproti stávajícímu autobusovému nástupišti,
které je posunuto o 20
m. Zastávka je k místu
pro přecházení napojena chodníkem. Stávající
přístřešek pro cestující
zůstane na původním
místě. V úseku D je dopravní prostor sdílen pěší
i cyklistickou dopravou.
Stávající veřejné osvětlení zůstává zachováno.
Věříme, že dostavba

chodníků v uvedených úsecích, které jsou
nyní bez napojení na další chodník, či místní obslužnou komunikaci zvýší bezpečnost
chodců.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

I N FO R M AC E Z R A D N I C E

Telegraficky…
nebo Mozaika z radnice…

ono je to vlastně jedno. Každý den je naplněný. Mojí snahou je, co nejvíce informací předávat. Vám, občanům. Všem,
které život ve městě a spádových obcích zajímá. V nejširším
spektru. Žádám odbory města, příspěvkové organizace, aby
každý měsíc stručně, jasně a výstižně – mnozí jsou na takto
prezentovanou prosbu již alergičtí – předávali. Aby tyto informace tvořily základ Polického měsíčníku.
Každá reakce od Vás je důležitá. V uplynulých dnech
jsem byla velmi potěšena zájmem obyvatel Smetanovy ulici o
možné budoucí řešení parkování, stavu chodníků a kanalizace.
Návratnost anketních lístků byla více než sedmdesáti procentní. Děkuju. O návrhy řešení k další diskusi jsem požádala mladšího investičního technika Vítka Hynka. Do konce dubna tohoto roku by měly projít diskusí na odboru a v technické poradě.
Následně svoláme setkání s obyvateli na sále Pellyho domů.
Poděkování patří taky všem, kteří se vyjádřili k letošní zimní údržbě. Na základě i Vašich připomínek se budeme snažit
v příštím zimním období provádět úklid sněhu k všeobecné
spokojenosti.
V březnu zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok
2017. Rozjely se akce, které nás v každodenním životě budou
limitovat. Mám na mysli rekonstrukci ulice Na Babí a průtah
Pěkova.
Spoluprací s firmami Strabag a Colas a následnou informovaností se budeme snažit minimalizovat zbytečné problémy.
Věřím, že vzájemným pochopením a důvěrou přispějeme k plánovanému říjnovému ukončení obou staveb.
V dubnu budou pokračovat zkoušky zvuku při filmových
představeních – tentokrát týden se čtyřmi Oskary ověnčenými
filmy, dva pro děti, dva pro dospělé.
Uskuteční se dvě přednášky v rámci Polické univerzity volného času. 12. 4. komponované pásmo „…kde i smrt je čistá…“
v podání Alfréda Strejčka a Stanislava Kubína. V Kolárově
divadle se 5. 4. setkáme se Zbigniewem Czendlikem. Výlet
s Hasanem Zahirovičem po stopách bratří Čapků chystáme na
konec května.
AMK ve spolupráci s městem chystá 6. 4. na sále Pellyho
domů vloni osvědčené proškolení řidičů amatérů. Hasiči Police
na sobotu 8. 4. chystají již tradiční Železnou sobotu. S naší
účastí proběhne jednání Představenstva a Valná hromada
Společnosti Horní Labe a.s. Ve středu 19. 4. se v Náchodě uskuteční konference Kladského pomezí. Ve spolupráci se základní
školou i letos očistíme město v rámci Dne Země.
Ve středu 26. 4 se od 17 hodin na sále Pellyho domů uskuteční další veřejné jednání zastupitelstva města. Účast veřejnosti je velmi důležitá, proto opakovaně zvu. Děkuju všem,
kteří svojí účastí projeví zájem o město.
Duben bychom měli ukončit vztyčením májky a jejím
uhlídáním do prvního květnového rána. Tedy především hasiči
Velké Ledhuje. Byli bychom velmi rádi, kdyby jejich štafetu
přebral jiný – mladší - spolek či jednotlivci.
Čeká nás ještě dokončení jarního úklidu a co nevidět sečení… K poslednímu dubnu se rozloučíme s těmi, kteří u nás
vykonávali veřejně prospěšné práce. Vystřídají je jiní, které
úřad práce nabízí a oni s VPP souhlasí. Letos technické služby
využijí i nabízenou veřejnou službu.
V posledních dvou letech máme starosti s brigádníky.
Nejsou… Na víceúčelové hřiště i na koupaliště. Tam především plavčíky.
Přeji nám všem zdravé a příjemné jarní dny, požehnané
Velikonoce a uvědomění si, že každou změnu provází i nutnost
trpělivosti a ohleduplnosti.
Ida Jenková
Polický měsíčník - duben 2017

P O Z VÁ N K A

na 2. veřejné zasedání zastupitelstva
města,která se bude konat
26. dubna 2017 od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů

Další „povinná“ výměna televizí a
set-top boxů, aneb Spuštění DVB-T2
se blíží!

Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi je
analogové. Přišli jsme na to, až když jsme zjistili, že ho nahradí vysílání digitální a my musíme šupky hupky kupovat nová zařízení, set-top boxy a tak dále.
A historie se opakuje. Sotva jsme si zvykli používat dva ovladače nebo jsme
si pořídili novou televizi, už je tu hlášení o další změně. Takže jen tak obyčejné digitální vysílání s označením DVB-T už nám stačit nebude, na scénu
se chystá … Chvilka napětí … DVB-T2. Úžasné, že? Tak a teď, co to vlastně
znamená …
DVB-T2 je nebo tedy bude novou formou digitálního vysílání. Tomu asi
rozumíme všichni. Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem žádné z nich nejsou zatím přímo potvrzené a jedná se tak o pouhé domněnky. Například zvýšená kvalita obrazu se jeví sice jako příjemný benefit, ale už dnes máme při
pohledu na nějaké televizní přístroje pocit, že jsou tak dokonalé, až toho bolí
oči, ale budiž. Co zní zajímavěji, je možné zvýšení počtu televizních stanic,
To by mělo souviset s tím, že se zlevní cena vysílání, takže by se do hry mohlo
zkrátka dostat více stanic. Ale … Vše jsou to jen hypotézy, alespoň co se týče
přínosů.
Naopak to, co většinu rozhořčí a nepotěší už je dávno potvrzené (jak jinak?). První, co je třeba zmínit je skutečnost, že žádné zařízení schopné přijímat současné vysílání DVB-T, nebude použitelné pro DVB-T2. Výměna televizorů nebo set-top boxů se tedy týká opravdu všech, tedy kromě těch, kteří se
rozhodnou radši vyhodit televizi z okna a číst knížku.
Bohužel ani ti, kteří prozřetelně už teď koupili televizi DVB-T2 podporou
nemusejí být „v suchu“. Pokud totiž zároveň přístroj neumí kombinovat s tzv.
HEVC – obrazovým formátem, ve kterém bude vysílání šířeno, je vám k ničemu. Víme, že už je to trochu moc, ale my jsme si to nevymysleli. Ale berte to
z té lepší stránky, alespoň budeme mít všichni důvod, koupit si něco nového.

Proč se přechází na nový TV standard v ČR?

Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro mobilní internet. Mobilních
zařízení stále přibývá a síť už to nezvládá.
Když už víme, co nám to všechno (ne)přinese a že je to nevyhnutelné,
zjistili jsme také, kdy nás ta nevyhnutelnost čeká. Už se v minulosti objevilo
několik plánovaných termínů spuštění tohoto vysílání, ale zatím se žádný neuskutečnil. Bohužel nyní už je to opravdu na spadnutí a rok 2017 zřejmě už
opravdu bude tím průlomovým. Samozřejmě jako u přechodu z analogového
vysílání, i tentokrát bude vše probíhat postupně. Nedokážeme říct, jaká vlna
vypnutí DVB-T vás zasáhne, nicméně to „vlnobití“ by mělo probíhat od roku
2018 do 2021. Snad alespoň tentokrát se bude jednat o řešení dlouhodobějšího
charakteru …
Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení, tak sledujte, zda je u popisu produktu tato značka (viz obrázek).
Co je zatím nejasné, kdy se otázka výměny zařízení bude týkat našeho
regionu. Jakmile bude v tomto směru jasněji, zveřejníme relevantní informace.
J. Škop, místostarosta
(zdroj:https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/)
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POPLATEK ZA ODPADY – BEZE ZMĚN V ROCE 2017
Duben je poslední měsíc, kdy lze využít možnost slevy!!!

yy základní sazba poplatku pro rok 2017 je 672 Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 122 Kč poplatníkům, kteří jej uhradí v plné výši nejpozději
do 30.4. 2017 – zaplatí tedy konečných 550 Kč za celý rok
yy splatnost poplatku je do 30.6. 2017
yy sleva na studenty (ubytované přes týden mimo město) 50% z roční sazby
Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky města zůstávají beze změny. Nárok na jejich přiznání je
nutné uplatnit nejpozději do 31.12.2017. Poté k nim již nebude přihlíženo.
Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na občany s trvalým pobytem na městském úřadě a
cizince s jakýmkoliv druhem pobytu na území města.

POPLATEK ZE PSŮ - BEZE ZMĚN V ROCE 2017

300,-Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
500,-Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
200,-Kč důchodci

Oba poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo
/každý pracovní den/ nebo bezhotovostně převodem na účet č.9005-4629551/0100,
VS – rodné číslo. Bližší údaje k platbě uveďte do poznámky.
Poplatky lze také platit platební kartou na terminálu přímo v pokladně úřadu – platbu
kartou hlaste prosím předem.
Případné bližší informace:
			
			
			

tel. č. 491 509 991 - Adamová Daniela /odpady/
tel. č. 498 100 916 - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz
záložky: město/informace o odpadech/odpadový poplatek
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková - FSO - poplatky

PO LICKÁ ZELŇAČ KA – 2. ROČNÍK SOUT ĚŽE VE VAŘENÍ POLÉVKY
Termín: Sobota 10. 6. 2017
Místo: Masarykovo náměstí Police nad Metují, od 8:30
Snad každý má svůj recept na zaručeně nejlepší polévku. 2. ročník soutěže na polickém
náměstí ukáže, kdo skutečně umí uvařit tu nejlepší zelňačku na Policku! Město Police nad
Metují zve všechny zájemce na soutěž ve vaření zelňačky. Doprovodnou akcí bude trh a po
celou dobu konání akce také bohatý doprovodný program na podiu vč. moderátora.
V den konání soutěže bude od 6:30 probíhat prezentace a přidělení místa na vaření
přihlášeným týmům, nejpozději v 7:30 musí všechna vozidla opustit náměstí, v 8:30 zahájení
a start vlastní soutěže zapálením ohňů pod kotli. Následně má každé soutěžní družstvo k
dispozici 3 hodiny na uvaření vlastní originální zelňačky.
V 11:30 porota odebere soutěžní vzorky od všech týmů a zároveň mohou na pokyn
pořadatele soutěžící začít prodávat polévky veřejnosti. V případě neuposlechnutí hrozí
diskvalifikace ze soutěže. Důležité faktory, které budou hrát roli při hodnocení produktu, jsou
především chuť, vůně a vzhled. O hodinu později, v 12:30, proběhne na podiu na náměstí
slavnostní vyhlášení výsledků, vč. předání cen třem nejlepším týmům.

Základní informace pro soutěžní týmy

• U soutěžních stánků je prodej zelňačky možný až po odebrání kontrolních vzorků, které

proběhne v 11:30 hod

• Cena / porce zelňačky je stanovena na max. 20 Kč
• Prodej dalšího sortimentu u soutěžních stánků možný, cokoliv dle vlastního uvážení
•
•
•

•

•
•
•
•
•

(občerstvení, nápoje apod.)
Soutěžní tým musí být minimálně tříčlenný
Prezentace stánků a soutěžních týmů dle vlastního uvážení každého týmu
Soutěžní tým si zajistí vlastní stánek nebo jiné vybavení pro místo vyhrazené na náměstí.
Dále kotel, ingredience na přípravu polévky dle vlastního receptu, umělohmotné misky a
lžíce pro prodej vlastní zelňačky široké veřejnosti.
Město Police nad Metují poskytne soutěžním týmům místo o rozměru max. 3 x 4m na
polickém náměstí a zajistí dřevo. Vodu pro přípravu polévky bude možné využít z
pramene Julinka na náměstí.
Tým porotců bude zasedat v Pellyho domech. Počet porotců bude záviset na počtu
přihlášených soutěžních týmů
Každý tým se účastní na vlastní nebezpečí
Pro všechny soutěžící platí během vaření ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH
NÁPOJŮ!!!
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže tým, který neuposlechne pokynů
pořadatele a jehož chování bude v rozporu s dobrými etickými a společenskými mravy.
Přihlášky budou ke stažení na www.policko.cz

Soutěžící družstva nahlásí svoji účast do úterý 31. 5. 2017,
podáním závazné přihlášky v Informačním centru, nebo
zasláním přihlášky emailem na trhy@policko.cz
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ !!!
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Upozornění
sociálního odboru

Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi (HN). Zintenzivňuje se veřejná služba (VS) a zohledňuje se snaha o zvýšení
příjmu vlastní prací. Podmínka provedené
snahy o zvýšení příjmu vlastní prací má
následně vliv na stanovení částky na živobytí a výše opakovaných dávek.
V případě, že příjemce nebude po dobu
6 měsíců pobírání příspěvku na živobytí
vykonávat VS v rozsahu alespoň 20 hodin
měsíčně, bude mu částka na živobytí snížena z 3410,-Kč na existenční minimum,
tedy na 2200,-Kč, a to s účinností od 1. 8.
2017.
V případě, že klient projeví zájem
vykonávat VS v rozsahu 30hodin měsíčně, bude mu částka živobytí zvýšena o
605,-Kč.
V Polici nad Metují budou VS organizovat Technické služby města Police nad
Metují od 1. 4. 2017. Zájemci, kteří odpracují 30 hodin již v dubnu, budou mít již
od dubna 2017 zvýšenou částku životního
minima o 605,-Kč.
Úřad práce ČR útvar HN bude nabízet
výkon VS příjemcům nebo společně posuzovaným osobám příspěvek na živobytí. Projeví-li uchazeč o zaměstnání zájem
o výkon VS, dohodne pracovník hmotné
nouze s organizátorem datum nástupu, který uvede do dohody o VS.
Veřejná služba se bude především týkat udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.
Ilona Kejdanová

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

duben 2017

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

01. – 02. 04. MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
08. – 09. 04. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
14. 04.
MUDr. Ludvík Neoral ml. 491 541 654
ZS Police nad Metují  
602 333 427
15. 04.
MUDr. Jitka Farná
491 512 277
Tyršova 327, Police nad Metují
16. 04.
MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
17. 04.
MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police nad Metují
22. - 23. 04. MUDr. Jaroslava Neoralová   602 333 460
Horní 109, Teplice nad Metují
29. 04.
MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police nad Metují
30. 04.
MUDr. Dana Kapitánová
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196  
01. 05.
MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
Poliklinika Broumov
Polický měsíčník - duben 2017

INFORMACE K DOPRAVNÍM STAVBÁM NA
ÚZEMÍ MĚSTA

V minulém vydání Polického měsíčníku
jsme zveřejnili předběžné informace o významných dopravních stavbách, které v letošním roce omezí a ztíží denní život řadě
z nás. Za posledních několik týdnů došlo
k určitému zpřesnění a doplnění některých
informací, byť ještě stále nejsou vyjasněny
všechny otázky související s realizací staveb
a uzavírek komunikací. V tomto bloku přinášíme aktuální informace (pozn. s ohledem
na uzávěrku PM k 20. 3. článek nezohledňuje
informace z jednání, které se k uzavírkám konalo 23. 3.)

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
NA BABÍ

Stavba bude zahájena již 10. 4., a to
v úseku od Komenského náměstí po křižovatku ulic Ledhujská a Bělská! Stavba by
měla být ukončena k 1. 10. 2017.
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky, což způsobí jistě řadu problémů místní
dopravě. Máme předběžně domluveno, že
stavba bude probíhat v určitých etapách tak,
aby bylo možné zajistit základní dopravní obsluhu území. Je možné, že dočasně zmizí některá dopravní omezení, někde budeme na čas
nuceni změnit směr jízdy. O konkrétní úpravě
místního provozu budeme vždy jednat se zhotovitelem stavby, kterým by podle posledních
informací měla být společnost STRABAG.
Majitelé nemovitostí z ulice Na Babí,
okolí Krčmy, závěru Tomkovy ulice, kteří se
budou v průběhu stavby potřebovat vozidlem
dostat ke své nemovitosti, se na vjezdu do staveniště budou muset individuálně domluvit se
stavbyvedoucím (kontakt zprostředkujeme).
Objízdná trasa na Suchý Důl, Slavný
povede přes Bukovici a Hlavňov. Objížďkové
autobusy pojedou rovněž po této trase s tím, že
školní autobusy by v maximální možné míře
měly (ještě není jisté kudy) zajíždět ke škole,
aby děti stihly začátek vyučování.
Stavba omezí nejen dopravu silniční,
ale i pěší. Pro pěší bude podél stavby zřízen
koridor (od kostela ke škole po levé straně)
s tím, že bude zajištěno i kolmé přecházení
v hlavních pěších trasách z centra k sídlišti a
nad divadlo.
Nadále zůstává nevyřešená otázka realizace pohřbů, přechodů pro pěší, zajíždění vozidel záchranných sborů apod., ale na těchto věcech se ještě budeme s dodavatelskou firmou
domlouvat).
V tuto chvíli nemáme podrobnější informace, nicméně v příštích týdnech plánujeme uspořádat informační schůzku pro
obyvatele města. O termínu, místu a čase jejího konání budeme informovat prostřednictvím
webových stránek města, městského rozhlasu,
info-mailů a plakátovacích ploch.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
V PĚKOVĚ

S drobným posunem, který byl způsoben
protahováním výběrového řízení na dodavatele stavby, a to 10. 4. dojde k zahájení generální opravy komunikace II/303 – tzv. průtah

Polický měsíčník - duben 2017

obcí Pěkov, a to v úseku od křižovatky pod
Ostašem po restauraci U Laudona!
Dodavatel této stavby bude firma COLAS
Stavba bude dokončena do 30. 10. 2017.
Podle informací od dodavatele bude stavba prováděna po 5 etapách, z nichž každá
z etap bude mít délku úseku 600 – 700 m, a
doba realizace tohoto úseku bude 6 týdnů.
Postup prací bude zahájen na křižovatce pod
Ostašem a stavba bude postupovat Pěkovem
nahoru ve směru na Broumov. V ostatních
úsecích budou probíhat souběžně přípravné
práce na opravách propustků (které se budou
provádět po polovinách) a opěrných zdech,
které by ale neměly bránit běžnému místnímu
provozu (ve směru na Broumov; resp. v první
etapě stavby průjezdem kolem truhlárny na lachovskou cestu).
Povolenky pro vjezd od uzavírky nakonec
nebudeme vydávat my na úřadě v Polici, ale
silniční správní úřad (MěÚ Náchod, odbor dopravy – Ing. Klimecká), která si tuto pravomoc
vyhradila. V tomto směru byl již v 11. kalendářním týdnu informován předseda osadního
výboru, aby zajistil seznam všech osob podle
jmen, adres a SPZ, kterým bude povolenka
vydána.
S ohledem na hloubku prováděných sanací (někde až 140 cm) a s ohledem na již nyní
zkrácenou dobu pro provádění stavby, bude
průjezd realizovaným úsekem (výše zmíněnou
dílčí etapou) možný denně do 6.30 hodin do
rána, a od 17 hodin odpoledne. Nicméně je třeba počítat s tím, že průjezd bude zejména pro
osobní vozidla velmi obtížný.
Je jasné, že realizace stavby způsobí jistě
řadu problémů místní dopravě. Toto obrovské
omezení života v Pěkově bude do budoucna
nahrazeno bezpečnější a méně hlučnou dopravou. V nutných případech bude nutné vjezdy
do stavby komunikovat se stavbyvedoucím,
nicméně bude se jednat skutečně jen o výjimky, nikoliv o denní potřebu.
Transitní doprava na Broumov pojede po
tradiční objízdné trase přes Lachov, Bohdašín
a Jetřichov.
Každý z Pěkova, kdo již nyní ví, že bude
potřebovat nakoupit uhlí či dřevo, nebo navézt
větší množství stavebního materiálu, měl by
tak učinit co možná nejdříve, ideálně do poloviny dubna, neboť další možnost bude až po
dokončení stavby jako celku, resp. po dokončení určitého úseku.
Stavba tedy omezí nejen dopravu silniční,
ale i pěší. Dosud není vyjasněna otázka tzv.
objížďkových autobusů, nicméně zde věříme,
že se co nejdříve na nás Královéhradecký kraj
s konkrétními návrhy obrátí. Již nyní je zřejmé,
že autobusy nebudou moci zajíždět do Pěkova
minimálně v prvních dvou etapách stavby (!),
tj. v prvních 12 týdnech. Dojíždějící tak budou
muset docházet na zastávku pod Ostaš, případně na zastávku u restaurace U Laudona, což
nebude jistě snadné, žel zatím se nenabízí jiná
možnost. Otázka objížďkových autobusů není
ještě dořešena, takže o výsledku budeme včas
informovat.
Jirka Škop, místostarosta

Komise pro projednávání
přestupků dále informuje

V návaznosti na informace v minulém
čísle ohledně projednávání přestupků komisí
města je důležité doplnit fakta, která hovoří o
časové náročnosti a finančních nákladech na
Komisi pro projednávání přestupků. Je nutno
podotknout, že komise ze zákona vykonává
svoji činnost v rámci přenesené působnosti.
Projednává tak přestupky z úřední povinnosti,
vyjma přestupků, které se projednávají jen na
návrh (§ 68 odst. 1). Jestliže správní orgán věc
neodloží ani neshledá důvod pro postoupení
věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku.
Komise provádí po celou dobu řízení dokazování a to především tak, že nařídí ústní
jednání. K jednání předvolá účastníky řízení - obviněného, poškozeného a v případě
existence svědků, také svědky. S ohledem na
splnění podmínek doručování je ústní jednání
nařízeno vždy s časovým předstihem, jelikož
v případě nedoručení předvolání obviněnému,
nemůže komise vyslechnout ani svědky. V nepřítomnosti obviněného lze věc projednat jen
tehdy, jestliže se odmítne, ač řádně předvolán,
k projednání dostavit nebo se nedostaví bez
náležité omluvy nebo závažného důvodu. Při
ústním jednání komise provádí výslech obviněného a výslechy všech zjištěných svědků.
Obviněný má právo slyšet výpovědi všech
svědků a má právo jim klást otázky. Všechny
výpovědi jsou během jednání protokolovány
a po ukončení ústního jednání jsou tyto protokoly předloženy k podpisu všem zúčastněným, včetně členů komise. Komise města
Police nad Metují zpravidla nařizuje ústní
jednání v jeden vymezený den, kdy předvolá
účastníky všech zahájených řízení, došlých od
posledního jednání komise. Rozsah jednání
závisí na počtu došlých oznámení, v průměru
komise vyslechne za den i 25 předvolaných.
V některých případech je nutné nařídit i další
ústní jednání s opětovným předvoláním všech
účastníků, například z důvodu zjištění nových
svědků, nebo pokud se předvolaní nemohou
dostavit. Tím se samozřejmě zvyšují finanční
náklady na probíhající řízení.
Komise města Police nad Metují dále
na základě veřejnoprávních smluv vykonává agendu přestupků i za obce, které ji mají
vykonávat ze zákona samy. Jedná se o obce
Bukovice, Žďár nad Metují, Bezděkov nad
Metují, Velké Petrovice, Machov, Suchý Důl
a Česká Metuje. Město každoročně účtuje jednotlivým obcím 1 500,-Kč za každé zahájené
řízení a 500,-Kč za každý přestupek, který byl
odložen, postoupen nebo vyřízen v blokovém
či příkazním řízení. V roce 2016 došlo celkem
73 oznámení přestupku, z toho 15 přestupků
bylo spácháno v okolních obcích. Město vyúčtovalo obcím celkem 13 500,-Kč za zpracované přestupky.
Náklady na přestupková řízení nejsou
malé, neboť zahrnují nejen výdaje na procesní úkony (doručování písemností - předvolání
účastníků řízení, svědků, poškozených, vyrozumění, výzvy, poučení, rozhodnutí), ale i
další náklady za administrativní práci referenta přestupků a za právní služby předsedkyně
komise.
Kaněrová Michaela
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Vyřizování žádostí
o vydání rybářského lístku

Rybářská sezona klepe na dveře.
Žádat o vydání rybářského lístku můžete
na Městském úřadě v Polici nad Metují
– platí pro občany s trvalým pobytem v
Polici nad Metují, Machově, Bezděkově
nad Metují, Bukovici, České Metuji,
Suchém Dole, Velkých Petrovicích a
Žďáře nad Metují. K žádosti je nutné
předložit platný občanský průkaz, dále
pak dříve vydaný rybářský lístek (s dobou
platnosti min. 1 rok) nebo osvědčení o
získané kvalifikaci vydané přímo rybářskou organizací. Výše správních poplatků
je následující:
yy rybářský lístek s dobou platnosti
na 1 rok za 100,-Kč,
yy s dobou platnosti na 3 roky za 200,-Kč,
yy s dobou platnosti na 10 let za 500,-Kč.
Žadatelé mladší 15 let, rybářská stráž,
rybářští hospodáři platí poloviční sazby z uvedených poplatků.
Nově od 1.1.2017 lze též žádat o

rybářský lístek s dobou platnosti na 30
dní. Tento lístek je vydáván zdarma a není
pro něj vyžadováno předložení předchozího rybářského lístku nebo osvědčení o
získané kvalifikaci. S tímto lístkem však
později nelze žádat o lístky s dobou platnosti na 1 rok, 3 roky nebo 10 let.
Upozorňujeme, že duplikáty rybářských lístků nelze dle zákona o rybářství
vystavovat (např. při ztrátě lístku nebo při
změně jiných údajů uvedených na rybářském lístku), jedinou možností je zažádat
o nový rybářský lístek.
Žádost o vydání rybářského lístku vyřídíte osobně na Městském úřadě v Polici
nad Metují, odboru finančně správním,
v přízemí vpravo, č. dveří 11, informace
získáte též na tel. č. 498100916. V současnosti není možné žádat o rybářské lístky elektronickou poštou.
Petrův zdar
Jana Hlaváčková, FSO

PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE
K DOPRAVNÍM
STAVBÁM V REGIONU
Vedle výše uvedených silničních staveb
připomínám, že bude ještě doprava výrazně
omezena rekonstrukcí komunikací od Mýta
do Nízké Srbské, a také oprava komunikace
v Machovské Lhotě (v části ke státní hranici).
Tato stavba bude prováděna po dobu dvou
let s tím, že v první (letošní) etapě bude prováděna rekonstrukce komunikace v trase Mýto –
Nízká Srbská, včetně všech mostních objektů
až ke křižovatce na Bělý, a úsek v Machovské
Lhotě. V dalším roce pak dojde k opravě zbylého úseku po Machově, včetně mostu na křižovatce na Bělý.
Stavbu bude provádět firma EUROVIA.
K této stavbě zatím nemáme podrobnější
informace, ale jakmile nějaké informace získáme, budeme se snažit Vám je co nejrychleji
zprostředkovat.
Jirka Škop, místostarosta

Zahájení další etapy oprav průtahu Náchoda je za dveřmi

V letošním roce bude dokončena rekonstrukce průtahu Náchodem opravou úseku
od okružní křižovatky u Slávie po výjezd
z města směrem na Hradec Králové, tj. až
po tzv. „Rybárnu“. Dalším úsekem, který
ještě stavbařům zbývá dokončit z loňského roku, je úsek v Bělovsi u obchodního
domu Penny Market. Předpokládaným termínem zahájení prací je 18. březen 2017.
Termín se však podle informací od Policie
ČR ještě může změnit (posunout) a to především v návaznosti na přípravu objízdné
trasy pro nákladní vozidla a synchronizaci
všech investičních akcí také na Trutnovsku.
Dokončení je plánováno do 30. 11. 2017.
Už dnes ale můžeme upřesnit, jak budou
vypadat objízdné trasy pro nákladní a osobní dopravu a provoz vozidel v Náchodě.
V první fázi oprav bude veškerý provoz
ve směru od Hradce Králové na hraniční
přechod veden stavbou jednosměrně ulicí
Pražskou a Běloveskou (v místě opravovaného úseku).
Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad
3,5 t ve směru od Polska bude stejně jako
v loňském roce vedena ze silnice I/33 po
místní komunikaci (MK) ul. Kladská – silnice II/303 na OK u Itálie, dále vpravo po
silnici I/14 přes Červený Kostelec, Úpici
do Trutnova a následně přes Choustníkovo
Hradiště do Jaroměře, kde se napojí zpět na
silnici I/33.
Po dobu rekonstrukce úseku silnice v
Bělovsi od Penny Marketu po Ametek pojedou všechna vozidla (osobní i nákladní) ve
směru od Hronova a státních hranic po ul.
Kladské a na okružní křižovatce „u Itálie“
dojde k rozdělení dopravy.
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Osobní vozidla a autobusy budou
moci jet pod viadukt přes OK Čedok směrem na OK Slávie a následně ve směru na
Hradec Králové ulicí Němcové, Mlýnskou,
Riegrovou, Tyršovou, Komenského a
Českoskalickou až na výjezd z Náchoda.
Zastávky BUS budou přemístěny
následovně:
yy na trase od Hradce Králové budou autobusy odbočovat do ul. Jugoslávské, dále
ul. Myslbekova, do ul. Bílkova, kde bude
umístěna náhradní autobusová zastávka

(BUS „Staré Město“)
yy v opačném směru bude přemístěna zastávka „Hamra“ do ul. Komenského do
místa před bývalou autoškolou (mezi
ul. Šafránice a Na Letné), další zastávka
BUS „Staré Město rozcestí“ bude přemístěna před budovu pošty ve Starém
Městě v ul. Českoskalické
Pro aktuální informace o průběhu stavby a souvisejících dopravních opatřeních
sledujte www.prutahnachoda.cz.

