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Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
v Polici nad Metují - autobusové nádraží
Na základě podané žádosti v rámci 53. výzvy integrovaného regionálního operačního programu (Zvyšování bezpečnosti dopravy)
obdrželo město Police n. M. dotaci na realizaci projektu: „Opatření
ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského nám. a autobusové nádraží“. Vlastní výstavba začala
letos v dubnu a provádí ji firma SMI-ČR GROUP s.r.o. Broumov,
která zvítězila ve výběrovém řízení.
Stavební úpravy se týkají jednak míst pro přecházení v ulicích
Nádražní a 17. listopadu, dále zvětšení chodníkové plochy před
vstupem do jídelny v Pellyho domech a úpravy šířky místní komunikace v ul. 17. listopadu. Nově navržená vysazená chodníková
plocha vytvoří „šikanu“, která zpomalí průjezd vozidel ve směru
od Bezděkova na polické náměstí. Realizace bezpečnostních opatření v uvedených ulicích je potřebná i z důvodu jejich zatížení zvýšenou nákladní dopravou vozidly zajišťujícími dopravní obslužnost
firmy Hauk s.r.o. v ul. 17. listopadu.
V současné době je křižovatka místní komunikace z polického
náměstí a ulice 17. listopadu (krajské silnice III/303 16) nadměrně

prostorná, a z hlediska bezpečnosti silničního provozu tak nebezpečná. Komunikace do náměstí je zbytečně široká - umožňuje
velmi rychlý průjezd vozidel ve směru z Bezděkova do náměstí
a naproti tomu chodník podél této místní komunikace je vzhledem
ke značnému pohybu chodců, chodících tudy do jídelny v Pellyho
domech, na zdravotní středisko, do Veby apod., příliš úzký (pouze
cca 1,3 m). Nově bude část komunikace ústící do Nádražní ulice
zúžena na 7 m a chodníky rozšířeny. V budoucnu se bude se zúžením ulice a rozšířením chodníků pokračovat až na náměstí. Další
změnou je úprava napojení uličky do náměstí u budovy spořitelny. Vjezd do této slepé bezejmenné uličky je prostorný a dopravně
neorganizovaný - řidiči v něm často parkují, aniž by respektovali
zde umístěný zákaz vjezdu. Proto bude provedena úprava v podobě
dlouhého příčného prahu a předláždění navazujících chodníků.
Jsme přesvědčeni, že realizace těchto stavebních úprav přispěje
ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zajistí bezpečnější pohyb chodců a dopravně zpřehlední hlavní křižovatku před vjezdem
do náměstí.
Ing. Pavel Scholz, MěÚ Police n. M.

Duben na radnici…

INFORMACE Z RADNICE

…vždy, když usedám k psaní pravidelného
příspěvku do Polického měsíčníku, přemýšlím
nad jeho názvem. Vzhledem k termínu uzávěrky, který mimochodem stíhám s odřenýma
ušima, začíná článek vždy ještě v předchozím
měsíci a já si kladu otázku, zda Vás čtenáře tak
trochu nemystifikuji. Pak si ale řeknu, že je to
pro všechny stejné, jsme na to zvyklí a všichni
s tím vlastně počítáme. Ještě se trochu uklidním jednoduchostí a výstižností uvedeného
názvu a můžu vesele pokračovat a přemýšlet
nad děním v právě uplynulém měsíci…
Začněme tedy na konci března, kdy
v Polici již po osmé probíhal festival dokumentárních filmů o lidských právech, Jeden
svět. Letos s podtitulem Bezpečná blízkost. Tři
dny naplněné dokumenty, debatami, koncerty
a doprovodným programem. Po tři dny naplněné Kolárovo divadlo. Police je jednoznačně
nejmenším městem, kde tento festival probíhá,
ale s druhou nejvyšší návštěvností. Předčíme
Prahu, Brno, Ostravu… Cítím hrdost a děkuji
organizátorům, díky nimž a jejich nezměrnému úsilí jsme letošní ročník festivalu prožili
a můžeme se těšit na další.
Ten samý víkend v broumovském
Dřevníku prezentovaly jednotlivé týmy svoje
filmové dokumenty v rámci druhého ročníku

Příběhů našich sousedů. Krásný projekt společnosti Post Bellum, kdy žáci a studenti ze
základních škol a gymnázií, pod vedením
svého pedagoga, natáčí dokument o zajímavé
osobnosti ze svého okolí. Polici reprezentoval tým ze Základní a Mateřské školy, který
získal krásné třetí místo a tým ze Základní
umělecké školy, který získal cenu poroty. Oba
dokumenty jsou volně přístupné ke zhlédnutí
na stránkách Příběhů našich sousedů. Mladým
tvůrcům blahopřeji, děkuji za výbornou reprezentaci města a přeji mnoho dalších úspěchů
ve slibně začínající kariéře.
Další akcí, poslední březnovou, bylo sympozium sběratelů v ZUŠ s názvem Dětská
kresba na zápalkové nálepce. Velmi příjemná, zajímavá a poučná sobota s milými lidmi.
Akce připravená Klubem sběratelů Policka,
referáty, glosy, dokumenty, svědectví, setkání
a doprovodná výstava. Nemalé úsilí, ale velký
výsledek. Díky všem.
Ukliďme Česko! Celorepubliková aktivita, do které se již několik let zapojujeme také
v Polici. Procházíme různá polická zákoutí
i okolí města a zbavujeme přírodu velkého
množství odpadu, který v ní nemá co dělat.
Velké poděkování spolku Julinka, Základní
a Mateřské škole, Technickým službám i všem

občanům, kteří se nezištně zapojují.
Vize rozvoje města, zpracovaná firmou
City Upgrade, a její veřejné představení.
Dlouhý diskuzní večer v Pellyho domech, nad
návrhem, který mnohým zvedl tlak, mnohé
naštval, některým otevřel oči a některé nadchnul. Určitě díky všem, kteří přišli, diskutovali a byli aktivní, byť debata více připomínala
vyjadřování se ke konkrétnímu projektu než
k vizi… Rád bych znovu připomněl, že se jedná o vizi rozvoje, nikoli projekt a než se bude
cokoli z této vize realizovat, budete opět přizváni k diskuzi, projednání a představení konkrétního návrhu. Moc díky všem, kterým není
další vývoj a rozvoj naší Police lhostejný.
Město Police má stoletou občanku!
Nejstarší občanka našeho města, paní Jiřina
Ročková, oslavila v Domově důchodců neuvěřitelné sté narozeniny. Rodina, vedení domova,
zástupci OSSZ Náchod a zástupci města se
potkali na malé oslavě velkého výročí. Setkání
s paní Ročkovou bylo velmi milé a přátelské,
na svůj věk je v obdivuhodné kondici a jak
sama prozradila, celý život jako sokolka pravidelně každý den cvičila, a dodnes cvičí. Přejme
paní Ročkové pořád takové zdraví, elán i humor, a ještě pár hezkých let se svými blízkými.
Jirka Beran

Několik poznámek k ustavení Osadních výborů

V posledních týdnech jsem se setkal s několika negativními reakcemi, směřovanými
k osadním výborům. Vesměs se tyto negativní
výpady týkaly procesu ustavení osadních výborů v loňském roce. Jelikož se mi chce věřit, že ony negativní reakce pramenily spíše
z neznalosti těch, kteří své kritiky vyslovili,
vznesli, dovolím si zde uvést několik poznámek na vysvětlenou.
Osadní výbory je oprávněno zřídit zastupitelstvo města. Způsob zřízení a formu jejich
ustavení ukládá zákon o obcích v § 120 a násl.
Zákon sám neukládá obecnou povinnost ustavení osadních výborů (vždy a ve všech místních částech), ani nutnost konat pro jejich obsazení samostatné volby. Jedinou volbu, jakou
zákon o obcích ve vztahu k osadním výborům
povinně ukládá, je volba předsedy osadního
výboru, kterou pak zákon svěřuje zastupitelstvu obce. Jakýkoliv jiný výklad je nesprávný,
a zjevně účelový. Je tedy otázkou každého
zastupitelstva, zda chce osadní výbory z místních částech zřídit, či nikoliv. Rovněž je pak
na vůli zastupitelstva, jakou formu pro obsazení osadního výboru zvolí, tedy zda bude pořádat „malé místní“ volby, nebo zda jmenuje
členy přímo, na základě předem učiněné poptávky v místních částech.
S ohledem na to, že součástí komunálních voleb v loňském roce, byly též volby
senátní, jsme volili raději tzv. bezpečnou
variantu, a nekombinovali jsme dvojí volby
volbami třetími. Takový postup ostatně doporučil obcím též Nejvyšší správní soud, který
v rámci posuzování vad a chyb, jakých se
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volební komise dopustili v rámci posledních
parlamentních voleb, vyslovil soubor doporučení pro další v budoucnu organizované volby.
Jedním z opatření pak byla tendence k přílišnému nekombinování několika druhů voleb,
neb ta je často matoucí pro voliče, a dochází velice často ke znehodnocení jejich hlasu
chybným hlasováním (záměna obálek, záměna hlasovacích lístků, chybné označení lístku,
apod.).

Nicméně, nelze říci, že by obsazení osadních výborů proběhlo jakkoliv divoce, a že
by někteří zájemci o práci v osadním výboru
byli úmyslně odstaveni, nebo nepřijati. V každé místní části byl před vlastním ustavením
osadního výboru šířen materiál, který vyzýval
občany k aktivnímu zapojení se do nově ustavovaných osadních výborů, přičemž v žádné z místních částí se nepřihlásil vyšší počet
zájemců, než jaký byl počet členů osadního
výboru, který měl být obsazován (s ohledem
na tradici). V Hlavňově i v Pěkově je tak stále ještě jedno místo v osadním výboru volné,
a je zcela jistě možné se o toto místo i nadále
ucházet. V Radešově je počet členů osadního
výboru úplný.
Kdokoliv pak šíří negativní nálady v místních částech tím, že členy osadního výboru
častuje jako „samozvance“, vytváří naprosto
nedůvodně negativní atmosféru, a očerňuje
práci lidí, kteří se přihlásili sami, dobrovolně,
a kteří mají chuť ve svém volném čase udělat něco pro ostatní. Nikdo ze členů osadních
výborů si nevybral formu, jakou byly osadní
výbory ustaveny, proto je poněkud chucpe, je

za to kritizovat. Naopak, pokud chce někdo
vyslovit kritiku tímto směrem, nechť volí platformu k tomu určenou, tedy veřejné jednání
zastupitelstva města.
Z toho místa děkuji všem odvážným, kteří
se nebáli, a přihlášku do osadních výborů podali. Po prvních jednáních, která máme za půl
roku od ustavení osadních výborů za sebou
je zjevné, že jsou to lidé na správném místě,
a že jistě pomohou (jako jejich předchůdci)
k rozvoji, zvelebování a dobrému žití v jejich
místních částech.
J. Škop, místostarosta

Rozpis lékařů

stomatologické služby
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Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

04. - 05. 05. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov IV.
08. 05.
MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
11. – 12. 05. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
18. - 19. 05. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.
25. – 26. 05. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí, Školní 196

Tel. č.
775 717 666
602 333 466
491 541 654
602 333 452
602 304 594
491 582 381
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Duben z pohledu místostarosty

Duben začal netradičně, a to otevřením
zrekonstruované prodejny Kvíčerovské
pekárny na náměstí. Rekonstrukce prostor
nebyla úplně jednoduchá, a vyžádala si určitý čas. Výsledkem je příjemný prostor pro
nakupující, a pěkné místo pro krátké posezení
u kávy s výhledem do náměstí. Pozitivem je
určitě změna nabízeného sortimentu a větší
zacílení na produkty Kvíčerovské pekárny, jakož i na produkty místních výrobců a místních
farmářů. Zrekonstruované provozovně přejeme hodně spokojených zákazníků!
Ve snaze posunout kupředu pozemkové
úpravy v Pěkově a na Honech jsme jednali s úředníky Pozemkového úřadu ČR.
Uklidněním pro nás bylo, že projednání není
v tuto chvíli nikým blokováno, a že hlavním
problémem, se kterým se nyní potýká pozemkový úřad, je projektová kapacita projektanta,
který návrh pozemkových úprav zpracovává.
Podle aktuálních informací je návrh pozemkových úprav pro Hony de facto hotov, a návrh pro Pěkov je projednán s hlavními aktéry
v území, a nyní je potřeba jej dokončit. Finální
projednání bude probíhat v jednom časovém
období.
V úvodu měsíce rovněž proběhlo jednání Osadního výboru v Hlavňově, kde byla
na programu velice zajímavá tématika. V řadě
prvé byla diskutována otázka dalšího setrvání
(téměř) staleté lípy vedle hlavňovské hasičárny, neboť po pádu stromu vedle hřiště
v letošním předjaří, panuje silná obava, aby
nedošlo při dalším velkém větru k pádu tohoto
velkého stromu nebo některé z jeho dominantních částí, a přitom aby nedošlo ke škodám
na majetku, či zdraví osob (na patě stromu je
autobusová zastávka). Byl podán návrh na to,
aby poté, co lípa oslaví 100. let (v roce 2021)
došlo k jejímu pokácení a nahrazení novou lípou, pro níž by bylo zvoleno vhodnější místo.
Do té doby bude nezbytné stav stromu sledovat a reagovat na případné zhoršení jeho stavu
v souladu s legislativou a našimi povinnostmi.
Druhou z diskutovaných otázek pak bylo volné pobíhání psů v lokalitě Hlavňova. Tato
problematika je z hlediska represe obtížně
uchopitelná. Pro řadu lidí – byť je volné pobíhání psů omezuje – je těžké (nebo téměř nemyslitelné), „udat“ souseda, pro dva sloužící
městské strážníky je zase nemožné hlídkovat
stále pouze v Hlavňově. Z toho místa snad
mohu jen požádat všechny majitele psů, aby
při venčení svých čtyřnohých přátel respektovali městskou vyhlášku, a aby si uvědomili,
že jejich svoboda (resp. svoboda jejich psa),
končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného, a že ve chvíli, když už jejich pes způsobí
škodu, nebo někoho zraní, je už pozdě „bycha
honit“. Poslední diskutovanou otázkou byla
otázka vlků v našem území.
V druhém dubnovém týdnu jsme se zabývali rozsahem prací, které bude nezbytné provést v objektu hlavňovské školy v příštím období, především ve spojení s opravou prostor
v přízemí (odstranění dopadů zemní vlhkosti
v obvodových stěnách). S ohledem na zahájení stavby rekonstrukce komunikace II/303
Pěkov – Bukovice proběhl první kontrolní
den, kde byla řešena problematika nastavení
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řízení dopravy, jakož i otázka vyústění silničních propustků, kde opět (k velkému překvapení) došlo na chyby v projektu, neboť jedna
z výustí byla projektantem navržena do místa
armatur stávajícího plynovodu. Nicméně, tento problém se podařilo rychle vyřešit bez toho,
že by se musela překládat celá křižovatka pod
Ostašem, takže lze předpokládat, že stavba
prvního úseku nenabrala většího zpoždění.
Polští partneři z wroclawské univerzity
a z Parku narodowego Gór Stolowych nám
nabídli partnerství ve společném projektu.
Součástí projektu by bylo jak vydání společné publikace, tak společných propagačních
materiálů s tím, že na polské straně by projekt završila realizace několika parkovišť ze
strany od Bukoviny, odkud by „park“ potřeboval zřídit nové nástupové místo do lokality
Błednych skal. V tuto chvíli polští partneři
dopracovávají specifikaci projektu, včetně
výše nákladů a věc bude následně předložena
orgánům města k projednání.
Za široké účasti veřejnosti proběhlo projednání návrhu vize rozvoje města. Jak bylo
ještě před vlastním jednáním avizováno, ambicí tohoto dokumentu není přinášet konkrétní
a jediná možná řešení některých problematických míst města, ale naopak, předkládat řešení možná, alternativní, k řešením již zpracovaným, nebo i odvážná, kterých bychom sami,
díky vrozenému patricionismu, nebyli ani
v nejdivočejších snech schopni. V části pak
vize přináší náměty, jak řešit celkem aktuální otázky (sídliště, Bezděkovy sady, smuteční
síň), a její výstupy tak mohou být dobrý základem pro případné zadání projektových dokumentací, či širší soutěže architektů. Z reakcí
desítek z přítomných (ať již na místě, nebo ex
post na ulicích, nebo přes komunikační prostředky moderní doby) je vidno, že nám veřejný prostor není lhostejný, a že máme chuť
se na jeho utváření podílet. Velice si cením
každého, kdo se vyjádřil (ať již pozitivně, či
kriticky), a při tom zůstal člověkem. I v tom
jsou taková setkání cenná, neboť umět mezi
sebou mluvit i o věcech, které se nám nelíbí,
je důležité, a patří to k základům demokracie.
V druhé polovině měsíce jsme vyvolali další jednání s rybáři na téma Hospoda
na hrázi s tím, že jsme si vytyčili základní
principy dalšího možné fungování, a vyslechli
jsme si patrně již konečné rozhodnutí
vlastníka nadpoloviční většiny objektu stran
toho, že od prodeje hospody bude s největší
pravděpodobností upuštěno. Zpátky ve hře je
tak varianta definitivního vyřešení 1/3 objektu,
kterou drží ve vlastnictví město. Nicméně,
další postup a hledání konečného řešení je
otázkou spíše několika měsíců než týdnů.
Po Velikonočním pondělí jsme nový
týden zahájili jednáním s 1. náměstkem
hejtmana Královéhradeckého kraje Martinem
Červíčkem, který zavítal do našeho regionu,
aby vyslechl stížnosti a požadavky zástupců
obcí DSO Policko v oblasti dopravy. V rámci
jednání byly zdůrazněn špatný stav některých
krajských komunikací ve městě (Žďárská,
Ledhujská), jakož i nevhodná řešení některých míst po rekonstrukci krajských komunikací (Ostašská cyklopruh, křižovatka Adler,