Nina Adlof, tisková mluvčí, město Náchod
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Masopust na pečovatelském domě

Sněhurka a 7 trpaslíků je prvním celovečerním animovaným příběhem, který byl kdy natočen a za který získalo studio Walt Disney svého
prvního Oskara.
Hraná Sněhurka a 7 trpaslíků v podání obyvatelů a zaměstnanců
pečovatelské služby byla také na vysoké ocenění.
Vypravěč, Sněhurka a princ, nechyběla zlá královna, mluvící zrcadlo a samozřejmě Prófa, Stydlín, Kejchal, Rejpal, Štístko, Dřímal a
malý Šmudla.

Našla se odvaha a nadšení zahrát svým spolubydlícím pohádku.
Každý si sehnal kostým, nacvičovalo se a hrálo. Nemůžeme posoudit, jak moc by se toto provedení líbilo Walt Disneyovi, ale bylo to
krásné představení. Všichni, jak diváci tak „herci“ si to moc užili.
A protože nechyběl ani místní kameraman Míra Šolc, už teď se
těšíme, jak si naši pohádku v zimních měsících promítneme a znovu
užijeme.
Ilona Kejdanová

Tuky - velký problém pro kanalizaci

Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají
hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají
čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci,
obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a
zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně
rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra a dojde k
úplnému ucpání kanalizace. Následně musí
provozovatel vodohospodářské infrastruktury
provést čištění kanalizace kombinovanými
tlakovými vozy, které materiál včetně tuků
rozplaví a zachytí a ten je pak odvezen na

skládku. Stejně tak tuk působí i
problémy v samotném procesu
čištění na čistírnách odpadních
vod a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje vlastnosti aktivovaného kalu a následně tedy
i odtokové parametry odpadní
vody do recipientu.

Řešení pro domácnosti:

Kanalizační řád nezakazuje
vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolené koncentrace
tuků ve vypouštěné splaškové
vodě jsou tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do odpadů vyplývá.
V případě nakládání s kuchyňskými odpady v domácnostech
je rozumné oleje a tuky přendat
například do krabice od mléka
či starého sáčku, olej přelít do
PET lahve či láhve od oleje a
odevzdat jako tříděný odpad.
Níže si dovolujeme zaslat pár užitečných odkazů
popisující problematiku olejů

v odpadech a aktuální trend separace
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-servis/432819/pruchodne-a-ciste-potrubi-pro-prazany-metropole-zavadi-sber-pouzitych-tuku-a-oleju.html
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/
olej-do-potrubi-nepatri/
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/vodari-tuky-a-oleje-nevylevejte-do-zachodu-mohou-ucpat-potrubi-20161231.html

Den Země a životního prostředí ukliďme Polici

Dne 22. duben si tradičně připomínáme celosvětový svátek našeho životního prostřední, nazývaný Den Země. Má nám připomenout důležitost zdravého životního prostředí pro zachování zdravého života ve všech jeho formách a
umožňuje nejrůznějším skupinám lidí přispět (třeba i nepatrně) k péči o toto naše
společné a propojené životní prostředí. Každoročně probíhá na mnoha místech
řada akcí, do kterých se zapojují státní organizace i místní samosprávy, školy,
nevládní organizace i jednotlivci. U nás se do této akce tradičně zapojuje ZŠ se
svými žáky, která ve spolupráci s městem, TS a společností MP a.s. uklízí okolí
našeho města od poházených odpadů. Letos v pátek 21.4.
Do oslavy svátku životního prostředí naší Země, se může svoji ohleduplností, šetrností a zodpovědným chováním nebo užitečnou aktivitou či úklidem ve
svém okolí zapojit každý z nás.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..
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ROZPOČET MĚSTA POLICE NAD METUJÍ NA ROK 2017
PŘÍJMY ROZPOČTU
MĚSTA 2017
PŘÍJMY
Položka
Daňové příjmy
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky (ryb.lístky, stavební, matrika, CzechPoint)
Odvod z loterií a jiných podod. her
Odvod z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitých věcí
Celkem třída 1
Přijaté dotace
Neinv.přij.transfery ze SR - souhrnný dotační vztah
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přestupková komise)
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Celkem třída 4
Nedaňové příjmy
Přijaté splátky půjčených prostředků
Lesní hospodářství
Cestovní ruch
Pozemní komunikace
Odvádění a čištění odpadních vod
Divadelní činnost
Kino
Činnost muzeí a galerií - MPMP
Měsíčník
Zájmová činnost v kultuře (CKV)
Sport. zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost - vratka dotace
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady
Ostatní činnosti -služby pro obyvatelstvo - PUVČ
Pečovatelská služba a podpora samostat.bydlení
Bezpečnost a veřejný pořádek - MP
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Celkem třída 2+3
Celkem příjmy
6
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VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTA 2017

Rok 2017
11 500 000
270 000
1 100 000
11 800 000
1 124 990
22 000 000
2 360 000
140 000
50 000
10 000
40 000
600 000
200 000
1 300 000
4 800 000
57 294 990
3 562 700
13 500
920 000
4 496 200
310 000
37 000
375 000
160 000
4 535 080
561 000
55 000
860 000
150 000
540 000
115 000
1 275
23 000
160 000
4 808 250
559 000
50 000
360 000
30 000
20 000
189 000
8 000
13 906 605
75 697 795

Položka

Rok 2017

Zvířata - útulek
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Cestovní ruch - CKV info
Pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla v zemědělské krajině
Předškolní zařízení
Základní školy
Základní umělecké školy
Ostatní záležitosti vzdělávání
Divadelní činnost
Kino
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Výstavní činnost v kultuře - Regionální muzeum
Náchod
Vedení kronik
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
Měsíčník, kvíčerovské noviny
Zájmová činnost v kultuře - CKV
Ostatní záležitost kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
(vlek,hřiště,koupaliště)
Ostatní tělovýchovná činnost (granty)
Ostatní zájmová činnost (granty)
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Ostatní záležitosti bydlení apod.
Nakládání s odpady
Monitoring půdy a podzemní vody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti - PUVČ
Pečovatel. služba a podpora samost. bydlení
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
projekt EU - IROP "Stavební úpravy požární
zbrojnice Police n.M."
projekt EU - IROP "Zvýšení akceschopnosti JPO II
Police n.M." (pořízení hasičského vozidla)
Zastupitelstva obcí
Volby zastupitelstva krajů
Činnost místní správy
Obec. příjmy a výdaje z finan. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace (platby DPH + daň z
příjmu za město)
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Celkem třída 5 a 6
Financování
Zapojení revolvingového úvěru
Zapojení přebytku minulého roku
Zapojení přebytku - sociální fond
Zapojení úvěru ZUŠ
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených
prostředků
Splátka úvěru Pellyho domy
Splátka úvěru "Soubor opatření….ZŠ"
Splátka úvěru "Intenzifikace ČOV"
Splátka půjčky ČOV - SFŽP
Celkem třída 8

22 000
42 000
12 000
800 200
7 563 000
5 686
8 248 000
3 880 000
1 535 700
6 478 500
27 020 000
6 500
1 613 000
63 500
2 080 800
1 768 600
180 000
47 000
730 000
124 000
2 115 000
408 000
2 038 000
1 391 000
409 000
429 800
1 391 000
265 000
200 000
5 067 750
8 000 000
4 346 000
40 000
2 161 800
48 000
1 539 900
20 000
881 800
6 487 600
4 125 000
1 270 000
1 962 400
0
12 736 900
120 000
150 000
420 000
2 085 990
71 699
117 800
117 124 925
4 988 318
14 400 000
49 000
25 000 000
-3 010 188
-360 000
-1 200 000
-999 960
-450 228
41 427 130

Polický měsíčník - duben 2017

Plánované investice města Police nad Metují v roce 2017 včetně projekt. přípravy

PD = projektová dokumentace

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 1 / 2017 ZE DNE 1. 3. 2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje předložený návrh programu 1. veřejného zasedání ZM v roce 2017.
Zastupitelstvo města Police nad Metují volí
pana Ing. Bc. V. K., nar. xx.xx.xxxx, bytem
Police nad Metují, xxxx a paní L. H., nar.
xx.xx.xxxx, bytem Police nad Metují, xxxx
do funkce přísedících Okresního soudu v
Náchodě.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje Jednací řád kontrolního a finančního
výboru Zastupitelstva města Police nad
Metují.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje Plán financování obnovy kanalizace
města pro roky 2017 - 2026.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje poskytnutí dotace z grantového
programu „Provoz, práce s mládeží“ v celkové
výši 1 390 000 Kč právnickým a fyzickým
osobám uvedeným v příloze a schvaluje s nimi
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje poskytnutí dotace z grantového
programu „Akce, dílčí aktivity“ v celkové výši
294 400 Kč právnickým a fyzickým osobám
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uvedeným v příloze a schvaluje s nimi uzavřít
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru s Českou
spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62
v celkové výši 25.000.000 Kč se splatností
15 let na zajištění financování projektů:
„Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici
nad Metují čp. 108 a projekty (investiční
akce) realizované v rámci rozpočtu města
na rok 2017. Úvěr nebude zajištěn žádnými
zajišťovacími prostředky.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje:
1) rozpočet města Police nad Metují pro rok
2017 jako schodkový, a to:
yy celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši
75.697.795 Kč
yy financování (tř. 8) ve výši 41.427.130 Kč
yy celkové výdaje rozpočtu (tř. 5 a 6) ve výši
117.124.925 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města
Police nad Metují do roku 2019.
Zastupitelstvo města Police nad Metují

schvaluje poskytnutí dotace Regionálnímu
muzeu v Náchodě, které spravuje pobočku
muzea v Polici nad Metují, ve výši 180
000,- Kč a současně schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí této dotace.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje prodej části pozemku p.č. 1163/3
v k.ú. Police nad Metují o výměře 1113 m2
společnosti Hauk s.r.o., IČ: 62029631, Mírová
155, 549 54 Police nad Metují, zastoupené
jednatelem společnosti P. H. Kupní cena
je stanovena na 150,-Kč/m2 + 21% DPH,
celková kupní cena činí 202.010,- Kč s
DPH. Kupující také uhradí náklady spojené s
převodem pozemku v katastru nemovitostí a
vypracování geometrického plánu.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje prodej části pozemku p.č. 767/27 v
k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 8 m2 panu M.
Š., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police
nad Metují. Kupní cena pozemku je stanovena
na 50,- Kč/m2, celková kupní cena činí 400,Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s
převodem pozemku v katastru nemovitostí a
vypracování geometrického plánu.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

7

USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 05 a 06/2017 ze dne 6. 3. a 20. 3. 2017
Rada města Police nad Metují:

I. projednala nabídku společnosti
GRANTIS Consulting s. r. o. (dále jen
„zpracovatel“) na zpracování dotační žádosti projektu „Od řemesla k počítači - tradiční řemesla a digitální technologie ruku
v ruce“ (dále jen „veřejná zakázka malého
rozsahu“), včetně zpracování studie proveditelnosti a CBA analýzy ve výši 75.000 Kč
ze dne 24. 2. 2017;
II. vyjímá s ohledem na charakter veřejné
zakázky malého rozsahu a s ohledem na
konečný termín podání dotační žádosti tuto
veřejnou zakázku malého rozsahu z působnosti směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;
III. schvaluje uzavření příkazní smlouvy se
zpracovatelem
IV. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy.
I. projednala návrh na změnu projektu «Chodník Police - Žďár» na projekt
«Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Police - Žďár»;
II. nesouhlasí s navrhovanou změnou projektového záměru a s pokračováním projekčních prací a prací souvisejících s přípravou projektu;
III. požaduje dokončit akci „chodník“ bez
dotační podpory z vlastních zdrojů obcí.
I. projednala a schvaluje návrh Jednacího
řádu Rady města Police nad Metují platný
od 7. 3. 2017.
I. projednala a bere na vědomí výpověď
nájemní smlouvy na pronajaté části pozemků p.č. 220/2, 220/5, 212/3, 212/4 a 220/7
v k.ú. Velká Ledhuje, kterou podala SK
Fagone o.s., se sídlem Jiráskova 227, Police
nad Metují, v zastoupení Mgr. Karla Nývlta.
Nájem bude ukončen ke dni 30. 4. 2017. K
tomuto datu budou pronajaté pozemky uvedeny do původního stavu.
I. projednala návrh Smlouvy o provizním
prodeji vstupenek č. 01/2017 uzavírané
mezi městem a Městským kulturním střediskem Červený Kostelec.
II. schvaluje uzavření Smlouvy o provizním prodeji vstupenek č. 01/2017 uzavírané
mezi městem a Městským kulturním střediskem Červený Kostelec.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem smlouvy
I. projednala pronájmem výkladní skříně č. 6 na pravé straně průchodu domem
Masarykovo náměstí čp. 17 pro umístění reklamní plochy k propagaci akcí Muzea papírových modelů a dalších kulturních akcí
ve městě.
II. schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na roční pronájem výkladní skříně č. 6 na
pravé straně průchodu domem Masarykovo
náměstí čp. 17 s panem Š. H. za cenu 1800
Kč/rok.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou
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podpisem smlouvy
I. projednala projektový záměr do grantového programu Královéhradeckého kraje
„Podpora činnosti turistických informačních center“
II. schvaluje podání grantové žádosti do
výzvy zveřejňované Královéhradeckým
krajem pro rok 2017 pod názvem „Podpora
činnosti turistických informačních center“
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
k podpisu žádosti o dotaci.
I. projednala výsledky hospodaření
Knihovny města Police nad Metují za rok
2016.
II. bere na vědomí hospodaření Knihovny
města Police nad Metují za období od 1. 1.
do 31. 12. 2016
III. konstatuje, že rozborem hospodaření
města byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
I. projednala výsledky hospodaření
Mateřské školy Police nad Metují za rok
2016.
II. bere na vědomí hospodaření Mateřské
školy Police nad Metují za období od 1. 1.
do 31. 12. 2016
III. konstatuje, že rozborem hospodaření
města byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
I. projednala výsledky hospodaření ZUŠ
Police nad Metují za rok 2016.
II. bere na vědomí hospodaření Knihovny
města Police nad Metují za období od 1. 1.
do 31. 12. 2016
III. konstatuje, že rozborem hospodaření
města byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
I. projednala výsledky hospodaření ZŠ a
MŠ Police nad Metují za rok 2016.
II. bere na vědomí hospodaření Mateřské
školy Police nad Metují za období od 1. 1.
do 31. 12. 2016
III. konstatuje, že rozborem hospodaření
města byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
I.
projednala
záměr
společnosti
VIRIDIUM.CZ s.r.o. rozšířit do místní části
«Záměstí“ Metropolitní optickou síť Police
nad Metují.
II. schvaluje rozšíření a trasy Metropolitní
optické sítě Police nad Metují společnosti VIRIDIUM.CZ s.r.o. v místní části
„ZÁMĚSTÍ“.
III. pověřuje odbor IMŽP do 4 měsíců od
rozšíření Metropolitní optické sítě Police
nad Metují do místní části „ZÁMĚSTÍ“

předložit RM ke schválení zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení
a strpění optické sítě. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou
finanční náhradu 5000,- Kč bez DPH s tím,
že náklady na zřízení věcného břemene
bude hradit oprávněný – VIRIDIUM.CZ
s.r.o.
I. projednala cenovou nabídku na výkon
investičního dozoru investora, koordinátora BOZP a závěrečné vyhodnocení akce na
projekt „Doplnění kanalizace - Police nad
Metují - místní část Záměstí“ předloženou
společností Ekologický rozvoj a výstavba s.
r. o., nám. Československé armády 37, 550
01 Jaroměř, IČ 27504 514
II. schvaluje cenovou nabídku na výkon
investičního dozoru investora, koordinátora BOZP a závěrečné vyhodnocení akce na
projekt „Doplnění kanalizace - Police nad
Metují - místní část Záměstí“ zpracovanou
společností Ekologický rozvoj a výstavba s.
r. o., nám. Československé armády 37, 550
01 Jaroměř, IČ 27504 514 ve výši 98 500,Kč bez DPH (119 185,- Kč vč. DPH).
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
k podpisu smlouvy.
I. se seznámila s variantami řešení příjezdu do nové zástavby 4 RD v Bělské ulici v
Polici nad Metují
II. schvaluje k dopracování projektové dokumentace variantu č. 2 spočívající ve zřízení rozšíření nájezdu z Bělské ulice.
III. pověřuje odbor IMŽP dopracováním
projektové dokumentace ve variantě č. 2
I. projednala návrh na změnu ceníku víceúčelového sportoviště.
II. schvaluje ceník víceúčelového sportoviště pro rok 2017 v předloženém znění
III. pověřuje sportovního referenta ke zveřejnění ceníku.
I. se seznámila s průběhem výběrového
řízení podlimitní veřejné zakázky na akci:
„Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici
nad Metují čp. 108», s protokolem o jednání
hodnotící komise I a II, s nabídkami uchazečů a s návrhem hodnotící komise na výběr
nejvýhodnější nabídky.
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy a
přístavba ZUŠ v Polici nad Metují čp. 108“
firmu MATEX HK s.r.o. IČO: 259 68 807, se
sídlem Kladská 181, 500 02 Hradec Králové
s nejnižší nabídkovou cenou 16.470.234,43
Kč bez DPH (tj. 19.928.983,66 Kč včetně
DPH) a současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu
Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala účetní závěrky příspěvkových
organizací za účetní období 2016 sestavené
k 31. 12. 2016.
II. schvaluje účetní závěrky příspěvkových
organizací:
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Základní umělecká škola Police nad Metují.
Základní škola a mateřská škola Police nad
Metují, okres Náchod.
Mateřská škola Police nad Metují.
Knihovna města Police nad Metují.
Schválením účetní závěrky se rozumí také
schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení.
I. bere na vědomí poskytnuté vysvětlení investičního technika města Ing. Pavla
Scholze ve věci škodní události poškození
garáže u bytového domu čp. 279 v Polici
nad Metují (v sousedství areálu bývalé firmy
Milpo), ve vlastnictví paní Jany Průchové;
II. schvaluje uzavření předložené smlouvy
o náhradě vzniklé škody ve výši 30.000,Kč mezi městem a paní J. P., bytem xxxx,
Hronov, PSČ 549 31, za poškození garáže
u bytového domu čp. 279, v ul. Na Babí,
v Polici nad Metují, v souvislosti s odstraňováním budov areálu bývalé společnosti
MILPO s. r. o.;
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu
Jenkovou podpisem smlouvy o náhradě
škody.
I. projednala žádost paní Jany Průchové na
odkup částí pozemků p.č. 88/1, st. p.č. 432/4
a st. p.č. 432/3 v k.ú. Police nad Metují.
II. doporučuje ZM neschválit záměr prodeje a prodej částí pozemků p.č. 88/1, st.
p.č. 432/4 a st. p.č. 432/3 v k.ú. Police nad
Metují o výměře cca 80 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP projednáním úpravy stávající smlouvy o výpůjčce
pozemků.
I. projednala možný prodej pozemku p.č.
715/108 a části pozemku p.č. 715/92 v k.ú.
Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
715/108 a části pozemku p.č. 715/92 v k.ú.
Police nad Metují o celkové výměře cca
5100 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle návrhu na úřední desce města
Police nad Metují.
I. projednala nepotřebnost výpůjčky pozemku p. č. 1261 v k.ú. Police nad Metují
II. schvaluje zrušení usnesení č. 05/26/2016
o výpůjčce pozemku p.č. 1261 v k.ú.
Police nad Metují o výměře cca 1367 m2 z
důvodu nepotřebnosti předmětu výpůjčky.
III. pověřuje odbor IMŽP informovat žadatele o výpůjčku.
I. projednala žádost společnosti Hauk s.r.o.
Police nad Metují na odkup pozemku p.č.
1261 a části pozemku p.č. 999/5 v k.ú.
Police nad Metují.
II. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
1261 a části pozemku p.č. 999/5 v k.ú.
Police nad Metují o celkové přibližné výměře 1686 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru na úřední desku města Police nad
Metují.
I. projednala doporučení hodnotící komise veřejné zakázky na rekonstrukci
Hlavňovského rybníka
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II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
Hlavňovského rybníka“ společnost ZVČ s.
r. o., IČO 252 923 15, se sídlem Bří. Štefanů
499, 500 03 Hradec Králové, s nabídkovou
cenou 2 298 302,10 Kč bez DPH (tj. 2 780
945,54 Kč včetně DPH) a současně také
schvaluje uzavření smlouvu o dílo.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu
Jenkovou k podpisu Smlouvy o dílo.
I. projednala přípravu výběrového řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky
„Stavba RD Brandejsova, Police nad Metují
- dopravní a technická infrastruktura“ a parametry výběru dodavatele této zakázky.
II. schvaluje následující parametry výběrového řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Stavba RD Brandejsova,
Police nad Metují - dopravní a technická
infrastruktura“
1. kritéria hodnocení: nabídková cena váha 100%
2. obeslané firmy: SVOBODA a.s. Meziměstí, STRABAG a. s. - Hradec
Králové, S a M silnice a mosty - Česká
Lípa, EUROVIA CS a.s. - Hradec Králové,
M SILNICE a.s. - Pardubice, SOVIS Hradec Králové, REPARE Trutnov, Alprim
CZ s.r.o. Velké Poříčí
3. výběrová komise: Ing. Xenie
Hambálková - referentka správy dotací;
Ing. Pavel Scholz - investiční technik; Vít
Hynek, DiS. - investiční technik; Mgr. Jiří
Škop - místostarosta; Petr Jenka - TS Police
n. M. s.r.o. - náhradníci: Ing. Pavel Pohner
– tajemník; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP, Ing. Helena Ištoková - vedoucí
FSO; Michal Mucha a Ing. Pavel Kalibán
- TS Police nad Metují s.r.o.
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření
obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a vyhodnocení nabídek podle
schválených kritérií.
I. projednala jmenování hodnotící komise
výběrového řízení na podlimitní veřejnou
zakázku „Stavební úpravy požární zbrojnice Police nad Metují“.
II. jmenuje hodnotící výběrové komise ve
složení:
Ing. Xenie Hambálková - referentka správy
dotací; Vít Hynek, DiS. - investiční technik;
Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Jiří Hubka velitel JSDH, Ing. Pavel Pohner – tajemník
náhradníci: Ing. Pavel Scholz - investiční
technik; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru
IMŽP, Ing. Helena Ištoková - vedoucí FSO
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření
obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a vyhodnocení nabídek podle
schválených kritérií.
I. projednala projektový záměr pořízení
automobilu pro pečovatelskou službu
II. souhlasí s podáním žádosti o podporu
projektu pod názvem „Zlepšení vybavenosti terénních a ambulantních služeb v Polici
nad Metují“ v rámci programu Rozvoj
a obnova materiálně technické základny

sociálních služeb 2016 - 2020 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí
České republiky
III. pověřuje Xenii Hambálkovou s přípravou projektové žádosti.
I. projednala bezúplatný převod pozemků
p.č. 87/4 a 87/5 v k.ú. Velká Ledhuje z majetku spolumajitelů paní J. K. a pana S. K.
do majetku města Police nad Metují.
II. doporučuje ZM schválit bezúplatný
převod pozemků p.č. 87/4 o výměře 63
m2 a p.č. 87/5 o výměře 456 m2, oba v k.ú.
Velká Ledhuje, od spolumajitelů paní J. K.,
nar. dne xx.xx.xxxx, xxxx, 542 35 Velké
Svatoňovice a pana S. K., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, 470 06 Česká Lípa, do
majetku města Police nad Metují. Město
Police nad Metují uhradí náklady spojené s
převodem pozemků.
III. ukládá odboru IMŽP předložit výše
uvedený návrh na bezúplatný převod k projednání ZM.
I. projednala návrh Ceníku pronájmů nebytových prostor spravovaných organizační
složkou Pellyho domy
II. schvaluje Ceník pronájmů nebytových
prostor se službami ve správě organizační
složky Pellyho domy s platností od 1. 4.
2017
III. pověřuje vedoucí organizační složky
Pellyho domy zveřejněním Ceníku pronájmů a služeb
I. projednala předložené nabídky na provedení personálního auditu MěÚ, OS CVKS
Pellyho domy, OS MPM a MP.
II. schvaluje provedení personálního auditu firmou GNOSTIKA CONSULTING,
s.r.o., IČ 24821039, Rybalkova 27, 101 00
Praha 10.
I. projednala nabídku společnosti Neogenia
s.r.o., Millenium Center, Hybešova 42, 602
00 Brno na provozování systému a aplikace
„Mobilní rozhlas“
II. schvaluje uzavření objednávky na provoz systému a aplikace „Mobilní rozhlas“
s touto společností na období 2 let
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem objednávky
I. projednala žádost o bezplatné užití znaku města při akci „Běh na Hvězdu“
II. schvaluje TJ Spartak Police nad Metují
bezplatné užití znaku města v propozicích
a během sportovní akce „Běh na Hvězdu“.
I. projednala realizaci zakázky malého
rozsahu „Výměna oken v 1.NP v MPMPM“
v Polici nad Metují.
II. schvaluje vítěze poptávkového řízení
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v 1.NP v MPMPM“ v
Polici nad Metují firmu Stavební společnost
Punica s.r.o., Hostovského 565, Hronov, IČ:
03574580, s nabídkovou cenou 106.364,bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o
dílo.
III. pověřuje starostku podpisem smlouvy
o dílo.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í
Pravidelná změna
intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu

Oznamujeme
občanům
Radešova,
Hlavňova, Pěkova a Honů, že po 17. kalendářním týdnu (tedy od 1. květnového týdne)
nastane pravidelná změna z týdenního na
14-ti denní interval svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic. Svážet se bude
v lichých týdnech (19., 21., … 37.). Změna na
týdenní svoz pak nastane opět v září, a to po
37. kalendářním týdnu.

Nevyvezení odpadu
z popelnice

Čas od času se stává, že nedojde k vyvezení odpadu z popelnice. Pokud tato situace
nastane, a není způsobena vlastníkem sběrné
nádoby, obraťte se na MěÚ, kde v případě
oprávněného důvodu obdržíte obratem náhradní plastový pytel.

Hnědé kontejnery na
bioodpad z domácností

Vývoz každý týden ve středu.
V loňském roce byly na osmi stanovištích pro sběr tříděného odpadu (u
zdravotního střediska, pod Havlatkou,
za Pellyho domy, u dřevěnky, v Malé
Ledhuji, v Ostašské ul., na sídlišti pod
kotelnou a na sídlišti pod prodejnou)
umístěny hnědé kontejnery pro odkládání bioodpadu z domácností. Do těch-

to hnědých kontejnerů je možné odkládat
biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu z domácností, tedy slupky a zbytky z ovoce a zeleniny • kávové a čajové

zbytky, filtry a sáčky • zbytky pečiva •
skořápky z vajíček a ořechů • rozměrově
upravená papírová lepenka, papírové kapesníky, ubrousky • podestýlka domácích

býložravých zvířat •.pokojové květiny a
uvadlé řezané květiny bez stuh a jiných
plastů. Naopak tam není možné odkládat směsný komunální odpad • odpad
živočišného původu - kosti, vnitřnosti,
odřezky a zbytky masa, kůže • stolní oleje
a tuky • exkrementy masožravých zvířat
• popel z uhlí, cigaret • prach a prachové
sáčky z vysavače • časopisy • plasty, sklo,
kovy, textil, kameny • rostliny napadené
chorobami • chemicky ošetřené materiály a zbytky barev, laků • stavební odpad
apod. Vývoz těchto kontejnerů zajišťuje
spol. Marius Pedersen a.s. (MP), svezený
bioodpad je kompostován.
V poslední době zjistili pracovníci
spol. MP, že do těchto kontejnerů jsou
odkládány plastové tašky se směsným
komunálním odpadem, stavební odpad a
jiné nevhodné odpady, které komplikují
zpracování a využití této cenné suroviny,
kterou bioodpad bezesporu je. Žádáme
proto ty, kteří nedodržují výše uvedené instrukce a doposud nevědí, že plastové tašky
se směsným odpadem a jiný výše uvedený
odpad se nerozkládá a nelze ho kompostovat, aby odpad správně třídili a odkládali
tam kam patří ! Děkujeme za pochopení.

Nabídka transportních vaků
na trávu a listí

Město Police n. M. nabízí k prodeji
vaky, pro usnadnění odvozu posečené trávy
a listí ze zahrad a ostatních ploch zeleně do
sběrného dvora. Vaky jsou vyrobeny z pevné
kašírované tkaniny, mají rozměr 55 x 65 x 65
cm a na dvou protilehlých stranách mají dvě
ucha pro snadné nesení a vyklopení obsahu
do kontejneru ve sběrném dvoře. Cena vaku
je 150,- Kč. Podmínkou prodeje je závazek
používání vaku k účelu, ke kterému je určen, tedy pro shromáždění a odvoz posečené

trávy a listí do sběrného dvora. V případě
zájmu zajděte na městský úřad, odbor IMŽP,
zavolejte na číslo: 491 509 993 nebo napište
na mailovou adresu: troutnar@meu-police.cz.

Sezónní otvírací doba
ve sběrném dvoře

Od 1. dubna začíná ve sběrném dvoře
sezónní otvírací doba. Bude otevřen tři dny
v týdnu, a to v pondělí od 17 do 20 hod., ve
středu od 13 do 18 hod. a v sobotu od 8. do
12. hod. Tato rozšířená otvírací doba byla zavedena především z důvodu možnosti pro odkládání biologického odpadu rostlinného původu ze zahrad (především trávy, větví, listí)
a potrvá do 30. září. Využijte této možnosti.
Ing. Jan Troutnar

EKO LAMP

Dovolte abychom Vám novou mobilní
aplikaci Kam s ní, která spotřebitelům pomůže vyřešit otázku, jak naložit s vysloužilými
světelnými zdroji.
Bližší informace a odkazy ke stažení naleznete na našem webu: http://www.ekolamp.
cz/cz/spotrebitele-verejnost/kam-s-ni
Budeme velmi potěšeni, pokud aplikaci
sami vyzkoušíte a dáte nám vědět, jak se Vám
líbí - buď přímo hodnocením v obchodě s
aplikacemi nebo zprávou na náš e-mail info@
ekolamp.cz. Také budeme rádi, když o aplikaci řeknete svým klientům a známým, pro které
by mohla být rovněž užitečná.

Děkujeme za spolupráci, tým EKOLAMP

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika

Dle dostupných údajů má k 28.2.2017
Police nad Metují 4109 obyvatel.

Jubilea

V únoru 2017 slavili:
70 let

80 let
85 let
90 let

paní Margit Davidová
paní Zdeňka Karpfová
pan Jiří Seifert
pan Miroslav Kollert
paní Vlasta Ptáčková
paní Věra Linhartová
paní Miroslava Kopecká
pan Josef Drašnar

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a
krásné dny plné pohody
v dalších letech
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Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí, a nepřejí si být jmenováni v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu
komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz, tel. 491 509 990
Dagmar Hambálková - matrikářka

Dne 6. 4. 2017 oslaví naše maminka, babička

paní ANNA KRUPOVÁ
z Police nad Metují
75. narozeniny.
Maminko, chceme Ti poděkovat za
Tvoji lásku a starostlivost, kterou nám
věnuješ, a přejeme Ti stále hodně
zdraví životního elánu a radosti
synové Dezider a Luboš
Polický měsíčník - duben 2017

Bratr Jaroslav Rus oslavil své životní jubileum

Dne 11. 3. 2017 oslavil své 70. narozeniny
náš dlouholetý člen, bratr Jaroslav Rus, který
ve Sboru dobrovolných hasičů Velká Ledhuje
působí od roku 1. 1. 1964 a za tu dobu se stal
nepostradatelnou součástí sboru.
Hasičský sport si bratr Rus oblíbil už
v dětství a jeho záliba mu vydržela až do
nynějška. Do sboru Velké Ledhuje nastoupil
už jako kluk, přičemž ve sboru působil
v podstatě nejprve jako běžný řadový člen,
ale už v té době začal horlivě sbírat rady a
zkušenosti od starších členů, tehdy ještě Svazu
požární ochrany ve Velké Ledhuji. Nasbírané
zkušenosti mu dopomohly k tomu, že za
dobu svého působení mohl vykonávat řadu
důležitých funkcí a měl tak příležitost se na sbor
podívat z více úhlů pohledu. Nejvýznamnější
funkcí, kterou zastával, bylo 33-ti leté
působení jako velitel „Dobráků“, tedy sboru
dobrovolných hasičů Velké Ledhuje. Tuto
svoji funkci předal v roce 2005 současnému
veliteli, bratru Aleši Trojtlovi, který od
něho nasbíral mnoho cenných zkušeností
z velitelské funkce, kterou po celou dobu
vykonával ke vší cti. Mimo velitelské funkce
bratr Rus zastával i funkci předsedy výboru,
předsedy revizní komise a v posledních letech
pak především funkci kronikáře sboru a
řidiče. V době, kdy vykonával tyto funkce, se
také účastnil například zasedání města Police
či okrskových schůzí, kam byl vysílán jako
odpovědný zástupce sboru.
Jak bylo řečeno, velitelskou funkci
vykonával spoustu let bratr Rus. V roce
2005 ji předal svému nástupci, kterého čeká
nepochybně minimálně stejně dlouhá kariéra
na postu velitele. Někoho by možná mohlo
napadnout, že je to dobrá funkce, protože
velitel sboru jen rozkazuje, na všechno
má své lidi, sbor se bez něho neobejde
a u každého rozhodování musí být. Ono
to tak skutečně může vypadat, protože
díky předešlým činitelům sboru (velitele,
materiálně-technického referenta, předsedy),
jmenovitě bratra Teimera, bratra Hauschkeho,
bratra Krtičky (kteří na nás bohužel už
dohlížejí z hasičského nebe), bratra Rusa
a v posledních letech bratra Trojtla, sbor

funguje v zajetých kolejích, každý ví, na koho
se může spolehnout a společně to všem klape,
i když je pravdou, že se v poslední době sbor
potýká s dříve zapovězeným „nemám čas“.
A právě z toho důvodu je jasné, že dobrého
velitele z člověka nedělá jen ovládání teorie
při zdolávání živlů, ale je to trochu i o něčem
jiném. Po 12 letech ve funkci současný velitel
Aleš Trojtl tvrdí: „Hledím s obdivem na to, co
Jarda, a samozřejmě i ostatní předešlí velitelé,
dokázali. Dokázali totiž spojit a udržet ve
sboru lidi nadšené pro společné akce, a to
nejen těch zábavných, ale také lidí ochotných
pomoci při brigádách, ze kterých pak sbor
pořádal výlety i pro rodinné příslušníky svých
členů a ti lidé ho nikdy nenechali na holičkách.
Smekám nad tím, jak byla členská základna
připravená a vycvičená. Člověk, který bez
nátlaku a doprošování přesvědčí ostatní, aby
ve svém volném čase pomáhali druhým a
budovali dobrou pověst sboru, to je pro mne
rozený velitel a jsem rád, že jednoho takového
znám a měl jsem tu čest se od něho učit. Díky,
Jardo!“
Bratr Rus se v průběhu let podílel na
organizaci a pořádání mnoha kulturních akcí,
které s hasiči nějak souvisely – šlo především
o bezpočet hasičských plesů a zábav, pořádání
silvestrovských oslav a mikulášských oslav
pro děti, které však postupem let z hasičského
repertoáru vymizely. Nevymizelo však
hasičské nadšení našeho bratra. Neúnavně
po celou dobu nejen aktivně zasahoval při
nejednom požárním zásahu, ale závodil
také na hasičských soutěžích – prošel si jak
těmi klasickými, tak „srandamačem“ staří
vs. mladí, který se koná vždy po skončení
soutěže v Ochozi, svoji účast nevynechal
ani na soutěžích hasičských veteránů, či na
námětových cvičeních. Vedle kulturních a
soutěžních akcí přiložil vždy své ruce k dílu
i při různých brigádách a údržbách hasičské
zbrojnice či buňky na cvičišti v Ochozi,
kde ostatní členové sboru vřele uvítali jeho
šikovnost a um truhláře. V neposlední řadě
nesmíme opomenout ani jeho účast na
každoročních tajných výletech sboru, které
se konají vždy na jaře a na podzim, a na

kterých je, pokud to zdraví dovolí, stálým
účastníkem. Co se týká kulturních akcí, které
se v posledních letech omezily především
na každoroční soutěž O pohár starostky
města Police, konanou v Ochozi na cvičišti
a pořádání pouťové zábavy v Pellyho parku,
tak ani tam by se to bez výrazné pomoci bratra
Rusa neobešlo, protože je jedním z mála, který
se pravidelně podílí na přípravách a organizaci
těchto akcí. Za dobu jeho působení ve výboru
sboru Ledhujáci pomáhali mimo jiné také
stavět hasičskou zbrojnici (více než 370
zdarma odpracovaných hodin), byl pořízen
vůz Saviem, navázalo se přátelství se sbory
v německém Jütterbogu a polské Swidnici,
vybudovalo se cvičiště v Ochozi. Nutno
dodat, že všem jmenovaným aktivitám se bratr
Jaroslav Rus věnoval i nadále věnuje ve svém
volném čase, někdy i na úkor vlastní rodiny,
a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.
Za dobu svého členství u SDH Velká
Ledhuje byl bratr Jaroslav Rus za svoji práci
také několikrát odměněn. Pochlubit se může
například vyznamenáním za příkladnou
práci, vyznamenáním za zásluhy, za věrnost
a za dlouholetou práci pro SDH VL mu
byla také udělena medaile svatého Floriána,
patrona hasičů. Tato hasičská ocenění jsou jen
doceněním toho, co pro náš sbor a hasičinu
bratr Jaroslav v našem městě dělal.
Bratr Jaroslav Rus zůstává i nadále
důležitým a věrným členem Sboru
dobrovolných hasičů ve Velké Ledhuji, čehož
si všichni, vzhledem k upadajícímu zájmu
mladších členů sboru, moc ceníme a doufáme,
že se s námi bude ještě spoustu dalších let
dělit o své dobře míněné rady, pro které si
k němu mladší ročníky čas od času zajdou,
a že nám bude i nadále pomáhat zajišťovat
bezproblémové fungování našeho SDH, nejen
při pořádání kulturních a jiných akcí.
Za celý Sbor dobrovolných hasičů z Velké
Ledhuje přejeme ještě jednou všechno nejlepší
k životnímu jubileu a hodně zdraví do dalších
let, bratře Jardo!
Aleš Trojtl a Michaela Lojšková

K N I H OV N A
výtvarníky, aby si zaslouženou odměnu vyzvedly v knihovně ve dnech pondělí 12 – 17
hodin nebo čtvrtek 12 – 17.30 hodin.

Vyhlášení výsledků výtvarné Seznam výtvarníků:
soutěže na téma ČTYŘLÍSTEK
PETERKOVÁ Evelína + PETERKOVÁ Adriana
Z TŘESKOPRSK
FULKOVÁ Katrin

Během jarních prázdnin ve dnech 20.
– 24. února 2017 měly děti možnost zapojit
se do výtvarné soutěže na téma Čtyřlístek
z Třeskoprsk. Výtvarné materiály a pomůcky
byly pro zájemce připraveny v knihovně, a tak
stačilo jen zapojit vlastní fantazii a výtvarné
nadání.
Po důkladném zvážení a zhodnocení
vzniklých výtvorů jsme se rozhodli, že každý, kdo se soutěže zúčastnil, si zaslouží odměnu. Proto vyzýváme všechny zúčastněné
Polický měsíčník - duben 2017

HUŠKOVÁ Kamila
VACKOVÁ Kateřina + VACKOVÁ Alenka
BOUČEK Jan + BOUČEK Jakub
ČIŽINSKÝ Daniel
PÁŠMA Tobiáš + PÁŠMOVÁ Julie
NOSEK Saša + NOSEK Matouš
SEIDLMANOVÁ Anita Ella
SVOBODA Karel + ŠIMERA Dan
FULKOVÁ Zuzana
TAUCHMANOVÁ Marie
KNITTELOVÁ Lucie + KNITTELOVÁ Marie
THÉROVÁ Petra

KOKYOVÁ Viktorie + KOKY Sebastian
Viki a Bára z Liberce
Výtvory dětí jsou ke zhlédnutí na chodbě před
knihovnou.
GRATULUJEME!

Noc literatury 10. května 2017

Projekt vychází z předpokladu, že literatura je nástrojem vzájemného porozumění a kulturní výměny a napomáhá odstraňovat komunikační bariéry. Noc literatury
přibližuje veřejnosti současnou evropskou
literaturu.
Do Noci s literaturou se ponoříme 10.
května 2017 od 18 hodin. Sraz je před
knihovnou a odtud se vydáme na jízdu za
literaturou.
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Čtenáři sobě aneb čteme
společně

Přijďte na setkání se zajímavou knížkou.
Přineste své oblíbené knížky, přečtěte z nich
úryvek ostatním a inspirujte je ke čtení.
Hostem Mgr. Michala Bureše bude herec,
dabér, dlouholetý ředitel pražského Divadla
Jiřího Wolkera – pan Karel Richter, který
přečte několik svých povídek, v nich mimo
jiné zavzpomíná i na slavné herecké kolegy.
Dětské oddělení knihovny pondělí
3. dubna 2017 od 18 hodin.

Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Samozřejmě si poslechneme čtení v podání osvědčeného a vynikajícího pana Františka
Pivoňky.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Audioknihy

Pondělí 3. dubna od 18 hod. v polické knihovně

V prosincovém měsíčníku jsme informovali, že zahajujeme půjčování audioknih.
Najdete je v oddělení pro dospělé i v oddělení
pro děti. Nyní uvádíme některé z titulů, které
si můžete vypůjčit a „přečíst“ = poslechnout:
May, Peter: Výjimeční lidé
Nesbo, Jo: Doktor Proktor a vana času
Nepil, František: Dobré a ještě lepší jitro
Svěrák, Zdeněk: Povídky a Nové povídky
Hrabal, Bohumil: Obsluhoval jsem anglického krále
Doyle, Arthur: 15 Případů Sherlocka Holmese
Smoljak, Ladislav: České nebe
Smoljak, Ladislav: Posel světla a další
Miler, Zdeněk: O zvědavém štěňátku
Kirschner, Miloš: Hurvínkovi Staré pověsti
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe
Vaše knihovnice

• každý bude mít možnost představit své
oblíbené knihy
• naskytne se ideální příležitost pro přednes
vlastní tvorby
• setkání oživí svým autorským čtením Karel
Richter - pražský herec, dabér a bývalý
ředitel Divadla Jiřího Wolkera
Občerstvení zajištěno.

Opět se sejdeme nad stránkami knih při
společném čtení 4. dubna, v 15 hodin v dětském oddělení knihovny. Tentokrát nás bude
doprovázet i povídání o čaji. Přijďte si poslechnout něco málo z historie čaje, o různých
způsobech jeho přípravy a jednotlivých druzích v podání Bc. Heleny Sauerové.

Nabídka knih:

yy Rosen, R. D.: Děti, které přežily.
Osud tří ukrývaných židovských dívek za
2. světové války.
yy Cílek, Roman: Skorzeny - život na hraně.
Strhující příběh člověka, který svou nespornou odvahu a inteligenci za všech
okolností, tedy za války i po válce, nabídl
do služeb zla.
yy Emmert, František: Atentát na Heydricha.
Monografie doplněná o historické dokumenty rekapituluje protektorátní působení a smrt předního nacistického činitele
Reinharda Heydricha i průběh následné
heydrichiády.
yy Padevět, Jiří: Krvavé léto 1945 - poválečné násilí v českých zemích.
Přehled míst v České republice, kde v období od května do srpna roku 1945 docházelo k různým případům násilí.
yy Bachmannová, Jarmila: Slovník podkr-

konošského nářečí.
Ve zhruba 13 500 heslech je zachycena
slovní zásoba z celé západní, tradičně české části Podkrkonoší
yy Perry, Bruce D.: Chlapec, kterého chovali jako psa.
Příběhy deseti skutečných a nejzávažnějších případů dětského psychiatra Bruce D.
Perryho, které popisují hluboké duševní
otřesy dětí a jejich následné zotavování po
traumatických zkušenostech.
yy Nezbeda, Ondřej: Průvodce smrtelníka prakticky o posledních věcech člověka.
Autor, novinář a pečovatel v hospici,
shrnuje praktické rady kolem posledních
chvil života, ale také zachycuje rozhovory
s odborníky, umírajícími i pozůstalými.
yy Weissert, Frank: Základy rybolovu pro
kluky a holky.
Kniha doporučuje rybolov jako jednu z
mnoha možností trávení volného času, následují kapitoly, které se vztahují k typu

yy

yy
yy
yy

vod, druhům sladkovodních ryb, rybářskému náčiní a technice lovu.
Kintrup, Martin: Paleo vaření - snadno a
bez námahy.
Podle těchto receptů zvládnete uvařit za
20 až 30 minut. Některé věci jsou při paleo stravování tabu - cereálie, cukr, mléčné výrobky a luštěniny. Místo toho zde
najdete recepty na lehká jídla bez umělých aditiv, přesně podle hesla „zjednodušte svou stravu“.
Poledňáková, Marie: Ten, kdo tě miloval.
Detektivní román známé režisérky a scénáristky.
Grisham, John: Osamělý střelec.
Nový krimithriller z prostředí americké
justice.
Boučková, Tereza: Život je nádherný.
Třetí část volného triptychu autobiografických próz zachycuje události od Štědrého
dne roku 2010 do 23. prosince roku 2011.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A

Muzeum Města Police nad Metují

Velikonoce v Dřevěnce

Cech panen rukodělných a Regionální muzeum v Náchodě
zvou na tradiční Velikonoční řemesla do staré školy Dřevěnky v
Polici nad Metují. Akce se uskuteční u příležitosti Velikonočních
trhů v Polici nad Metují v sobotu 8. 4. 2017. Otevřeno bude od
9,00 do 16,00 hod.
Členky cechu panen rukodělných předvedou staré rukodělné
techniky jako drátování, zpracování kukuřičného šustí, paličkování, tkaní na rámu a kolíkovém stavu, velikonoční aranžování,
výroba pletených a háčkovaných hraček, zpracování ovčí vlny
na kolovrátku, či výrobky z proutí. Již tradičně bude pro návštěvníky připraveno tradiční občerstvení, ale také jedno překvapení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mgr. Jan Tůma
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SDH Suchý Důl vás srdečně zve na

16. dubna 2017 od 19 h
Suchý Důl - kulturní dům

Heebie Jeebies
Vivian / Cugrunt
Polický měsíčník - duben 2017

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
S PellyKartou za kulturou.
Výhodně!

I letos bude v Informačním centru v
provozu půjčovna koloběžek Kostka.
Vzniká aktualizovaná verze tištěných
materiálů – Průvodce Polickem, leták o
městě a okolních přírodních zajímavostech.
Během dubna budeme připravovat
žádost o finanční podporu na činnost
turistických informačních center,
z grantových programů Královéhradeckého kraje.

Stanislav Kubín, Alfréd Strejček: „…
kde i smrt je čistá...“
Středa 12. 4. 2017 od 14:30 hodVstupné: 60 Kč

Kromě Informačního centra je možné
zakoupit nebo rezervovat vstupenky
na všechny akce pořádané Pellyho
domy také na pokladně divadla.

Projekce fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše
Úterý 25. 4. 2017 od 18:00 hod
Tuva - zapomenutá republika Ruské
federace je pravým rájem pro dobrodruhy. Opuštěné hory Sajany a Ergaki,
čarokrásné pastviny, život Tuvinců
plný tradic, pastevecké jurty, kumys,
Kyzyl, tradiční zápas břicháčů, i největší slavnost Naadam. Často se Tuvě
přezdívá Země Šamanů pro mimořádnou tradici a velkou sílu.

REZERVACE, PRODEJ A VRACENÍ
VSTUPENEK

PellyKarta přináší svým držitelům
různé výhody:
• slevu na projekce kina a cestopisy
• slevy na další vybrané akce
• možnost zasílání novinek na mailovou zadanou mailovou adresu
• slevu 5% z ceny 5. vstupenky, slevu
10% z ceny 10. vstupenky, 25. vstupenku zdarma
• po dobití finanční hotovosti (tzv.
kreditu) lze PellyKarty využívat jako
elektronickou peněženku a platit s ní
vstupné na akce pořádané Pellyho
domy
• uvedené výhody mohou držitelé
PellyKarty využívat bez ohledu na to,
zda platí hotově nebo využívají dobití
kreditu
• PellyKarta je přenosná

Pokud máte zájem o vydání PellyKarty,
více informací získáte v Informačním
centru nebo v pokladně Kolárova divadla. Na obou místech je možné si
kartu zařídit - je pouze potřeba uhradit jednorázový poplatek 29 Kč a vyplnit jednoduchý formulář.

PRODEJ VSTUPENEK V NÁCHODĚ

Od května 2017 budeme spolupracovat s městským Informačním centrum
v Náchodě, kde bude možné zakoupit
vstupenky na akce pořádané Pellyho
domy.
PŘÍPRAVY NA TURISTICKOU SEZÓNU probíhají:
V březnu byla, po téměř 10 letech
provozu, spuštěna nová verze webových stránek www.policko.cz
Spolupracujeme na přípravě letních
turistických novin Kladského pomezí i
letních novin Broumovska.

Polický měsíčník - duben 2017
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1/ REZERVACE VSTUPENEK
Standardně jsou vstupenky rezervovány na 5 dnů. Výjimečně lze
domluvit vyzvednutí na místě –
v takovém případě je nutné rezervované vstupenky vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem představení (poté se
v prodejním systému automaticky
uvolní k dalšímu prodeji).

2/ VRÁCENÍ VSTUPENEK
Bez předchozí dohody není možné
zakoupené vstupenky bezprostředně před zahájením akce (na pokladně divadla, pokladně v sále
Pellyho domů) vrátit.
Vstupenky lze, ve výjimečných případech, vrátit v průběhu předprodeje
v Informačním centru. Na stornování
vstupenek není žádný nárok.

Pokladna je otevřena vždy hodinu před
zahájením akce.
Pellyho domy

PELLYHO DOMY

CVIČENÍ S OLGOU ŠÍPKOVOU

Sobota 1. 4. 2017, 9:30 - 12:30 hod
Vstupné: 270 Kč

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
6. - 8. 4. 2017

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ AMATÉRŮ

Úterý 11. 4. 2017 od 17:00 hodVstupné: dobrovolné

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

KOLÁROVO DIVADLO
Zbigniew Czendlik:

POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
Středa 5. 4. 2017 od 18:00 hod
Vstupné: 100 Kč

TUVA - ZEMĚ DIVOKÝCH HOR
A ŠAMANŮ

Tomáš Kubeš se fotografii vášnivě
věnuje již od dětství, profesionálně od
roku
1998.
Vystudoval
střední
polygrafickou školu a několik let prožil
cestováním v Africe a poznáváním
tohoto svého zamilovaného kontinentu.
Procestoval také i Evropu a Asii, celkem
fotografoval reportáže ve více jak 100
zemích světa. Vedle reportážní
fotografie se věnuje také portrétu,
architektuře, reklamě a humanitární
fotografii. Je autorem fotografií k
několika knihám.
Jeho snímky a články můžete najít v
České republice v titulech, jako jsou
Koktejl, Lidé a Země, Instinkt, Vlasta,
Katka, Travel in the Czech republic,
Travel Digest, Travel Focus, Hospodářské Noviny a mnoha dalších.
www.tomaskubes.cz
Vstupné:
80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty a děti
do 15 let
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KINO
OSCAROVÝ DUBEN
ZOOTROPOLIS:
MĚSTO ZVÍŘAT

Úterý 4. 4. 2017 od 17:30 hod
Oscar za Nejlepší celovečerní animovaný film
Moderní metropole zvířat Zootropolis
je město jako žádné jiné. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá
myška. Když však do města dorazí
optimistická strážnice Judy Hopkavá,
zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat
není žádná legrace.
Délka projekce: 109 min
Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

MOONLIGHT

Úterý 4. 4. 2017 od 20:00 hod
Oscar za Nejlepší fílm
Nadčasový příběh dospívání a hledání
sebe sama je zasazený do drsných
kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý
Chiron bojuje o svoje místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo
silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se
plní láskou, bolestí i touhou. Moonlight
zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální identity ve třech různých životních etapách od dětství až
po dospělost. Je zároveň portrétem
mladého člověka, současných amerických předměstí i nepostřehnutelných
sil, které formují lidské životy.
Drama, USA, 2016 / Délka projekce:
111 min
Vstupné: 80 Kč

LICHOŽROUTI

Úterý 18. 4. 2017 od 17:30 hod
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí
s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z
každého páru ponožek vždy zůstane
jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž
živí! Osudy hlavních protagonistů
LICHOŽROUTŮ a jejich největšího
protihráče, podivínského a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého LICHOŽROUTA
HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu
velká dobrodružství…
Animovaný / Rodinný, Česko / Slovensko, 2016 / Délka projekce: 83 min
Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty
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HACKSAW RIDGE:
ZROZENÍ HRDINY

Úterý 18. 4. 2017 od 20:00 hod
Oscar za nejlepší střih, Oscar za nejlepší zvuk, Cena BFCA Critics' Choice
Award 2016 za nejlepší akční film
Krátce poté, co Japonci 7. prosince
1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se tehdy třiadvacetiletý Američan
Desmond Doss, tak jako mnoho jiných
mladíků, do služby vlasti. Z hloubi
svého přesvědčení však odmítal nosit
jakoukoliv zbraň a zabíjet. Stal se
zdravotníkem 307. pěšího pluku 77.
pěší divize. Skutečnost, že Doss odmítal zbraň, se nesetkávala s pochopením
u jeho spolubojovníků. Jen blázen by
chtěl, aby mu v boji kryl záda chlapík,
vyzbrojený pouze odhodláním a lékárničkou. Často musel čelit nevraživosti
a útokům ostatních vojáků. Přesto,
jako jediný americký voják ve 2. světové válce, bojoval v první linii neozbrojený. V březnu 1945 vypukla krvavá
bitva o Okinawu. Dossova rota měla za
úkol dobýt 120 metrů vysoký útes.
Když vojáci vyšplhali s pomocí lan na
vrchol, dostali se do těžké dělostřelecké, minometné a kulometné palby.
Vojín Doss se odmítl ukrýt a zůstal
uprostřed krvavého pekla. Snášel jednoho zraněného po druhém z útesu do
bezpečí. Během vyčerpávajících 12
hodin, za stálého ostřelování, zachránil
životy 75 mužů...
Životopisný / Válečný / Historický /
Drama, USA / Austrálie, 2016 / Délka
projekce: 139 min
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

OSTATNÍ
VELIKONOČNÍ TRH

Sobota 8. 4. 2017 /Masarykovo náměstí
Trh, Velikonoční výstava na sále Pellyho domů, informační centrum otevřeno 8:30 - 12:00 hod

PŘIPRAVUJEME

1. 5. 2017 od 20:00 hod
Kino / Kolárovo divadlo

MÁJ

4. 5. 2017 od 17:30 hod
Kino / Kolárovo divadlo

HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
9. 5. 2017 od 20:00 hod
Kino / Kolárovo divadlo

BOJ

30. 5. 2017 / Kolárovo divadlo

6NaChodníku

10. 6. 2017 / Masarykovo nám.

POLICKÁ ZELŇAČKA

20. 10. 2017 / Kolárovo divadlo

VÍNEM PROTI POHANSTVÍ
aneb
STAROČESKÝ DEKAMERON
Doprovodný program
70. Polických divadelních her
„Zveme vás do časů, kdy lidé ochotně
hřešili, a nikdo netrestal muže, pokud
se k ženám chovali jako rytíři. A kdy ctí
žen bylo být ženami. Není totiž možná
od věci se zamyslet nad pomíjivostí
našeho života, ale také nad
odpovědností, kterou máme vůči této
zemi a našim potomkům, stejně jako to
dělávám ve svých historických
románech.
A že si tropíme posměšky z dnešního
uspěchaného světa a nadutých
politiků, ale také sami ze sebe, není ani
třeba dodávat. Protože smích je spolu
s
věrností
a
svobodou
tím
nejcennějším, co máme.
A pokud si někdo myslí, že nelze podat
na parketu bizardnější výkon, než
herec Pavlásek, pak já v tom šenku
tančím také.
Za tohle představení neočekáváme
cenu Thálie, odměnou je nám smích a
dobrá nálada diváků.“
Vlastimil Vondruška
Více na http://ginevra.cz/divadelnipredstaveni
měsíčník
2017
Polický měsíčníkPolický
– červen
2014- –duben
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V NÁCHODĚ BUDE POPRVÉ
ODHALENA PUTOVNÍ VÝSTANOVÁ SÉRIE POHLEDNIC
VA FOTOGRAFIÍ NAŠEHO REPro tuto sezónu jsme rozšířili prodej o O víkendech a svátcích zajišťuje prodej GIONU

INFORMAČNÍ CENTRUM

5 kdruhů pohlednic z Policka, v rámci
projektu Český místopis, který mapuje
zajímavá místa ČR. Sběratelská edice
se skládá z pohlednic s tématem Polických a Broumovských stěn, Ostaše,
kaple na Hvězdě i samotného náměstí.
Cena pohlednice je 6 Kč.

Kontakt:
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

turistických suvenýrů Muzeum papírových modelů, 9:00 – 11:30 a 12:00 –
17:00 hod.

REGIONÁLNÍ VÝROBKY
Z KLADSKÉHO POMEZÍ

VYCHÁZKY S PRŮVODCEM

I pro nadcházející sezónu připravujeme oblíbené Vycházky s průvodcem,
opět ve spolupráci s Mgr. Janem
Tůmou z Regionálního muzea Náchod.
Celkem je plánováno pět vycházek na
různá témata. Uskuteční se v rozmezí
června – září 2017. Bližší informace
budou zveřejněny.

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA V DUBNU:
Pondělí, středa 9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00

V sobotu 8. 4. otevřeno 8:30 - 12:00.
Polický
- duben
20172014 – strana 3
Polickýměsíčník
měsíčník
– červen

Již podruhé v pořadí se setkala certifikační komise začátkem března se záměrem certifikovat výrobky z regionu
značkou Regionální produkt – Kladské
pomezí.
Do pomyslné rodiny certifikovaných
výrobků přibylo dalších šest výrobků,
kterými se může Kladské pomezí chlubit. Patří mezi ně voňavé výrobky paní
Martiny
Venclákové
z Náchoda
v podobě ručně vyráběných a balených
mýdel a vonné šumivé lázně
s epsomskou solí. Abychom neochudili
chuťové vjemy, certifikovali jsme hned
dva medaře. Med z oblasti Chvalkovic
je vyráběn na základě již padesátileté
rodinné tradice a Rokytnický med
vzniká ve Včelí farmě Rokytník,
v malebném údolí mezi vrchy Maternice a Turov u Hronova. Dalším certifikovaným výrobkem jsou dekorativní
ručně vyráběné letované šperky
s polodrahokamy paní Doskočilové
z Mezilesí u Nového Města nad Metují.
Regionální výrobky ale nemusí být jen
o chuti a vůni. Proto se mezi regionální
výrobky zařadily i Babiččiny pohádky,
zpracované na základě pohádek Boženy Němcové v interaktivní a čtivé publikace.
„Máme velkou radost, že máme již osm
certifikovaných výrobků a tak šikovné
místní výrobce, díky nimž se turistický
region Kladské pomezí bude moci
propagovat a návštěvníkům ukázat
další možnosti jak poznat náš krásný
kraj. Těšíme se na vzájemnou spolupráci“, řekla Markéta Venclová, ředitelka Branky, o.p.s., která je vlastníkem
ochranné známky Regionální produkt
– Kladské pomezí.
Předpokládaný termín dalšího setkání
certifikační komise je podzim letošního roku.
V případě zájmu naleznete bližší informace na www.kladskepomezi.cz.