Bukovice – parkoviště u školy, Pěkov – zatáčka pod Laudonem). Dále byla projednávána
otázka možného převodu některý komunikací
z obce na kraje, jakož i otázky možného posílení autobusové dopravy v turistické sezóně,
či zajištění zastavování vlaků ve všech zastávkách na území Policka.
Proběhlo jednání Osadního výboru
Pěkov, které se zabývalo především majetkovými převody pozemků v území Pěkova
a Honů, potažmo diskusí nad kritérii prodeje
pozemků určených pro zástavbu rodinnými
domy v lokalitě Honů, a řešena byla rovněž
otázka špatného využívání kontejneru
na elektroopad, který je v Pěkově umístěn
u objektu bývalé školy, a spíše než elektroodpadem je plněn ke škodě všech papírem.
V závěru měsíce jsem se účastnil
Dopravní konference v Hradci Králové.
Na této konferenci jsem se aktivně zapojil
do diskuse u kulatého stolu především s problematikou nebezpečných či chybějících
přechodů a nerespektování max. povolené
rychlosti na průtahu II/303, jakož i problematikou úsekových radarů, a vjezdových
a výjezdových kamer umožňujících měření
rychlosti. V rámci konference jsem navázal
kontakty na firmy, které se zabývají návrhy
řešení v dopravě, přičemž bude naším zájmem
hledat ve zmíněných oblastech kvalitní řešení pro lepší a klidnější život, a bezpečí, nás
všech.
V pátek 26. 4. proběhlo zasedání hodnotící komise v rámci zadávacího řízení
na zadané veřejné zakázky na stavební
práce „Parkoviště P+R“ (parkoviště pod
Havlatkou). Vítěz zadávacího řízení nebyl ještě v době uzávěrky měsíčníku znám, nicméně
věřím, že v průběhu května bude o vítězi rozhodnuto, a stavba bude moci být co nejdříve
zahájena.
Duben, který byl (jak vidno) velice pestrý,
jsme zakončili tradičním společným stavěním
májky na našem náměstí, za což patří opět
všem přítomným velký dík!
Jirka Škop, místostarosta

Kotlíkové dotace 2019

Královéhradecký kraj zveřejnil další výzvu kotlíkových dotací 19OPK01.
Celková alokace kolem pěti milionů korun je
určena pro žadatele, kteří mají neekologický
kotel již vyměněný. Podrobné informace
a požadavky žadatelé najdou na webu kraje (http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/
detail.php?pgid=189), a také na úřední desce
kraje.
Registrace do pořadníku se uskuteční 15. května od 10 hodin prostřednictvím
dotačního portálu na webových stránkách
Královéhradeckého kraje!!!
Další výzvu pro příjem žádostí na kotlíkové dotace pro žadatele, kteří výměnu
kotle teprve plánují plánuje kraj vypsat
ve třetím čtvrtletí letošního roku. Mezi žadatele bude v této výzvě rozděleno okolo
150 milionů korun!!!
J. Škop, místostarosta
(s využitím informací z dot. portálu KHK)
Polický měsíčník - květen 2019

Technické služby informují
Nové LED osvětlení na zkoušku

Nový typ LED lampy od jiného dodavatele jsme
umístili na zkušební dobu do ulice Na Sibiři. Jedná se
o stožár se značením S36 ( první po levé straně při vjezdu z Ostašské do ulice Na Sibiři od Police ). Toto místo
jsme vybrali tak, aby bylo možné porovnat svítivost, „teplotu světla“ ( zda je světlo příjemné pro pohled ) s LED
lampami na Ostašské ulici. Budeme rádi za Vaše názory,
poznatky, které nám můžete sdělit emailem – evidence@
tspolice.cz.

Příprava koupaliště

První údržbové práce na koupališti započaly už na konci března. Pracovníci TS
odstranili startovací bloky, které už byly v havarijním stavu a na těchto plochách
opravili i opadané obklady. Pokáceli dva stromy, které nadzdvihávaly terén a také
bránily přístupu odpoledního slunce, které je pro naše koupaliště, které nemá ohřívanou vodu, velkých přínosem. Stromy budou v nejbližší době nahrazeny stromky novými stejného druhu. Počasí uplynulých dní údržbovým pracím na koupališti zrovna
moc nepřálo, ale jakmile se umoudřilo, tak pracovníci TS pokračují vypouštěním
a mytím bazénových van a výměnou opadaných dlaždic za nové. V plánu je úprava
prostranství okolo bazénů ( oprava, vyčištění dlažby ), úprava travnatých ploch,
výmalba prostor a jiné potřebnosti, které jsou nezbytné pro bezproblémový provoz.
Filtry, které v loňském roce zapříčinily havárii, budou nahrazeny novými. Ty pro
nás vyrábí firma Bazény
Machov. Již máme zpracovanou dokumentaci na výměnu technologie úpravny
vody, která po 20ti letech
používání dosluhuje. K realizaci oprav bude docházet
postupně během několika
příštích let.
Pokud bude počasí přát,
tak předpokládaný termín
otevření koupaliště je sobota 15. 6. 2019.

Zimní údržba v číslech

Zimní údržba pro sezónu 2018/2019 byla ukončena.
Letošní zima přinesla více sněhu než bylo v předchozích
letech, více se vyhrnovalo. Více se také sypalo inertním
materiálem.
Velké výkyvy teplot, kdy pár dnů mrzlo a bylo třeba
sypat komunikace, aby se vůbec dalo projít a následný
den vše roztálo, byly pro tuto zimu typické. Poprvé tak
naše sypače vyjely už 19. 11. 2018 naposledy 15. 2. 2019.
Vysypali celkem 131t inertního materiálu.
Na zimní údržbě se podílelo celkem 8 našich pracovníků ( 7 zaměstnanců TS a 1 pracovník z ÚP ), celkem
v rámci údržby odpracovali 1667,5 hodin, technika najezdila 750,5 hodiny. I v tomto roce byla uzavřena smlouva
na pomoc při údržbě s několika subdodavateli (p. Kozár,
p. Kohl a SÚS KHK ). Celkové náklady na zimní údržbu
tak činí 850 440,-Kč bez DPH.

DERATIZACE

Od 23. 4. 2019 probíhá ve městě a okolí první fáze celoplošné deratizace. Jde o deratizaci kanalizační sítě a nor
hlodavců na veřejném prostranství. Nástrahy jsou kladeny
hluboko do nor a poté zahrnuty zeminou. Zhruba po týdnu až 14 dnech dojde k vyhodnocení situace a podle toho
budou učiněna další opatření včetně možného opakování.
Celková předpokládaná doba deratizace je 3 - 4 týdny. Deratizaci provádí firma
Prouza z Vrchovin.
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
Polický měsíčník - květen 2019
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Jak jsme spali v knihovně

Po roce jsme se opět sešli v knihovně na akci Noc s Andersenem
(z 2 9. na 30. března), abychom společně strávili noc, tentokrát
i s Večerníčkem. Někdo tuto událost zažil poprvé, někdo už popáté.
Nechybělo první letošní opékání buřtů, soutěž šikovnosti, večerníčkovský kvíz, pohádky, noční výprava potemnělou (bývalou) školou, večerní hodování a konečně čtení do spacáku – toho všeho se účastnily děti
od 3 do 9 let. Velcí pomáhali menším – prostě prima parta.

rozhodnuto. Ale nakonec pohár zůstal přece jen v Pěkově (mohl totiž
klidně odjet s účastníky do Bukovice či Suchodola). První místo získal Míra Biško, v těsném závěsu David Kaněra a třetí místo obsadil
Lukáš Teichmann. Ale chyběl nám pan Milan Knittel z Hradce Králové,
původně pěkovský rodák, který turnaj většinou vyhrál. Pane Knittele,
doufáme, že příští rok Vám to vyjde a přijedete se přesvědčit, že jsme
to už naučili.

Jak se k nám zase po roce vrátila
kachna s kačerem
Jak jsme hráli turnaj
ve stolním tenise

9. ročník Turnaje o putovní pohár knihovny (13. dubna) byl letos
celkem dost vyrovnaný. Až do posledních zápasů nebylo o vítězi zcela

Šárka Pokorná
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Vychází letní turistické noviny Kladského pomezí
Hlavním tématem jsou vojenské památky
zapojené do prázdninového Festivalu zážitků. Novinkou je rubrika Krajina příběhů, která
zve i na méně známá místa formou poutavého
vyprávění.
Léto v Kladském pomezí se dá strávit různými způsoby. Proto jsou součástí novin nejen tipy
na aktivní dovolenou, ale také inspirace kudy se
vydat za poznáním, jaké výstavy a akce neminout a kde se posléze občerstvit.
Rozhovor s Janou Nešněrovou, ředitelkou
Městského muzea a galerie J. W. Mezerové
v Úpici, přiblíží rekonstrukci a znovuotevření
Dřevěnky. Tento nejstarší úpický dům (NKP)
s etnografickou expozicí získal cenu za Dřevěnou
stavbu roku 2019.
Dále v novinách zve město Náchod na vojenské akce i Jiráskovu turistickou chatu.
Do Nového Města nad Metují se můžou turisté
vydat za nově otevřenou zámeckou alejí i létajícími stroji Leonarda da Vinci. Významná trať
Jaroměř – Česká Skalice – Malé Svatoňovice slaví 160 let a 1. 6. 2019 se z Výtopny Jaroměř po ní
rozjede parním vlak a vy můžete sedět v něm.

Festivalu zážitků, největší události letošního
léta v Kladském pomezí, je věnována dvojstrana,
která seznámí nejen s kompletním programem,
ale i možnostmi jak získat odměnu či být součástí
mimořádného zážitku. Nechybí ani cestovatelská
hra Toulavý baťoh a novinky z projektu Čapek.
Noviny budou k dostání od konce dubna
2019 v informačních centrech regionu Kladského
pomezí a v elektronické formě na www.kladskepomezi.cz.
Kontakty:
BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01
Náchod,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
Markéta Venclová, ředitelka:
e-mail marketa.venclova@kladskepomezi.cz,
tel: 602 190 198
Lenka Lembejová, projektový manažer:
e-mail lenka.lembejova@kladskepomezi.cz,
tel.: 725 972 033
Jiří Švanda, PR a šéfredaktor turistických
novin:
e-mail jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel.:
602 221 701

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Pouliční sběr nebezpečných a objemných odpadů a elektrozařízení z domácností
Ve 20. kalendářním týdnu, a to ve středu 15. května 2019, proběhne v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech pravidelný „pouliční“ sběr nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu
a vyřazených elektrozařízení z domácností. Sběr proběhne zastávkovým způsobem, podle známého harmonogramu:
Odpady musí být osobně předány ve stanovený čas na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla společnosti Marius
Pedersen a.s., která ho uloží do kontejneru a odveze k využití nebo zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na sběrových zastávkách
nebo kdekoliv jinde volně odkládány. Odebírán bude nebezpečný
odpad (oleje, barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, zahradní chemie, obaly od výše uvedených odpadů, baterie, akumulátory, zářivky apod.), objemný odpad
(starý nábytek, podlahové krytiny, pneumatiky z osobních automobilů, odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné předměty apod.) a vyřazená
elektrzařízení (televizory, rádia, ledničky, pračky, počítače, telefony

Tašky na třídění odpadu
v domácnostech jsou opět
k vyzvednutí na radnici

Pro snadnější shromažďování vytříděných odpadů, nabízí město polickým domácnostem sadu 3
tašek pro ukládání a odnos vytříděného papíru,
skla a plastů. Tašky jsou vyrobeny z netkané textilie
a na boku jsou vybaveny suchým zipem pro vzájemné
spojení. Mají nosnost do 10 kg a opět jsou k dispozici
ve dvou velikostech - menší (cca 25 x 25 x 40 cm),
vhodné do menších bytů nebo pro méně početné rodiny a větší (cca 25 x 30 x 45 cm), pro větší prostory
a početnější rodiny. Tašky byly pořízeny ve spolupráci
se společností EKO-KOM, a.s. Kdo má o tyto tašky
zájem, zajděte na polickou radnici, do kanceláře
poklady v přízemí, kde Vám budou vydány.
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zast. č. ulice, nároží, místní část
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

příjezd - odjezd

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

16.00 - 16.10
16.20 - 16.30
16.35 - 16.45
16.50 - 17.00
17.10 - 17.20
17.25 - 17.30
17.35 - 17.45
17.50 - 18.00
18.05 - 18.15

a veškeré další malé i velké elektrospotřebiče). Informace k tomuto
svozu jsou uvedeny v brožurce Průvodce pro nakládání s komunálním
odpadem a na internetových stránkách města - www.meu-police.cz.

Dotace na podporu domácího kompostování
– nákup zahradních kompostérů

V loňském roce požádalo město
Police n. M. na základě ankety zájmu
občanů o dotaci na nákup domácích
zahradních kompostérů a kontejneru
na oděvy. V březnu letošního roku
bylo konečně Státním fondem životního prostředí ČR o žádosti
rozhodnuto a dotace byla městu
přidělena. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Po jeho ukončení bude podepsána smlouva o dílo, a kompostéry
a kontejner na oděv budou městu
dodány. Z kapacitních důvodů
bude ale termín dodání bohužel
až do září letošního roku. Chtěli
bychom proto požádat občany,
kteří o bezplatnou zápůjčku
kompostéru projevili zájem, aby

byli trpěliví a počkali. Jakmile budou kompostéry městu dodány, budou
sepsány smlouvy o výpůjčce a kompostéry bezplatně zapůjčeny. O dodání
kompostérů městu a termínech jejich
předání budeme informovat.
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Kontejner na elektroodpad v Pěkově

Kdybyste to neviděli, asi byste neuvěřili, co
někteří pěkovští občané považují za elektroodpad. Nebo že by neuměli číst a nevěděli, co se
odkládá do červených kontejnerů ? Ani jedno ani
druhé, prostě se chovají hanebně a pracovníci polických technických služeb byli před nedávnem dosti
překvapeni, co v pěkovském červeném kontejneru, po jeho otevření nalezli, když ho
přijeli pro elektroodpad. Vzhledem
k tomu, že se jedná o odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, bude
mít toto jednání, které je v rozporu
s vyhláškou města o nakládání s odpady, sankční dohru. Hlavně je to ale
zbytečné přidělávání práce a ubírání
kapacity kontejneru pro skutečný
elektroodpad ostatním spoluobčanům. Pokud se stalo, že narazili
na plné kontejnery na plasty, papír
nebo sklo v blízkosti toho červeného, mohli chvíli počkat než budou
vyprázdněny nebo využít jiné kontejnery po městě. Takže pro ty, kdo
to ještě nevědí uvádíme, že červené
kontejnery, rozmístěné na několika veřejných sběrných místech
tříděného odpadu po městě, jsou

určené k odkládání vyřazených elektrozařízení. Jiné odpady tam prosím vás nedávejte. Tyto
kontejnery jsou na sběrných místech umístěny proto, aby nebylo nutné s každým drobným elektrem
jezdit do sběrného dvora nebo do elektro prodejny.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

P o d ě ková n í
z a ja r n í ú k l i d
m ě sta a o ko l í

Město Police n. M. by rádo touto
cestou velmi poděkovalo všem, kdo
se v průběhu měsíce dubna zapojili
do úklidu města a jeho okolí od odpadků a drobných černých skládek,
které po sobě zanechali někteří
občané či jiní návštěvníci města.
Nejprve se vydali uklízet dobrovolníci pod vedením sdružení Julinka,
a to v rámci akce Ukliďmě Česko,
pak následovala jedna soukromá aktivita místních manželů a nakonec
uklízeli žáci polické základní školy
se svými učiteli, v rámci aktivity
Den Země. Všichni takto přispěli
ke zlepšení čistoty a vzhledu města,
a děti se tím zároveň učí základním
návykům udržování společného pořádku a dávají dobrý příklad všem,
kteří nevědí, jak mají se svými odpady řádně nakládat.

Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea

V březnu 2019 slavili:
paníJaroslava Chovanečková
70 let
pan Jiří Švorčík
pan Jiří Kučera
pan Jaroslav Suchomel
pan Oldřich Němeček
75 let

paní Dagmar Hanzlíková
paní Vlasta Kollertová
pan Miloslav Kozár
pan Vladimír Středa

80 let

pan Jan Pfeiffer
pan Karel Hubka

90 let

paní Božena Řeháková

Slovem i obrazem

Na začátku března v knihovně proběhl
kurz tvůrčího psaní s paní Pavlou Trnkovou
pro amatéry. Z jeho účastnic se tři odvážné,
které měly zájem a čas, přihlásily na workshop Slovem i obrazem. Dále jsme oslovili
místní neprofesionální fotografy. Také z nich
se tři přihlásili na workshop.
Tento workshop se uskutečnil v rámci projektu CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008
/ 0001774 Slovem i obrazem. Knihovna
města Police nad Metují spolu s Miejskou
Bibliotekou Publicznou im. CK Norwida

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.4.2019 město Police nad Metují 4038 obyvatel.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
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

Stoleté narozeniny

Ve středu 17.dubna 2019 jsme měli tu čest
zúčastnit se malé velké oslavy. Rovnou stovku
let se 20.4. dožívá paní Jiřina Ročková. Do domova důchodců ji přišla gratulovat hned celá
delegace – za město pan starosta Jiří Beran
a předsedkyně komise pro obřady paní Věra
Králová. Z náchodské OSSZ přijela paní ředitelka Ing. Dana Wirtová, gratulovalo vedení
domova. Paní Ročkovou podpořila její rodina,
dcera, vnoučata, pravnoučata.
Ještě jednou s obdivem a úctou gratulujeme a přejeme hodně slunečných dnů, veselou
a zdravou mysl, optimismus a radost z radosti
druhých.
Dagmar Hambálková, matrikářka

KNIHOVNA
ve Swidnici realizuje projekt "Slovem i obrazem" spolufinancovaný EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Proběhl v Polici nad Metují ve dnech 21.
– 24. 3. 2019. Venkovní workshopy spočívaly
ve vytvoření literárního díla ilustrovaného fotografií a jejich přípravě pro tisk. V průběhu
workshopu se konaly dvě přednášky: Piotra
Tomczyka - přednášejícího na Státní vysoké
škole filmové, televizní a divadelní Leona
Schillera v Lodži a Dr. Michała Kacperczyka,
který podpořil účastníky při jejich práci svými

znalostmi a zkušenostmi. Na grafický design
dohlížel Adam Strózik. O překlad se staral pan
Bohdan Janeczek. Všem patří dík. Díky partnerské knihovně měli účastníci možnost setkat
se s odborníky na špičkové úrovni. Věřím, že
setkání a vzájemná spolupráce byla pro všechny přínosem.
Výsledné práce z workshopu bude možné vidět na výstavě v rámci prezentace finále
mikroprojektu "Slovem i obrazem" v červnu
ve Swidnici a v září v Polici nad Metují.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis
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Noc literatury, aneb čteme
na radnici s radními

Opět se zúčastníme literárního happeningu Noc literatury. Projekt organizují
Česká centra od roku 2006. Od roku 2010
se díky iniciativě Českých center koná také
na řadě míst po celé Evropě a od roku 2013
díky spolupráci se Svazem knihovníků
a informativních pracovníků také na řadě
míst České republiky (v roce 2013 8 měst,
2014 24 měst, v roce 2015 se četlo už na 35
místech ČR a letos to bude minimálně na 60
místech), viz www.nocliteratury.cz.
Ambicí projektu je představit posluchačům současnou evropskou literaturu
netradičním způsobem. Každá z účastnických evropských zemí představí jednoho
svého současného autora v novém českém
překladu.
Akce proběhne 9. května 2019 od 18
hodin. Sejdeme se pod radnicí. Těšíme se
spolu s radními na vás.

Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Připomínáme - další společné čtení
se seniory nejen ze Senior klubu Ostaš
se uskuteční 7. května a 4. června 2019.
Opět se sejdeme v dětském oddělení od 15 hodin a opět požádáme pana
Františka Pivoňku o předčítání.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

„Historický atlas
Euroregionu Glacensis“

Publikace chce umožnit čtenáři vytvořit
si základní představy o vývoji zobrazování území euroregionu na původních i odvozených starých mapách Čech, Moravy,
Slezska a Kladska. Právě pomocí textů doprovázejících mapové ukázky se dozvíme
nejenom o historickém vývoji geodézie, topografie a především kartografie, ale i o autorech jednotlivých map. Informace o jejich
životě, činnosti i o tom, k jakému účelu byla
mapa vytvořena a na jakou předchozí mapu
navazovala, nám nabízí bližší náhled na historii vzpomínaného území. Při přípravě
i tisku se autoři snažili, aby dávné mapové
obrazy měly co nejrealističtější charakter.
Jednotlivé mapy jsou mnohdy nádhernými obrazovými díly s výjimečným spojením uměleckých projevů a vědeckosti
a současně i ukázkou manuální zručnosti
a vyspělosti technologií. Zalistujme tedy
touto publikací a vydejme se na zajímavé
toulky naší historií.
Publikace není prodejná a je nyní
předána na veřejné instituce na území
Euroregionu Glacensis, jako jsou města,
obce, kraje, knihovny, školy, zájmová sdružení apod.
Díky našemu panu starostovi máme
Polický měsíčník - květen 2019

2 výtisky také v naší knihovně. Přijďte si
mapy prohlédnout do studovny v půjčovní
době knihovny.

NOC S ANDERSENEM
PO PATNÁCTÉ A PŘESTO
POPRVÉ…
…každý rok se sejdeme v jiné sestavě
a s jiným programem. Opět proběhl výběr
dětí ze třetích tříd – celkem 20 - na základě přečtené knihy a nejlépe zodpovězených otázek. Velké poděkování patří
paní učitelce Mgr. Pátkové a paní učitelce
Mgr. Kulhánkové za ochotu a spolupráci.
Program se letos měnil a upravoval na poslední chvíli, což nebylo způsobené lhostejností a leností knihovnice, ale dopisem,
který nám ráno v den konání Noci dorazil
do knihovny.
V pátek 29. 3. jsme se v knihovně sešli
v 17:30 hodin a po uvítání se děti dozvěděly o dopise, který se v knihovně objevil,
a v němž nás neznámý pisatel žádá o pomoc
při hledání ztracené knihy. Ztráta byla o to
smutnější, že se jednalo o nejstarší knihu
z polické knihovny, vydanou roku 1819!
Neznámý nám zanechal v knihovně
mapku s vyznačenými stanovišti. Vydali
jsme se tedy (autobusem) na místo prvních
dvou stanovišť, která byla v Suchém Dole.
Za splnění úkolů a pomocí indicií děti získaly první dvě písmena z názvu místa, kde
má být kniha ukryta. Pokračovali jsme
k Čertovce a k Suchodolské kapličce, kde

nás čekal poustevník s dalšími úkoly. Po získání dalších dvou písmen děti začaly tušit,
kam nás ztracená kniha vede. Ještě jsme ale
museli vyrazit k Cikánce, kde jsme opět získali písmeno a opekli buřty. Poslední zastavení pro písmenko bylo v Polici v ulici Pod
Klůčkem. Zde už jsme najisto pomocí dalšího písmene poskládali slovo KLÁŠTER.
V potemnělém a ponuře osvětleném
klášteře na nás čekal mnich benediktýnského řádu – bratr Jiří a správce zdejšího
kláštera. Mnichovi jsme pomohli s jeho
nekonečnou prací opisování knih a za pomoc získali nápovědu, která nás dovedla
do klášterního archívu. Zde jsme objevili ztracenou knihu. S oběma pány jsme se
rozloučili a doputovali zpět do knihovny.
Výprava byla úspěšná a ztracená kniha se
vrátila tam, kam patří.
Před spaním jsme ještě tvořili a iluminovali písmena, ze kterých vznikl nápis
NOC S ANDERSENEM 2019. Okolo půlnoci jsme po čtené pohádce postupně usínali. Ráno po snídani jsme se rozešli domů.
Noc s Andersenem byla nabitá programem, se kterým velice ochotně pomohli
a jmenovitě velký dík patří Ivetě Vítkové
(za dopis a indicie) ze Suchého Dolu a Šárce
Vávrové (za zvídavé otázky týkající se písma a knih, za ukázku pergamenu a domácích zvířat) ze Suchého Dolu, Evě Řehákové
(za originálně předané písmenko), Romanu
Pavlínkovi (za přístup do kláštera, úpravu potřebných prostor, pomoc a ochotu),
Jirkovi Obstovi (za herecké výkony v roli
poustevníka a mnicha) a Frantu Žilákovi
(za přípravu ohniště a dodání dřeva).
Budeme se těšit zase za rok – pošestnácté a přesto poprvé…

Sherlockem Holmesem
v knihovně

V květnu odpovíme na dotaz, zda
můžeme v polické knihovně najít něco
o Božídarském rašeliništi. Na pomoc si
vezmeme databázi článků v českých novinách, časopisech a sbornících ANL. Najdete
ji na stánkách Národní knihovny ČR v Praze
v rubrice Katalogy a databáze – další databáze NK ČR. V této databázi po zadání dotazu Božídarské rašeliniště se vyhledají citace 12 článků, z nichž ten nejmladší z roku
2014 je plnotextový. Citace uvádí
Čepelák, Tomáš a Picura, Karel.
Božídarské rašeliniště: z naší přírody.
Měsíčník Krušné hory - západ, 2014, 3(8), s.
10 - 11. Dostupné také z: http://www.krusnohorskyluft.cz/stahnout-vydani?id=33.
Po jeho otevření si můžete přečíst: „
Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště je chráněné území nacházející se
mezi Božím Darem a Ryžovnou. Ve skutečnosti jde o celý komplex rašelinišť, která
přecházejí jak do smrkových porostů, tak
i do horských rašelinných luk.“ atd. Článek
je přístupný i na počítačích v naší knihovně.
Vaše knihovnice
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Nabídka knih:
yy Steun, Eduard: Šumavští rodáci vzpomínají, 3.
Vzpomínky obyvatel Šumavy na důležité
události a rovněž každodenní život v této
oblasti během 20. století.
yy Jilík, Jiří: Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka.
Historie, příběhy a některé legendy ze slováckého Dolňácka.
yy Helingerová, Marta: Uzdravte svou
duši.
Kniha se věnuje mezilidským a partnerským vztahům a v této spojitosti hlouběji
rozebírá takové psychologické otázky,
jako jsou vnitřní svoboda, citová závislost, intimita, zdravé sebevědomí, sebeúcta, emoce.
yy Kawakamiová, Hiromi: Vetešnictví
pana Nakana.
Zdánlivě poklidný příběh plný náznaků,
tušení, skrytých dramat i vnímání ročních
období nenápadnou formou vypovídá
mnohé o životě v současném Japonsku.
yy Horký, Jaroslav: V osmnácti do války.
Historie československých legií v Rusku.
Osudy legionářů Vladimíra Horkého
a Bohumila Hanáka.

yy Mičanová, Daniela: Smrt pod vinicemi.
Nová česká detektivka.
yy Durham, Kelly: Volá Berlín.
Román zachycuje osudy poněkud lehkomyslné Američanky irského původu,
která během druhé světové války obhajuje v berlínském rozhlasovém vysílání
německý fašistický režim. Postupně však
Maggie zjišťuje, že podporuje nesprávnou
věc a navíc se dostala do soukolí silného
propagandistického a mocenského úřadu,
z jehož chapadel lze jen těžko uniknout.
Inspirováno skutečným příběhem.
yy Dubec, Alois: Divoký kluk Alois Dubec
- z Vlachovy Lhoty do RAF a zpět.
Alois Dubec byl vojákem, italským partyzánem, švýcarským zajatcem a kadetem
RAF v Británii. Ani po válce nenalezl
klid. Unikal komunistickým represím,
rubal kámen v lomu a uhlí v dolech.
Nakonec emigroval do Švýcarska. Jeho
nová země mu sloužila jako základna pro
cesty po celém světě. Za svůj život se stal
sběratelem příběhů, ve kterých ožívá historie dvacátého století.
yy Pagán, Camille: Žij, dokud to jde.
Román o lásce, přátelství, smutku

yy

yy

yy

yy
yy

a naději. Co dělat, když jedinou ženu,
kterou byste mohl milovat, si vezme váš
nejlepší kamarád?
Lane, Soraya: Sezdány válkou.
Historicko-romantický příběh tří mladých
anglických ošetřovatelek, které v roce
1940 odjíždí pomáhat do Normandie zmítané válkou.
Dán, Dominik: Cigaretka na dva tahy.
Detektivové z oddělení vražd vyšetřují zároveň dva případy. Nová slovenská
detektivka.
Bobek, Miroslav: Zoopisník Miroslava
Bobka.
Zoopisník ředitele Zoo Praha obsahuje
přes sedmdesát sloupků a fejetonů, ve kterých vás autor seznámí s mnoha pozoruhodnými zvířaty a lidmi.
Lepionka, Kristen: Poslední místo, kam
se podíváš.
Nová americká detektivka.
Sedláček, Tomáš: Druhá derivace touhy- člověk duše-vnější.
Známý ekonom nahlíží na různé ekonomické problémy a otázky z hlediska mnoha vědních oborů (filozofie, etika, psychologie nebo teologie).
Dáša Ducháčová