Na podzim roku 2016 destinační společnost Branka, o.p.s. uspěla s českopolským projektem s názvem Blíže
přírodě-blíže kultuře, který by měl
připomínat 20leté výročí existence
organizace a 10 let úspěšné českopolské spolupráce s Powiatem Kłodzkim. V dubnu se poprvé budete moci
setkat s jejími výstupy, a to na vernisáži putovní venkovní výstavy, která
spatří světlo světa poprvé ve středu
19. 4. v Náchodě. Výstava bude umístěna na Masarykově náměstí před
kostelem sv. Vavřince a složena
z celkem 14 fotografií z české strany a
22 z polské strany. Fotografie budou
znázorňovat všechna velká města a
památky regionu bez rozdílu, na které
straně hranice leží. Autory jednotlivých fotografií se stali Jan Záliš (Křinice), Oldřich Jenka (Police nad Metují) a
Tomáš Vojtíšek (Jaroměř).
„Jsme rádi, že můžeme alespoň pomyslně touto výstavou oslavit již 20 let trvání Branky, o.p.s. a představit nejen v
Náchodě, Adršpachu, Ratibořicích, ale v
srpnových dnech i v Praze náš krásný
kout Kladské pomezí a jeho atraktivity,“
zve na návštěvu výstavy Markéta
Venclová, ředitelka Branky, o.p.s.
Krátce po vernisáži bude v malém sále
divadla Beránek probíhat tisková konference Léto v Kladském pomezí, která
je určena především pro media, informační centra a místní samosprávu.
Jednotliví aktéři projektu zde budou
představovat své novinky pro nadcházející turistickou sezonu. Projekt je
spolufinancován z prostředku EFRR
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

KULTURA U SOUSEDŮ
HRONOV

7. - 30. 4. 2017 /Sál Josefa Čapka

Výstava loveckých trofejí, obrazů
a řezeb Karla Hurdálka
Vernisáž výstavy: 7. 4. v 16:00 hod

12. 4. 2017 v 19:00 hod / Malý sál
Jiráskova divadla

Čas Waldu neodnes´

Vzpomínka na Waldemara Matušku
slovem i zpěvem. Vstupné: 100 Kč
Kulturní a informační středisko Hronov,
více informací: tel., 491 483 646,
www.kulturahronov.cz
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

DUBEN 2017

Pondělí 3. dubna
od 9 do 15 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE

Sobota a neděle 22. - 23. dubna
od 9 do 17 hodin

MUZEUM DĚTEM

Po úspěšném víkendu s názvem Muzeum dětem, který jsme uspořádali
v únoru, navazujeme na tuto akci a
každý poslední víkend v měsíci nabízíme další tvořivý víkend. Muzeum,
které baví děti i dospělé, na tento víkend pro návštěvníky připravilo aktivní zónu, samoobslužnou interaktivní
dílnu, kde si mohou návštěvníci zdarma vybrat z několika výtvarných technik a vytvořit si tak originální dílo.
Tento víkend mají rodiny slevu na
vstupném. (2 dospělí a 3 děti nad 6 let
za 144,-Kč) Tentokrát jsme pro návštěvníky připravili mimo jiné výrobu
narozeninového dortu.

KVĚTEN 2017

Středa od 14:30 do 17 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
Čtvrtek 6. dubna
od 18 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY

ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU

ZUŠ POLICE NAD METUJÍ

Výstavní sál nad BB Kavárnou. Výstava
potrvá do 30. dubna. Vstup volný. Otevřeno v otevírací době Muzea papírových modelů.
do 31. března

VZLETY A PÁDY
vzducholodi Norge

Výstava
nad
BB
Kavárnou
v Zeleném domečku hned vedle
Muzea papírových modelů.
Pokud už jste zapomněli, vzducholoď v
90. letech vytvořil učitel ZUŠ Vladimír
Beran se svými žáky. Vzducholoď nad
Policí dokonce vzlétla, byla na návštěvě v Broumově a od 12. října 2016
visí opět v Muzeu. Přijďte se podívat
na výstavu, kterou připravila ZUŠ Police nad Metují.
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SLÁVÍME 5 LET!
Víkend

12. – 14. května
si zapište do kalendáře!
Právě tento víkend byste rozhodně měli zůstat v Polici!
V tento víkend AMK (Automotoklub v Polici nad Metují)
oslaví své 65. výročí od svého
založení!
Při této příležitosti AMK připravili závod minikár, které
se tak po 30 letech vrací zpět
do Police!
No a Muzeum papírových modelů oslaví 5 let od svého otevření. Co vše se bude dít, se
dočtete na samostatných plakátech.

Věřte, že program bude
bohatý a zajímavý pro
všechny generace a to po
celý víkend!

NÁVRATY 3
(rok 2014)

Psal se rok 2014, byl to druhý rok, kdy
bylo Muzeum papírových modelů otevřeno
celoročně.
Pro muzeum byl pravděpodobně nejdůležitější a zároveň nejúspěšnější po všech
stránkách.
Podtitulem pro veškeré roční snažení
bylo heslo Proti prachu a nudě! Tento do
jisté míry boj s předsudky o stálé muzejní
expozici jsme zahájili vytvořením dlouhodobého akčního plánu se strategií koncepčně a systematicky pracovat a to jak
s jednotlivými obory papírového modelářství, tak přímo se samotnými návštěvníky
v muzeu i mimo něj.
Všem, bez rozdílu věku se v Muzeu papírových modelů otevírá inspirativní prostor, který povzbuzuje představivost a
rozvíjí vlastní fantazii. Takový prostor není
samozřejmostí a je potřeba ho hýčkat a
pracovat s ním ve prospěch široké veřejnosti a celé společnosti.
Z vizuálních změn můžu jmenovat novou tvář stálé expozice nebo zahájení krátkodobých výstav. Výtvarná učebna v prvním podlaží získala interaktivní tabuli a
postupně je dále vybavována. Přibyla nám
vybavená kuchyň – denní místnost
v přízemí, která je využívána jak personálem, tak návštěvníky.
Muzeum však především položilo základy pro svou badatelskou a archivní
činnost. Zřídilo depozitář. A především
začalo archivovat vystřihovánky i slepené
modely dárců. Čeští vydavatelé, kteří nyní
vydají model, jeden kus automaticky posílají Muzeu papírový modelů do archivu.
Jak už jsem zmínila na začátku, v roce
2014 se Muzeum zabývalo především
přípravou dlouhodobé vize a koncepce
MPM, která byla projednána v širším okruhu modelářské obce a na jednání Rady
muzea schválena. Jedná se především o
dokument, upravující výstavní koncepci
MPM. Tedy dvouroční výstavní cyklus byl
upraven ve dvou směrech po vzoru světových muzeí s cílem zaujmout návštěvníky
opakovaně.
Za prvé je to soustavná práce v jednotlivých tématech oboru papírového modelářství, za druhé pořádáním krátkodobých
autorských, firemních či tematických výstav sledující současné dění na modelářské
scéně. To vše s cílem nastartovat badatelskou a výstavní činnost muzea a zaujmout
návštěvníky opakovaně.
Druhým významným okruhem činnosti
byla, je a bude propagace Muzea a Města
Police nad Metují na celorepublikové úrovPolický měsíčník - duben 2017

Police má za sebou šestý ročník festivalu Jeden svět

Je neděle večer. Mám plnou hlavu dojmů a otázek, o kterých bych potřebovala ještě několik dní se
všemi těmi zajímavými lidmi diskutovat. Ale to bohužel už jen tak nepůjde. Dnes opět skončil Jeden
svět v Polici nad Metují. Téměř čtyři dny nabité neskutečnými zážitky. Filmy byly skvěle poskládané,
doplňovaly diskuse s významnými hosty, výstavy, taneční workshop, koncert polské kapely. Z bohatého
programu jsem bohužel nezvládla shlédnout asi tři ﬁlmy a doufala, že nepřijdu o něco „důležitého“.
Důležitý se mi zdá celý festival. Důležitý pro všechny, které zajímá život kolem nás, za hranicemi
města, státu, Evropy. Důležitý pro zodpovědné vytvoření názorů na problémy politické i sociální.
Důležitý pro výchovu a budoucnost našich dětí.
Všichni, kteří pro nás tohle všechno dokázali zorganizovat, mají můj velký obdiv. Moc děkuji
a doufám, že se všichni můžeme těšit na příští rok.
Helena Pohlová

Polický měsíčník - duben 2017
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Přišlo jaro (i) na PSO

Zimní koncerty po rodném kraji jsou
úspěšně za námi! Jsme rádi, že bylo vždy plno
a mohli jsme naši radost věnovat vám všem,
kdo jste se zúčastnili. Díky anketě naší věrné
moderátorky, Lucky Peterkové, jsme také zjistili, že velkou část publika tvořily nové tváře
– obzvláště hodně jich přistálo v trutnovském
sále UFFO. Děkujeme za energii, kterou jste
nám v zimě dali, a doufáme, že se nám ji podaří vrátit brzy zpět.
Nastává čas jara, kdy PSO nezahálí, natož
aby se poddalo jarní únavě. Sice nás pár týdnů
neuvidíte hrát, ale naplánovali jsme si intenzivní trénink v podobě nových skladeb, které
připravujeme na další roční období.
A teď trochu z našeho soukromí, které
moderátorka Lucka na koncertech ráda otevírá a zmiňuje. Možná vás někdy napadla myšlenka, jak se v PSO vybírají skladby. Tak si
na to pojďme trochu posvítit! Kdokoliv z nás
PSáků má možnost navrhnout skladbu, kterou
chce hrát a pak se hromadně odhlasuje, které
skladby se nám líbí nejvíce. Dále je to už v
rukách naší mámy Petry, vlčice Věrky, šoumena Džouího a neúnavného Chuheie, kteří
se starají o konkrétní výběr skladeb především

z našich návrhů. A protože
jsme jedna rodina, a naši
“rodičové” nám rozumí, tak
vždy hrajeme to, co nás baví.
Některé nové aranže už
nám dorazily, a tak pracujeme, cvičíme a pilujeme
všechno to, co brzy uslyšíte!
Že nás baví vás škádlit, napínat a udržovat v nervózním
očekávání? Ano, baví. A
proto postupně odhalujeme
plánované akce, aby vždy
bylo na co se těšit. Odměnou
za letošní květnovou a červnovou nálož koncertů nám
všem bude letní zájezd do
Dánska. Ale nebojte se, vrátíme se. A uspořádáme pro
vás i pro nás zase něco pod
širým nebem, tentokrát v
Adršpašských skalách.
Sledujte pozorně náš
Facebook nebo web!
Vaše PSO
FOTO: Aneta Chládková

Pozvánka k sousedům
Duben v broumovském klášteře: koncerty,
velikonoční trhy, speciální prohlídky

Bohatý na události bude měsíc
duben v broumovském benediktinském klášteře. Ve středu 5. dubna od 19 hodin zahraje v klášterní
Kreslírně skvělý americký kytarista,
nominovaný na dvě ceny Grammy
– Will Bernard se svým Triem. Ve
čtvrtek 13. dubna od 18 hodin pak
v Kreslírně proběhne přednáška cestovatele a ekologa Pavla Nováčka na
téma Udržitelný rozvoj.
Blížící se Velikonoce oslaví
klášter hned několika akcemi. V sobotu 8. dubna se v areálu kláštera
uskuteční tradiční Velikonoční trh
spojený s prodejem regionálních

O LEGIOVLAKU

produktů, ukázkou řemesel a občerstvením. O velikonočním víkendu
od 14. do 16. dubna se budou konat
prohlídky standardní, noční, rodinné
s Lotrandem či prohlídky Klášterem
od sklepa po půdu. Velikonoční program zakončí v neděli 16. dubna oblíbená dětská akce Hledání kuřátek
v klášterní zahradě s velikonočními
workshopy v kavárně. Bližší informace naleznete na facebooku kláštera nebo v kalendáři akcí na www.
klasterbroumov.cz.
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov,
katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Nejvýznamnější součástí projektu Legie
100 je ambiciózní pouť Legiovlaku Českou republikou. Legiovlak je replikou legionářského
vojenského ešalonu z let 1918-1919, s nímž
se českoslovenští legionáři přesouvali bojem s bolševiky přes Rusko po Transsibiřské
magistrále.
Dokončený Legiovlak, který 19. května
2015 vyrazil na svou několikaletou pouť po
naší vlasti, obsahuje 11 vozů základní sestavy
typů sloužících k různým činnostem nezbytným pro zajištění přežití legionářů na Sibiři.
Legiovlak se skládá z vozu polní pošty,
těplušky, zdravotního, štábního, obrněného, krejčovského, prodejního, kovářského,
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T.J. SOKOL Police nad Metují ve spolupráci s
Hasiči Velká Ledhuj, polickými skauty a manžely Roischlovými

Vás zvou 30. dubna 2017 na Polické náměstí

PROGRAM:
Zdobení a stavění máje
Soutěže pro děti
Průvod Starým parkem
Zapálení ohně v hospůdce U Pavla
Opékání buřtů
K tanci a poslechu zahrají Kamarádi Osady 5
Bližší informace budou upřesněny v průběhu dubna.

ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve
všech vozech čeká na návštěvníky věrná kopie
vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích,
ale také originální exponáty a několik stovek
fotografií na panelech mapujících historii československých legií.
Legiovlak ukončí svou cestu v roce 2020,
aby po oslavách 100. výročí vzniku samostatného státu připomněl i výročí boje o územní
celistvost republiky ve válkách o Těšícko,
Slovensko a rovněž nelehkou anabázi československých legionářů z Ruska zpět do vlasti.
Poznání, které přiváží Legiovlak je určeno především nejmladší generaci. CELÁ
EXPOZICE JE PŘÍSTUPNÁ ZDARMA.
Polický měsíčník - duben 2017

GALERIE 102

Československá obec legionářská,
jednota Hradec Králové
a
Regionální muzeum v Náchodě

OBECNÍ DŮM VELKÉ POŘÍČÍ

srdečně zvou na přednášku a výstav
výstavu

ČESKOSLOVENŠTÍ
ESKOSLOVENŠTÍ
LEGIONÁ
LEGIONÁŘI
NA FRONTÁCH PRVNÍ
TOVÉ VÁLKY
SVĚTOVÉ
formování legií v Rusku -Česká Družina,
Rota Nazdar
Nazdar, v Itálii,
ve Francii -Rota
ukázky výstroje a výzbroje,
pozvánka na „„legiovlak“
neděli 9. dubna 2017 od 14 do 16 hodin
v ned
patře, Masarykovo nám. č.p. 1 v Náchodě
stará radnice – přednáškový sál v prvním patře

Natália Mertlíková

3. 4. – 19. 5. 2017

Náměstí 102, Velké Poříčí l po 9-11 a 13-18 l st 8-11 a 13-18 čt 13-18 l pá 8-11 l knihovna@velkeporici.cz l 491 485 323

Velký literární kritik F. X. Šalda pobýval v Polici

Jeden z našich nejvýznamnějších literárních kritiků František X. Šalda má letos obě
životní jubilea: narodil se 22. prosince 1867
v Liberci, zemřel 4. dubna 1937 v Praze.
S naším regionem přišel do styku zásluhou
P. Ludvíka Sigismunda Boušky (1867-1942).
Zachovaly se tři Šaldovy dopisy z roku, kdy
vyšla Bouškova sbírka Pietas (1897). Šalda o
ní napsal, že má „pozitivně sociálně katolický ráz“ a ocenil „tichý, šedý, jímavý, opravdu
meditativní tón p. Bouškův“ Tehdy mezi nimi
zřejmě vznikl přátelský vztah.
V roce 1900 zajistil Bouška, který tehdy
působil v Polici nad Metují (v letech 18981908), Šaldovi na jeho přání pobyt v lázních
Chudoba. „Strašně toužím po vůni hor,“ psal
mu Šalda. Bouška na to vzpomínal: „Šalda
přijel v bídném stavu do Náchoda, kde jsem
s kočárem na něho čekal. Vynesli jsme ho
z vlaku se spisovatelem V. Hladíkem a uložili pečlivě do kočáru. Přijela s ním stařičká
jeho posluhovačka, která ho v Chudobě ošetřovala jako oko v hlavě.“ Bouška tam Šaldu
několikrát navštívil. „Chudoba je mi něco
jako Ultima Thule. Takové měkké, přeludné,
povolné je tu všecko, alespoň teď, kdy jsou
báječné soumračné dny, které strašně miluju.
Slunce není vidět, ale jest je cítit všude,“ psal
Šalda z Chudoby z vily Sanssouci 2. června
1900 Otokaru Šimkovi. V následujícím roce
(1901) byl Šalda v létě opět v Chudobě, tentokrát v penzionu Hubertus. Poznával se zřejmě
i okolí, např. Malou Čermnou.
Pak až do
první světové války Šalda náš kraj nenavštívil,
kontakty se omezily zřejmě jen na korespondenci s Bouškou.
V Polici nad Metují trávil pak Šalda dvoje
válečné prázdniny. V roce 1916 bydlel v Nové
ulici u slečny Hofmanové a na jídlo chodil
do hostince U Pohlů. V roce 1917 bydlel u
Bouškovy sestřenice Hackenschmiedové.
Bouška v té době působil na Bezděkově,
kde ho Šalda navštívil. Když čekal Šaldovu
návštěvu, sehnal při tehdejším válečném nedostatku se značnými potížemi potraviny na
dobrý oběd. Šalda se mu „odvděčil“ otázkou:
„A to tu máte takovou žranici každý den?“ což
Polický měsíčník - duben 2017

se samozřejmě Boušky velmi nemile dotklo.
V červenci 1918 přijel Šalda do Náchoda,
kde působil v té době jeho přítel, MUDr.
František Skácelík, Šaldu ubytovali v hotelu U Beránka, pochvaloval si, jakou úctu má
v kraji Skácelík, že v době veliké nouze koncem války měl tady zajištěné výborné jídlo
v dostatečném množství. O to se ovšem zasloužili i redaktor Zachoval a lékárník Boes.
Patrně ho tehdy navštívil i Bouška a došlo
mezi nimi k rozladění. Dne 22. září 1918 píše
Šalda Skácelíkovi do Náchoda o Bouškovi:
„Zprotivil se mě příšerně o prázdninách.
Nechci na něj vůbec myslit.“ A 7. října 1918:
„Jest to od přírody žalostná pokroucenina.
Přezrálý i nedozrálý zároveň.“
V listopadu 1918 se Šalda snažil přesvědčit Skácelíka, aby zorganizoval vojsko a obsadil Kladsko. Skácelík ovšem nebyl dobrodruh
a i Šaldovo nadšení brzy opadlo. Z Náchoda
odešel MUDr. Skácelík na podzim 1919 do
Užhorodu. V té době skončilo jejich přátelství
názorovou roztržkou. Šalda směřoval názorově silně doleva, Skácelík doprava.
Od roku 1919 byl Šalda řádným profesorem moderních západoevropských literatur na filosofické fakultě Univerzity Karlovy,
jeho literárně kritické aktivity se zmnožily.
Od roku 1928 až do koce života vydával svůj
vlastní časopis – Šaldův zápisník, který pravidelně každý měsíc zaplňoval výlučně svými
texty. Na počátku třicátých let si koupil vilu
v Dobřichovicích u Prahy a trávil tam pak většinu svého volného času.
Ve dvacátých letech však Šalda pobýval
v Polici nad Metují ještě dvakrát. Je odtud datován dopis Jakubu Demlovi, v němž Šalda10.
srpna 1920 píše: „Jsem již od soboty v Polici
– v malých střízlivých poměrech – a to celé
Slovensko leží již za mnou jako můra nebo
divoký sen. Přijel jsem polomrtvý, ale zvolna
přicházím k sobě.“ Byl před tím ve Sliači, kde
bylo léčení zřejmě neúspěšné. Druhý pobyt
dokládá korespondence v roce 1925; je psána
z Malé Čermné (od konce července a počátku
srpna) a z Police nad Metují (v polovině srpna). V dalších letech života už Šalda náš kraj

zřejmě nenavštívil.
Když chystal v roce 1936 nové vydání Života ironického (prvně 1912), přidal
do názvu „a jiné povídky“. Jednou z nich je
povídka První otřesy, kterou můžeme podle
úvodních vět situovat k nám: „Byl to chudý
větrný kraj horský, prorvaný četnými údolími,
jimiž se hnaly bystré studené vody. …Příkré
svahy, zježené jehličnatými stromy, spadaly
do laskavých úzkých údolí a nad úroveň se
povznášely jen stolové hory o lysých temenech, jakoby zlomené ve svém prvním rozběhu k nebi. … Český barok na svém vítězném
tažení do Slezska v osmnáctém století prošel
tudy a poznamenal tento kraj svým složitým
uměním… Nalezneš zde nejen barokní chrámy a kaple jasné, výbojné krásy, … nýbrž i
ponuře smyslný děs kalvárií a kostnic.“ Kdy
povídka vznikla, nevíme, časopisecké otištění nebylo zjištěno. Děj povídky působí značně vykonstruovaně. Šalda nebyl vypravěč. Je
těžké určit, do jaké míry využíval poznatky
z polických pobytů. Existuje domněnka, že
postava Patera Konstantina je zlou karikaturou P. Boušky, což se s jistotou tvrdit nedá.
Víme ovšem, že Šalda své názory na přátele
často diametrálně měnil. V následujícím roce
Šalda zemřel.
Ve vzpomínkové stati ve „sborníku
vzpomínání, lásky a vděčnosti“ Na paměť
F. X. Šaldy v r. 1938 (rok po Šaldově smrti)
Bouška ovšem na Šaldu vzpomíná jen v dobrém, vědom si možná toho, že mít auru přítele
Šaldova něco znamená. Ale hlavně chápal a
asi i omlouval Šaldovy časté „výkyvy“.
Aleš Fetters
Literatura:
F. X. Šalda: Život ironický a jiné povídky.
Melantrich, Praha 1949
F. X. Šalda: Kritické projevy sv. 3; 1896-1897,
Melantrich, Praha 1950
Na paměť F. X. Šaldy. Sborník vzpomínání, lásky a
vděčnosti, Praha 1938
Literární archiv Památníku národního písemnictví,
sborník, svazek 3-4, Praha 1969
František Skácelík Krásná setkání. Vyšehrad, Praha
1970
Jan Meier: Broumovsko a Policko literární. Bor,
Liberec 2016
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V polovině dubna zahajuje Muzeum Pod čepicí novou výstavu

OKOKLAMY … tak jsme pojmenovali novou celoroční interaktivní výstavu, kterou od soboty 15. dubna můžete navštívit v hronovském Muzeu Pod čepicí.
Schopnosti našich smyslů a našeho mozku nás asi nikdy nepřestanou udivovat. Díky
smyslům vnímáme svět okolo nás. Výstava „Okoklamy“ zaměřená především na náš zrak

však ukáže, že není vždy vše takové, jak se zdá.
Cylindrická zrcadla si pohrají s perspektivou a odrazem, úžasné hračky zoetrope rozhýbají a oživí kreslené obrázky, do nekonečného prostoru vtáhne návštěvníky zrcadlová
místnost. Předvedeme, jak funguje moire a skanimace …
Z řady exponátů bude asi všem doslova přecházet zrak :o) Po takovém očním tréninku
bude asi bezva navštívit uklidňující koutek plný iluzí, s kterými kouzlila sama příroda.
Tvořiví návštěvníci si budou moci řadu zrakových klamů sami vyrobit a na místě vyzkoušet. Věříme, že tato zajímavá výstava opět zaujme a pozve k pohrání i poznání návštěvníky
všech věkových kategorií (pro děti doporučujeme cca od 6 let – takto staré děti už dokáží
zrakové klamy lépe vnímat a užít si je).
Uděláte dobře, když se přijdete přesvědčit na vlastní oči. Otvíráme v sobotu 15. dubna od 9 h. Rádi Vás přivítáme stejně jako loni každý všední den (kromě pondělí) od 13
do 17 hodin a o víkendech v době 9-11.30 a 13-17 h. Dopoledne od úterý do pátku budou
rezervována pro objednané školní i mimoškolní skupiny. Výstavu si můžete užít opět až
do konce roku 2017. Všechny aktuální informace naleznete na www.muzeumpodcepici.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí
Čapkova 193, Hronov.

Kniha o Velkém Poříčí

Městys Velké Poříčí připravuje vydání
knihy. Bude se zabývat historií obce od nejstarších záznamů a archeologických nálezů
po současnost, vývojem zemědělství a průmyslu, přírodními poměry, charakterem lidové architektury i dochovanými památkami. Připomene významné osobnosti, oblast
školství, spolkový život, sportovní kluby i
průběh války s dopadem na naše občany.
Touto cestou bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci. Nemáte doma zajímavé historické dokumenty, obrazy, fotografie nebo videa týkající se Velkého Poříčí?
Pokud ano, napište nám prosím na knihovna@velkeporici.cz. Rádi bychom si tyto dokumenty nafotili či oskenovali.
Děkujeme

Městys Velké Poříčí

P O H L E DY D O H I S TO R I E

PAMÁTNÁ MÍSTA A UDÁLOSTI NA POLICKU

Generál Laudon jede skrz Polici

Generál Laudon jede skrz vesnici, generál
Laudon jede skrz ves, jede skrz vesnici, má bílou čepici, generál Laudon jede skrz ves...
Snad jen málokdo v Čechách a na Moravě
nezná tuto píseň o generálu Laudonovi, který byl ostatně slavný již za svého života.
Rakušané dodnes klejí Fix Laudon! a Němci
Himmel Laudon! (Nebesa Laudon!), popřípadě
Himmel Hergott, Laudon!, což bychom mohli
volně přeložit jako: Pane Bože, nebesa, zase
Laudon! Jednalo se totiž původně o zoufalé
zvolání pruských vojáků, když zjistili, že proti
nim stojí oddíly vedené generálem Laudonem.
Kdo však byl generál Laudon, proč se natrvalo
usadil v našem kolektivním národním povědomí a jaký měl vztah k Policku?
Jeden z nejschopnějších rakouských vojevůdců Ernst Gideon svobodný pán von Laudon
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se narodil právě před 300 lety. Stalo se tak 13.
února 1717 v Tootsi v dnešním Estonsku (původně Livonsko), kde jeho otec Otto Gerhard
von Laudona vlastnil malý lenní statek.
Laudon ale nebyl ani Estonec, ani Lotyš, taky
se k těmto národům nehlásil. Formálně se prohlašoval za Skota. Žádné doklady, které by to
potvrzovaly, však neexistují. Zprvu působil v
ruských službách, kde se mimo jiné zúčastnil
válek o polské dědictví a války proti Turkům
a Tatarům. Pro nesouhlas s poměry v ruské
armádě z carských služeb ale vystoupil. Aby
pomohl rodině se splácením dluhů, usiloval
o službu ve švédské armádě, kterou nedostal,
proto se ucházel o vstup do služeb pruských.
Byl však také odmítnut. Pruský král se měl vyjádřit: Nemám tolik eskadron, abych mohl pověřit velením každého uchazeče o důstojnické

Portrét c. a k. polního maršálka E. G. Laudona
ze sbírek Muzea města Police n. M.
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místo, který se v Berlíně objeví. To, že Laudon
není každý, zjistil Fridrich příliš pozdě.
Odmítnutý Laudon neztrácel čas a vydal
se do Vídně, kde přijal nabídku podplukovníka von Trencka, se kterým se seznámil již
v Rusku. V roce 1744 pak nastoupil jako kapitán do sboru pandurů. Roku 1746 byl převelen
k hraničářskému pluku na vojenské hranici
proti na Balkáně a povýšen na majora. Zde
zavedl mezi jinak nespoutanými až zločineckými oddíly pandurů tuhou vojenskou kázeň
a úspěšně potlačil i jejich rebelii. To mu vyneslo povýšení na podplukovníka. Laudonova
kariéra začala rychle stoupat po vypuknutí
sedmileté války. Již v březnu 1757 byl za své
vojenské úspěchy povýšen do hodnosti plukovníka. V červnu 1757 se zúčastnil bitvy u
Štěrbohol a bojů o Prahu, která byla nakonec
i s jeho velkým přispěním osvobozena, načež
byl v srpnu 1757 povýšen na generálmajora. Všeobecně se ale proslavil až na Moravě,
a to smělým útokem v bitvě u Domašova
(30. června 1758), kdy přepadl transport vezoucí zásoby pruskému králi obléhajícímu
Olomouc. Za tento úspěch, který výraznou
měrou napomohl k osvobození Olomouce, byl
Laudon jmenován podmaršálkem. Ještě téhož
roku se mu za vítězství u Hochkirchu dostalo dědičného šlechtického titulu říšského a
rakouského barona a statku Malé Bečváry. K
Laudonovým oslnivým úspěchům bezpochyby patřilo i jeho velké vítězství u Kunersdorfu
v roce 1759, po němž byl povýšen na polního zbrojmistra. V roce 1760, po vítězství nad
pruskou armádou u Landshutu a po obsazení
Kladska, utrpěl Laudon nečekaně porážku u
Lehnice. Překvapivé dobytí pevnosti Svídnice
mu sice získalo sympatie nejvyšších míst, ne
ale u jeho kolegů. Dlouhodobé spory s vrchním velitelem Daunem se v dalším průběhu
sedmileté války dokonce vyhrotily natolik,
že v roce 1762 již odmítl převzít samostatné
velení.
Po skončení války odešel Laudon do
ústraní a věnoval se studiu map a vojenských
plánů. V roce 1778 byl povýšen na polního maršálka, načež během války o bavorské
dědictví úspěšně zaútočil na pozice Prusů
u Kuřivod a zatlačil je k Labi. Největší slávy Laudon ale dosáhl až na samém sklonku
svého života, během války s Osmanskou říší
v letech 1788-89. Tehdy se mu podařilo dobýt
a osvobodit od Turků Bělehrad. Nástupce císaře Josefa II., jeho bratr Leopold II., posléze
jmenoval Laudona generalissimem. Stal se tak
teprve třetím generalissimem v historii – před
ním to byli jen Albrecht z Valdštejna a princ
Evžen Savojský. V této vysoké vojenské hodnosti ho však 14. července 1790 zastihla smrt.
Stalo se to v Novém Jičíně na Moravě.
Ernst Gideon Laudon zanechal svou
nesmazatelnou stopu také na Policku a
Broumovsku. Připomíná ho zde nejen
Laudonův sál v benediktinském klášteře v
Polici nad Metují, ale především takzvané
Laudonovy valy v Honském sedle Na Pasách
a další zbytky polních opevnění rozeseté po
celém Broumovském výběžku.
Poté, co po prohrané bitvě u Leutenu (6. 12.
1757), oblehlo pruské vojsko Svídnici, vzrostl
strategický význam Broumovského výběžku.
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Polní opevnění v sedle na Honech (Huttberg)
vyobrazené na mapě vojenského mapování
z let 1764-1768
Jeho obranou byl proto v lednu 1758 pověřen
zkušený Laudon, právě povýšený do hodnosti
generálmajora. Laudon si již 10. ledna 1758
zřídil svůj hlavní stan v polickém klášteře. K
dispozici měl pouze 3 400 mužů a 7 děl. Proti
němu stáli se svými sbory generálmajor Wedel
a generálporučík Fouqué de la Motte s celkem
15 300 muži. Laudon proto nařídil opevnit
polními opevněními a záseky západní část výběžku od Ruprechtic k Jetřichovu, i přechody
přes Broumovské stěny u Honů a Bohdašínu,
aby početní nevýhodu alespoň nějak kompenzoval. A pruský útok na sebe nenechal
dlouho čekat - 20. března 1758 od severozápadu zaútočil na Broumovsko Wedelův sbor.
Útok byl Laudonem odražen, takže Prusové
získali pouze Starostín a Vižňov. Dalšímu
útoku vedenému současně oběma sbory však
již Laudon nemohl odolat a 30. března 1758
stáhl své vojáky z broumovské kotliny do
předem připravených pozic v Broumovských
stěnách. Dne 3. dubna, a pak ještě jednou 8.
dubna, Prusové pod vedením prince Mořice
Desavského neúspěšně zaútočili na záseky
v Bohdašíně. Po příchodu Fouquetova vojska
spojená pruská armáda zahájila 11. dubna
1758 generální útok na Laudonova postavení. Prusové se je pokusili prorazit na čtyřech
místech naráz – v Bohdašíně, na Honech a na
dvou pěšinách přes Stěny u Hvězdy. Hlavní
a nejzuřivější boj byl sveden o Honský průsmyk. Pruští velitelé při něm neváhali před
pruským vojskem hnát nebohé vesničany
z Broumovska, nejen muže, ale i ženy a děti.
Ti pak museli v plné palbě před postupujícím
pruským vojskem odklízet záseky. Ale ani to
Prusům nepomohlo a Laudonovým vojákům
se je podařilo úspěšně odrazit. Ba co víc, samotní Prusové, ač byli v početní převaze, se
zřejmě obávali Laudonova protiútoku, neboť
se sami opevnili u Jetřichova. Koncem dubna
však Laudon Policko i se svým vojskem opustil, aby se pak proslavil v bitvě u Domašova.
Odchodu rakouské armády využili Prusové a
4. srpna 1758 obsadili i Policko, kde neprodleně nechali poddané z panství odstranit zátarasy, které uzavíraly průsmyky, především
cestu však přes Hony. Postupně pak byly na

Fouquetův rozkaz odstraňovány i zbylé záseky – ty ve Stěnách na Hvězdě byly natrvalo
vypáleny smolnými věnci.
Na jaře roku 1759 obsadilo Policko rakouské vojsko tvořené 11 bataliony pěchoty,
15 eskadronami jezdectva, 14 setninami granátníků, a také Uhry a Chorvaty v počtu asi
19 tisíc mužů. Pruský král totiž soustředil své
vojsko u Landshutu a hrozil bezprostřední
útok na Policko. A opět se budovalo. V průsmycích na Honech, Bohdašíně, u Lachova
a Teplic byla urychleně budována nová polní
opevnění. Na jejich stavbě každý den pracovalo od 700 do 1000 dělníků z celého Policka, ba
i Náchodska. Opevňovacím pracím byl přikládán takový význam, že jejich průběh přijel 29.
dubna 1759 osobně zkontrolovat sám vrchní
velitel rakouské armády hrabě Leopold Daun.
Již 4. května pak císařské vojsko v očekávání
bezprostředního pruského útoku zaujalo bojové postavení na palisádami opevněném vrchu
Na Kostele. K předpokládané bitvě nakonec
nedošlo a vojsko tak zůstávalo mnoho neděl
ve svých postaveních, až nakonec 29. června
konečně odtáhlo k Novému Městu nad Metují.
Toho opět využili Prusové, kteří pod vedením
plukovníka Le Noble přitáhli 6. července do
Police, kde opět přikázali okamžitě zbořit zá-

Šavle z výzbroje pandurů s rytinami pandurů a
nápisy Vivat Pandur (ze sbírek RMN)
seky na Honech a u Bohdašína. Přitom odvedli polického purkmistra, primase a purkrabího,
které drželi jako rukojmí, dokud nebudou jejich požadavky splněny. Přestože na likvidaci
záseků pracovalo 800 lidí, připadalo to plukovníkovi málo, a proto ještě požadoval pokutu 100 dukátů. Naštěstí již 7. července byli
Prusové z Policka vyhnáni císařským vojskem
generála Kramera.
Na Policku se Laudon znovu nakrátko
objevil v roce 1760, kdy tudy protáhlo jeho
vojsko do Slezska (29. května), a po vyhrané bitvě u Landeshutu, kdy tudy čtrnáct dní
proudila válečná kořist a zajatí Prusové.
Sám Laudon v té době bojoval v sousedním Kladsku, které 26. července dobyl. Na
Broumovsko přišel Laudon znovu až v následujícím roce, kdy byl nucen ustoupit ze
Slezska. Zde 10. května 1761, zaujala větší
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část jeho vojska obraná postavení v jihozápadní části broumovské kotliny kolem Březové,
Hejtmánkovic, Vernéřovic, Meziměstí a zejména v opevněném ležení u Jetřichova. V
hradbách postavených ze třiceti tisíc klád zůstalo vojsko do 19. července. Význam polních
opevnění pro obranu Broumovska neklesl ani
v následujících letech. Ukázalo se to zvláště 7.
července 1762, kdy Prusové zaútočili na opevnění v Jetřichově, ale byli odraženi a museli se
stáhnout. Neustávaly ale ani další opevňovací
práce. V srpnu 1762 vybudovat Daun nový tábor na výšině mezi Božanovem a Radkovem,
načež byly v září téhož roku obnoveny i zákopy a náspy v údolí u Teplic, nad Bohdašínem
a na Honech.
Po válce byla zemní opevnění opuštěna,
ale ještě jednou byla využita v únoru a březnu
1779 za války o dědictví bavorské. Pak byla
již jen postupně likvidována, především při
polních pracích. Ještě aktivní opevnění však
bylo zakresleno do map prvního vojenského
mapování Čech z let 1764-1768. Sám generál
Laudon opevnění, u jejichž zrodu stál, navštívil ještě v červenci roku 1866, kdy dělal doprovod císaři Josefu II. Spolu navštívili místo
Laudonova opevněného ležení u Jetřichova (z
roku 1761) a místo někdejšího tábora generála
Dauna mezi Božanovem a Radkovem (z roku
1762). Nepatrné zbytky někdejších rozsáhlých opevnění můžeme na různých místech
Broumovského výběžku najít v terénu dodnes. Nezůstalo zapomenuto ani Laudonovo
jméno, které lidová tradice spojila se zbytky
opevnění na Honech (tzv. Laudonovy valy).
Paradoxní je, že právě toto opevnění bylo
nejčastěji bouráno a přestavováno, takže jeho
současné viditelné zbytky nemají s prvním
opevněními vybudovanými přímo Laudonem

patrně již mnoho společného. Aby toho nebyA ona slavná píseň zmíněná v úvodu?
lo málo, v turistických mapách jsou pak jako Ačkoliv se k jejímu vzniku hlásí různé obce,
Laudomovy valy často chybně označovány v kterých někdy pobýval, její původ je neznátaké zbytky lomů mezi sedlem na Pasách a mý. Píseň o generálu Laudonovi nejspíš neHvězdou, že jimi nejsou, ukazují jednoznačně vznikla za jeho života, ale patrně až později.
již zmíněné mapy vojenského mapování.
Inspirací mohla být jeho triumfální cesta po
Vraťme se však k další památce na dobytí Bělehradu, kdy Laudona vítaly celé
Laudona na Policku. Slavného generála zástupy obyvatel všech vesnic na cestě od
v Polici nad Metují připomíná nejen jeho ob- Bělehradu do Vídně. Nejčastěji se ale uvádí,
raz, který je dodnes uchováván se sbírkách že vznikla někdy za dob prusko-rakouské válzdejšího muzea, ale i takzvaný Laudonův sál ky roku 1866, kdy měla nechat zapomenout na
ve zdejším benediktinském klášteře. Dnes ostudnou porážku Rakouska. Poněkud smutné
je součástí Muzea města Police nad Metují, je, že nebýt této prostoduché písně, zůstalo by
v době Laudonova pobytu to byla právě do- Laudonovo jméno ukryto hluboko v učebnikončená část prelatury kláštera, ve které se cích dějin vojenství. A tak bude chudák genacházela opatova jídelna. Zde 29. ledna 1758 nerál Laudon patrně navěky neustále stavěn
Laudon se svou manželkou uspořádal pro dů- vojenskou patrolou, kterou vede ženská.
stojníky hostinu, po které se také tancovalo.
Jan Tůma
Jak trefně poznamenal historik
Václav
Vladivoj
Tomek: nevděk převorovi,
poněvadž se to nesrovnávalo s pořádkem klášterním,
ale ovšem bez odporu, tak
toliko, že nikdo z řeholníků
nebyl přítomen. Nejednalo
se ale o jediný takový incident s benediktiny. Totéž
totiž Laudon zopakoval
roku 1763 v prelatuře broumovského kláštera, snad
jen ještě více pohoršlivě,
neboť ples pro svou manželku a důstojníky uspořádal přímo na Hromnice.
Pobouřený opat tehdy odjel
z Broumova do Police, odkud se vrátil až po čtyřech
Polní opevnění ze sedmileté války na Broumovsku
dnech.

Pozdravná delegace císaře Karla I.( 27. březen 1918)

Na jaře navštívil severovýchodní Čechy
císař Karel I., když konal inspekční cestu po
německých nouzových okresech. Do nádražní
haly ve Staré Pace, kde byla poslední zastávka
dvorního vlaku před cestou do Vídně, se dostavilo 60 deputací zástupců českých oblastí.
Okresní hejtmanství v Broumově vyslalo za
broumovský politický okres delegaci, kterou
vedl továrník a velkostatkář Faltis z Teplic.
Polický soudní okres reprezentovali starosta polického zastupitelského okresu c.
k. notář JUDr. František Hála z Police, dále
továrník Augustin Škop z Velkého Dřevíče,
rolník František Janeček, starosta obce
Hlavňov a dva poličtí dělníci, František Pour,
předseda místní pobočky strany národně socialistické a Antonín Hofman, předseda strany
národně demokratické.
xxx
„Císař Karel v Království českém. Jeho
veličenstvo dne 23. března večer odjel o
půlosmé hodině na dva dny do Čech, aby navštívil tam ony nouzové ty okresy. V družině
mocnářově nalézali se mimo obvyklý průvod
první nejvyšší hofmistr princ Hohenlohe a ministerský předseda Dr. Seidler. V Čechách přidružil se místodržitel Coudenhove a president
zemské správní komise hrabě V. Schönborn.
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Když konečně došlo na náš okres, byl vyvolán pan okresní starosta, který vylíčil bídu
okresu polického a obzvláště upozornil na
rekvisice dojných krav, tak že následkem toho
nedostává se potřebného mléka ani pro děti,
neb okres náš jest ponejvíce průmyslový. Po
té byl vyvolán p. Aug. Škop, který líčil bídu
tak, že jest s podivením, že může ještě býti živ.
Na to byl vyvolán místodržitelem František
Janeček, starosta Hlavňova. Panovník se ho
tázal, jak dlouho již je starostou obce, odvětil on: Prosím Vaše Veličenstvo, již 12 roků. A
jak to tam vypadá u vás? Vaše Veličenstvo! V
našem okresu následkem sucha loňského roku
a potom krupobitím nastal veliký nedostatek,
vzdor tomu provádějí se rekvisice bezohledně, jak na obilí tak na dobytek, také následky
toho jsou nedozírné a zároveň prosím Vaše
Veličenstvo, aby hospodáři byli propuštěni na
dovolenou, neb i stokorcové živnosti zůstávají
bez hospodářů, ženské nemohou práce zastati
a také je neumějí, tak že zemědělstvo ohroženo
jest v úpadek. Panovník: Já všecko udělám. Na
to byl vyslechnut Pour, který vylíčil bídu továrního lidu, následkem podvýživy tak že není při
tom možno pracovati. Potom byl vyslechnut
Hofman. Panovník se ho otázal, při čem pracuje. Hofman odvětil, v továrně na jutu a líčil

též bídu lidu továrního. Také všem jiným přislíbil panovník, že se o všecko postará.
Po ukončeném výslechu s deputanty byla
provoláváno třikráte hřímavé Sláva, která
měla ozvěnu v obecenstvu na peróně se nacházejícím. Celkem učinil panovník na všechny
deputace milý dojem, svým lidovým vystoupením, že osobně se přesvědčil o bídě lidu českého v severovýchodních Čechách, neb nejen
že se vyptával na bídu, neb také s přátelským
stisknutím ruky projevil svoji upřímnou vůli.
Pak odešel do osobního vlaku, a jel směrem k
Josefovu do Vídně. Deputace polická byla vřele potěšena milým vystoupením mocnářovým.
Potom pak odjeli ještě toho dne do Trutnova,
kde opět přenocovali a ráno přes Starkoč jeli
domů, kde je očekávalo obecenstvo s nedočkavostí, zdali je to možné, aby za nynějších
okolností mohl prostý lid promlouvati s panovníkem, jako za slavné paměti císaře Karla I.“
xxx
Dne 1. dubna 1918 tak sdělil pisateli deputant Janeček František, starosta
Hlavňovský, Josefu Brandejsovi.
Z knihy Miroslava Pichla: Police nad
Metují v datech (2004) vybral jako vzpomínku
k výročí autorova úmrtí (28. 3. 2016)
František Janeček
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KALENDÁRIUM
Významná výročí narození a úmrtí českých spisovatelů v dubnu 2017
4. duben 1915 – Narodil se v Příbrami
český spisovatel, novinář a dramatik Jan
Drda. Vystudoval v Praze na filozofické fakultě a stal se redaktorem kulturní rubriky Lidových novin.
Svou první knihou,
laskavě humorným
románem Městečko
na dlani, si okamžitě získal přízeň čtenářů. Po válce nastoupil
v deníku Práce a napsal soubor povídek Němá
barikáda, který byl ve své době velmi populární – velmi civilním způsobem zachycoval
odpor proti německé okupaci. V té době se
v divadlech objevila Drdova pohádka Hrátky
s čertem. V padesátých letech se politicky angažoval a dnes je mu přičítán podíl na „nejohavnějším rozkladu kulturního života“ za
socialismu. Přesto však za zmínku stojí jeho
pohádková hra Dalskabáty, hříšná ves. Zemřel
28. listopadu 1970 na spisovatelském zámečku Dobříš.
8. duben 1914 – Zemřel v Praze Jakub
Arbes, český spisovatel a novinář. Rodák
z pražského Smíchova (*12. června 1840),
patřil mezi májovskou generaci.
Chodil na reálku na
Smíchově, kde ho
v jeho literárních
počátcích podpořil suplující učitel
Jan Neruda. V roce
1867 se stal členem
redakce týdeníku

Hlas a o rok později šéfredaktorem Národních
listů. Z titulu své funkce byl v roce 1873 za
články kritizující nesvobodu projevu a národně-sociální problémy odsouzen do vězení a po
propuštění již nemohl vykonávat funkci šéfredaktora. Pak už žil jen jako volný žurnalista a
spisovatel. Arbes byl tvůrcem úspěšných romanet (Ďábel na skřipci) a sociálních románů
(Moderní upíři). Jako novinář psal fejetony
a životopisy osobností (Havlíček, Neruda,
Aleš). Zpracoval Máchův životopis a rozšiřoval jeho deník
26. duben 1841 – Narodil se v Praze
Julius Zeyer, prozaik a dramatický spisovatel.
Pocházel z pražské šlechtické rodiny, napůl
francouzské a napůl
německé. Studoval
reálku a vyučil se
tesařskému řemeslu,
protože měl vést po
otci veliký dřevařský
závod. Česká minulost a literatura ho
však uchvacovaly do
té míry, že jako mimořádný posluchač vystudoval filozofii a starověké kultury. Žil v Praze, ale hodně cestoval
po světě. Poznával různé krajiny a kultury, a
tím vším oživoval svou fantazii při vymýšlení zápletek dějů svých literárních prací. Po
prvních humorných a ironických povídkách
se představil historickým románem Ondřej
Černyšev z prostředí ruského dvora 18. století. Otevření Národního divadla ho podnítilo k dramatické tvorbě. Dodnes se hraje jeho
básnická pohádka Radúz a Mahulena. Měl

v oblibě historická témata, dramaticky zpracoval například staré renesanční a orientální
povídky. Zemřel v Praze ve věku 60 let (29.
ledna 1901) po těžké srdeční nemoci.
30. duben 1883 – Narodil se v Praze
jako syn středoškolského profesora Jaroslav
Hašek, český prozaik a satirický žurnalista.
Vystudoval obchodní akademii, ale dal
přednost spisovatelské kariéře. Jeho povídky pravidelně vycházely v Národních
listech a humoristických časopisech.
Bohémský způsob
života způsobil, že
se mu rozpadla rodina. Haškovou prvotinou byla kniha básní,
ale potom už psal jen humorné reportáže a
příběhy. Ještě před 1. světovou válkou vyšel
jeho soubor povídek Dobrý voják Švejk a jiné
podivné historky. Za války se Hašek v zajetí
přidal k čs. legiím, ale později přešel na stranu Rudé armády. Své vrcholné dílo Osudy
dobrého vojáka Švejka za světové války vydává v letech 1921-23. Poslední kapitoly již
velmi nemocný diktoval, ale dříne než toto
dílo dokončil, zemřel Tento protiválečný román s neodolatelným humorem se stal jednou
z nejčtenějších českých knih, byl přeložen do
mnoha jazyků a zpracován filmově. Jaroslav
Hašek zemřel ve věku nedožitých čtyřiceti let
na ochrnutí srdce (3. ledna 1923).
Připravil František Janeček

Š KO L S T V Í

Zápis dětí do 1.tříd

Základní škola a Mateřská škola v Polici nad Metují,
Na Babí 190,

oznamuje všem rodičům dětí
narozených v době od 1. 9. 2010 do 31.8.2011,
že zápis dětí do první třídy proběhne

ve čtvrtek 6. dubna 2017 v odpoledních hodinách.

Podrobnější informace rodiče obdrželi v MŠ nebo poštou.
Rodiče dětí, kteří nedostali obálku s informacemi (nejsou v evidenci MěÚ Police nad
Metují, OÚ Velké Petrovice a OÚ Bezděkov) se mohou ohlásit na ZŠ a MŠ osobně nebo
telefonicky na tel.č. 491 58 00 84.
Podle novely školské zákona musí být podána žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky nejpozději do 30.4.2017.
Mgr. Jana Šulcová, zást. řed. školy
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Prevence
na základní škole

Na ZŠ postupně probíhá naplňování
Minimálního preventivního programu besedami a přednáškami na různá témata. Všechny
třídy (včetně Bezděkova) byly proškoleny
programem o recyklaci Tonda Obal na cestách.
Odpovídající ročníky navštívili přednášející
s tématy: trestně-právní odpovědnost, drogy, AIDS a HIV, holocaust, zahraniční mise,
dospívání. V současnosti připravujeme Jeden
svět na školách, proškolení finanční gramotnosti a zdravou výživu. Souběžně probíhají
exkurze, soutěže, výcviky.
Dále škola v poslední době řešila několik
výchovných problémů (šikanu, záškoláctví,
sebepoškozování). Nejen na základě těchto
skutečností se vedení školy rozhodlo využívat služeb nezávislé terapeutky Mgr. Heleny
Kudelové, která svými mnohaletými zkušenostmi školního prostředí přispívá k řešení a
předcházení podobných situací. Při rodičovských schůzkách 20. 4. 2017 bude k dispozici
i rodičům k případným konzultacím.
Mgr. Kateřina Nekvindová- metodik prevence
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Lyže, hole, boty, brusle …

Letošní zima, se kterou se pomalu loučíme,
nám zase po delší době
dala šanci vytáhnout
lyže, běžky, brusle – a
užívat si zimních sportovních radovánek.
Také na polické
základce jsme neváhali a strávili na sněhu
nebo ledu opravdu značnou část hodin /nejen/
tělocviku.
A sportovat chodili opravdu všichni. A to
i díky možnostem zapůjčení sjezdových i běžeckých lyží nebo bruslí v naší školní „půjčovně“. V průběhu řady let jsme shromáždili poměrně dost materiálu, který, když jsou

venku podmínky, je opravdu hojně využíván.
Díky tomu se na lyže nebo brusle dostanou i
děti, které doma svoji výbavu prostě nemají.
Jsou rodiny, které prostě nesportují, nebo nefandí sportům zimním a nebo jim to sociální
podmínky neumožňují. A hlavně pro mládež
z těchto rodin nabízíme možnost půjčení si vybavení a vyzkoušet si třeba jen základy zimních sportů.
Letos to byl mazec a lyže šly z ruky do
ruky. Ale znáte to – co chvíli se něco poškodí, poláme, opotřebuje a naše vybavení stárne.
Přesto bychom rádi udrželi možnost nabídky
alespoň základního vybavení pro naše žáky.
Obracím se tedy s výzvou na vás všechny – máte li doma nějaké starší lyže, běžky,

hole, lyžáky nebo boty na běžky, brusle a
víte, že už je nebudete potřebovat a je vám
je líto jen tak vyhodit – nabídněte je, prosím, škole !
Jsme vděčni za všechno, co budeme
moci ještě využít pro sportování našich
žáků.
Nemohu vám za to nabídnout víc, než náš
dík a určitě také pocit dobrého skutku
Najde li tato moje výzva alespoň nějaký
ohlas, bude si příští zimu užívat zimního sportování více dětí – a to smysl má.
Předem děkuji všem, kteří nejen mohou,
ale i pomohou !
S přáním všeho dobrého,
P.Jansa, kabinet tv.

Škola žije sportem

Sportu a sportování se na polické základce stále daří. V průběhu letošního školního roku jsme se zúčastnili řady soutěží
na okresní i krajské úrovni, proběhlo několik školních kol a různých soutěží, takže
vybrat si mohl opravdu každý, kdo jen trochu chtěl se pohnout nebo to zkusit třeba
jenom pro radost …
yy přespolní běh, po úspěchu v okresním
finále jsme byli pátí v krajském přeboru
yy florbal, tady se nám daří každým rokem
stále hůř a to ve všech kategoriích, jak
u kluků, tak i u holek … v Polici chybí
někdo, kdo by si mládež v tomto sportu
vzal na starost … a přitom, zájem dětí
tu je …
yy žádné z našich družstev nepostoupilo ze
základní skupiny
yy šachy, po druhém místě v okrese jsme
dosáhli i slušného umístění /6/ v kraji
yy letošní zima nám umožnila využít skvělých podmínek pro běžecké i sjezdové
lyžování a také pro bruslení, byli jsme
hodně venku a děti to bavilo, to je hlavní … uspořádali jsme pro naše žáky
celodenní lyžování na Nebíčku a také
řada hodin tělocviku padla na lyže nebo
brusle
yy velký dík všem, kteří se starali o údržbu
sjezdovky, běžeckých tratí i kluziště na
sídlišti … opravdu – díky moc!
yy stolní tenis, po vítězství v okresním
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kole jsme byli čtvrtí v kraji
yy sjezdové lyžování, na přeboru rychnovského a náchodského okresu jsme získali dvě třetí a jedno první místo
yy uspořádali jsme dlouhodobou basketbalovou soutěž, florbalový víkendový turnaj a jsou vypsány další akce pro žáky
školy
Na dveře klepe jaro. I když nás ještě
čekají lyžařské kurzy sedmých tříd, pomalu chystáme atletickou sezonu. V dubnu budeme pořádat okresní kolo desetiboje OVOV, čeká nás atletický čtyřboj a
Pohár rozhlasu a také řada dalších soutěží.
Zkrátka – budeme se hýbat, jak jen to půjde – držte nám palce!
P. Jansa, kabinet tv
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Florbalový turnaj mládeže

Sobota 14. března patřila dalšímu ročníku florbalového turnaje mládeže – O pohár
ředitele školy. Maximální možný počet deseti
týmů byl rychle obsazen, florbal mládež stále
táhne. Od rána do pozdního odpoledne to v tělocvičně vřelo, nabitý časový plán bez jediné
pauzy byl zkouškou odolnosti nejen pro pořadatele, ale hlavně pro rozhodčí. Dva profíci
s píšťalkou však odvedli bezva práci a za celý
den nenastala problémová situace. Velký dík
všem.
Hra měla velmi dobrou úroveň a bylo znát,
že v Broumově, Hronově a Velkém Poříčí se
florbalu a mládeži věnují. Po základních skupinách se začalo hrát o konečné pořadí a na
zápasy byla radost se dívat. Tolik odsuzovaná

mládež předváděla nejen dobrou hru, ale také
nasazení, bojovnost, zápal a smysl pro férové
soupeření.
Vítězství a putovní pohár si odvezli borci
z Velkého Poříčí, kteří ve finále těsně porazili
mladý tým hokejistů Standy Rubáčka. Bronz
putoval do Broumova.
Pohár a něco cen si odvezl každý tým. A
zaslouženě, všichni byli dobří – i naši nejmladší poličtí borci, kterým tento turnaj dal
dobrou florbalovou školu.
Bez sponzorské podpory to už dneska nejde : velké poděkování polické firmě Hauk ,
polické základce, pivovaru Primátor Náchod,
Frostfoodu Rokytnice v O.h., Blue Fly Police
n.M. a paní Kubečkové. Opravdu – díky, díky

moc!
Stejně velký dík patří všem, kteří s turnajem pomohli a hlavně všem hráčům a početnému davu diváků za bezva průběh a atmosféru.
Veškerý výsledkový servis i fotky z tohoto turnaje naleznete na webových stránkách
SSK Pedro. Tam také časem dohledáte termín
dalšího turnaje a hlavně také termín další akce
– Polické stovky. Po loňských problémech
s podporou a financováním se zadařilo sehnat
silného sponzora pro sportování dětí a tak
snad budeme mít na nějaký čas v tomto směru
vystaráno. Takže letos v květnu, po roční pauze, opět na dráhu – pro radost a trochu taky
na čas …
Hezký den všem , P.Jansa, SSK Pedro

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2017 / 2018
Mateřská škola Fučíkova 328
v Polici nad Metují vyhlašuje
zápis dětí do mateřské školy na
školní rok 2017—2018

Zákon nově stanoví povinnost předškolního vzdělávání. Ve školním roce 2017/18 se
bude týkat dětí narozených 1. 9. 2011 – 31. 8.
2012. Předškoláci, kteří do školky zatím nechodí, navštěvují dětskou skupinu nebo jiné
zařízení, musí projít zápisem v mateřské
škole, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit do MŠ
k pravidelné docházce, nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení. Děti s bydlištěm ve spádovém
obvodu MŠ budou mít při zápisu přednost
před stejně starými dětmi s bydlištěm mimo
spádový obvod.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání jsou k dispozici v mateřské škole
v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Dále
je dostupná ke stažení na webových stránkách
školy - www.mspolice.cz . K dispozici budou
i na Dnu otevřených dveří pro rodiče a děti,
který se uskuteční v úterý dne 18. 4.2017 od
15.00 do 17.00 hodin na 1. budově ve třídě
Zvonečky.
Polický měsíčník - duben 2017

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme
na adrese:

Mateřská škola Police nad Metují,
Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují
dne 15. 5. 2017 od 9.00 do 15.00
hodin v kanceláři školy, kde vám bude
přiděleno registrační číslo.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní
zástupci:
1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, podepsanou
oběma rodiči a potvrzenou od lékaře
(Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní
předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně
veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. §
50),
2. občanský průkaz k ověření totožnosti a
bydliště,
3. rodný list dítěte,
4. vyjádření poradenského zařízení k
posouzení školní zralosti dítěte (u těch
dětí, kde se žádá o odklad školní docházky),
Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode
dne ukončení zápisu na www.mspolice.cz a na
vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kritéria pro přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání:

Podle § 34 Školského zákona se přijímají
děti zpravidla ve věku 3 - 6 let.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské
škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Rozhodnutí probíhá ve správním řízení
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60
dnů ve složitějších případech.