KULTURA
České koncerty pořádají

SDH SUCHÝ DŮL POŘÁDÁ

3. roČník

jelen

poříČských pivních slavností

SUCHÝ DŮL 11. května 2019 od 13.00

STO ZVÍŘAT

IMODIUM / FAST FOOD ORCHESTRA
BAND-A-SKA / SUNDAY JAM / WHATROCK
WAROVÁNÍ / VRCHOL DRZOSTI / IN4MATION
PROJEKCE PŘÍMÉHO PŘENOSU HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ ČESKO - NORSKO
PŘEDPRODEJ (do 5.5.)
Kačáma – restaurace Suchý Důl
Infocentrum Police nad Metují – Pellyho domy
Infocentrum Broumov – Mírové náměstí
Infocentrum Hronov – náměstí Čs. armády
OK – Komunikace na autobusovém nádraží v Červeném Kostelci
Infocentrum Náchod – Masarykovo náměstí
Taxi Víkend (777 937 225) – kdekoliv s ním pojedete

PŘEDPRODEJ:

240 Kč

NA MÍSTĚ:

300 Kč

traktor
wanastowi vjecy revival

sunday jam

michal ambrož - hudba praha

argema trautenberk

Velké Poříčí

25. května 2019 13:00
v areálu u hasičárny

informace - www.ceskekoncerty.cz, tel.: 731 579 373
vstupné v předprodeji 325 kč / na místě 400 kč / děti do 140 cm zdarma
vstupenky jsou k dispozici v síti ticketstream v info centrech Náchod, Hronov, Červený Kostelec, Meziměstí,
Česká Skalice, Nové Město nad Metují , Tipsport Hronov a na úřadě Městyse Velké Poříčí

PRVNÍCH STO NÁVŠTĚVNÍKŮ FESTIVALU
DOSTANE PIVO ZDARMA!
areál částečně zastřešen, akce se koná za každého počasí
INFORMACE: 602 537 374
www.dunenirockovychtamtamu.cz

generální sPonzor

TOPENÁŘSTVÍ

Petr Jirků
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
LETNÍ KINO V POLICI
VYBERTE SI FILMY
Pro všechny příznivce kina připravujeme i
pro letošní léto projekce pod širým nebem. Od konce června do konce srpna
opět bude v areálu Víceúčelového sportoviště nachystáno velké plátno, možnost
občerstvení a pro projekci filmy především
z české tvorby.
Také pro nadcházející léto jsme sestavili seznam filmů, ze kterých můžete vybrat tituly, které byste chtěli vidět - a
sami tak ovlivnit program.
Vybírat a hlasovat můžete od 1. do 17. 5.
2019 na www.policko.cz nebo na
www.facebook.com/pellyhodomy

PRODEJ VSTUPENEK NOVĚ
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
Od května 2019 jsou vstupenky na akce
pořádané
Pellyho
domy
v prodeji
v Informačním centru v Teplicích nad Metují.

VYCHÁZKY POLICKEM 2019
Jarní a letní sezona budou opět, mimo
jiné, patřit cyklu turistických výprav
s průvodcem - Vycházkám Polickem.
Uskuteční se již pošesté, i vycházek letos
bude symbolicky šest. Vycházky povedou
účastníkům již známí průvodci: Mgr. Jan
Tůma z Muzea Náchodska, Mgr. Petr Kuna,
Mgr. Eliška Vicherová a Mgr. Petr Köppl ze
Správy CHKO Broumovsko. V letošním
roce jsme navázali novou spolupráci s Ing. Stanislavem Staříkem, odborným
pracovníkem
Národního
geoparku
Broumovsko.
První příležitost zúčastnit se vycházky
budou mít zájemci 25. 5.
Následující vycházka se uskuteční 15. 6. a
bude se jednat o výpravu do historie. Mgr.
Jan Tůma nám představí lidovou architekturu a historii obcí Bezděkov nad Metují a
Radešov. Čekají nás haltýře, místní pamětihodnosti, příběhy i polické popraviště!
V sobotu 29. 6. se vydáme s Ing. Stanislavem Staříkem na výpravu po dně Polické
křídové pánve. Poznáme různorodé horniny, povíme si o využití zdejšího kamene a
významu vody pro formování zdejší krajiny
a pokusíme se nalézt zkamenělé mořské
živočichy.
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V pořadí čtvrtá, jediná prázdninová, vycházka nás zavede na stolovou horu
Ostaš. Poznáme ji však způsobem, který
se nám jen tak nenaskytne, a to skrze
botanickou lupu. S Mgr. Eliškou Vicherovou si prohlédneme mechy a játrovky
v Kočičích skalách a na Hejdě, ukážeme si
také květnatou bučinu na Bukalánu a
povíme si o významu mrtvého dřeva.
Předposlední vycházka, která se uskuteční
v sobotu 14. 9., bude mít mezinárodní
rozměr. Na svém území nás přivítají zástupci Parku narodowego Gór Stolowych.
Představí nám novou moderní expozici
návštěvnického střediska parku. V čele
s Mgr. Petrem Köpplem se následně vydáme lesními cestami přes národní park
Stolové hory na Machovsko, cestou si
povíme o místní fauně a floře.
Letošní cyklus vycházek uzavřeme
v sobotu 21. 9. historickou vycházkou
s Mgr. Tůmou. Vydáme se po pamětihodnostech dvou vesnic, které sdílely stejné
osudy, přesto však byly rozdílné. Řeč je o
vsích Pěkov a Hony. Ukážeme si smírčí
kříže, Laudonovy valy, rozebereme si staré
pomístní názvy a dozvíme se zajímavosti
z historie.
Realizace Vycházek Polickem je součástí
grantu /podpora činnosti turistických
informačních center/, který je spolufinancovaný Královéhradeckým krajem.
Bližší informace k jednotlivým vycházkám a přihlášky získáte od 1. 5.
v Informačním centru v Pellyho domech,
kde bude také probíhat platba účastnického poplatku.
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PELLYHO DOMY
DRÁTOVACÍ KURZ: SRDÍČKA A
KYTIČKY
Čtvrtek 23. 5. 2019 od 17:00 hod / Konferenční místnost
Drátování srdíček a kytiček s Lenkou Vítkovou Kozárovou. Veškerý materiál v ceně,
každý si odnese min. 2 výrobky. Rezervace
na tel. 724 924 863.

Cena: 150 Kč / osoba

KOLÁROVO DIVADLO
DĚTI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Úterý 7. 5. 2019 od 17:00 hod
Odborná přednáška pro rodiče. Bude
hovořit preventista Policie ČR kpt. PhDr.
Ondřej Moravčík, mladý youtuber Vojta
Plachetka a studentky Univerzity Hradec
Králové, Katedra sociální patologie a sociologie. Vstupné: zdarma

KONCERT (NEJEN) MAMINKÁM I.
Neděle 12. 5. 2019 od 18:00 hod

Vstupné: 80 / 60 Kč

KONCERT (NEJEN) MAMINKÁM II.
Pondělí 13. 5. 2019 od 18:00 hod

Vstupné: 80 / 60 Kč

ŽENA VLČÍ MÁK
Středa 22. 5. 2019 od 19:00 hod
Divadelní představení je monologem starší dámy, která zažívá nečekané citové
vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou,
dychtivou a stejně intenzivně opětovanou
lásku k muži ještě o deset let staršímu,
než je ona sama. I “starý” člověk ještě
žije, a možná Vás překvapí jak!
Hraje: Hana Maciuchová. Pořádá VIP Art
Company.

Vstupné: 450 / 420 Kč

KONCERT (NEJEN) TATÍNKŮM II.

VYCHÁZKA POLICKEM III.

Pondělí 27. 5. 2019 od 18:00 hod

Sobota 29. 6. 2019
Geologická výprava po dně Polické křídové pánve se Stanislavem Staříkem.

Vstupné: 80 / 60 Kč

OSTATNÍ
JARNÍ SPANILÁ JÍZDA HISTORICKÝCH
VOZIDEL
Sobota 4. 5. 2019 od 9:00 hod / Masarykovo náměstí

VYCHÁZKA POLICKEM I.
STÁRKOVSKÉ BUČINY
Sobota 25. 5. 2019
Botanická, zoologická a geologická vycházka s Mgr. Petrem Kunou, pracovníkem
Správy CHKO Broumovsko: z České Metuje, přes Stárkov a vyhlídku Vysoký kámen
do Velkých Petrovic.
Navštívíme evropsky významnou lokalitu
Stárkovské bučiny, prozkoumáme unikátní
ukázku svahového pohybu – Trpasličí
rokli, pochopíme typické geomorfologické
útvary CHKO Broumovsko, projdeme hnízdištěm výra velkého a mnoho dalšího.
Délka trasy: cca 10 km
Náročnost: středně těžká trasa, část trasy
mimo značené a udržované cesty (po
louce, lesem). Nevhodné pro účast např.
s dětským
kočárkem.
Délka cca 4 až 5 hod.

Sobota 9. 11. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo
Emoce vřou, v prvním pololetí se známky
dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je
špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia.
Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! A proto je nutné ji
ihned odvolat. Pět rodičů je pět rozdílných
charakterů – zatrpklý nezaměstnaný,
který je neustále za zadkem své dceři,
ambiciózní ranařka, nerozhodná intelektuálka a manželský pár v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním do místa školy
kvůli práci.
Učitelka však nedává svoji kůži zadarmo ..
Hrají: Petra Špalková, David Prachař,
Jana Janěková ml., Kristýna Frejová,
Linda Rybová, Igor Chmela

Prodej vstupenek od 6. 5. 2019
Vstupné: 520 / 490 Kč

Účastnický poplatek:
100 Kč dospělí / 50 Kč děti a studenti
Bližší informace, přihlášky a platba předem v Informačním centru v Pellyho domech v Polici nad Metují do 23. 5. 2019.
Maximální počet účastníků je 25 osob.

PŘIPRAVUJEME
MŮŽEM I S MUŽEM
Úterý 4. 6. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo
Divadelní představení o tom, co ženy
dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí.
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša
Zázvůrková. Pořádá VIP Art Company.

Vstupné: 490 / 450 Kč

POLICKÁ ZELŇAČKA - 4. ROČNÍK
Sobota 8. 6. 2019, Masarykovo náměstí
Soutěž ve vaření polévky spojená s doprovodným programem a trhem. Týmy se
mohou hlásit do 20. 5. 2019. Více informací a přihlášky na www.policko.cz

KONCERT (NEJEN) TATÍNKŮM I.
Neděle 26. 5. 2019 od 18:00 hod

VYCHÁZKA POLICKEM II.

Vstupné: 80 / 60 Kč

Sobota 15. 6. 2019
Výprava za poznáním s Janem Tůmou.

10

ÚČA MUSÍ PRYČ

Prodej vstupenek:
v Informačních centrech v Polici nad Metují (tel. 491 421 501), v Teplicích nad Metují
(tel. 491 581 197) a v Náchodě (tel. 491 462
060), pokud není uvedeno jinak.

INFORMAČNÍ CENTRUM
Provozní doba Informačního centra v
KVĚTNU:
Pondělí - pátek
9:00 – 17:00
Sobota a svátky
9:00 – 15:00

Polední přestávka:

11:30 – 12:00

Polický měsíčník
– červen
2014
– strana
2
Polický
měsíčník
- květen
2019

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

Modelářský kroužek v Muzeu papírových
modelů si už získal svoje nezaměnitelné
místo jak v Muzeu, tak v modelářské obci.
A stále se nám daří držet kvalitu na vysoké úrovni. O tom svědčí úspěchy našich
členů, kdy ze soutěží vozíme medaile a diplomy a úspěchy…
Můžete se přidat kdykoliv a třeba rozšířit
sbírku medailí, které přivezeme do Police.

od 09:00 do 17:00 hodin

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

Využijte možnosti prohlédnout si část expozice věnovanou historii vystřihovánek
v časopise ABC, nebo si přijďte prohlédnout unikátní pracovní modely nejznámějšího autora papírových modelů, architekta Richarda Vyškovského.

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

Polický měsíčník - květen 2019

JOSEF KROPÁČEK:
SBĚRATELSKÉ SNY
JOSEFA K.

Výstava, jakou jste v Muzeu ještě nezažili.
Nepředstavuje totiž precizní modelářskou práci, na kterou jsme z Muzea zvyklí.
Výstava „Josef Kropáček: Sběratelské sny
Josefa K.“ nabízí totiž možnost prohlédnout si část sbírky největšího sběratele
vystřihovánek v Čechách.

Se začátkem turistické sezóny
se mění otevírací doba Muzea.
Od 1. 5. bude otevřeno DENNĚ
od 9:00 do 17:00 hodin!

VOLNÝ VSTUP DO
MUZEA
Pondělí 6. května

VÝSTAVY:

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

KVĚTEN 2019

Pro objednané skupiny jsme
připravili zcela nové programy.
Jejich nabídku najdete na našem webu www.mpmpm.cz

A klidně se může stát, že vás papírové modelářství uchvátí… a pak se budeme setkávat častěji, nejen během posledního víkendu v měsíci, ale třeba na našem
kroužku nebo na soutěžích.

Cena za jednorázový vstup je 30,- Kč.
Jedno pololetí: 400,- Kč
Celý rok: 800,- Kč
Pro druhé dítě z rodiny je cena za kroužek
zvýhodněna! (Pololetí 250,- Kč; celý rok
Mnoho z vystavených exponátů utrpělo
450,- Kč)
časem i nešetrným zacházením. Ale jejich
historická hodnota zůstává a je právě tím,
co na nich návštěvníci obdivují.
Naprostým unikátem je model Vesnické
školy, který vyšel v Německu v roce 1887!
Tento 132 let starý model je sice jedním
z mnoha, ale je nepřehlédnutelným svou
od 9:00 do 17:00 hodin
krásou, kterou obdivují nejen modeláři,
I na konec máje jsme pro nejmenší ná- ale každý návštěvník.
vštěvníky připravili interaktivní dílničku Josef Kropáček (*1969) připravil pro návštěvníky prostě lahůdku. Možnost projít
přímo v expozici Muzea.
se mezi těmi nejstaršími modely a vystřihovánkami je ojedinělá třeba v tom, že
mnoho z vystavených exponátů je pro veřejnost vystaveno vůbec poprvé.
Zajímavostí je série modelů nazvaná
„Naše domečky“, která vyšla v Československu v roce 1920. Ta se stala předzvěstí
toho, kterým směrem se česká – a československá – scéna papírového modelářství bude ubírat. Česká republika je totiž
světovou velmocí, co se modelů architektury týče. A v Muzeu může divák obdivovat „Naše domečky“ nejen v originále a
Tradiční a velice žádaná akce je stále na- poznat všechny jejich úrazy, které za sto
vštěvovanější. Nevynechte možnost od- let utrpěly, ale v Sále architektury jsou
nést si z Muzea originální dárek v podobě k vidění i v podobě, ve které vycházely
vlastnoručně slepeného modelu nebo vy- v reprintu v časopise ABC, pro něž je Josef
barvené omalovánky.
Kropáček připravil.

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
25. a 26. května
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Jiří Kollert: Bor

Pardubický hrad v bílé i barevné podobě

Výstava potrvá do 15. září. Vyšel k ní i A aby toho nebylo málo, nabízí výstava RV
katalog, který je možné si na pokladně ještě možnost srovnání, jak vypadá model
Muzea zakoupit.
pracovní a model hotový, slepený zkušeným modelářem.
Navíc pracovní modely jasně ukazují na
RV 90
místa, která autorovi dělala největší proMuzeum papírových modelů blémy a jde se „zasekl“. Mnoho z modelů
není slepených komplet, protože pro podo února 2020
Podle otevírací doby Muzea třeby další práce stačilo slepit jen část.

Každý konstruktér papírových modelů
má doma hromadu skic, návrhů a pracovních modelů. Na nich je krásně vidět, jak
práce na modelu vzniká, a ukazují cestu,
kterou je potřeba překonat, aby mohla
tiskem vyjít vystřihovánka…

Richard Vyškovský
s „bílým modelem“ Chrámu sv. Víta
Výstava potrvá do února roku 2020 a je
součástí expozice Muzea.

Richard Vyškovský v letošním roce slaví
úžasné devadesáté narozeniny. A k tomuto jubileu se Muzeum připojilo jedinečnou výstavou pracovních, tzv. „bílých
modelů“.
Tyto modely autor většinou veřejně neprezentuje. I proto je výstava v Muzeu naprosto unikátní, protože většina z vystavených exponátů je k vidění vůbec poprvé!
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Oběma učarovala krajina a oba dva si k ní
vybudovali osobní vztah. Mnohdy až intimní.
Smyslem výstavy je konfrontace svou
technik, dvou autorů a jednoho tématu.
Návštěvník výstavy může posoudit, jak
vidí který z nich svět kolem sebe, kde
bere inspiraci a odkud „vane vítr“ při výběru námětu.

Štěpán Horák: Hejšovina
Když postavíte dva lidi na stejné místo a
po chvíli se jich zeptáte, co viděli, každý si
ze scenérie před sebou vybere něco jiného. Ani jeden nebude lhát a oba dva pohledy, ač rozdílné, budou pravdivé. A tuto
skutečnost krásně dokládá výstava Jiřího
Kollerta a Štěpána Horáka v Zeleném domečku.
Výstava potrvá do 19. 5.
Vstupné dobrovolné.
Otevřeno podle otevírací doby Muzea papírových modelů.

ALENA LAUFROVÁ,
KATEŘINA KYSELICA:
KORESPONDÁŽ
Zelený domeček

JIŘÍ KOLLER &
ŠTĚPÁN HORÁK:
SVĚTEM SKAL
Zelený domeček

Vernisáž 23. 5. od 18:00 hodin
Otevřeno podle otevírací doby
Muzea
Výstava potrvá do 23. 6.

Malíř Jiří Kollert se v Zeleném domečku
setkává s fotografem Štěpánem Horákem.
Ač je mezi nimi generační rozdíl, ač k zachycení světa kolem sebe používají jiné
techniky, jedno mají společné. Lásku k našemu kraji a lásku ke skalám, které Policko formují.

rová žije v Praze, Kateřina Kyselica žije
v New Yorku. A tyto dvě výtvarnice si
několik let posílali poštou kolážované
dopisy. Tak vznikl nečekaně semknutý
soubor koláží, které pod názvem „Korespondáž“ představuje výstava v Zeleném domečku.

Otevřeno podle otevírací doby Alena Laufrová je grafička a kurátorka
spolku Hollar. Kateřina Kyselica je byMuzea
tová designérka a grafička. Alena LaufVýstava potrvá do 19. 5.

Polický měsíčník - květen 2019

Výstava ukazuje obě dvě umělkyně,
jako citlivé bytosti, které se umí ve
zkratce zamyslet nad palčivými problémy dneška, ale také s úsměvem přecházet chvíle životní nepohody.
Výstava potrvá do 23. 6.

Pořádá Spolek Apeiron ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů a podporou Města Police nad Metují.
Vstupné dobrovolné.

Informujeme…

Grafika Aleny Laufrové

RÝZMBURSKÝ
VOŘÍŠEK

5. 5. 2019 od 10.00 hod.
Zko ŽernoV - rÝZmBUrk
Veterinární přejímka psů od 8.30 do 10.00 hod.

aneb psí výstava
trochu jinak

20. ročník
hlavní sponzor

městys Žernov

to nejlepší pro vaše mazlíčky

Muzeum v médiích

Po ukončení reinstalace expozice zavítal do Muzea tým pořadu Wifina, který
vysílá už více jak šest let Česká televize
na stanici Déčko.
Zatím je materiál ve střižně a připravuje se k odvysílání. O termínu Vás budeme informovat na našem facebooku.
Tak si potom nenechte ujít pohled na
Muzeum a „papírový svět“ očima protagonistů a autorů pořadu Wifina.

Za MPM Pavel Frydrych

TJ SOKOL a SDH VELKÝ DŘEVÍČ pořádá ve
spolupráci s MĚSTEM HRONOV

www.vytopnajaromer.cz

DeTSKy
DEN

www.velkydrevic.cz

Koláž Kateřiny Kyselici z výstavy v
Praze

• Poslední víkend v březnu prošla expozice Muzea proměnou. Rozšířil se
prostor techniky. Na větším půdorysu teď představujeme modely aut,
vlaků, vojenské techniky a samozřejmě nemůžeme zapomenout na
traktory, kombajny nebo řezačky 
Novou dominantou expozice se stal
model rakety Saturn V z mise Apollo
11, který doplňuje expozici vesmírné techniky. Samotný model
měří neuvěřitelných 238 cm! Tímto
modelem připomínáme padesáté
výročí prvního přistání člověka na
Měsíci.
• S nadcházející sezónou připravují
různé instituce výstavy a projekty. A
mnohdy osloví i naše Muzeum s žádostí o spolupráci. V nadcházející
sezóně se bude Muzeum papírových
modelů spolupodílet a spolupracovat na výstavách Muzea Náchodska,
Zámku Nové Město nad Metují,
Hvězdárny a planetária Hradec Králové, Technického muzea v Brně a
Národního Muzea v Praze.

• Ve spolupráci s MC MaMiNa a Kavárnou „K(r)afárna“ připravujeme
úpravu prostoru před Muzeem.
• S Muzeem Náchodska připravujeme
společnou vstupenku do expozic našich dvou Muzeí v Polici. Od června
budete moci na jednu vstupenku navštívit Polický klášter, expozici v
„Dřevěnce“ a MPM.
• Zúčastnili jsme se konference cestovního ruchu, kterou pořádá Kladské pomezí a která se letos konala
v Úpici.
• Na nadcházející sezónu jsme už na
100% připraveni. Kromě nové expozice máme vytištěné nové propagační materiály, které distribuujeme do okolních Infocenter a k ubytovatelům na Policku.

sobota 4. května 2019
PROGRAM VÝSTAVY:
10.00
10.10
12.00
13.00
13.30

V NEDELI 2.6.2019

mediální partner

zahájení výstavy - ukázka tance se psem
předvedení vystavovaných psů divákům
a porotě, výběr finalistů
soutěže - Talentmánie I., dítě a pes
ukázka výcviku policejních psů / psích sportů
soutěže - podobnost pána a psa - VESMÍR
Talentmánie II.
FINÁLE - udělení titulu „Rýzmburský voříšek“
vyhlášení výsledků divácké ankety „Miss pes“
vylosování 3 diváckých lístků

PROGRAM:

Doprovodný program:

Červený kostelec 

Žernov
obecní úřad

Sokolovna TJ Žernov

OD 14:00 HOD AREÁL KOUPALISTE
VE VELKÉM DREVÍCI

ZKO Žernov - Rýzmburk

Staré Bělidlo
Česká Skalice 

Dětský koutek, malování na obličej, půjčovna koloběžek
Psí hospic Domov na konci cesty, poradna a úprava psů Salón Matýsek
Podmínky účasti:
Zúčastnit se může jakýkoliv pes, který nemá kupírované uši a při vstupu se prokáže potvrzením o platném očkování proti vzteklině (bude kontrolováno
veterinární službou).
Startovné ani jiné poplatky se neplatí. Přihlášky do soutěže Talentmánie jsou nutné předem (omezený počet účastníků), do ostatních
soutěží přihlášky předem (obdržíte dárek) nebo přihlášení na místě před akcí. Více na www.zkozernov.cz
Vítězové hodnotné ceny: 1. cena - vyhlídkový let BALÓNEM, další vítězové poukázky na vstup do planetária
Soutěž o titul „Rýzmburský voříšek“ a ostatní soutěže hodnotí porota ve složení:
Předseda poroty - Oldřich Prouza - kynologický rozhodčí, Zbyšek Prokop - pilot balónu, Mgr. Jan Veselý - Planetárium Praha,
Eliška Petráčková - vítězka loňského ročníku.
Celý soutěžní den moderují Romana Pacáková a František Šedivý za doprovodu country-beatové kapely EFEST.
Soutěž o titul „Miss pes“ hodnotí přítomní diváci pomocí slosovatelných anketních lístků, které každý obdrží při vstupu do areálu, soutěž probíhá do 14.00 hodin.

Kvalitní občerstvení pro všechny zajistí ZKO žernOv - rÝZMBUrK v místě konání výstavy.
Tesařství
HOVORKA

!

Autodoprava
BOŘEK
Česká Skalice

Kiosek u ZÁMKu
RATIBOŘICE

Hotel Rýzmburk

Polický měsíčník - květen 2019

Veterinární klinika
CANISVET
ObuV
ROSA

14:00 – 14:20 vystoupení
MŠ Velký Dřevíč
14:20
začátek soutěží
17:15
předpokládaný konec
(dle cen)

VSTUPNÉ: DETI ZDARMA
DOSPELÍ 40 KC

Jízdy historických motorových vlaků u příležitosti
zahájení sezóny železničního muzea Výtopna Jaroměř.
• Hradec Králové - Jaroměř - Česká Skalice a zpět
11:37

8:27

Rychnovek

Př.
↑

11:25

15:51

Odj.
↓

Česká Skalice

11:50

11:10

15:05

12:00

15:37
16:00

Př.

Jaroměř

Odj.

11:00

15:20
14:55

12:27

Odj.

Jaroměř

Př.

10:42

14:41

8:36

12:36

↓

Černožice

↑

10:32

14:32

8:54

12:54

↓

Smiřice

↑

10:27

14:27

9:09

13:20

↓

Předměřice

↑

9:53

13:53

9:16

13:16

Př.

Hradec Králové hl.n.

Odj.

9:41

13:42

Vybrané jízdné (plné/zvýhodněné)
jednoduché

Zpáteční

Jaroměř – H. Králové

70/50

100/70

Jaroměř – Smiřice

50/30

70/50

Smiřice – H. Králové

50/30

70/50

Jaroměř – Č. Skalice

50/30

70/50

Ve vlacích platí zvláštní tarif Společnosti železniční
výtopna Jaroměř z.s.. Slevy a jízdní výhody jiných
dopravců se neuznávají.
Prodej jízdenek přímo ve vlaku.
Přeprava kočárků a jízdních kol zajištěna.
Změna programu vyhrazena.

• všechny atrakce zdarma • občerstvení zajištěno • množství originálních
soutěží nejen pro děti • dětský skákací hrad a skluzavka • dětský kolotoč
• projížďky na koních • projížďky na modelu náklaďáku • ukázky hasičské techniky
• pojídání koláčů se zapečenými mincemi • cukrová vata • balónky pro děti zdarma
• malování na dětské obličeje • množství atraktivních cen
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OBRÁZky Z OBÁLKY

Pod pokličku s PSO

MICHAELA ŠKOPOVÁ, 16 let, Hronov
Autorka je žačkou výtvarného oboru ZUŠ Police nad
Metují.
Malba vznikla
jako soutěžní práce pod vedením
paní učitelky Petry
Nádaždyové.
Michaelo, proč jste
si vybrala jako námět polický klášter?
Tak to bylo velmi jednoduché, od čtyř
let chodím na balet. Chodívala jsem právě
do kláštera. Pamatuju, jak jsem se každé jaro
těšila na rozkvetlé stromy před ním a obdivovala je. Moc se mi líbily.
Co Vás na malování nejvíc zajímá?
Hlavně barva, zajímá mě především
barva jako taková. Nejvíc asi akvarel.
Nejčastěji hledám inspiraci na internetu.
Potřebuju realistickou předlohu a tu se snažím, s přidáním svého, ztvárnit. Poslední
dobou mě hodně baví koláž.
Proč právě ZUŠ v Polici nad Metují? Proč
ne v Hronově?
No. Mám srovnání, do hronovské ZUŠ
jsem chodila zpívat. Nezaujalo mě to, moc
ráda na to nevzpomínám. V Polici je to
přátelštější.

Už nechodíte na základní školu, ale stále
do hodin docházíte, proč?
Ráda maluju. Baví mě, že tady mám
různé pomůcky, barvy a další potřeby, které
doma nemám. Taky se mi líbí, že když potřebuju, je tu někdo, kdo mi poradí.
Na co byste se zeptala hronovského starosty,
kdyby tu takhle seděl s Vámi on?
V Hronově je u parku rozpadající se fabrika. Zajímalo by mě, co se s tím dá dělat.
Byla bych ráda, aby se jen nečekalo než to
celé samo spadne. Je to poměrně rozlehlé
a opravdu to kazí dojem, myslím že z celého
Hronova.

To to utíká! Je již květen, hudby čas, a od novoročních koncertů v Hronově se toho mnoho událo.
Poprvé za historii našeho orchestru jsme koncertovali v Brně, a to pro organizaci Na Počátku, která se
stará o maminky s dětmi či těhotné ženy v nouzi.
Společnými silami se podařilo vybrat přes 135 tisíc
korun na provoz této organizace a my moc děkujeme,
že jsme mohli být u toho. Také jsme po dvou letech
opět zavítali do trutnovského UFFa, kde jsme se těšili z dlouhého potlesku vyprodaného sálu - děkujeme
za něj!

A jak podle Vás bude vypadat Police nebo
Hronov za třicet let?
To by mě taky zajímalo:) Nedokážu si to
představit. Asi se postaví nějaký obchoďáky.
Oblíbené místo v regionu?
Ádr po zavíračce.
Vaše budoucnost?
Studuju stavebku a chci být architektkou.
A právě rozečtená kniha?
Zbabělci.
Plány na léto?
Letošní rok budu poprvé táborová vedoucí a čeká mě čtrnáct dní s dětmi v přírodě.
Pak Albánie a brigáda.

Mgr. Martina Váňová

A teď k organizačním záležitostem dalších měsíců. Jak se říká, změna je život a my v itineráři máme
změny hned dvě. V sobotu 25. května zavítáme
opět k sousedům do Vambeřic - tady se nic nemění.
Od 16:30 se na Vás těší PSO, Džouí, Věrka, Honza
a plno muziky. Další den, tedy 26. 5., jsme měli
slavnostně otevírat nový kulturní sál v Solnici společně se zpěvačkou Dashou a dirigentem Martinem
Kumžákem. Bohužel se rekonstrukce trochu protáhla
a koncert se uskuteční v neděli 8. září. Další změna
též nastala v Litomyšli a náš koncert se přesouvá z 15.
června na 6. července. To snad pro letošní rok je ze
změn vše.