Kritéria pro přijetí dětí:

1. děti s povinným předškolním vzděláváním
- zapsány budou děti, které dovrší šest let
věku v období 1. 9. 2017 do 31. 8.2018 a
děti, kterým byl schválen odklad školní
docházky – s trvalým pobytem v Polici
nad Metují,
2. přednostně se přijímají děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou nejméně
čtvrtého roku věku - s trvalým pobytem
v Polici nad Metují,
3. děti podle věku od nejstarších po nejmladší
- přednostně s trvalým pobytem v Polici
nad Metují.
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p ředitelky Dany Balákové. popř. na emailu:
mspolice@email.cz
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Co se děje na 1. stupni ZŠ

Všichni jsme uvítali týden jarních prázdnin k odpočinku a načerpání nových sil, abychom mohli pokračovat v naší pilné práci.
Prvňáčci se už naučili číst většinu písmen, zbývá jich pouze několik. Čteme věty ve
Slabikáři a některé děti si začínají samy číst
různé knížky. Také v psaní se stále zlepšujeme
a přidáváme nová písmenka. V matematice
rozšiřujeme obor počítání do dvaceti. Zažili
jsme příjemné povídání v hodinách prvouky,
kde děti představovaly svoji rodinu, krátce pohovořily o jednotlivých členech a spolu jsme
se zamýšleli nad slovem DOMOV.
Naše výtvarné činnosti se přestaly zaměřovat na zimu a sníh, s chutí jsme se pustili do
tvoření na téma JARO a těšíme se na velikonoční náměty. Chystáme se zúčastnit každoroční Velikonoční výstavy v Pellyho domech.
Druháci navštívili knihovnu, kde pro
ně byla připravena zajímavá beseda o

ilustrátorech dětských knih a také několik soutěží a úkolů. I ostatní ročníky se těší na tyto
návštěvy. Jsme rádi a vděčni, že v našem městě funguje tak skvělá spolupráce mezi školou
a knihovnou.
V celé škole stále probíhá sběr léčivých
bylin – zatím šla sbírat pouze kůra, ale jaro je
tu a hlavní období sběru nás čeká.
Navštívili jsme kino a zhlédli film Anděl
Páně 2. Do první třídy zavítaly děti ze školky, budoucí prvňáčci. Kromě prvních tříd se
všichni zúčastnili soutěže Matematický klokan. Čtvrťáci jezdí na kurz plavání do bazénu
broumovské Veby.
Jak vidíte, stále se něco děje, a my se přitom musíme také učit! 
Na fotkách se můžete podívat na práci
žáků z prvních tříd.
za 1. stupeň K. Pátková

SLOVO K RODIČŮM

Všichni, kdo jsme rodiči, známe ten hřejivý pocit, když má naše dítě
úspěch. V koutku duše si říkáme: To má po mně. Je to mojí zásluhou, jak
ho správně vedu. Pokud se však vyskytnou nějaké problémy, náš náhled se
změní: Kde se to v něm bere? Odkud to má? Naše osobnost zde skromně
ustupuje do pozadí.
Často se stává, že ve vztahu ke škole mnoho lidí nevidí za úspěchem
dítěte učitele. Ovšem při neúspěchu je viník všem jasný – bohužel právě
pedagog.
My učitelé jsme si vybrali svoje povolání, protože rádi pracujeme
s dětmi. Několik dlouhých let jsme studovali vysokou školu, kde jsme
získali odborné znalosti z oblasti pedagogiky i psychologie. Rozumíme
zvláštnostem období mladšího školního věku, jsme si vědomi specifické
úlohy prvního stupně školy (odpočinkové chvilky, prolínání předmětů, hry
ve výuce).
Skutečnost je přitom jednoduchá: V popředí stojí dítě. Nám všem, pedagogům i rodičům, jde o stejnou věc, totiž vést ho po cestě vzdělání a
výchovy, aby z něho vyrostl slušný člověk. Proč tedy někteří rodiče stále
hledají v učiteli nepřítele?
O výchově byly napsány stovky knih. To nejdůležitější se však nemění. DÍTĚ NEJVÍC VYCHOVÁVÁME VLASTNÍM PŘÍKLADEM.
My se o to snažíme. Zdravíme se s dětmi na chodbách (čím dál častěji musíme zdravit jako první). Pomáháme jim. Jednáme s nimi slušně,
mluvíme slušně. Neskáčeme jim do řeči, vyslechneme je. Při hodinách
jsme stále s nimi. Učíme je, aby spolu dobře vycházely, mluvíme s nimi o
dodržování pravidel. O přestávkách si zvykají být sami sebou v kolektivu
ostatních, najít zde svoje místo a dodržovat pravidla chování i bez přítomnosti učitele (jeden z nás je jim k dispozici na chodbě, kde se střídáme ve
vykonávání dozoru).
Prosíme Vás rodiče, abyste i Vy vedli děti k dobrým vztahům s ostatními, úctě k učitelům a všem dospělým. Abyste před nimi nepoužívali
neslušná slova, nehádali se před nimi, nepomlouvali ostatní. Dávejte si
prosím pozor, jak se vyjadřujete o učitelích. Děti s námi tráví polovinu
dne a není pro ně jednoduché, jak se mají chovat, slyší-li doma pohrdavá a
odsuzující slova. My o Vás před dětmi nikdy špatně nemluvíme.
Děkujeme Vám za spolupráci
učitelé 1. stupně
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Základní umělecká škola informuje…
Zprávy z probíhajících soutěží

Dalším měsícem pokračoval maratón uměleckých soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, které mají za cíl mapovat úroveň uměleckého vzdělávání na základních uměleckých školách.
Co je tedy nového?

Okresní kolo soutěe ve hře na housle

Ve středu 8. března se uskutečnilo v opatských sálech Broumovského
kláštera okresní kolo soutěže ve hře na housle a violu. Za naši školu
soutěžilo celkem 15 houslistů! A jejich výsledky byly fantastické.
Do nejmladší, nulté kategorie, byli vysláni ti nejmenší, kteří teprve
získávali ostruhy v tomto klání a vůbec se neztratili. Pět z nich se probojovalo do stříbrného pásma (Klímová Lucie,
Prešinská Viktorie, Šeda Josef, Petrová Ema, Petr Ota) a dva
do zlatého (Hrůša Ondřej a Novotná Barbara). B. Novotná také byla
vybrána pro postup do krajského kola.
A v dalších kategoriích už to byla jen samá první místa s postupem
do krajského kola!
Tauchmanová Marie, Lichá Lucie, Pospíšil Josef, Lichá Anna,
Pospíšilová Anna Klára, Karpfová Kateřina, Karpfová Karolína a
Novotná Anna – ti všichni budou reprezentovat naši školu v krajském
kole této soutěže, které se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna v Hradci
Králové.
Anna Novotná navíc získala Cenu poroty za mimořádný interpretační výkon.
Všem – soutěžícím i jejich vyučujícím Ladislavu Michalovi a
Žanetě Obršálové srdečně gratulujeme!

Vzdělávací seminář pro učitele smyčcových
nástrojů

V pondělí 20. března uspořádala naše škola seminář pro učitele smyčcových nástrojů z celého našeho regionu v rámci projektu
,,Zvyšování profesních kompetencí učitelů základního uměleckého
školství”.
Ten vedli lektoři Mgr. art. Veronika Machander a Bc. Jan Machander
v rámci projektové fáze šíření poznatků získaných studiem u prof. Gézi
Szilvaye v CEPIC Madrid a v The Yehudi Menuhin School v Londýně.
Seminář pod názvem ,,Setkání se začátečníkem“ se věnoval těmto
oblastem:
yy ,,na dítě orientovaný“ styl výuky
yy práce se zjednodušenou notovou osnovou (speciální vzdělávací potřeby) – metoda Colourstrings
yy praktické ukázky asistované hry prostřednictvím finského výukového online projektu International Minifiddlers
yy inspirace na vánoční vystoupení přípravného studia

Opět jazz v Polici!

Krajské kolo soutěže ve hře na klavír

Klavíristy již čekalo 13. a 14. března krajské kolo, které uspořádala
ZUŠ Střezina v Hradci Králové.
Naše výprava čítala sedm klavíristů ze tříd učitelek Reginy
Goslinské, Aliny Kozlovské a Karoliny Sorokinové.
A zde jsou jejich výsledky z tohoto náročného klání:
Notková Stela (0. kategorie) – 2. místo
Mazurková Karolína (I. kategorie) – 1. místo s postupem do
ústředního kola
Kohlová Štěpánka (II. kategorie) – 2. místo
Cvrkalová Amelie (V. kategorie) – 3. místo
Važan Michael (V. kategorie) – 2. místo
Bartošová Kristýna (VIII. kategorie) – čestné uznání I. stupně
Johnová Eliška (VIII. kategorie) – 2. místo
I celému tomuto týmu a jejich učitelkám blahopřejeme!

Karolína Mazurková - absolutní vítězka krajského kola klavírní soutěže, která nás bude reprezentovat v celostátním finále v Praze
Polický měsíčník - duben 2017

V loňském roce vystoupilo s velkým úspěchem v koncertním sále
naší ZUŠ jazzové trio profesorů Pražské konzervatoře Jaroslava Ježka,
které nese název TRIALOG III.
Máme radost, že toto trio můžeme v Polici nad Metují znovu přivítat na koncertu, který opět proběhne v Koncertním sále naší ZUŠ,
tentokrát v pátek 21. dubna 2017 od 19 hodin.
Všechny příznivce krásné jazzové muziky srdečně zveme!

(ZUŠ)
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Z Gymnázia Broumov

Studují na gymnáziu: Štěpán Štolfa

Maturant Štěpán Štolfa, člen lyžařského oddílu TJ Spartak
Police nad Metují, má za sebou náročný závodní měsíc. Účastnil
se mj. Českého poháru v Jilemnici, kde ve skiatlonu na 10 +10 km
vybojoval parádní 5. místo, a Českého poháru v Jablonci n. Nisou,
kde v bruslařském prologu obsadil 8. a na desetikilometrové trati
klasicky také 8. místo. Víkend zakončil v neděli 7. místem ve stíhacím závodem 10 km volnou technikou. (MH)

Daniel Hypšman - Naděje Královéhradeckého
sportu

Talentovaný Daniel Hypšman z tercie, který hraje za FC Hradec
Králové, byl se svým fotbalovým týmem Votroci ročníku 2003,
vybrán jako nejlepší sportovní kolektiv v kategorii mládeže za rok
2016 v anketě Naděje královéhradeckého sportu 2016. Gratulujeme
a přejeme hodně dalších úspěchů. (Sl)

9. GYMPLFEST

Gymnázium Broumov zve na 9. Gymplfest, multižánrový pouliční
festival studentské tvorby. Můžete se těšit na živou hudbu doplněnou
tancem, divadlem, filmy, výstavami fotografií, maleb a plastik. To vše
v historických kulisách Broumova 25. a 26. května 2017.
Ulice, parky, zahrady, náměstí, kavárny, ale třeba i undergroundový
klub Eden ožijí kulturním programem a Vám se nabídne příjemná odpolední procházka spojená se šálkem kávy nad pianovými improvizacemi
či skleničkou vína u francouzských valčíků.
Akci připravují studenti Gymnázia Broumov, ale účastnit se budou i
pozvané studentské týmy ze spřátelených gymnázií v Břeclavi, Náchodě
či holandském Warffumu.
Přijďte si vychutnat pozitivní mladistvou atmosféru Broumova, je to
pouze „přes kopec“…
studenti a učitelé GB

Martin Přibyl v okresním kole

Martin Přibyl z kvarty je nejen výborný matematik, ale daří se
mu i v angličtině. V okresním kole konverzační soutěže obsadil třetí,
nepostupové místo.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. (JS)

Okresní kolo ZUŠ ve hře na klavír: Okresními
vítězi Michael Važan a Amélie Cvrkalové

Primán Michael Važan a sekundánka Amélie Cvrkalová postoupili do krajského kola v Soutěži ZUŠ MŠMT ve hře na klavír. Oba
naši studenti navštěvují ZUŠ Police nad Metují. (mk)

Bankéř na gymnáziu: Roman Chládek, absolvent z 1990

V prvním březnovém týdnu navštívil naši školu pan Roman
Chládek, ředitel pobočky Komerční banky v Broumově. V rámci
zvyšování finanční gramotnosti našich žáků přednášel ve 3. A a v
septimě. V těchto ročnících je v osnovách předmětu Základy společenských věd zařazena výuky ekonomie. Pan Chládek seznámil
studenty s fungováním banky, jak a z čeho vytváří zisk a jaké služby
poskytuje klientům. Diskutovali jsme o nutnosti, absurditě či nemravnosti bankovních poplatků, a zda-li bez nich může banka žít.
Také jsme porovnávali klasické „kamenné“ banky s nízkonákladovými „internetovými“ bankami. Asi nejdůležitější byl závěr vystoupení pana ředitele Chládka - vysvětlil studentům, jak si půjčovat peníze, jak zjistit celkové náklady půjčky a jak „nenaletět“ reklamním
trikům některých obchodníků s penězi.
Karel Výravský

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela,
Náchod, Pražská 931

Pozvánka na VELIKONOČNÍ výstavu panenek vyrobených pro UNICEF

spojenou s hlasováním o Miss panenku
která se bude již popáté konat v prostorách Domova mládeže VOŠ a SPŠ stavební
arch. J. Letzela v Náchodě.
Výstavu můžete navštívit ve dnech
10. - 12. dubna a 18. - 28. dubna 2017 od 7.00 do 16.00 hodin.
Studenti, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže a vyrobili panenku, soutěží o
MISS panenku DM. Další panenky vyrobili zaměstnanci DM. Hlasovat může každý
návštěvník výstavy, vyhrávají tři panenky s nejvyšším počtem hlasů a další cenu
získá originální panenka.
Domov mládeže IV. se nachází v Raisově ulici č. p. 678 naproti benzinové pumpě.
Výstava panenek je umístěna tak, aby ji měli možnost navštívit i tělesně postižení občané a
především děti. V případě zájmu skupin žáků z jiných škol prosíme o oznámení, kdy chtějí
výstavu navštívit, na tel. č. 491 423 241.
Drobné sponzorské ceny pro vítěze jsou vítány – předem děkujeme!
Srdečně zveme všechny zájemce!
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Veletrh cestovního
ruchu 2017

Burza knih

Pod vedením učitelů, p. Igora Chmelaře a p.
Martina Vrabce, se žáci 1. až 4. ročníku zúčastnili již
26. ročníku Holiday World aneb veletrh cestovního
ruchu v Praze. Exkurze probíhala v pohodovém duchu při slunečném a teplém dni. Na tomto veletrhu
CR měli žáci možnost si prohlédnout stánky z růz-

ných koutů světa a cestovní kanceláře. Tyto státy zde
ukazují svou kulturu. Kromě jednotlivých států se zde
objevily i kraje České republiky. Na veletrhu jsme
zjistili, že i Česká republika má co nabídnout.
Žáci měli také možnost si ověřit své znalosti v
různých soutěžích a hrách.
Za zúčastněné Soumarová Dominika 2.B

Na první a druhý
březnový den připravili a
zrealizovali žáci Střední
školy propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
ubytovaní v domově
mládeže tradiční bezplatnou akci s názvem Burza
knih. Konala se v prostorách Obecního domu ve
Velkém Poříčí. Podle vyjádření místního vedoucího knihovny Bc. Antonína Šimka se stala oblíbenou a vyhledávanou událostí, kterou si čtenářská veřejnost hlídá.
Příprava letošního ročníku byla náročnější. Bylo nutné vyřadit a výrazně zredukovat uložený fond knih z minulých let. Šlo o knihy, které nejlépe vystihuje výraz „salátové“, a to vzhledově i obsahově. Zkrátka čtenáři o ně již delší dobu nejevili pražádný
zájem. Příjemnou atmosféru, organizaci a pomocné ruce zajistili žáci školy. Nejprve
bylo třeba připravit sál, rozmístit stoly, dovézt a roznést knihy. Snahou bylo uspořádat
je a rozdělit na pohádky, romány, poezii, cestopisy, povinnou školní četbu a odbornou
literaturu. Nicméně toto snažení vzalo za své s příchodem prvních čtenářů. Hrabalo a
přehrabovalo se jako na bleším trhu. Mile nás překvapili nejmenší školáci, kteří nejenže
přinesli své nepotřebné knihy pro potěšení ostatních, ale se zájmem si prohlíželi, probírali, ptali se a vyzvídali. Dospělí čtenáři se zastavili na pár slov, ptali se obvykle již po
konkrétních titulech.
Burza se vydařila, pozitivní ohlasy návštěvníků to jen potvrzují. Poděkování patří zejména realizačnímu týmu z řad žáků školy, jmenovitě Karolíně Šedivkové, Nele
Múčkové, Veronice Klikarové a Jakubovi Chlumskému. A příští rok rádi uvítáme další
zájemce o literaturu ze širšího okolí!
Marcel Stratílek, zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality...

„Jaro je tady, cítit je všady!“

To je velice hezké, ale v našem krásném
výběžku se jaksi zatoulalo, tápe, nebo opravdu jsme až na poslední příčce? Chyba lávky!
Po úvodním slovu pí předsedkyně jsme byli
potěšeni, protože ty POSLY JARA nám právě
symbolicky Helenka Pivoňková předávala. A
že byly z rukou té, která dnes na den oslavuje
se svým manželem 50 let společné cesty životem. Žluté růže, dárek od Senior klubu Ostaš
je mile potěšily. A pí Zdeničce Vídeňové patří veliký dík vlastnoručně zhotovená kvítka. Je pozorná a ví na kterou strunu zahrát a
potěšit. Naladila nás všechny. Host dnešního setkání pan Z. Pátek pozval přítomné na
SPOLEČENSKOU UDÁLOST – 6. ročník filmového festivalu „JEDEN SVĚT“, festival dokumentárních filmů o lidských právech. Díky
spolku JULINKA můžeme v našem městě
shlédnout filmy za účasti expertů, psychologa
a dalších fundovaných zástupců. Během čtyř
dnů bude představeno 14 filmů s různou tématikou, která řeší závislosti, záludnosti, nemoci,
stáří versus mládí. Zahraniční snímek 100-letá
dáma – ŠVÉDKA její vitalita v pozdním věku.
I řadu dalších příkladů. Vřele doporučujeme!
Potom přišlo na scénu mládí nevybouřené –
Divadelní soubor „MEDVĚD“ ze Stárkova
s komediálním představením „Divadelní Mr.
BEAN. Úsměvné, vtipné a skvěle provedené.
Byly to scénky z mnoha profesí
Polický měsíčník - duben 2017

1/ HERECKÉ UMĚNÍ,
2/ AUTOŠKOLA,
3/ PŘEDNÁŠKA,
4/DIRIGENT,
5/ VČELAŘENÍ,
6/ ZÁKLADY SEZNAMOVÁNÍ,
v druhé části BALET – TEST – ZPRÁVY.
Scénky vznikaly postupně. Základy seznamování jsou věrnou podobou z anglického
originálu od ROWANA ATKINSONA až po
následné, které mládenci tvořili sami. Jsou to
kamarádi, spolužáci a jejich nastartování bylo
započato na Jiráskově gymnáziu v Náchodě za
odborného vedení pí
Blanky Dvořáčkové.
Mají za sebou celou řadu úspěšných
vystoupení v té naší
kolatuře.
Dvojice
herců získala Cenu
za kulturu města
Náchoda za rok.
2016. Myslíme si, že
mají dobře našlápnuto, určitě nikoho
nezklamali. Bylo to
něco jiného ve stereotypu všedních dní.
Děkujeme za to koření života, kterého
se nám dnes dostalo.

Tak ať pokračují a potěšení jak na scéně, tak
v hledišti je jen hnacím motorem.
My se opět sejdeme 18. 4., to už by
se ten PUNŤA NAD NÁMI NEMUSEL
SCHOVÁVAT, ale mohly by vystrčit na naše
bledé tváře své paprsky! Předem děkujeme za
vyslyšení…
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová
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ZPRÁVY Z DOMOVA DŮCHODCŮ
Milí spoluobčané!
Jaro už nám pomalu ťuká na dveře, ale
já bych se ráda ještě na chvíli vrátila o měsíc zpátky a společně s Vámi zavzpomínala
na veselý masopustní rej, který proběhl u nás
v domově koncem února. Zaměstnanci oblékli
masky a jako mávnutím kouzelného proutku
se proměnili v berušku, vílu, šaška, anděla, čmeláka, kočičku a nechyběli ani lyžaři.
Každému z obyvatel přinesli čaj, kávu a zlatavý koblížek. Celou dobu nás provázela naše
milá Maruška Ryšavá, která úžasně hrála na
akordeon a nejednomu obyvateli vykouzlila
na tváři úsměv, ale také slzu dojetí.
Začátkem března nás navštívil pan Šedivý
z Prahy, s pásmem písniček od známého skladatele Karla Hašlera. Byl u nás již poněkolikáté, jeho vystoupení vždy pohladí po duši a
jsou našimi uživateli hojně navštěvována.
A nyní mi dovolte, abych Vám sdělila několik důležitých informací o našem domově.
Vzhledem ke stárnutí populace a měnící se demografické křivce obyvatel, jsou na naši organizaci kladeny zcela nové požadavky ze strany Krajského úřadu Královehradeckého kraje,
který je také naším zřizovatelem. Podmínky
pro přijímání nových uživatelů se za poslední
dva roky zásadně změnily.
Našimi uživateli jsou senioři, kteří dosáhli 65 let věku a pro trvalé změny zdravotního
stavu potřebují podporu a 24 hodinovou péči,

Valná hromada

V sobotu dne 11. března 2017 se konala
Valná hromada Dobročinného fondu pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí. Sešli jsme
se v Hospůdce ve Žďáře nad Metují ve 14.00
hodin. Účast byla 75 členů fondu a 22 hostů.
Valnou hromadu zahájil úvodním slovem pan
předseda Karel Macoun. Uvítal přítomné a poděkoval za hojnou účast.
Následoval bohatý program
schůze. Zpráva jednatele o činnosti fondu za rok 2016. Zpráva
byla podrobná a obsahovala aktivity výboru fondu a výběrčích
za celý uplynulý rok. Pak byla
zpráva finanční za rok 2016.
Bylo konstatováno, že jsme hospodařili dobře, a je třeba i nadále
tak pokračovat. Zpráva revizní
komise také dopadla kladně. Jen
je třeba, abychom získali během
roku více nových členů, než nám
jich zemře.
Po skončení schůze Valné
hromady následovala zábava.
Kulturní program nám zajistil
Franta Čížek se svojí muzikou.
Pro ty, kteří netančí, jsme měli
připravený veselý program od
děvčat z Hronova, které si říkají
SOKOLKY. Dokonce se i převlékaly, aby nám zatančily dvakrát. Bylo hodně veselo. Moc se
to všem líbilo. Bylo i občerstvení, byla tombola a byl i taneček.
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jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými
službami sociální péče a mají trvalé bydliště
v Královéhradeckém kraji nebo prokázanou
vazbu na Královéhradecký kraj.
V dnešní době již není nutné podávat si
žádost do domova s dostatečným předstihem
z důvodu, že na umístění bude zájemce čekat i
několik let. Přijímáme žádosti jen těch zájemců, kteří naši péči opravdu potřebují. Nelze
přijmout žádost člověka, který je naprosto
soběstačný nebo zvládá za pomoci pečovatelské služby, rodiny nebo jiných forem sociální
péče.
Proto i my doporučujeme obrátit se nejdříve na pečovatelskou službu a požádat o přiznání příspěvku na péči, který je určen k úhradě za jejich úkony. Pokud je pečovatelská
služba využívána čtyři až pětkrát denně, je to
v naprostém pořádku. Teprve potom, až nebude člověk schopen za pomoci výše jmenovaných institucí nebo rodiny zvládat, přicházejí
na řadu služby domova důchodců. V žádném
případě nebudeme řešit nevyhovující bytovou
situaci, např. schody, nevhodné topení atd.
I v naší evidenci máme žádosti zájemců
z dřívější doby, kteří zatím nastoupit nechtějí nebo byli vyzváni k nástupu, který v dané
chvíli odmítli. Ty evidujeme v tzv. „neaktuálních“ žádostech a s nástupem pro ně v nejbližší době nepočítáme. Mezi „aktuálními“

žádostmi vedeme pouze ty zájemce, kteří naši
péči a pomoc opravdu potřebují a nastoupit
chtějí. Pokud se životní situace žadatele vedeného v „neaktuálních“ žádostech zhorší natolik, že již není schopen dál zůstat ve svém přirozeném prostředí, jeho žádost přeřadíme do
aktuálních žádostí na poslední místo i přesto,
že má žádost podanou již několik let. Proto
v současné době přijímáme žádosti do domova důchodců až ve chvíli, kdy Vaše situace
bude opravdu akutní a pečovatelská služba a
rodina již není schopna péči zabezpečit.
Víme, že rozhodnout se k podání žádosti
do domova důchodců a potom k následnému
nástupu, není snadné. Po podání žádosti provedou sociální pracovnice šetření, vše Vám
vysvětlí a přiblíží život v našem domově,
aby byl pobyt pro každého z našich uživatelů
co nejpříjemnější. K tomu přispívá přístup i
empatické chování všech našich zaměstnanců, kteří svoji práci vykonávají svědomitě a
profesionálně.
Pokud se dostanete do nepříznivé životní situace a potřebujete poradit, poskytujeme
i bezplatné sociální poradenství. Zveme Vás
k návštěvě a k prohlídce našeho domova.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova důchodců
Mgr. Šrámková Jana, ředitelka

DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ POLICE NAD METUJÍ:
Celá akce skončila ve 20.00 hodin a autobus nás rozvezl domů. Poděkování patří všem,
kteří se o zdárný průběh celého odpoledne zasloužili ať o program, organizaci i o dobrou
náladu.
Děkuji všem
Jednatelka Marie Chaloupková

OBNOVA TRÁVNÍKŮ
NA KLŮČKU

Jak si mohl pozorný člověk povšimnout,
po sejití sněhu z Klůčku chybí v celé jeho horní polovině polností erozní pruhy a pásy, které
tam byly v minulosti velice účelně a funkčně
vytvořeny.
Není třeba mít obavu, že by se náš podnik vracel k orání celých bloků polí bez protierozních ploch. Dochází zde k tzv. obnově
trvalých travních porostů, kdy se na jaře zaseje nová tráva do krycí plodiny, která bude
v polovině července sklizena a její místo zaujme nový kvalitní travní drn, který bude protierozně velice účinný. K této obnově bude po
etapách každoročně docházet v celém katastru
podniku. Obnovy zajistí násobně vyšší sklizně
objemných krmiv (senáží), které potřebujeme
pro nakrmení stáda hovězího dobytka.
Po 2 sušších letech a každoročním bohužel pravidelném úbytku hektarů jsme na hraně
stavu stádo do nové sklizně uživit a v současnosti musíme historicky poprvé objemná
krmiva nakupovat mimo podnik!! Tento stav,
se výše popsanými obnovami luk snažíme řešit. Při této příležitosti si dovolím poděkovat
všem vlastníkům polí v našem užívání v dosahu tohoto zpravodaje včetně města Police nad
Metují, na jejichž pozemcích hospodaříme a
každý hektar potřebujeme jako hospodářské
zázemí pro moderně zrekonstruované středisko chovu skotu v Suchém Dole.
(DV)
Polický měsíčník - duben 2017

Mateřské centrum Ma Mi Na
V březnu bylo
v MC opět živo.
Během čtvrtečního
dopoledního
programu jsme sehráli
pro děti maňáskové
divadlo. Zajeli jsme
se podívat do Solné jeskyně v Broumově.
Uspořádali jsme besedu o tejpech a jejich využití i správné aplikaci. Vybrali a poslali jsme
pár tepláčků, které snad pomohou onkologicky nemocným dětem. Podařilo se nám proměnit první várku záclon v pytlíky na nákup
zeleniny či ovoce namísto mikrotenových sáčků, případně na praní jemného prádla. Všem,
kteří se na šití podíleli, moc děkujeme. První
pytlíky s logem MC MaMiNa byly ke koupi
během festivalu Jeden svět. Březnem tato akce
nekončí. Budeme rádi, když se do šití dalších
várek pytlíků zapojí kdokoli. Děkujeme!

MC MaMiNa získalo od města Police
nad Metují dotaci na činnost MC pro
rok 2017. Za finanční podporu, bez
které bychom fungovat nemohli, děkujeme!

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

se blíží. Výtvarný materiál na výrobu velikonočních a jarních dekorací jsme již nakoupili
a roznesli do místních škol a školek. Výrobky
budou vystaveny na již 9. Velikonoční výstavě, která se uskuteční od 6.4. do 8. 4. 2017 v
Pellyho domech. Ve všední dny bude výstava

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2017

Vyhlašujeme termíny pro konání příměstského tábora v MC MaMiNa:

24.7. – 28.4. SPORTOVNÍ

(vedoucí Martina Macounová, praktikantka
Lea Kolmanová)

7.8. – 11.8. PUTOVÁNÍ VESMÍREM
přístupná od 8:30 do 17:00, v sobotu pak od
8:30 do 12:00.
Součástí budou i
tvořivé dílničky
pro děti. Určitě
je na co se těšit.
Přijďte se podívat a ocenit práci
dětí i jejich učitelů. Všichni jsou
srdečně zváni!!!
Akce je spolufinancována
z
grantového programu
„Máme
rádi Broumovsko,
máme rádi místo,
kde žijeme“.

Na květen plánujeme besedu na téma
"ZDRAVÉ LAHVE“, kterou povede Adéla
Bartošová. Součástí besedy bude i ukázka
českých hraček z obchodu Adlabar s možností
nákupu. Termín přednášky bude upřesněn, sledujte nástěnky a náš FB.
MC se v květnu chystá uspořádat dopoledne v klášterních zahradách se společnou snídaní. Vezměte košík a deku, přibalte něco dobrého a zdravého k snědku a pozvěte rodinu či
přátelé. Akci se chystáme spojit s bazárkem a
blešákem. Akce se uskuteční v polovině května. Bližší informace ještě upřesníme.

(vedoucí Martina Nosková)

Tábor je určen především pro děti ve věku
3-6 let. Přednost budou mít děti pracujících rodičů. Program bude probíhat v prostorách mateřského centra, tj. v ZŠ Na Babí v uvedených
termínech od 8-15 hodin. Cena za 1 týden je
900 Kč včetně zajištěné stravy. Minimální počet dětí na jeden turnus je 8, maximální 15.
Zájemci o podrobné informace a přihlášku,
prosíme, ozvěte se na email. Děkujeme.
MC MaMiNa

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA

9. ročník výstavy prací dětí z okolních
základních a mateřských škol

6.4. - 8. 4. 2017

sál Pellyho domů, Police nad Metují
čt a pá od 8:30 do 17:00
so od 8:30 do 12:00
součástí výstavy budou opět
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO DĚTI
Vstupné: dobrovolné

Pořádá MC MaMiNa, z.s. ve spolupráci s CKV Pellyho domy
Spolufinancováno z grantu
„Máme rádi Broumovsko, máme rádi místo, kde žijeme“
www.mcmamina.cz, mcmamina@centrum.cz

Přijďte se podívat, kde můžete pracovat,
nebo si jen prohlédněte, jak se vyvíjejí a vyrábějí
komponenty pro Škoda Kodiaq a díly pro automobily dalších značek.