Máme pro Vás ale ještě jednu informaci. Možná
jste již zaslechli, že na přelomu června a července něco
chystáme a na náš region taky nezapomeneme, jen to
ještě chvíli necháme pod pokličkou! Prozradíme však
pár základních informací: teplo, vlak, hudba, klobouk, dobro, hodně kilometrů, sluneční krém, unplug,
stany, rock, spacák... Tak nás bedlivě sledujte, ať Vám
nic neunikne. A my se v červnu zase ozveme - snad
již bez pokličky!
Vaše PSO
Polický měsíčník - květen 2019
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POHLEDY DO HISTORIE
Předzvěst konce a závěr druhé světové války v Polici

V noci ze dne 22. na 23. ledna bylo slyšet
od východu vzdálené dunění děl, což bylo důkazem, že fronta se blíží. Dne 5. února počaly
městem projíždět první transporty německých
uprchlíků z vratislavského kraje. Denně jich přibývalo. Přes noc bylo náměstí vždy plné různých
povozů, na kterých uprchlíci převáželi nejpotřebnější věci. Mezi těmito transporty prošlo první
dny i mnoho ruských zajatců s vojenským doprovodem. Obyvatelstvo se snažilo těmto ubohým
hladovým sovětským vojákům dát něco k jídlu,
což bylo velmi nebezpečné.
Ve škole se neučilo, poněvadž každodenní
transporty v ní přenocovaly a ráno potom pokračovaly v cestě do vnitrozemí. Jejich snahou bylo
dostat se co nejdále na západ, do oblasti, kde byla
americká armáda. Mezi skupinami uprchlíků
byly i velké transporty různého dobytka, na sta
kusů hovězího a stáda ovcí až 1 500 kusů čítajících. Dobytek velmi trpěl hladem, zimou a dlouhou cestou. Sníh v té době sice nebyl, ale země
byla umrzlá a na silnicích ledovatka.
Ve městě byla zřízena informační kancelář, kterou vedly orgány německé branné moci.
Vedle školní budovy v Kostelní ulici byla zřízena
kuchyně, kde bylo uprchlíkům podáváno teplé
jídlo a nápoje.
Na základě výzvy Exilové československé
vlády v Londýně konaly se i v našem městě
předběžné tajné porady o utvoření Revolučního
národního výboru, který by se v rozhodné chvíli
ujal správy města i okresu. Schůze za tím účelem
svolávané konaly se ve fotoateliéru Stanislava
Šrůtka v Kostelní ulici za účasti zástupců různých politických stran.
Začátkem března přestávaly být uprchlické
transporty tak četné. Jen 4. března prošlo jich
ještě značné množství. Ti byli dosud ubytováni
v Broumově.
5. března se počalo se stavbou vojenských překážek v Kostelní ulici, pod náměstím
a v Tomkově ulici. Tuto práci museli dělat poličtí
občané.
4. dubna odejel z Police oddíl německé domobrany, tzv. volksšturm, asi 1 200 mužů, kteří
se v polickém okolí cvičili ve zbrani. Byli ubytováni v klášteře, v ledhujském pivovaře a v hotelu
Pejskar na náměstí.
1. května došla zpráva, že v Terezíně zemřel
bednář Josef Lokvenc z Velké Ledhuje, vězněný
jako komunista v Malé pevnosti.
V noci ze 4. na 5. května byly zničeny všechny orientační nápisy na silnicích.

V sobotu 5. května hned zrána byl ve městě
zvláštní ruch a rozšiřovaly se zprávy, že v Praze
vypuklo povstání. Na domech se objevily československé prapory a německé nápisy na obchodech a úřadech byly všude zničeny. Do tohoto neklidu přišlo hlášení pražského rozhlasu,
v němž naši čeští lidé prosili o ozbrojenou pomoc
k uhájení budovy rozhlasu a nerušeného českého
vysílání. Potvrdilo se tím, že v Praze povstání
skutečně propuklo.
Ihned začal úřadovat Revoluční národní
výbor, který byl již dříve připraven a následovně ustaven: předseda JUDr. Ladislav Šťastný,
přednosta Okresního soudu, dalšími členy byly
Jaroslav Ticháček, dělník, Jan Maroul, dělník,
Karel Pelly, řidič, za stranu českých socialistů, Josef Reichl, dělník, Štěpán Seidl, dělník –
za sociální demokraty, Václav Kejzlar, lakýrník,
Jaroslav Jirků, dělník a Antonín Kubeček, zemědělec – za komunisty, Antonín Průša, krejčí a Jan
Vacek, hostinský – za živnostníky, Frant. Lhota,
profesor, za stranu agrární a Karel Baudyš, odbor. učitel, mimo politickou stranu, P. Norbert
Lokvenc za stranu lidovou. Rovněž Okresní
národní výbor pro soudní okres polický začal
svoji působnost 5. května. Svou kancelář měl
v sokolovně.
Všichni Němci ve městě i okolí byli ihned
zajištěni a dodáni do prozatímní vazby. Současně
bylo zajištěno několik Čechů, kteří se v době
okupace nechovali vždy vlastenecky. V neděli 6.
května přijel do Police plně vyzbrojený oddíl SS,
obsadil náměstí a velitel energicky nařídil propustit zajištěné Němce. Aby se předešlo krveprolití, rozhodl NV rozkazu vyhovět.
V úterý 8. května nastal pohyb ustupující poražené německé armády od Broumova a Teplic.
Vojáci byli již většinou beze zbraně, zahazovali ji v lesích a podél silnic. Cesta od Broumova
k Honům byla doslova poseta vojenskými vozidly, municí a zbraněmi všeho druhu.
V noci na 9. května ve 2 hodiny prošel
městem od Broumova zcela tiše a ještě spořádaně větší oddíl německé armády. U kláštera si
však spletli cestu (směrovky byly odstraněny)
a motorizovaný předvoj jel místo ke Hronovu
na Slavný. To zdržení bylo pro ně velmi nemilé.
V dopoledních hodinách přicházely do Police
ze všech stran skupinky německých vojáků,
většinou beze zbraní. Pokud je měli, byly jim
naši ozbrojenou jednotkou odebrány. Jednotka
SS, která přišla od Suchého Dolu, došla ozbrojena až na náměstí a na rozkaz svého velitele

Připomeňme si…
20. května 1506

skonal ve Valladolidu italský mořeplavec,
objevitel Ameriky Kryštof Kolumbus nebo,
jak se sám psával, Cristóbal Colón. Kolumbus
zemřel, aniž by se dověděl, že objevil nový kontinent; do konce života byl přesvědčen, že nalezl
kratší cestu z Evropy do Indie. Kryštof Kolumbus
pocházel nejpravděpodobněji z Janova, i když
za jeho rodiště se hlásí dalších 9 měst. Svůj plán
dosáhnout Indie obrácenou, tj. západní cestou
nabídl nejdříve portugalskému králi Janu II.,
ale byl odmítnut. Až španělská královna Isabela
ho povýšila do šlechtitelského stavu a vyslala
na výpravu se třemi dnes už pověstnými loděmi
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Santa Maria, Pinta a Niňa. Dne 12. října 1492
přistál Kolumbus u ostrova Guanahaní v dnešních Bahamách, který pojmenoval San Salvador.
Po rozporuplném a dobrodružném životě zemřel
v nemilosti a chudobě.

30. května 1434

se odehrála jedna z nejzásadnějších událostí české historie – bitva u Lipan. V bitvě,
vsi nedaleko Českého Brodu a Kouřimi, vojáci
utrakvisticko-katolické aliance v čele s Divišem
Bořkem z Miletínka drtivě porazili polní vojska
sirotčího a táborského svazu, tvořící páteř vojenských složek radikálního křídla husitského hnutí.

složila zbraň před zástupcem NV P. Norbertem
Lokvencem.
Na park na Strážnici přijeli 8.5. odpoledne němečtí dělostřelci. Když se dozvěděli, že
Německo kapitulovalo, nevyčkali rána a v noci
odtáhli. Zanechali na místě 4 těžká děla a střelivo, které však před odchodem zneškodnili.
Ve 14:25 hod. 9. května přijel do Police
první sovětský voják, rozvědčík seržant Mark
Avaněvič Golobkov. Přivezl ho na motocyklu
od Broumova učitel Karel Vik.
Na radnici ho rusky přivítal ředitel městského úřadu Karel Hubka. Golobkov oznámil,
že sovětské jednotky se dostaví ve větším počtu do Police k večeru. Po menším pohoštění
byl odvezen autem v doprovodu ředitele školy
Františka Lukavského opět ke své jednotce.
V 16:15 hod. přijel v doprovodu velitele
zdejší četnické stanice Josefa Nováka a velitele
uniformované stráže ppor. Jaroslava Linharta
první sovětský důstojník npor. B. G. Kuzmič.
Místní hudba Václava Hybše ho uvítala na náměstí fanfárami z Libuše. V následujících hodinách přijížděli do města na nákladních vozech
sovětští vojáci.
Dojemný pohled byl na malé děti, které přicházely k sovětským vojákům a podávaly jim
květiny. Vojáci brali děti do náručí a jistě v těchto okamžicích vzpomínali na všechny své drahé
doma, v širé Rusi, kam se již zanedlouho vrátí,
aby vyměnili pušku za kladivo, kulomet za pluh
a pomáhali budovat lepší svět.
Členy Okresního národního výboru v Polici
byli: předseda Josef Seidl, rolník z Radešova,
Bohuslav Slezák, soudní úředník, Miroslav
Pešek, dělník, Čeněk Kühnl, disponent fy V.
Pelly, Josef Plný, hodinář, Josef Slezák, úředník, Josef Ducháč, úředník, Tobiáš Janoušek,
hospodářský správce. Jako spolupracovníci se
přihlásilo 31 tlumočníků. V Polici bylo možno se
domluvit v 78 jazycích. Všichni byli ihned zapojeni, poněvadž po kapitulaci německé armády začali městem procházet uprchlíci z Německa, příslušníci všech evropských národností, kteří byli
ze svých domovů odvlečeni do Německa. Všem
těmto uprchlíkům, vracejícím se z nucených
prací, z koncentračních táborů nebo zajateckých
táborů, dostalo se v Polici občerstvení, noclehů
a pokynů pro další cestu k domovu.
Z publikace Karla Baudyše Polické příběhy
dávné i nedávné
vybral se souhlasem dcery Aleny Bendlové
František Janeček

Byla to jedna z rozhodujících bitev husitského
revolučního hnutí. Vítězství panských vojsk bylo
úplné, táborité existovali dále už jen jako náboženská sekta. Sirotci přešli částečně na pražskou
stranu, menší část se přidala k Táboru. V bitvě
zahynul nejvlivnější husitský politik Prokop
Holý. Patnáct set mrtvých a několik tisíc raněných pokrývalo bojiště. Panoramatická kompozice od Ludvíka Marolda Bitva u Lipan (1898),
vystavená ve zvláštním pavilonu na pražském
Výstavišti, dodnes udržuje tuto událost v povědomí českého národa jako „lipanskou tragédii“,
která znamenala vážný útlum husitské revoluce.

Připravil František Janeček
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Osudové ženy

Eliška(Alžběta) Rejčka (asi 1288 –
1335) – česká a polská královna.

Eliška Rejčka patří k nejzajímavějším
ženským postavám naší historie. Narodila se
1.září1288 v Poznani jako dcera Přemysla II.
Velkopolského a jeho ženy, švédské princezny Richenzy. Původně se měla stát ženou Oty

Braniborského. Když se ale po smrti svého
otce stala dědičkou polské koruny, začal se
o ni zajímat tehdy ovdovělý český král Václav
II. S její rukou získal i polskou královskou korunu. Richenza byla přivezena do Čech v roce
1300 a zde na královo přání přijala jméno
Eliška, užívané také ve variantě Alžběta. Její
původní jméno Richenza bylo v českém prostředí zkomoleno v Rejčku.
S Václavem II. byla sezdána v roce 1303
a do jeho smrti o dva roky později porodila
své jediné dítě, dceru Anežku. V období zmatků po zavraždění posledního Přemyslovce
Václava III. se o Elišku Rejčku a tím o český
trůn i polskou korunu začal ucházet rakouský vévoda Rudolf. Jako jeho žena se Eliška
Rejčka stala podruhé českou královnou, za několik měsíců ale také znovu vdovou, když
Rudolf při vojenském tažení proti Bavorovi
ze Strakonic v roce 1307 zemřel při obléhání Horažďovic na úplavici. Oba její královští manželé ji však bohatě vybavili darem
pěti takzvaných královských věnných měst:
Hradce, Vysokého Mýta, Chrudimi, Poličky
a Jaroměře. S tím spojené bohatství královně-vdově umožnilo vést v Hradci, od té doby
vybaveném přídomkem Králové, kam se
na určitý čas uchýlila, poměrně nákladný dvůr
a zahájit zde stavbu chrámu sv. Ducha.

Z pamětní knihy obce Hlavňova

Pamětní kniha obce Hlavňova byla zřízena v roce 1926 podle zákona ze dne30. ledna
1920 čís. 80 Sb. z. a n.  a vládního nařízení ze
dne 9. června 1921 čís. 211 Sb. z. a n. za starostenství pana Jana Jirků, rolníka z čísla 9.
Obecním kronikářem do konce srpna 1930
byl Karel Buchar, řídící učitel v Hlavňově, který založil tuto pamětní knihu. Po něm v únoru
1933 byl zvolen kronikářem Josef Hronovský,
který doplnil předchozí zápisy na přání letopisecké komise podle kroniky školní z roku 1849
a staré obecní kroniky z roku 1852.

1. část - Doba nejstarší
- století XIII. a XIV.

Asi v téže době, kdy se zakládal Broumov
(někdy kolem r. 1253) s okolními vesnicemi,
totiž v prvních letech po vpádu tatarském,
možná však, že ještě o něco dříve bylo od opatů broumovských založeno v západním újezdu
polickém několik nových vesnic. Ležely blíže
nově založeného kláštera čili probošství polického a byly vysazeny tak zvaným právem
českým.
Mezi těmito vesnicemi byla i naše obec
Hlavňov na severovýchodní straně od Police
ze lesem Klůčkem (toto jméno se však připomíná poprvé teprve v roce 1547), na potoce
pramenícím ve skalách pohoří Stěn, nyní zvaném Stěnavka, běžícím odtud k Bukavici a ku
Žďáru.
Všecky vesnice na panství polickém, jakožto krajině, která teprve v třináctém století
počala se obdělávati, měly svůj počátek v takzvaném „vysazení od vrchnosti“, tj. povoláním lidí, kterým byla odměřena půda a kteří
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za to, že ji obdrželi jako dědičnou byli povinni
určitými platy a jinými povinnostmi.
Odměřená půda dělila se v lány (lanei,
mansus), o nichž nemáme určitého udání, kolik korců činil jeden. Bylo to v různých českých krajích rozličné. Nejobyčejnější čítal se
lán po 60 nebo 70 korcích. Lán se dělil na 12
prutů, prut na 4 čtvrtky.
Podle urbáře z r. 1406 měl Hlavňov 4 lány,
5 1/2 prutu kromě majetku čtyř zahradníků.
Podle původního úmyslu pánů byl by asi každý lán jednou selskou usedlostí, ale za zavedení urbářů a bezpochyby dávno již předtím
tomu tak nebylo. Lán byl však přijatou jednotkou, podle které byly vyměřeny větším dílem
všechny povinnosti poddaných k vrchnosti.
Povinnosti ty byly platy a práce (roboty).
Peněžitý plat čili úrok, který se odváděl
z jednoho lánu, byl různý. V Hlavňově platili hospodáři vrchnosti 20 grošů ročně, a to 10
o sv. Jiří a 10 o sv. Havlu.. Mimoto byl plat
obilný, který se odváděl jako pocta (nomine
honoris). Z každého lánu hospodáři platili
po půldruhém korci obilí (asi 1/2 korce žita,
1/2 korce ovsa a 1/2 korce pšenice). Dále odváděli Hlavňovští z každého lánu dvě slepice
o narození P. Marie a dvě o Vánocích a 12 vajec o Velikonocích.
Robota byla v Hlavňově přibližně stejná
jako jinde na Policku. Náleželo k ní předně
orání na panských polích, z každého lánu 24
záhony třikrát ročně (dvakrát na podzim a jednou na jaře), práce o žních každý hospodář dva
dny v roce, dovezení panského obilí do panských stodol od těch, kteří měli koně a chození
na hon podle potřeby. To byla povinnost všech
hospodářů pravděpodobně podle nějakého

Postavení zdatné, ale ne příliš oblíbené
královny vdovy se zhoršilo, když se Eliška
Rejčka po nástupu Jana Lucemburského
na český trůn sblížila s představitelem české
panské strany Jindřichem z Lipé, nejvýznamnějším šlechticem té doby v Čechách. Naplno
také vůči ní propuklo nepřátelství královny
Elišky Přemyslovny. Ve sporech o rozdělení
moci mezi králem a šlechtou, které uvrhly
zemi na pokraj chaosu, král Jindřicha vsadil na tři roky do vězení. Nakonec ale musel
před silou panské strany kapitulovat a ustavit
Jindřicha z Lipé moravským hejtmanem.
Eliška Rejčka následovala roku 1318
Jindřicha, s nímž byla pravděpodobně tajně
sezdána, do Brna, kde vytvořili dvůr podobný královskému. Zde prožila po jeho boku
jedenáct nejšťastnějších let svého života.
Zasloužila se zde o stavbu kostela, špitálu a kláštera cisterciaček na Starém Městě.
Konvent později také bohatě vybavila iluminovanými rukopisy a ostatky svatých, které
na svých cestách shromažďovala. Také o svá
věnná města se starala a vybavila je různými
privilegií a dary. Svého milovaného Jindřicha
z Lipé přežila o šest let, zemřela 18. října
1335ve Starém Brně a byla uložena ve starobrněnském klášteře po jeho boku.
Připravil František Janeček

v tom zavedeného pořádku. Zvláště byli povinni dovézt o Vánocích po jednom voze dříví
z lesa do kláštera, mlýnské kameny a vše jiné
čeho byla potřeba vozit do panského mlýna
v Polici. Kdo neměl koně, musel konat ruční
práce. Hospodáři dále vozili kámen do panské vápenice a dříví ke všem jiným stavbám.
Robotou patřili ke dvoru polickému.
Úplné osvobození od robot a také platů
měli šolcové čili rychtářové dědiční.
Mimo polnosti vyměřené na lány, které
náležely k jednotlivým selským usedlostem,
měla každá ves také jmění obecní.
Mlýn s třemi pruty pole stávající na dolním konci Hlavňova patřil obci, ta za něj odváděla vrchnosti 5 grošů a 6 slepic ročně. Mlynář
pak musel 6 dní do roka robotovat.
Rychtář hlavňovský v tom čase neměl pravé soudní moci, byl jen jakýmsi pomocníkem
při soudních jednáních a výběrčím daní. Daně
či berně platily se podle velikosti selských
usedlostí, ve všech obcích nebyly však stejné výše. Na obecnou berni zemskou Hlavňov
platil 2 kopy 30 grošů a 6 peněz ročně.
Obecního majetku měli hlavňovští celkem
6 korců; nájem za ně činil 12 zl. 27 kr. ročně.
Obecních luk bylo na dva vozy sena. Pokud
jde o rybolov, měla obec právo rybolovu
na potoce jen pokud protékal vsí.
Při nedostatku písemných pamětí nemáme dosti zpráv o pamětihodných událostech
v naší obci po dobu 13. a 14. století. Celkem se
však dá soudit, že časy byly klidné a dobré jak
za panování požehnané vlády krále Karla IV.
- Otce vlasti, bylo všude jinde po vlasti české.

Pokračování v příštím čísle.
Vybral František Janeček
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Police očima dětí

K příležitosti letošního Dne dětí paní učitelka
Martina Nosková s podporou Muzea papírových modelů připravila pro polické
občany hádankovou výstavu
na autobusovém nádraží v Bezděkových sadech.
Projekt volně navazuje na loňský rok,
kdy paní učitelka společně s MPM připravila
v Bezděkových sadech instalaci na téma: ,,Každý
z nás po sobě nechává nějakou stopu“. Veřejný
prostor je plný těchto stop, projekt vyzýval
občany, aby přišli a udělat jeden otisk navíc.
Zároveň si projekt kladl za cíl připomenout výročí 300 let od postavení budovy č. p. 98 na náměstí, současné radnice. Také výročí 765 let
od listiny vydané „mladým králem“ Přemyslem
Otakarem v roce 1253, ve které přesouvá právo pořádat trhy z Provodova do místa, zvaného
Police. No a v neposlední řadě 160 let od narození Jana Bezděka.
Letošní hádanková výstava má téma:
,,Chodíme ulicemi každý den, ale díváme se?“

Děti z 6. A. sledovaly místa, která denně navštěvují, kterými denně proběhnou a dívaly se,
opravdu se dívaly. Ty nejzajímavější detaily, kterých si všimly, výtvarně zpracovaly. Zároveň tak
připravily pro občany ke Dnu dětí hádankovou
výstavu. Detaily, které děti našly nejen výtvarně
zpracovaly, ale také vyhledaly informace o daném místě o jeho historii a zajímavosti.
Občané Policka mají možnost tak díky 6.A.
a paní učitelce Martiny Noskové prověřit své znalosti a porovnat tak svůj pohled na svět
s pohledem dětí. Celý první červnový
víkend přijďte na autobusové nádraží
a zkuste hádat co je na obrázcích.
Instalovat výstavu budou děti v pátek 31. 5. Správné odpovědi prosím
noste se svým kontaktem do kavárny
K(r)afárna, která je hned vedle Muzea
papírových Modelů. Kdo správně uhádne nejvíce míst, bude odměněn krásnou omalovánkou, která vznikla díky
tomuto projektu. Máme připraveno 10
omalovánek.
No a pokud se vám nechce hádat,
přijďte stejně, protože od pondělí si své

odpovědi můžete ověřit přímo na místě. Děti 3.
června na autobusovém nádraží doinstalují fotografie s popisem místa.
Děti, které se zúčastnily, budou odměněni
malovánkou z vytvořených prací.
Akce vznikla pod vedením paní učitelky
Martiny Noskové s podporou Muzea papírových
modelů.

Martina Váňová

Soutěž o nejlepší návrh plakátu
Soutěž o nejlepší návrh plakátu propagující soutěžní setkání programátorů s cílem vytvoření webové aplikace pro otevřená data
– Hackathon Královéhradeckého kraje 2019 vyhrála studentka 3. ročníku oboru Grafický design
z Centra propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí Marcela Urbánková. Vítězný návrh vybrala komise Královéhradeckého kraje. Vybraný
návrh byl oceněn i finanční částkou.
Marcela k svému úspěchu dodává: „Když
jsme dostali za úkol navrhnout plakát, tak jsem si

nejprve připravila pozadí a potom jsem
už sázela text. Začala jsem velkým nápisem Hackathon a potom doplnila další
důležité informace. Nakonec jsem upravila plakát tak, aby byl dobře čitelný.“
Gratulujeme!

Mgr. Dagmar Prokopová
a Mgr. Renata Lelková
Centrum propagační tvorby
Velké Poříčí - www.ssptp.cz

ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII v Náchodě

V polovině března přivítala náchodská
střední škola ACADEMIA MERCURII zahraniční studenty a jejich učitele na pátém projektovém setkání žáků všech partnerských škol
(ČR, Anglie, Itálie, Německo a Holandsko)
v rámci projektu spolufinancovaném programem Erasmus+ s názvem „Moving waters –
how water shapes us“.
Projekt je zaměřen na vliv vody na lidskou
činnost. Tématem tohoto setkání byla ekologie a ekonomické příležitosti spojené s vodou,
proto byla projektová práce žáků zaměřena
na zhodnocení environmentálních a socioekonomických dopadů lidské činnosti na vodu
v regionech. Žáci ACADEMIA MERCURII
přispěli projektu svými workshopy o historii
textilního průmyslu na Náchodsku a o dopadu loňského sucha na české přehrady. Také
se podělili o ukázky odborné praxe studijního
oboru Cestovní ruch v turisticky zajímavých
lokalitách Adršpach a Státní zámek Náchod.
Zahraniční studenti byli ubytováni v rodinách českých žáků, kteří během předchozích
setkání cestovali do partnerských škol a mohli
tak nyní pohostinnost svým zahraničním přátelům oplatit. Toto setkání bylo posledním
projektovým setkáním žáků, ale tím jejich
spolupráce nekončí. Žáci všech partnerských
Polický měsíčník - květen 2019

škol spolu budou nadále spolupracovat na rozvoji tohoto projektu prostřednictvím projektových online aktivit ve virtuálním prostředí
platformy eTwinning. Projekt bude ukončen
až v prosinci 2019 a do té doby se uskuteční
ještě dvě setkání učitelů, zaměřená na sdílení

nových pedagogických přístupů ve výuce.
Projekt je pro ACADEMIA MERCURII velkým přínosem a jak věříme, i branou k další
spolupráci při výměnných pobytech našich
studentů v zahraničí.
Mgr. Ivana Šimková
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Novinky z broumovského gymnázia
Pod povrch

Moderátorka České televize a držitelka Ceny
Karla Havlíčka Borovského za novinářskou práci
Světlana Witowská zamířila mezi studenty broumovského gymnázia.

Mgr. Martin Šimek je tvůrcem projektu s názvem
Pod povrch, který se snaží studentům středních škol přiblížit zákulisí zajímavých povolání. 28. března se o své
zkušenosti moderátorky a novinářky podělila Světlana
Witowská. Nejprve zodpovídala otázky Martina Šimka,
poté se dostalo i na dotazy studentů druhých a třetích
ročníků. Beseda byla velmi poutavá, můžeme jen litovat,
že netrvala déle. Děkuji oběma našim vzácným hostům,
panu Aleši Freiwaldovi z APRB za poskytnutí krásného
sálu klášterní kreslírny, kolegům Šárce Rambouskové
za zprostředkování zapůjčení těchto prostor, Vojtěchu
Horákovi za technickou pomoc a všem zúčastněným studentům za vytvoření příjemné atmosféry
Helena Knittelová

2.ples Nadačního fondu
Gymnázia Broumov

15.. 3. 2019 proběhl druhý ples Nadačního fondu
Gymnázia Broumov. S odstupem musím konstatovat, že
byl SKVĚLÝ……návrat do „hlubin študákovy duše“ byl
dobrý nápad, všichni jsme se vrátili rádi, s nadhledem
a humorem, dobře jsme se pobavili, krásně si zatančili
a potkali se s příjemnými lidmi (a propos - jiní tam ani
nebyli).
Chci poděkovat sponzorům – hlavním sponzorem byl
Pivovar Olivětín, děkujeme Noskovým, chci poděkovat
Kóčám ze Sudet, jmenovitě Báře Hovorkové (dokázala
nemožné :o)…ostatně koukněte na fotky), děkuji Karlu
Výravskému – skvělému prvorepublikovému konferenciérovi, děkuji Tomáši Hejzlarovi za skvělé fotky, děkuji
Igoru Štěpovi za catering, děkuji Kapele Ledvin Stones
(bez nich to prostě nejde), děkuji Járovi Soumarovi – věnoval nám svůj obraz do dražby (a podařilo se!), děkuji
Štěpánce a Jindrovi Novotných a Danče Valešové za parádní ukázky jejich tanečního umění, děkuji Štěpánu
Chládkovi, Karolíně Soukupové, Járovi Hypšmanovi,
Nikole Gabrielové a Elišce Hartmanové za přípravu
tomboly, děkuji Anče Špreňarové a Adéle Semerákové
za prodej losů, děkuji Vanesse Veselé a Lukáši Jiráskovi
za práci v šatně, děkuji studentům New York University
in Prague za mezinárodní atmosféru, děkuji všem kolegům, kteří přišli, děkuji členům Nadačního fondu…děkuji
…a zase za rok!
ŠáRa

Studenti Gymnázia Broumov se toulali
Lucemburskem, francouzskou Pikardií
a Belgií

Co jsme viděli:
yy Schengen - připomínka podepsání dohody o volných hranicích v Evropě
yy Luxembourg - katedrála Notre Dame s hrobkou Jana Luxemburského,
náměstí Jana Palacha, historické centrum, hradby
yy Arras - dvě historická náměstí, věž Belfort, dům Maxmiliána Robespierra
yy Amiens - katedrála Notre Dame a čtvrť Malé Benátky
yy Saint- Riquier - pikardská historická obec s opatstvím
yy Crécy-en-Ponthieu - pomník Jana Lucemburského a místd bitvy
u Kresčaku 1346
hřbitov vojáků padlých v 1.světové válce
yy Boulogne sur Mer - Nausicaa- největší aktvária světa s 22 tisíci živočichů, včetně žraloků a rejnoků
yy Opálové pobřeží u kanálu La Manche - piknik v trávě
yy Calais – pláže
yy Grandhe Synthe – nocleh
yy Bruggy - historické středověké město
yy Gent - historické centrum a plavba lodí po kanálech

Milan Kulhánek, autor programu a průvodce zájezdu

Jeden svět: Studentky kvinty Nicola
Sidney a Nicole Házová besedovaly
ve Žďárkách

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy studentkám kvinty.

V rámci projektu Jeden svět jsme v pátek 22. března
navštívily Základní školu ve Žďárkách. Zde jsme promítaly dětem tři filmy, které popisovaly a seznamovaly děti
s daným společenským problémem. Po každém filmu
jsme s dětmi debatovaly a snažily se jim problém více
přiblížit, aby ho pochopily. My jsme se naopak dozvěděly, že by děti nechtěly žít v Indii, protože zde není WiFi.
Děti nám však také řekly, kde se setkaly na dovolených
s chudobou a negramotností, a my jsme se tak dozvěděly
nové věci a získaly nové zkušenosti. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.
Nicola Sidney a Nicole Házová
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Základní umělecká škola informuje…
Dobročinný koncert
pro UNICEF

„Dobrý start do života“ aneb ZPÍVALI
JSME PRO UNICEF

Máme za sebou milý koncertní podvečer
v Kolárově divadle, kdy jsme se zrovna v první den letošního jara připojili k mnoha dalším
pěveckým sborům po celé ČR a zazpívali pro
dobrou věc. Věříme, že na 160 dobročinných
koncertů 60 pěveckých sborů to potvrzuje
jednoznačně!
Skvělý moderátor pan Jiří Trnovský provedl posluchače celým naším koncertem
a seznámil je s mnoha programy organizace Unicef. Bylo docela kontrastní poslouchat v jaké bídě a hrůzách se rodí, vyrůstají
a žijí děti daleko od nás a poslouchat a hledět
na naše spokoené děti, jen o trochu starší....
Nejmenší
sboreček
Kapičky
a Pramíneček přednesl své písně pod vedením paní učitelky Evy Čapkové a za citlivého
klavírního doprovodu paní učitelky Michaely
Ševců. O něco starší Pramínek dirigovala
paní učitelka Miriam Blažková a doprovázela
opět paní učitelka Míša Ševců. Zpěváky sólisty: Anežku Kučerovou a Honzu Kubečka,
stejně jako další dva sbory Studánečku
a Studánku, doprovodil pan učitel Pavel
Čapek. Instrumentální doprovod jsme měli
zajištěn z řad našich šikovných zpěvaček.
Byly to Lenka Jansová na flétnu a Nikolka
Krausová na klarinet!
Celkovou finanční částku všech koncertů
ještě sice neznáme, ale pokud byli posluchači
všude tak vnímaví a soucitní jako v Polici nad
Metují, bude náš společný podíl na kampani
„Dobrý start do života“ nemalý.
DĚKUJEME každému, kdo přispěl!!!