V sobotu 15. 4. od 10 do 12 hodin vás provedeme
po pracoviš�ch Saar Gummi Czech v Červeném
Kostelci. Přihlaste se k prohlídce na tel. 731 687 204
nebo na adrese mar�n.kuchar@saargummi.com.
Polický měsíčník - duben 2017
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
ZÁKRYT ALFA TAURI

Hvězdám v souhvězdích jsou podle jasnosti přiřazena písmena řecké
abecedy. Nejjasnější hvězda v souhvězdí Býka (latinsky Taurus) se nazývá Aldebaran a patří mu písmeno alfa (α).
V letošním roce dojde k pěti zákrytům Aldebaranu Měsícem: 28.
dubna večer, 22. června ve dne, 16. srpna ve dne, 6. listopadu ráno a 31.
prosince po půlnoci. Při úkazu zakryje Měsíc, který se pohybuje na dráze kolem Země, mnohem vzdálenější hvězdu. Pozorovatel uvidí hvězdu
jakoby naráz zhasnout. Ve skutečnosti ale bude „schovaná“ za okrajem
Měsíce.
28. dubna večer bude Měsíc svítit nad západním obzorem jako úzký
srpek pouhé 2 dny po novoluní. K pozorování můžeme použít triedr, příruční turistický dalekohled „na obě oči.“ Zákryt nastane mezi 20:21 a
20:22 hod. SELČ. V uvedeném čase musíme hvězdu nepřetržitě sledovat
abychom její „zhasnutí“ viděli! Zákryt končí výstupem Aldebaranu zpoza
Měsíce ve 21 hodin a 10 minut.
Pro případné zájemce – pozorovatele je nadcházející zákryt
Aldebaranu Měsícem velmi dobrou příležitostí k pozorování zajímavého
úkazu. Aldebaran je velmi jasná hvězda pozorovatelná i bez astronomického dalekohledu.
Pozorování zákrytů hvězd Měsícem patří tradičně k těm oborům astronomie ve kterých nalézají uplatnění i amatéři. Výsledky pozorování
mají význam pro studium dynamiky pohybu soustavy Země – Měsíc. V
České republice koordinuje pozorování zákrytů hvězd Měsícem hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Pozorováním zákrytů hvězd se dlouhodobě zabýval i polický astronomický klub.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

19. dubna ve 23 hodin 26 minut SELČ vstupuje
do znamení
Býka, den se v dubnu prodlouží
o 1 hodinu a 44 min,
MĚSÍC
3. v první čtvrti, 11. v úplňku, 19. v poslední čtvrti,
26. v novu,
MERKUR na začátku dubna večer nad západním obzorem,
VENUŠE ve druhé polovině dubna ráno nízko nad východním
obzorem, na konci dubna dosáhne Venuše maximální
možné jasnosti (-4,5 magnitudy),
MARS
večer nad západním obzorem na hranici souhvězdí
Berana a Býka,
JUPITER po celou noc v souhvězdí Panny, nejlepší pozorovací
podmínky v tomto roce,
SATURN ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Střelce,
URAN a NEPTUN není pozorovatelný,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

NOVINKY FILATELIE
Historické dopravní prostředky
Kolesový parník Praha

Námět známky:
Kolesový parník Praha, nazvaný PRAHA-PRAG, byl dokončen počátkem srpna 1865. Dne
26. srpna 1865 se konala slavnostní zahajovací plavba. Té se
zúčastnily vedle akcionářů a novinářů významné osobnosti tehdejší pražské společnosti. Parník PRAHA plul od 27. 8. 1865 pravidelně
třikrát denně na Zbraslav. Poté, když si PPS v následující sezóně opatřila
druhý velký parník VYŠEHRAD, jmenovce dnešního parníku Vyšehrad
z konce 30. let XX. století, jezdil pravidelně jeden do Štěchovic, zatímco
druhý zajišťoval dvakrát denně linku zbraslavskou

Vagón poštovní ambulance

Námět známky:
Charakteristickým a početně zastoupeným typem v poválečném
období byl vůz řady Fk. Jeho
konstrukce vycházela z typu vyráběného na počátku XX. století ještě s plynovým osvětlením.
V polovině 20. let XX. století došlo k inovaci na elektrické osvětlení. Vozy této řady se vyráběly do roku
1933 a liší se v některých detailech podle let výroby a jeho výrobce.

Poštovní autobus

Námět známky:
Poštovní autobusy mají v historii poštovnictví své opodstatněné
místo. První prvorepublikové poválečné autobusy vznikaly nepříliš
náročnou přestavbou nákladních
automobilů (doplněním lavic a
krycí plachty), teprve až později
byly dokupovány nové autobusy domácí i zahraniční výroby. Z jejich
pestré historie se emise věnuje poštovnímu autobusu vycházejícímu z
typu Škoda 606. Výroba začala roku 1930 a skončila v roce 1941.
Způsob tisku u všech tří známek: plnobarevný ofset
Autorem výtvarného návrhu prvních dvou známek je nám známý
Pavel Sivko, který vytvořil známku stavebnice Merkur. Návrh poštovního autobusu vytvořil Petr Ptáček.
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta

Školení řidičů a závod minikár

Jak již jsme avizovali v předešlém měsíčníku v úterý dne 11.4.2017 proběhne za
podpory města Police nad Metují v Pellyho
domech školení řidičů amatérů. Začátek je
stanoven na 17. hodinu. Vzhledem k tomu, že
v loňském roce byla na školení velká účast,
rozhodli jsme se v letošním roce uspořádat
školení na sále Pellyho domů. Školení provede
pan Fiedler mladší, který provozuje autoškolu
a je tedy fundovaným školitelem. Probírat se
budou zejména novinky ze silničního zákona.
Pan Fiedler také rád odpoví na Vaše dotazy.
Vstupné je dobrovolné.
Ve dnech 13.-14.5.2017 proběhne v Polici
nad Metují závod Poháru České republiky
v minikárách. Po 30 letech se do Police vrací minikáry. V sobotu budou součástí závodu oslavy 65 let od založení Automotoklubu
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Police nad Metují, které budou probíhat na parkovišti u Veby. Pro návštěvníky (zejména ty dětské) máme
objednán skákací hrad, malování
na obličej, malování na kůži, soutěž s BESIPem a další. Na všechny
atrakce bude vstup zdarma. Po dobu
závodu minikár, což je od sobotního rána do nedělního odpoledne,
bude uzavřena silnice č. 30316 mezi
Policí nad Metují a Bezděkovem
nad Metují a to od křižovatky ulic
17. listopadu a Pod Havlatkou v Polici nad
Metují (od restaurace „V“) po odbočku na
tzv. Sekyru na začátku obce Bezděkov nad
Metují. Objízdná trasa povede po silnici č.
303 přes Velké Petrovice. Omezení se bude
dotýkat také obyvatel ulice 17. listopadu.

Všem bude v dostatečném časovém předstihu podáno oznámení do poštovních schránek.
Další podrobnosti budou uvedeny i v dalším
Polickém měsíčníku. Děkujeme za pochopení.

za AMK Police – Petr Dostál
Polický měsíčník - duben 2017

Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Zkouška nákupem

Dveře se otevřely automaticky a za mnou
se zase zavřely. V obchodě nebylo moc lidí.
Tlačil jsem vozík a přemýšlel, co vlastně chci
koupit. A pak to už šlo samo: papriky, tuňák,
mléko, káva, pár jablek a za chvíli se dno vozíku naplnilo jídlem. Když jsem se zastavil před
pokladnou, vzpomněl jsem si na Paříž. Tenkrát
jsem měl v nákupním vozíku jenom prezervativy. Netušil jsem, že dovnitř můžu bez vozíku, takže jsem si hrdě vezl „nákup“ a usmíval
se na usmívající se Pařížany a Pařížanky.
A jednou jsem se taky setkal s člověkem,
který nákupní vozík z marketu používal doma
na trávu pro králíky. „No nekup to, za desetikorunu, to se vyplatí,“ řekl mi. Při bližším
pohledu jsem si nemohl nevšimnout, že ten
kousek plastu, kam desetikorunu dal, je urvaný. Takže vozík byl zadarmo. Asi se to vyplatilo ještě víc.
Nákup jsem uložil a šel domů. Dokonce
jsem se cítil dobře, protože maminku aspoň
trochu překvapím. Ale překvapení čekalo na
mě.
Začal jsem vytahovat věci na stůl, ještě
před tím, než je uložím do ledničky. Táta se na
mě díval, pak přišla i máma a oba dva se začali
strašně smát. Podíval jsem se na ně naprosto
nechápavě.
„Asi mi něco uniklo“, řekl jsem a dodal:
„Myslel jsem si, že vám to udělá radost, ale že
takovou…“ Táta se rozesmál ještě víc.

Polický měsíčník

Očekávaný měsíčník je tady a je v něm
vždy něco nového a my sloupkařky se na
každé číslo těšíme. Celostátní noviny si čteme
na internetu, některé bláboly vynecháváme a
je jich nespočet, zvláště těch od všelijakých
stranických pohlavárů a spolupracovníků.
Tentokráte nás kromě jiného zaujaly
úspěchy studentů broumovského gymnázia
a opět jednou jsem byla hrdá, já, mladší
sloupkařka, že jsem absolventkou tohoto
ústavu. Že tam jsou výborní matematici,
i češtináři, angličtináři, zúčastňující se
olympiád a zdatní studenti v tělesné výchově,
jak se o tom dočítáme již vícekrát. A teď,
jak to bylo s námi, maturanty v roce 1955.
No, olympiády jsme neměli a žili jsme
v takovém „školském“ zmatku, že by to bylo
i dnes trochu? Tak především jsme začínali
ve školním roce 1952-1953 jako studenti
Gymnazia Dr.Zdeňka Nejedlého a záhy z nás
byli študenti Jedenáctileté střední školy. To si
zařádil pan ministr Nejedlý, v Polici známý
jako „rudý dědek“. Ani v tom profesorském
sboru či učitelském to nebylo jednoduché.
Výborná matikářka a deskriptivářka paní
profesorka Kopecká záhy, ještě před naším
nástupem, skončila, byla odvelena snad do
textilní továrny, neb údajně nepodepsala
kondolenční listinu při úmrtí známého
generalissima. Výuky se chopil pan učitel
Markl a později prof. Pilař. Na ty hodiny se již
nepamatuji, ale s matikou to šlo, maturovali
Polický měsíčník - duben 2017

„Nezbláznili jste se?“
„Ne,“ odpověděla mi maminka a pak otevřela lednici se slovy, že taky byla na nákupu.
Podíval jsem se dovnitř. Byly tam papriky,
mléko, tuňák… takových 80% nákupu se dokonale shodovalo.
„Svoji maminku nezapřeš,“ řekl táta.
„To je lepší než DNA,“ odpověděl jsem,
„taková zkouška nákupem!“
Kdo by si aspoň párkrát za svůj život neuvědomil, jak moc se podobá svým rodičům.
Všechny ty přejaté vzorce chování, které jsme
si osvojili; všechny podobné reakce na podobné situace; podobné chuti a podobné záliby. Když jsem byl v pubertě, říkal jsem si,
že nikdy nechci být jako rodiče. O dvacet let
později poznávám ve svých reakcích reakce jejich. Nevadí mi to, není proč, by mi to
mělo vadit. Občas si dokonce řeknu, že přesně
takhle by to udělal i táta. Psa dnes vychovávám stejně, jako psa, kterého jsme měli, když
mi bylo -náct. Myslím si, že mu snad i vařím
to samé, co jsme vařili tenkrát naší Bettince.
Maminka často ráno nelenila a posunula
si buzení na budíku ještě o pár minut. Já to
mám jednodušší, protože mobil mi nabízí
službu „Odložit buzení“. O pět minut, kdy si
ještě lehnu na záda s telefonem pod peřinou na
hrudníku, vím, že už neusnu, ale ještě si můžu
vychutnat měkkost a teplo postele.
Z víc jak z jedné poloviny svého chování

jsme z ní, jako z povinného předmětu a
divíme se teď, proč by matematika neměla být
povinným maturitním předmětem zrovna jako
mateřský jazyk. Hodiny dějepisu pana prof.
Lásky se odehrávaly s velkým ukazovátkem,
které pohyby páně profesorovy ukazovaly
úspěchy Rudé armády. Což o to, úspěchy to
byly, ale trochu jsme zapomínaly na dějiny
české, a tak z hodin mi v mysli zůstalo to velké,
pěkně opracované ukazovátko. Pan profesor
Voháňka byl pravý typ profesora, jak jsme je
znali ze starých filmů, co ho zaválo k nám, do
Broumova, nevíme. Vyučoval, pokud si dobře
vzpomínám biologii a zajížděl se znalostmi
též do mineralogie. Zapomněla jsem ještě
na výuku angličtiny pana profesora Lásky,
ale to jsme měli dojem, že byl o nějakou tu
lekci vepředu než my studenti. Paní učitelka
Řehořová výborně ovládala ruštinu a musím
říci, že na vysoké škole jsem v tomto jazyce
její zásluhou excelovala. Pan profesor Paul
vyučoval latinu a francouzštinu a myslím,
že tato výuka brzo skončila. Radostné byly
hodiny tělocvikáře Josefa Pavlů, ten se nám
velice věnoval k mé malé radosti, protože
jsem byla velká individualistka a kolektivní
hry či povinné nástupy nebyly pro mne
radostné. Zapomněla jsem tak trochu na
paní profesorku Novotnou, též ruštinářku,
velice hodnou a milou, bylo to asi její první
místo u nás po fakultě. Pan profesor Tříska,
češtinář, byl naším třídním a po něm přišel na

ZIMA hezká – do Penny
však cesta kluzká!

Pohádková zima překvapila dětičky,
natěšené sportovce, „ELDORÁDO“, ale
nás, kteří se už těžko pohybujeme a jenom
díky „kamarádkám“ hůlkám, berličkám,
ještě chodit můžeme, nás Technické služby Police nad Metují zaskočily. Přestože
projížděli mládenci nespočetně, snad nepostřehli, že cestička od KOVÁRNY do
PENNY prodejny se nedočkala! Tak se
nám stala nepřekonatelnou překážkou,
v očích děs, obava, bezmocnost! Místo
radosti se z nákupů stal „HOROROVÝ
TRANSPORT!!!“ Chodí nás tudy nespočet
a zklamání veliké! Byli bychom vděčni,
kdyby se to neopakovalo a cesty byly i pro
chodce bezpečné!
Děkuji za pochopení.
František Jareš, občan Police n. Metují
se v rodičích poznávám. Ten zbytek má na svědomí škola, lidi kolem, samozřejmě naprosto
jiná společenská situace a všechny moje zkušenosti a věci, které jsem doposud potkal.
Ale když přijde taková zkouška nákupem,
většina odlišností zmizí. A je jasně průkaznější
než testy DNA.
Pavel Frydrych

češtinu profesor O. Matoušek, a tak se pomalu
a jistě začala Jedenáctiletka stabilizovat co
do profesorského sboru. V posledním roce
Jedenáctiletky přibyl další předmět a to logika.
Tu vyučoval profesor V. Tremčínský. Jestli se
mu podařilo učinit tento předmět zábavným
a hlavně potřebným pro život, stalo se tak. I
když někdy mám pochybnosti o praktické
použitelnosti. Ale hlavně se nám děvčatům
nový pan učitel líbil. Možná, že jsem na některé
vyučující zapomněla, ale vás, mládeži, určitě
zajímají jiné vztahy, nepřeberné možnosti,
které nyní máte. Pokud si to někdo z Vás
přece jen přečte, může si udělat obrázek, jak
to tenkrát v padesátých letech vypadalo. Ne
každý, ač nadaný, se do škol na studia dostal,
protože o výběru rozhodovala plebejská moc.
Chraňme si proto svobodu, zdravý rozum a ať
pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí! To se
teď moc nenese.
Na závěr bych ráda pozvala všechny
absolventy Jedenáctiletky Broumov ročník
1937 na příjemné třídní posezení dnes už
nastávajících osmdesátníků, škoda už bez
kantorů, které se odehraje v Broumově
v hotelu MANOR HOUSE od 13 hod.
poslední sobotu měsíce května. Jaký původ
má ten vznešený název v češtině jako „Panské
sídlo“ se možná dovíme z historie města
Broumov. Viď, hlavní organizátorko posezení,
milá spolužačko, Dano Jarošová – Špačková.
B. a J. Seidelovy
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Ochotnické divadlo v Polici nad Metují
Nikdo nevyčíslí zásluhu ochotníků na tom,
že dnes jsme Češi, máme svůj jazyk, a že jsme
stále, i když to někdy už tak nevypadá, kulturní
lidé. Ono také dnes už není tolik času hrát, ani
ten zápal není, jak býval. Jako supermarkety potlačily obchůdky, kde se tak sladce nakupovalo,
moderní média potlačují v lidech touhy se setkávat třeba v kině nebo v divadle – je toho všeho
zkrátka moc a zadarmo.
O tom mi vyprávěla dlouhodobá členka
Divadelního spolku Kolár, od jehož založení
uběhne letos 140 let, Ivanka Richterová. Bude to
současně 197 let od prvního doloženého divadelního představení ochotníků v Polici nad Metují a
77 let od otevření Kolárova divadla. Rok po otevření založili organizátoři Polické divadelní hry.
„Chceme každoročně v letní dobu vzpomínat na červen a červenec roku 1940, kdy jsme
dostavěli a veřejnosti předávali novou budovu
Kolárova divadla“, napsali tehdy.
A tradice divadelních představení polických
ochotníků pokračovala. Někdy se dařilo víc, jindy míň, někdy se nehrálo vůbec, protože nebyl
kdo a nenašel se, kdo by dal herce dohromady a
představení zorganizoval.
Zkouškou byl i politický přelom v 90. letech,
kdy se dosavadní garnitura tehdy padesátníků a
šedesátníků prohlásila za staré a o hraní divadla ztratila zájem. Vedle Tomáše Součka, jehož

synovec Jaroslav Souček dnes soubor vede a režíruje, zůstala také Ivanka Richterová, dcera posledního majitele hostince „U Richterů“. Tam od
prosince 1907 až do otevření Kolárova divadla
poličtí ochotníci měli svůj svatostánek a tu hráli.
Právě díky tehdejšímu zájmu současného režiséra a jeho vrstevníků vznikl v roce 1993 nový
soubor. Pustili se do zkoušení a jako první uvedli hru Nikolaje Vasiljeviče Gogola „Revizor“.
Dnes Jaroslav Souček bydlí v Hradci Králové,
takže někdy zkouší paní Richterová; on přijíždí
na zkoušky podle časových možností.
„Letos budou oslavy, Poličáci samozřejmě
musejí hrát“, říká paní Richterová: „Studujeme
Gogolova „Hráče“, s dětmi zkoušíme „Kdyby
všichni kluci a holky světa“.
Děti tu léta úspěšně a s láskou vedl učitel
zdejší základní školy Karel Šimek. Dnes dojíždí
za dětmi, které ho mají rády, z Deštného. „Když
byla zima a nachumeleno, zkoušeli jsme s nimi
Kamil Hušek nebo já. Musíme to stihnout do
konce školního roku. Jsou to deváťáci, takže do
konce června musí být premiéra, po prázdninách
se nám rozprchnou. Snad je dáme dohromady na
70. Polické divadelní hry“ říká paní Ivanka.
Na oslavy polického ochotnického divadla
při příležitosti 70. Polických divadelních her letos na podzim se tedy můžeme skutečně těšit.

Jindřich Horkel

Moje poznámka k článku O československé
tradiční medicíně (březnový PM str. 36)
Úvodem zdůrazňuji, že jsem na zmiňované přednášce nebyl, nicméně hned v prvních
řádcích článku to ve mně zajiskřilo z informace o přeplněné BB kavárně v Zeleném domečku, další čtení celkem obsažného článku pak
ale ve mně vzbudilo vážné obavy a přinutilo
k prezentovanému obsahu se vyjádřit. Moje
principiální kritické stanovisko nemíří na autora článku, ten jen pečlivě popsal vystoupení pana Š. Zakuťanského, to míří na vlastní
obsah přednášky. Považují vystoupení tohoto
spasitelského léčitele už jen za tvrzení, že každý si může vyléčit až 80 % nemocí sám, za
naprosto neseriozní, přímo nebezpečné. Vedle
vyjmenovaných lidských pudů, jež jsou reálné, přichází dotyčný s pudem samoléčebným,
jím objeveným, a rozmasírováním svérázného
„zánětlivého ložiska“ – je vymalováno..
Nepopírám význam masáží, dnešní moderní fyzioterapie je schopná pomáhat, ale
jde o problémy v podstatě mechaniky svalstva
apod. Sám jsem jako chlapec měl problémy
se skoliózou a jezdil jsem k paní Jiráskové,
koncesiované masérce, do Podborek – Zálesí,
setkal jsem se tam i s fotbalisty Hronova a
Velkého Poříčí. Ta stařenka měla zlaté ruce.
Zde jde o něco jiného. Mám vlastní zkušenosti z rodiny, moje švagrová krvácela z konečníku, styděla se navštívit lékaře, pak ji
krmili zeleninovými extrakty a v 50 letech
zemřela na karcinom tlustého střeva. Kdyby
se včas podrobila chirurgickému zákroku, jak
bylo konstatováno, mohla rozhodně žít déle.
V okruhu mých známých mám obdobných
případů více, a mnohé za velké peníze. Jsou
léčitelé, kterým jde o „prachy“, jiní svým experimentům dokonce věří. To bych však nechal na toho, co křísil Lazara.
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Můj ortoped mi operativně umožnil
hýbat bezbolestně prsty na rukou, v mém
věku jakžtakž se pohybovat. Vzpomeňte na
endoprotézy!
Varování před antibiotiky je naprosto nezodpovědné, byť mám alergii na penicilinovou
řadu, ale dnes nejsou na polickém hřbitově
hrobečky dětí, zemřelých na spálu apod. A
co řada infekčních poranění, pneumonie atd.
To je demagogie pana Zakuťanského, autora
publikace „Samoliečebný pud – samoliečba
zápalových ochorení“. Dnes si může vydat
kdekdo kdeco.
Jako universitní učitel – přírodovědec,
který se profesně dlouhodobě zabýval molekulovou spektroskopií i biologických objektů,
mám dostatečnou představu o problematice živých organizmů, k nimž patří i naše maličkosti. Současná medicína má poznatky a nástroje,
o jakých se nám ještě před pár roky nezdálo, a
přece není všemocná. Bohužel, životní procesy jsou složité a čím o nich víme víc, o to víc si
to uvědomujeme. Všichni jsme smrtelní.
Považuji za svou povinnost varovat své
spoluobčany před takovýmito samaritány,
před takovým „oblbováním“. Jsou to lidé nebezpeční, často s charizmatem.
Nevím, kdo to celé spískal, ale dle mne
je to od něho nezodpovědné, ba nebezpečné! Nerad bych byl, aby se moje rodné město
řadilo do těch různých Kocourkovů, proto se
ozývám. Místo té přednášky bych doporučil
místním občanům v současnosti probíhající ve
středu od 22 hod. na ČT 2 na osmidílný dokuseriál Doktoři, kde je prezentována špičková
věda i špičkové medicínské řemeslo.

Bohuslav Strauch

Genius locci krajiny
a milí lidé

Jeho královská milost říkali lidé v pohádkách vlídnému a osvícenému panovníkovi. S milostí lidí a prostoru jsme se setkali, když jsme se před 17 lety přistěhovali na
Broumovsko, i loni na podzim do Police.
Milovníci přírody hovoří o geniu locci
místa; když cítíme přízeň a vlídnost lidí, mluvíme o milosti. Mít to štěstí zažívat oboje, je
obdarování, pro které těžko najít slova a příznačné pojmenování.
Jsme s manželkou oba trochu světoběžnici. Dětství a dospívání na Moravě, dvě desetiletí aktivního života na Slovensku, sečteno za
10 posledních let dohromady celkem 3 roky
v Řecku, a teď poslední roky v nádherném
kraji Broumovska a Policka.
Milostí oplývají oba prostory, avšak každý
na nás působí jinak a každý má pro nás své
osobité kouzlo, jako lidé, kteří tu i tam žijí.
Milost zdejších lidí je neobyčejná. Kde jinde
vás pozdraví skoro každý člověk, od dětí po
naše rovňáky, i ten úsměv, kterým pozdrav či
oslovení provázejí je upřímný, opravdový.
Jsme vděčni za spoustu příležitosti k setkávání, i když je mnozí nevyužívají – my ano.
Jistě že je sál Pellyho domů velký na to, aby
jej senioři zcela zaplnili na PUVČ nebo setkání klubu Ostaš. Možná i knihovna se může
někomu zdát malá a má obavu přijít na čtení
s panem Pivoňkou, které má neopakovatelný
půvab a díky jeho charismatu a umění, je kouzelným zážitkem.
Divadlo se svými 300 místy je velké, aby
je zcela zaplnili diváci kina nebo divadelního představení. Ale máme radost, když je
vyprodáno na koncert ZUŠky, PSO, i jindy.
Naše město, jak už jsme si zvykli říkat, má
několik půvabů, kde se genius locci a milost
setkávají a projevují způsobem, jinde neobvyklým. Pramen s pitnou vodou s krásným
názvem Julinka na náměstí, Havlatka, kouzlo
pouhého tušení civilizace po cestě lesem k
Radešovu. A na sever i na východ nádherné
hory, Klůček, Ticháčkův les nebo kouzelná
krajina mezi Bělým a Machovem na dosah odpolední procházky.
Kousek jsou Broumovské a Polické stěny,
které milujeme i proto, že je tak dobře známe.
A pro nás nový Ostaš, nedaleký Turov, oba
opředeny příběhy a bájemi, které nahánějí husí
kůži.
Všude milí a laskaví lidé. „Dobrý den, nepotřebujete něco? Jak se vám tu líbí, co děláte
celý den? Vaříte si nebo si kupujete obědy…?
Známe ty otázky z Řecka a už víme, že nejsou
pokládány ze zvědavosti, ale z upřímného zájmu, zda nám něco neschází, a ochoty pomoci. Jsou pro nás projevem oné milosti, které se
nám dostalo tím, že tu s vámi můžeme žít.
Děkujeme a jsme vděční. Všem lidem
v Polici, i onomu úžasnému geniu locci a bytostem, které celý kraj oživují.
Děkujeme všem, i té neživé přírodě kolem
nás. Víme, že všechno žije a i nám pomáhá být
aspoň trochu milí, jako jste vy, dává sílu se
usmívat a mít rádi všechno, co k nám přichází.
Jindřich a Ludmila Horklovi.
Polický měsíčník - duben 2017

Některá zajímavá čísla a výpočty

Čísla jsou neodmyslitelnou součástí
našeho běžného života. Setkáváme se
s nimi při četbě a používáme je neustále i ve
svých hovorech. Uplatňujeme je všude při určování množství, váhy, velikosti, vzdálenosti,
ceny nebo věku. Jsou součástí dat, kategorií
a odkazů.Nerozlučně patří k adresám, telefonům, rozhlasovému a televiznímu vysílání,
poznávacím značkám automobilů, potřebujeme je nezbytně i při zjišťování času. Čísla potřebujeme, abychom byli dobře informováni
a správně se rozhodovali, ale mohou sloužit i
k zábavě. Podívejme se na některá zajímavá
čísla a početní výkony s čísly.

yy Cyklické číslo - číslo, které při násobení každým číslem od 1 do počtu jeho číslic dává číslo, které vznikne cyklickou záměnou jeho číslic
Př.: 142 857:
1 × 142 857 = 142 857
2 × 142 857 = 285 714
3 × 142 857 = 428 571
4 × 142 857 = 571 428
5 × 142 857 = 714 285
6 × 142 857 = 857 142
yy Symetričnost výpočtů – některé výpočty
zachovávají určitou pravidelnost:

yy Automorfní číslo:
Je číslo, jehož každá mocnina končí tímto
číslem. Př.: 5, 6, 76
yy Fibonacciho čísla:
Jsou to čísla posloupnosti 0, 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, … , v níž
je každé číslo součtem dvou předchozích.
Tato nekonečná posloupnost je pojmenována podle středověkého italského matematika Leonarda Pisánského zvaného Fibonacci, což značí syn Bonaccia (okolo 1180?
– 1250). Fibonacciova čísla se vyskytují v
přírodě, například listy na stoncích rostlin
bývají uspořádány tak, že spirálovitě stoupají, přičemž počet listů mezi dvěma listy,
které vyrůstají přesně nad sebou, je roven
některému Fibonacciovu číslu.

9 ⋅ 37 =
333 1112 = 12321

1⋅ 8 + 1 =
9

3 ⋅ 37 =
111

1 =1

12 ⋅ 8 + 2 =
98
123 ⋅ 8 + 3 =
987

6 ⋅ 37 =
222

112 = 121

1234 ⋅ 8 + 4 =
9876

12 ⋅ 37 =
444

2

11112 = 1234321

Uvedené příklady uvádí Joseph Malachy
(1927 – 2014) ve své knížce Mathematics on
Vacation z roku 1966:
yy Tartagliovy trojúhelníky
(Niccolò Fontana, řečený Tartaglia , *
okolo 1499, Brescia, Itálie; † 13. 12. 1557,
Benátky, Itálie, byl renesanční matematik
a konstruktér. . Publikoval množství knih
včetně prvních italských překladů děl Archiméda a Euklida. Jako první užil matematiky ke studiu drah dělových koulí.
Přízvisko získal pravděpodobně od slova
„koktavý“ kvůli nešťastné příhodě, která
se mu stala v dětství):

1+ 2 =
3
4+5+6 = 7+8
9 + 10 + 11 + 12 = 13 + 14 + 15
16 + 17 + 18 + 19 + 20 = 21 + 22 + 23 + 24
atd.
Podobně pro druhé mocniny:
32 + 42 =
52
102 + 112 + 122 = 132 + 142
212 + 222 + 232 + 242 = 252 + 262 + 27 2
362 + 37 2 + 382 + 392 + 402 = 412 + 422 + 432 + 442
552 + 562 + 57 2 + 582 + 592 + 602 = 612 + 622 + 632 + 642 + 652

Další číselné trojúhelníky:
13 = 1
23 = 3 + 5
33 = 7 + 9 + 11
43 = 13 + 15 + 17 + 19
3

5 = 21 + 23 + 25 + 27 + 29

12 = 1
32 = 2 + 3 + 4
52 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
7 2 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
92 =5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13
Připravil František Janeček

Rok 2017 - 45. výročí založení skupiny„Kamarádi osady 5“

Když jsem v roce 1997 psal společně
s Frantou Pohlem do „Novin Náchodska“ a
„Polického zpravodaje“ článek k 25. výročí
založení skupiny „Kamarádi osady 5“, netušil
jsem, že ještě za dalších dvacet let budu psát
o tom, že kapela existuje a slaví své půlkulaté
výročí. Je tomu opravdu tak, v letošním roce
oslaví skupina „Kamarádi osady 5“ 45. let
svého trvání.
Jenom krátce bych se chtěl vrátit
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k úplnému začátku, protože psát celou historii těch dlouhých pětačtyřiceti let by bylo
zvláště pro příznivce kapely nošením dříví do lesa. Využívám k tomu, co již bylo
uveřejněno, a sice ve sborníku Ing. Josefa
Dostála – O prvních trampských a country kapelách na Policku - „ Bylo to někdy na jaře
roku 1972. Tehdy se sešly v sále tehdejšího
JKP (Jednotný klub pracujících, pozn. aut.)
v Polici nad Metují dvě party kamarádů. Jedna

pocházela z osady „Pětka“ v Řeřišném ve složení František Pohl, Josef Pohl, Václav Valter
a Jan Linhart. Působiště této party, rozšířené
o další nehrající kamarády, bylo kromě osady
samé převážně v pohostinství „U Lidmanů“ ve
Lhotě u Machova. Druhé seskupení ve složení
Miloš Seifert, Ota Volprecht a Zdeněk Vancl,
patřící k trampskému národu suchodolských a
ostašských osad, bylo pokračováním tehdy již
velmi 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. Po této schůzce
probíhaly zkoušky, a jelikož celá nová parta
našla zalíbení v krásném koutu machovského
pohraničí (spíše v již zmíněném pohostinství)
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. I přes náhlou ztrátu
zpěváka, kytaristy a především dobrého kamaráda, dochází k prvnímu vystoupení skupiny
v Divadelním klubu Kolárova divadla v Polici
nad Metují.“
To je jen krátká připomínka vzniku a
úplného začátku trampské a country kapely
„Kamarádi osady 5“, která pokračovala ve
svém hudebním snažení celých 45 let. Složení
kapely se pochopitelně za tak dlouho dobu
měnilo. Někteří již odešli do „country nebe“
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jiní skončili ze zdravotních, či jiných důvodů. Celkem prošlo kapelou
15 kamarádů – muzikantů. Ze zakládajících členů jsou dosud v kapele
František Pohl, Josef Pohl a Jan Linhart. Dalšími, kteří do kapely přišli
v průběhu let a v současné době jsou stálými členy, jsou Jaroslav Kasal,
Honza Hrábek a Antonín Kavka, který nahradil banjistu Zdeňka Vancla.
Současný věkový průměr kapely je více jak 70 let. Má to však jednu
výhodu, všichni jsou již v důchodu a můžeme tedy zkoušet a hrát jak se
nám zlíbí.
Za zmínku ještě stojí, že během let nahrála skupina celkem tři CD
- „ Kamarádi osady 5 live“, dále „Vzpomínky“ a v roce 2002 u příležitosti 30. výročí, třetí a poslední CD – „Kamarádi osady pět 1972 –
2002“. V roce 2015 pak z iniciativy osadního dokumentaristy Míry Šolce
– Plamena nahrála kapela první DVD se záznamem osmi videoklipů.
Nutno také podotknout, že za celou dobu existence nepřestala kapela
aktivně hrát, i když v některých letech se vystupování na podiu omezilo
a hrálo se jen příležitostně, převážně na akcích privátního charakteru.
Při ohlédnutí na těch dlouhých čtyřicetpět let společného osadního
života a hudební činnosti si říkáme, že to snad nebylo marné snažení a
třeba ještě napíšeme další řádky historie osady „Pětka“ a její kapely.
Jan Linhart

NEJVYŠŠÍ PÁN

Nejvyšší Pán sídlí všude, a kdekoli sídlí tam je jeho chrám.
Chrámu vzdáváme úctu již z dálky a stejně tak bychom měli vzdávat úctu všem živým bytostem. Nejedná se však o teorii panteismu,
podle které je všechno Bůh. Skutečností je, že všechno má určitý
vztah k Bohu, protože Bůh sídlí všude. Neměli bychom rozlišovat
mezi chudými a bohatými jako hlupáci. Bůh je přítomný v bohatých
stejně jako v chudých. Nesmíme si myslet, že Bůh je jen mezi chudými. Je všude. Pokročilý oddaný vzdává úctu každému – i kočkám
a psům. Díky správnému poznání se pokorní mudrci dívají stejně na
učeného a vznešeného bráhmanu, krávu, slona, psa i pojídače psů.
Tento rovnocenný pohled si nesmíme vykládat tak, že individuální
živá bytost a Nejvyšší Pán jsou totožní. To je omyl – tito dva se
od sebe vždy liší. Každá individuální osoba se liší od Nejvyššího
Pána. Pán je vždy ve vznešeném postavení, i když přistupuje na to,
že bude žít všude. Ten, kdo vidí jasně a je prostý závisti, realizuje,
že Nejvyšší Pán je oddělený od všech živých bytostí, i když sídlí
v každé z nich. Hare Kršna.Ze
Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová,
Hare Kršna

Z CÍRKVÍ

MĚSTSKÁ POLICIE

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční

9. dubna – Květná neděle
13. dubna – Zelený čtvrtek
14. dubna – Velký pátek
15. dubna – Bílá sobota
16. dubna – 1. neděle velikonoční Zmrtvýchvstání páně
17. dubna – Velikonoční pondělí
23. dubna – 2. neděle velikonoční
30. dubna – 3. neděle velikonoční

Letošní zima už je za námi, neboť
20. března v 11:28 začalo astronomické
jaro. Jistě probudí k novému životu celé
Boží stvoření, tak jako křesťany blížící se Velikonoce, které jsou základem,
na kterém stojí křesťanská víra, naděje
a láska. Pramení z Boží lásky, která se
tak silně projevila v Ježíšově darování se
nám i Bohu Otci, z jeho pokorné oběti
dovršené na kříži i z jeho zmrtvýchvstání. Velikonoce jsou proto nejvýznamnějším křesťanským obdobím.

MÁJOVÁ POUŤ do Vambeřic

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
2. dubna – 5. neděle postní

V sobotu dne 6. května 2016 pořádá naše farnost tradiční MÁJOVOU
POUŤ do Vambeřic v Polsku, k bazilice P. Marie, Královny rodin. Putovat
budeme pěšky po památné „Vambeřické poutní cestě“ s kamennými kříži a
sochami, malebnou krajinou Policka,
Broumovska a Radkowska. Pouť bude
zahájena v 7.30 hod. v chrámu Nanebevzetí P. Marie v Polici n. M. požehnáním poutníků.
Za ŘK farnost Police nad Metují
Ing. Jan Troutnar

yy Městská policie v uplynulé době kontrolovala parkování na různých místech ve městě. Zaměřila se na vozidla, která vykazují známky vraku, jednala s jejich
majiteli a zajistila ve spolupráci s nimi u tří vozidel
jejich likvidaci.
yy Asistovala při otevření bytu, ve kterém se nacházel
zemřelý.
yy Prováděla pravidelné kontroly při demolici objektu
mlékárny a řídila dopravu při manipulaci se stroji,
které byly na místo dovezeny.
yy Na sídlišti došlo k nálezu několika injekčních stříkaček jednorázového typu, které byly posbírány a
uloženy do zvláštních kontejnerů. Žádáme občany,
pokud by učinili nález injekčních stříkaček kdekoli
ve městě, aby nás neprodleně kontaktovali.
yy Spolupracovali jsme s krajskou veterinární správou
při kontrolách chovatelů psů. Bohužel jeden takový
chovatel dovedl svou starost o ně tak daleko, že mu
byli pejsci odebráni a bude čelit podezření z jejich
týrání.
yy Sníh odkryl několik ztracených značek z vozidel, které jsme vrátili majitelům, či poslali na odbor dopravy.
yy Kontrolovali jsme dodržování zákazu vjezdu na Klůček.
yy Kontrolou z krajského ředitelství policie prošla naše
evidence zbraní i ony samotné.
yy Přijali jsme oznámení na poškození hrobu.
ved.strážník MP Petr Zima

ZE SPORTU

NÁKLADY NA PROVOZ LYŽAŘSKÉHO VLEKU V SEZONĚ 2016/2017

Sezóna 2016 / 2017 byla po dlouhé době
bohatá na sníh. Vlek byl v provozu od 4. ledna do 20. února. Průběžně jsme informovali o
všem podstatném a nyní už zbývá to poslední
– vyúčtování.
Na jízdném se vybralo 85 120 Kč.
Orientační výdaje činily 100 527 Kč, ve kterých není zahrnuta přesná částka za elektrickou energii (není vyúčtováno).
Také všechny položky účtované letos
jako materiál, budou sloužit i v příštích letech. Detailní položky naleznete v přiložené
tabulce.
Martin Balák
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Lyžaři uzavřeli sezónu

S příchodem jara uzavíráme úžasně nabitou lyžařskou sezónu. Skutečně lyžařské tréninky na sněhu, většina na Nebíčku a v okolí
Police, závody středeční i víkendové, krajské
i republikové. Oproti předchozím zimám jsme
se opravdu vyřádili a užili si krásné lyžařské
podmínky. Naši skútristi upravovali kilometry
tratí po celém Policku, které využil snad každý, kdo má v Polici běžky. O tratích odvysílala
ČT šot v Toulavé kameře. Jen závod krajského poháru jsme museli po oblevě uspořádat
v Deštném. V březnu si děti užily karneval a

hry na „ledovci za Klůčkem“. Právě probíhající tréninkové volno využijeme k úklidu a
údržbě zimní výbavy, k regeneraci a protažení
těl během pátečních kompenzačních cvičení.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem podporují naše snažení, pomáhají při
organizaci závodů letních i zimních. Moc si
toho vážíme. Děkujeme za schválení rozpočtu
města, že díky grantům můžeme v činnosti pokračovat i v roce 2017.
Celoroční činnost oddílu v sezóně
2016/2017 a výsledky závodů vyhodnotíme

ve Výroční zprávě, která bude k dispozici na
stránkách LO (ski.polickej.net).
Trénovat opět začneme v úterý po
Velikonocích. Po měsíčním volnu se chystáme strávit dva květnové víkendy na Bišíku u
Jardy Pavelky. Tam se budeme jarně soustředit a nabírat objemy na letní běžeckou sezónu.
Protože už 21. května se proběhneme polickým sídlištěm. Těšíme se na všechny, kteří si
s námi přijdou zazávodit, děti i dospělé.
Skol, Jan Pohl

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

Stejně jako tomu bylo v loňském roce i letos je možné si na
Informačním centru v Pellyho domech zapůjčit koloběžky KOSTKA.
K dispozici jsou celkem 3 modely
koloběžek o celkovém počtu 8 ks.
V případě zájmu o koloběžky lze
po předchozí individuální domluvě
zajistit i více kusů. Samozřejmě Vás
vybavíme i ochrannými přilbami či
poradíme s výběrem vhodné trasy.
Na www.sportvpolici.cz naleznete nejen informace o cenách, provozní informace, ale třeba i několik
okruhů okolím Police.
Martin Balák
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Halové turnaje pokračují

Mladí poličtí fotbalisté pokračují ve
svých vystoupeních na turnajích v halách,
a to v Červeném Kostelci, Broumově a
Teplicích. Mladší přípravka se zúčastnila
3x, starší přípravka 4x a mladší žáci také
3x. Jen starší žáci vycházejí naprázdno, neboť se v blízkém okolí pro ně žádné soutěže přes zimu nepořádají.
Čtenáři, kteří fotbalu až tolik nefandí,
si možná říkají, proč na halové turnaje vůbec jezdí, když je to časově náročné, jak
pro hráče, tak rodiče i trenéry, startovné je
drahé (většinou 1 200 Kč za turnaj) a pak
stejně téměř všechno prohrajou.
Co se týče výsledků, skutečně to většinou žádná velká sláva není. Je však nutno
vzíti v úvahu, že se na turnajích jen výjimečně potkáme s našimi soupeři z okresních soutěží. Nastupujeme proti zdatným
týmům, hrajícími krajské soutěže, takže
každý úspěch je velmi cenný. Navíc máme
tu nevýhodu, že rozměry polické školní
tělocvičny jsou přece jen o poznání menší,
než haly, ve kterých se zápasy hrají. A než
se kluci rozkoukají, už prohrávají. Ctíme
však známé heslo, “těžko při tréninku, lehko při mistrovských zápasech”.
Nejinak tomu bylo i při vystoupení mladších žáků 25.února v Červeném
Kostelci. Kluci uhráli cennou remízu s
týmem Rtyně/Úpice 1:1 a s družstvem z
Kudowy 0:0. Další naše výsledky byly docela zajímavé, všech pět zbývajících zápasů jsme prohráli poměrem 0:2. Prohrávali
jsme tedy sice poměrně těsně, leč vytrvale.
A protože tým z polské Kudowy přece jen
“urval” o jeden bodík víc než my, zbylo na
nás nepříliš populární osmé místo z osmi
účastníků.
Výraznějšího úspěchu dosáhlo družstvo starší přípravky na turnaji v Broumově
5.března. Nastoupilo nejprve proti domácím
“Strašákům”. Kluci velmi příjemně překvapili trenéra i přítomné diváky kvalitní hrou
a vysokou bojovností. Soupeř nám přesto
po celý zápas docela zatápěl, vypracoval si
řadu výborných gólových příležitostí, které však s železnou pravidelností likvidoval nepřekonatelný Vašek Valchař v bráně.
Výsledek 2:1 pro nás, branky Matěj Danihel
a Šimon Hartmann, pohostinně vystupující
hráč Hronova, jehož trenér mužstvo z turnaje odhlásil pro nedostatek akceschopných
hráčů. Místo Hronova na turnaji hrál tým
sestavený z mladších hráčů, “Trpaslíci”
Broumov. Ten byl naším dalším soupeřem.
I přes varování trenéra, že ani tento tým
nesmíme podcenit, jsme záhy prohrávali
0:1. Potom se kluci přece jen vzpamatovali,
vstřelili čtyři branky, Šimon Hartman 2x,
Petr Král a Matěj Danihel, a vyhráli jsme
4:1. Vzápětí nás čekal pozdější vítěz turnaje, družstvo Rtyně/Úpice. Opět velmi dobrý
výkon našich a remíza 1:1, střelec Šimon
Hartmann. V napínavém penaltovém rozstřelu naši renomovaní střelci trefovali většinou tyče a břevna, takže jsme podlehli až
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v 7.sérii kopů poměrem 2:3. Tím jsme se
připravili o možnost bojovat v závěrečném
zápase o 1.místo. S Velkým Poříčím jsme se
tak utkali pouze o místo druhé. V zápase již
chyběly síly pro důsledné bránění a rychlé
protiútoky, podlehli jsme nečekaně vysoko
1:5 (náš gól Ondra Jirman) a obsadili 3.místo. I přes tuto porážku je nutno pochválit
všechny hráče za zodpovědný, bojovný a
fotbalově kvalitní výkon.
V bráně si výborně vedl Vašek Valchař.
Nebýt vyššího gólového přídělu v posledním zápase, aspiroval by na nejlepšího
brankáře turnaje. V obraně výborně bránící,
s přehledem hrající a útočící Petr Král, obětavě hrající Ondra Jirman, nekompromisní
Adam Krtička a vynikající Šimon Vlček,
který měl velmi těžký úkol, neboť nastupoval v “lajně” s méně zkušenými hráči. V
útoku se nejvíce prosadil hostující Šimon
Hartmann (se svým tatíkem občas pobývající na katastrálním území Radešov), velmi
pěkné branky vstřelil Matěj Danihel, jako
motorová myš se po hřišti proháněl Pepa
Hornych a přínosem pro tým byl Michal
Klimeš z Machova. Ten odmítl svoji chvíli
slávy, když v poslední vteřině našeho vystoupení na turnaji místo brány trefil jen tyč.
Do Broumova jezdíme rádi, nejen proto,
že je to blízko a občas se nám tam podaří nějaký zápas vyhrát, ale i kvůli výborně
zásobenému bufetu cukrářskými výrobky z
dílny mamin domácích hráčů.
V pozměněné sestavě startovala starší
přípravka za 14 dní v Červeném Kostelci.
Sice víme, že vítězná sestava se nemění,
ale je třeba vystřídat všechny kluky, kterých
máme v této věkové kategorii docela dost.
Snad jim zápal pro fotbal vydrží i přes kritické roky.
Úvodní zápasy skončily vcelku standardními výsledky. Třikrát za sebou jsme

prohráli 0:2. Ve druhém utkání trenér, který
sice v minulosti na jednom z turnajů obdržel
individuální ocenění “Nejklidnější trenér”,
mohl vyletět z kůže, když jsme solidní výkon v zápase negovali v posledních padesáti
vteřinách, ve kterých jsme obdrželi 2 góly.
Přesto se naskytla možnost bojovat o 5.místo v turnaji. Předpokládalo to však porazit v
závěrečném utkání ve skupině Velké Poříčí.
Už se zdálo, že se nám to podaří, většinu
zápasu jsme vedli 1:0. V závěrečné minutě jsme však nedokázali odkopnout míč z
brankové čáry a soupeř vyrovnal. Tak nám
nezbylo, než se snažit porazit v souboji o
9.místo tým České Skalice. Po výsledku
0:0 jsme však neskórovali ani v penaltovém
rozstřelu. Kluci v obavě, aby zase netrefovali břevna a tyče, trefovali raději soupeřova brankáře.
Svá mistrovská utkání zahájilo i vedoucí mužstvo 1.B třídy dospělých. V
Albrechticích v neděli 19.března zvítězilo
3:1, když rozhodlo až v samotném závěru
utkání dvěma góly Tomáše Muchy. Jako
Barcelona v Lize mistrů...
V zápasech dospělých na domácím hřišti se vrátíme do starých, dobrých, zašlých
časů a některým utkáním bude předcházet
zápas starších žáků. Konkrétně 9. a 23.dubna od 14.30, respektive 15.00 hod. Tímto
zveme všechny příznivce polické kopané na
hřiště o 2 hodiny dříve. Za stejné vstupné čeká dvojnásobný sportovní zážitek.
Dokonce je zde jistá šance, že v době začátku zápasu žáků bude pokladník, starej
Mánek, po nedělním obědě ještě pobývat
na gauči a nikoliv v pokladně, takže včas
přišedší fanoušci budou mít vstup volný a
ušetřený obnos mohou věnovat na zkvalitnění občerstvení.
Kamil Švorčík, starší trenér mladších žáků
Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky

Polický měsíčník - duben 2017

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ OPĚT V PROVOZU

Ze zimy rovnou do jara. Po ukončení
zimní lyžařské sezony započaly přípravy
na sezonu letní. Ještě před příchodem jara
Víceúčelové sportoviště přilákalo i první
zájemce o tenis. Všichni zájemci o pravidelné rezervace termínů nezapomeňte si
včas rezervovat termíny na www.sportvpolici.cz

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ
BĚHEM JARA?

Okolo hřiště ve Smetanově ulici, roste
nové oplocení. S prvními jarními paprsky
proběhl finální nátěr a bylo namontováno nové pletivo na části oplocení u domu
Brahových. Následovat bude instalace zcela nových kůlů vč. brány směrem k silnici.
Počítá se i s novým lajnováním a vybavením hřiště …

Lyžování na Nebíčku již skončilo, a tak
se můžeme pustit nejen do úklidu, ale i oprav.
Strop nad šatnou u lyžařské boudy se pod tíhou všeho materiálu začal prohýbat. Na podzim byl provizorně podepřen kovovou vzpěrou a v průběhu března došlo k jeho celkové
rekonstrukci. Stará prkna se nahradila trámy,
na které byly ukotveny dřevoštěpkové desky.
Díky tomu tak vznikl v šatně nový strop a na
půdě nosný ložný prostor na uskladnění kotev
a dalšího materiálu nejen pro vlek, ale i podzimní závody apod.
Silný vítr poškodil část střechy na Víceúčelovém sportovišti. Důsledkem toho byly na
několika místech poškozeny v loňském roce
udělané nové podhledy na šatnách. V současnosti je již objednán materiál na opravu.
Škoda byla vyčíslena na cca 25 tis. Kč. Celá
tato částka by měla být kryta z pojistky.
Další větší akcí bude oprava antukové
dráhy a doskočiště na sídlišti. Dráha slouží
nejen ZŠ, ale využívá ji také TJ SOKOL a v
neposlední řadě i široká veřejnost. Jako každé
antukové hřiště i tato dráha potřebuje péči a
pravidelnou údržbu. Několikrát v roce se dráha vymetá, válcuje a odstraňují se z ní nejen
nečistoty, ale také mech. Vrstva antuky je již
tak slabá, že v současnosti vystupují spodní
vrstvy – štěrk a škvára. Již je objednáno 12 t
nové antuky, která zcela jistě opět zlepší podmínky pro trénování.
Polický měsíčník - duben 2017

Na Víceúčelovém sportoviště dojde k
výměně vstupní brány, oken, nátěru oplocení
okolo beach, nátěru fasády a zhotovení obkladu pod kohoutky s vodou. Na dětském hřišti
v prostorách fotbalového hřiště je nezbytné
opravit oplocení, které děti lezoucí na střechu
přístřešku poškodily. Sloupky dostanou nový

nátěr a dojde ke zhotovení dopadové plochy
pod houpačkami a skluzavkou. Budeme také
jednat s majiteli pozemků o terénních úpravách okolo boudy na vleku, které mají za cíl
odvod vody mimo boudu.
Na konci března nás čeká revize sportovišť
Balák Martin – Sportovní referent
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RESTAURACE SOKOLOVNA

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

Police nad Metují

ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, SEDAČEK,
KŘESEL, ŽIDLÍ A INTERIÉRŮ
AUTOMOBILŮ

VELIKONOČNÍ HODY

Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální)
Ceny dle velikosti plochy a znečištění

Vás zve na

(zvěřina, kachna, králík, kuřecí)

14. dubna 2017
10:00 - 16:00 hodin

Rezervace na tel.: 737553489

Kontakt:
Martina Hulínová 608 775 813,
Petr Zatloukal 608 889 992
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
Soukenická 163,
549 54 Police nad Metují

2 + 1 nebo 3 +1
v osobním vlastnictví

Hledáme
pronájem bytu

v Polici nad Metují i blízkém okolí.
Byt může být i před rekonstrukcí,
cena dohodou.

v Polici nad Metují.

KOUPÍM BYT

Kontakt: 777 865 678.

nejlépe 2 + 1

Kontakt: 723 855 710

dne 08. 04. 2017 v době od 8 00 do 11 00 hod.
na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují

Další prodeje proběhnou ve čtrnáctidenních intervalech
vždy ve stejnou dobu.
Na Váš nákup se těší rybáři z MO – ČRS v Polici nad Metují.
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KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č.33 Náchodská
 13h Police nad Metují /odstavné parkoviště-naproti kostelu/
 14h Teplice nad Metují /parkoviště na náměstí/
 15h Vernéřovice /parkoviště u obchodu potravin/
 15,30 Meziměstí /tržnice na náměstí/
 16h Hejtmánkovice /u hospody/
 16,30 Broumov /parkoviště pod „Střelnicí“/
 17,30 Křinice /u hospody/

Prodej 28.2.2017

AKCE – při zakoupení 10ks kuřic jakékoliv barvy – 100,-Kč SLEVA

Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

stáří: 12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.

cena: 120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
80,-Kč

stáří: 12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.

cena: 120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
80-90,-Kč
80-90,-Kč
150-160,-Kč

stáří: 12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
6-8týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-7dní
1-6týd.

cena: 120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
80-90,-Kč
80-90,-Kč
120-130,-Kč
150-160,-Kč
260-300,-Kč
60-80,-Kč
60-80,-Kč
20,-Kč
90-140,-Kč

Prodej 4.4.2017
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
VLAŠKA KOROPTVÍ
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé

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

Prodej 2.5.2017
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Holokrčky
Kalimera /selské brojlerové kuře/
Brojlerová kuřata
Perličky

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ

PRONAJMU CHALUPU
v Suchém Dole
k trvalému bydlení,

s garáží a se zahradou. Levně!

Kontakt: 603 509 333

Kominíci
revize ● Kontroly ● čištění
opravy ● vložkování
frézování ● stavby komínů

objednávky: 774 022 126
sídlo: police nad metují ● působnost: celá čr
revizní technik spalinových cest: ing. matěj brát

www.emi-test.cz
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Zapůjčím tento motorový
provzdušňovač trávníku
... okna patří k životu

VERTIKUTÁTOR

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

Hradec Králové
Nové Město n.M.

Polický měsíčník - duben 2017

Cena za půjčení 450 Kč max. den
+ vratná kauce

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

Tel. 605957399
42

VÝPRODEJ SKLADU
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Chatová osada Ostaš
přijme paní na uklízení
přijme studenty
na prodávání do kiosku
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

25. 4. 2017 v 15.00 hod.

Police n. Metují

27. 4. 2017 v 15.00 hod.

604 371 576

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
s automatickou kresbou nebo malbou
Řízené relaxace. Učení meditaci.
Hlubinné regresní terapie.
Duchovní poradenství. Očisty Těla.
Vše co Vás zajímá na

Informace na tel. číslech:

www.radaznebe.webnode.cz

491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz

Kateřina Pfeiferová, Bukovice
tel. 773 638 042

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

Více informací na telefonu:

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/
Polický měsíčník - duben 2017

POLICKÝ MĚSÍČNÍK

- periodický tisk města Police nad Metují Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 900 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk:
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o.,
Velké Petrovice 66 - Kozinek
Vydavatel: Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz

Autor obálky: Ing. Pavel Pohner
Foto na obálce: Milan a Martin Schirlo
Ceník inzerce:
(stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
1 x A4 v každém čísle barevně

Množstevní slevy se neposkytují

1000,- Kč + DPH
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
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V POLICI NAD METUJÍ

DUBEN 2017
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

CVI� ENÍ S OLGOU � ÍPKOVOU
Sobota 1. 4., 9:30�11:30

ZBIGNIEW CZENDLIK:
POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
St�eda 5. 4. od 18:00

Sál Pellyho dom�.
Vstupné: 270 K� , p�ihlá�ky a platba p�edem
v Infocentru.

VELIKONO� NÍ VÝSTAVA
� tvrtek 6. 4.�sobota 8. 4.
Sál Pellyho dom�
Tradi� ní výstava, na které d�ti z Policka
p�edstaví své výtvory s jarními a velikono� ními motivy. Výstava otev�ena: � tvrtek
a pátek 8:30� 17:00, sobota 8:30� 12:00.

� KOLENÍ �IDI� � AMATÉR�
Úterý 11. 4., 17:00�19:00
Sál Pellyho dom�
Automotoklub Police nad Metují ve spolupráci
s m�stem Police nad Metují po�ádá �kolení
�idi� � amatér�. Náplní �kolení budou p�edev�ím zm�ny v silni� ním zákon�� . 361/2000 Sb.
Vstupné dobrovolné.

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU - JARO 2017
St�eda 12. 4. od 14:30

Stanislav Kubín,
Alfréd Strej� ek:
� � kde i smrt je � istá... �
Sál Pellyho dom�
Vstupné: 60 K� .

Ostatní
VELIKONO� NÍ TRH
Sobota 8. 4.
Masarykovo nám�stí
Trh, Velikono� ní výstava v sále Pellyho dom�,
informa� ní centrum otev�eno 8:30 � 12:00.

P�J� OVNA KOLOB��EK
V Informa� ním centru si lze p�j� it kolob�� ky
Kostka. K dispozici jsou t�i modely v po� tu 8 ks.

Zbigniew Jan Czendlik je mediáln� známý
a p�sobí rovn�� jako vynikající moderátor...
Délka po�adu: 90 min.
Vstupné: 100 K� .

TUVA � ZEM�DIVOKÝCH
HOR A � AMAN�
Projekce Tomá�e Kube�e
Úterý 25. 4. od 18:00
Zapomenutá republika Tuva je pravým rájem
pro dobrodruhy. Opu�t�né hory Sajany
a Ergaki, � arokrásné pastviny, � ivot Tuvinc�
plný tradic, pastevecké jurty, kumys, Kyzyl,
tradi� ní zápas b�ichá� �, i nejv�t�í slavnost
Naadam. www.tomaskubes.cz
Vstupné: 80 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty
a d�ti do 15 let.

Kino /
Kolárovo divadlo
ZOOTROPOLIS:
M�STO ZVÍ�AT
Úterý 4. 4. od 17:30
Oscar za Nejlep�í celove� erní animovaný �lm
Zootropolis je m�sto jako � ádné jiné. Je to
metropole, kde m�� ete být kýmkoli bez
ohledu na to, zda jste ob�í slon nebo malá
my�ka. Být prvním králíkem v policejním
sboru velkých a drsných zví�at v�ak není
� ádná legrace. Délka projekce: 97 min.
Vstupné: 80 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty

MOONLIGHT
Úterý 4. 4. od 20:00
Oscar za Nejlep�í fílm
Nad� asový p�íb�h dospívání a hledání sebe
sama v okrajových � tvrtích Miami. Drama,
USA, 2016. Délka projekce: 111 min.
Vstupné: 80 K�

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

www.pellyhodomy.cz

LICHO�ROUTI
Úterý 18. 4. od 17:30
Licho� routi jsou malí tvorové, kte�í � � í
s námi lidmi a mohou za to, � e lidstvu z ka� dého páru pono� ek v� dy z�stane jen jedna �
lichá. Délka projekce: 83 min.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty.

HACKSAW RIDGE:
ZROZENÍ HRDINY
Úterý 18. 4. od 20:00
Oscar za nejlep�í st�ih, Oscar za nejlep�í
zvuk, Cena BFCA Critics' Choice Award 2016
za nejlep�í ak� ní �lm
Strhující vále� né drama, nato� ené podle
skute� né události � p�íb�hu zdravotníka
Desmonda Dosse. USA / Austrálie, 2016.
Délka projekce: 139 min.
Vstupné: 80 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty

Muzeum papírových
model�
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 3. 4., 9:00�15:00
VELIKONOCE V MUZEU
� t 13.�pá 14. 4., 9:00�17:00
P�ipravena je samoobslu� ná interaktivní
dílna - Malování kraslic. Nau� íme vás nové
vzory a t�eba i techniky. Pozor! O Velikono� ním pond�lí (17. 4.) je muzeum zav�eno.

MUZEUM D�TEM
Sobota 22. a ned�le 23. 4.,
denn�od 9:00 do 17:00
Samoobslu� ná interaktivní dílna výtvarných
technik. Tento víkend mají rodiny slevu
na vstupném.
Více na www.mpmpm.cz

P�ipravujeme na kv�ten:
30. 5. 6 NA CHODNÍKU
10. 6. POLICKÁ ZEL�A� KA

P�edprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba Informa� ního centra v dubnu: pond�lí, st�eda: 9:00� 11.30 a 12:00� 17:00; úterý, � tvrtek, pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 15

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

Rekonstrukce sporotoviště ve Smetanově ulici

Oprava stropu “boudy” lyžařského vleku

Budovy bývalé mlékárny rychle mizí