Kategorie: 1) Smyčcová dua – II. kategorie
(do 13 let):
Duo Basso (Ráchel Jursová, Josef Jursa) - 1.
cena
Kategorie: 3) Tria bez klavíru – I. kategorie
(do 11 let):
Malé smyčcové trio (Ondřej Hrůša, Lucie
Klímová, Tereza Vitverová) - 1. cena
Kategorie: 4) Tria s klavírem – I. kategorie
(do 11 let):
Klavírní trio (Josef Šeda, Bára Novotná,
Karolína Mazurková) - 1. cena
Kategorie: 4) Kvarteta s klavírem – IV. kategorie (do 26 let):
Klavírní kvarteto (Kristýna Jelínková, Eliška
Novotná, Lukáš Jirásek, Michael Važan) - 1.
cena
Kategorie: 3) Tria až noneta bez klavíru – IV.
kategorie (do 26 let):
Smyčcové okteto (Lichá, Jirsová, Pellyová,
Rufferová, Rosa Carlino, Lichá, Soukupová,
Štěpán) - 1. cena
V celostátním kole, které se bude konat
17. až 19. května 2019 v Jindřichově Hradci,
nás bude reprezentovat Klavírní kvarteto
a Smyčcové okteto, které se stalo absolutním
vítězem celé soutěže a ještě získalo Zvláštní
cenu poroty za vynikající interpretaci skladby
Felixe Mendelsohna Bartoldyho.
Porota také udělila zvláštní cenu Michaele
Michalové a Ladislavu Michalovi za mimořádnou pedagogickou práci.
Blahopřejeme!

Krajské kolo soutěže
v komorní hře smyčců

Naše škola hostila ve dnech 10. a 11.
dubna 2019 účastníky krajského kola soutěže
žáků ZUŠ v komorní hře souborů s převahou
smyčcových nástrojů - a byl to opravdu velký
svátek hudby!
V jednotlivých kategoriích soutěžilo celkem 57 souborů a celková úroveň byla opravdu vysoká. Některé výkony byly vskutku
mimořádné.
Nás těší, že všichni naši žáci patřili k této
špičce a všichni získali ve svých kategoriích
první místa!!
A toto je náš výsledek:
Polický měsíčník - květen 2019

Gratulujeme Karolince Mazurkové, která se odvážně zúčastnila dvou odlišných soutěži během tři dnů.
V krajském kole soutěže v komorní hře,
která probíhala v Polické ZUŠ, Kája hrála v klavírním triu a dostala spolu se svými
spoluhráči - houslisty Pepou Šedou a Bárou
Novotnou 1. cenu.
Další den Kája
s rodiči vyrazila
do Karlových Varů na celostátní klavírní soutěž Karlovarská růžička.
V Karlových Varech Karolínka za svůj sólový výstup získala 2. cenu.
Přejeme Karolínce hodně úspěchů
i nadále.

Kam v květnu na koncert???

Co je kampaň
„Dobrý start do života“?

Je to nejnovější kampaň českého Unicefu,
jejímž cílem je zabránit zbytečným úmrtím
nejmenších dětí. Výtěžek kampaně, jejíž patronkou se stala herečka Jitka Čvančarová, poputuje na vybavení novorozeneckých oddělení
nemocnic v nejchudších zemích světa.
Pro krátkou informaci o současné situaci
ve světě: Na celém světě zemře každý den
7 000 novorozenců! Celý 1 milion miminek se
nedožije ani druhého dne svého života.

Úspěšná Karolínka

Jeden z úspěšných souborů - Klavírní trio:

Úžasné ceny do soutěže

K vysoké úrovni naší krajské soutěže v komorní hře smyčců přispěly i hodnotné ceny,
které pro naši školu vyrobilo Zvonařství Jana
Šedy v Deštném v Orlických horách - umělecké odlévané zvonce v několika velikostech
s logem naší ZUŠ a znakem Města Police nad
Metují, které sklidily zasloužený obdiv.
Děkujeme.

Vážení spoluobčané, milí Poličáci,
Dovolujeme si nabídnout vám v brzké
době hned několik koncertních možností!
Začátkem května se chystá nejstarší pěvecký sbor Studánka na soustředění do Neratova
v Orlických horách. Stalo se už dobrým
zvykem rozloučit se s tím krásným koutem světa koncertem pod názvem „Zpívání
s Neratovem“. Přijeďte se letos podívat i vy!
Koncert začíná ve 13 hodin v místním kostele s prosklenou střechou. Pokud bude hezky,
mohla by to být krásná neděle 5. května 2019!
Tradičně a zároveň vděčně jsme mysleli
na naše maminky, maminky maminek nebo
dokonce i „maminky“ ještě starší. Z minulosti již jistě víte, že na koncerty maminkám
nemají vstup zakázán ani tatínkové, dědečkové
a všichni ti, kdo se v průběhu školního roku
na blízké opatrovníky našich dětí mění. Pro
pořádek jsme koncert, který ke dni matek připravují mladší žáci ZUŠ, nazvali KONCERT
nejen MAMINKÁM!
Letos zkusíme inovaci a po mnoha vyslovených přáních, aby se na tyto koncerty
dostala kromě blízkých příbuzných i širší veřejnost, nabízíme vždy dvě provedení jednoho
koncertu.
Bude
tedy
KONCERT
nejen
MAMINKÁM v neděli 12. května 2019 v 18
hodin a pak jeho repríza v pondělí 13. května
2019 také od 18 hodin.
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Starší žáci ZUŠ, orchestry a sbory si pro vás připravili taky dvě provedení jednoho koncertu:
KONCERT nejen TATÍNKŮM proběhne v neděli 26. května 2019
v 18 hodin a hned další den v pondělí 27. května 2019 také jeho repríza.
Všechny tyto koncerty se uskuteční v Kolárově divadle.
Předprodej vstupenek na všechny koncerty začíná hned po Velikonocích
24. 4. 2019 v IC Police nad Metují i v IC Náchod.

Koncert Bigbandu

A poslední pátek v měsíci květnu uspořádáme, tentokrát ovšem v novém koncertním sále naší ZUŠ, Koncert Velkého dechového orchestru,
zvaného Bigband. Začátek je stanoven na 19. hodinu.
Zveme srdečně a těšíme se na vás!

Celostátní happening ZUŠ Open

V pátek 31.5. a v sobotu 1.6.2019 proběhne v celé České republice
již třetí ročník akce ZUŠ Open, což je celostátní happening základních
uměleckých škol ve veřejném prostoru. Celá akce je výrazně mediálně
sledována a podporována Nadačním fondem Magdaleny Kožené a mnoha
dalšími významnými umělci a má za cíl zviditelnění systému ZUŠ jako
moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni
i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace směrem k veřejnosti. (Více na www.zusopen.cz)
My se již tradičně zúčastníme této akce v pátek 31.5.2019 několika
aktivitami ve městě:
V Pampers parku naproti hřbitovu bude opět probíhat bubenický
workshop „Bubnuje celá Police“.
A na náměstí budou zastoupeny všechny tři naše umělecké obory těmito programy:
Taneční obor s akcí „Roztančené náměstí“, výtvarný obor se bude
prezentovat „Instalací výtvarných objektů a tvořivou dílnou u kašny“,
a hudební obor opět zajistí „Klavír na náměstí“.
Všechny tyto aktivity budou probíhat od 15 hodin. A celý program
bude završen již výše zmíněným koncertem Bigbandu v 19 hodin v koncertním sále ZUŠ.
Těšíme se na vás!
ZUŠ Police nad Metují
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– při prohlídce jednotlivých tříd mohou děti plnit

různé úkoly a na konci pro ně bude připravena drobná odměna

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Jarní schůzka Klubu seniorů

Prý je každá babička stará veselejší z jara.
Kdo nahlédl dubnovou středu před Velikonocemi
na setkání Klubu seniorů Ostaš do sálu Pellyho
domů, dal za pravdu. A senioři ještě víc omládli vystoupením oddílu mladších žáků místního
Sokola.
Vedení klubu i mnozí členové o svůj klub pečují. Potleskem a každý osobním poděkováním
projevili uznání Zdeně Vídeňové, která každému
členovi klubu připravila krásný dáreček. Na říjen připravují zájezd do polské Vratislavi, kdysi města Koruny české, v listopadu do divadla
v Hradci Králové a příští setkání budou společně
oslavovat kulatá jubilea některých svých členů.
Blížící se Velikonoční svátky hezky připomněla laskavým přáním předsedkyně klubu Helena
Pivoňková.
Všichni se vždy těší na vlídné, vtipné vystoupení Ivanky Richterové na začátku každé
schůzky. Tentokrát byla nejaktuálnější pozvánka
na premiéru představení divadelního souboru
Kolár Junior Variace podle tygra. Hru nastudoval režisér Jaroslav Souček a podle toho, jak ji
Ivanka uváděla, je nač se těšit.
Důležitou
informaci
podala
vedoucí Sociálního odboru Městského úřadu Ilona
Kejdanová. Po letech, co aktivně a zodpovědně
sloužila nejen seniorům, odchází do důchodu.
Její nástupkyně Olga Landová požádala seniory, aby přicházeli na radnici s podněty v sociální
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oblasti. Pro všechny je potěšitelné, že se s paní
Kejdanovou mohou dále setkávat jako s průvodkyní pobočky Náchodského muzea v Polici.
Poté už starostka polického Sokola Radka
Rubáčková uvedla vystoupení mladších žáků,
polických Sokolů, se skladbou Cirkus. Předvedli
ji loni v Praze na XVI. Všesokolském sletu.
Celkem tam z Police vystoupilo 44 cvičenců. Skladby nacvičily vedle starostky Sokola
Rubáčkové, Macounová, Kollertová a Dan
Klimeš.

Atmosféru i průběh pobytu v Praze připomněla starostka Sokola Radka Rubáčková
a nakonec promítly s Editou Bukovanovou
ukázky z gala večera z O2 areny. Senioři obdivovali úžasné výkony cvičenců, šíři i paletu oborů, které dnes lze v naší republice pod hlavičkou
Sokola provozovat. Zaujala informace Radky
Rubáčkové, že od podzimu otevírají cvičení pro
seniory a sletu v roce 2024 se senioři s Police zúčastní spolu s ostatními.
Někdy chodíme kolem obdivuhodných výsledků práce druhých lidí a nevidíme. Poslední
setkání v Klubu seniorů Ostaš připomnělo oblast,
která nebývale přispívá k všestrannému rozvoji
dětí a mladých lidí a „zviditelňuje“ celý náš region. Je milé, že chtějí přispět k lepšímu prožívání
stáří i seniorům.

Jindřich Horkel

Mladí cvičenci zacvičili jako na sletu
v Edenu a sklidili zasloužilý potlesk. Všichni
obdivovali přesnost, viditelnou radost cvičenců z pohybu, krásu a ladnost, s jakou cvičení
převedli.
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Podpořte 15. května již 23. ročník Květinového dne!
květ měsíčku lékařského, barva stužky u
kytiček bude letos meruňková. Kvítek bude
opět nabízen za minimální příspěvek 20 Kč.

23. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den

proti rakovině

15.5.2019
www.cdpr.cz

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Generální partner:

Hlavní partner:

Hlavní mediální partneři:

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

www.lpr.cz

Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky
s preventivním kalendářem:

Mediální partneři:

Partneři:

IT partner:

Organizátor:

Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Model Obaly, a. s.
Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska l Soleta Signum, s. r. o.

Také v tomto roce se uskuteční jako součást mezinárodní kampaně proti rakovině za
zlepšení léčby a výzkumu nádorových onemocnění ve středu dne 15. května již 23.
ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový
den s označením Český den proti rakovině
2019. Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci
před rizikovými faktory, spolupodílejícími se
na nádorových onemocněních. Účelem sbírky
je preventivně působit na širokou veřejnost
prostřednictvím informací v letácích a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině, na nádorovou
prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť. Tradičním symbolem sbírky je žlutý

Hlavním tématem sbírky a letáků bude
tentokrát prevence nádorového onemocnění
plic. Patříme k pěti „nejprokouřenějším“ zemím Evropy! V posledních letech mírně ubývá kuřáků mužů, zato roste počet kouřících
žen, mladistvých a experimentujících dětí.
Se zdravím hazarduje asi třetina mužů a čtvrtina žen. A důsledky? Každé dvě hodiny si u
nás rakovina plic vyžádá lidský život. Přitom
80–90 % pacientů s tímto onemocněním jsou
kuřáci! V zájmu snížení rizika nádorů by se
měl každý snažit již od mládí osvojit si způsob
života, kterým by co nejvíce zvyšoval svou
výkonnost a odolnost proti chorobám. Jde
především o nekuřáctví, pravidelnou fyzickou
aktivitu, duševní pohodu a zdravou výživu.
V našem regionu se Květinovému dni dlouhodobě věnuje Liga proti rakovině Náchod,
která již více než 20 let působí v oblasti prevence a podpory nemocných. V tomto roce došlo
ke změně její adresy, nově sídlí v Pražské ulici
1759 (areál Hamra). Díky její spolupráci s 15
středními školami a skauty v mnoha městech
a obcích Náchodska, Broumovska, Policka,
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme
oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde
má Květinový den každoroční širokou podporu veřejnosti. V celostátní statistice se v loňském roce mezi 57 organizacemi umístila
náchodská LPR na vynikajícím 5. místě jak
v počtu prodaných kytiček, tak i v celkovém
výtěžku Květinového dne!
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím 15.
května i vy!
MUDr. Vladimír Müller
Liga proti rakovině Náchod

Cigaretový kouř ničí nejen zdraví kuřáka,
ale i lidí, kteří se pohybují nebo žijí v prostředí naplněném zplodinami z tabákových
výrobků (tzv. pasivní kouření). Dnes považujeme cigaretový kouř za nejhorší rizikový
faktor při rozvoji různých typů nádorových
onemocnění. Výsledek je tím horší, čím je
organismus mladší. Vedle nádorů jiná složka
kouře (oxid uhelnatý) poškozuje cévní aparát
v celém těle (kupř. u dolních končetin, mozku, srdce) a oslabuje funkci srdečního svalu
přímo obsahem nikotinu. Cigaretový kouř má
na svědomí 24 diagnóz onemocnění, které
lékaři stanoví. Další nebezpečí představuje
i to, že účinek karcinogenů z cigaretového
kouře se sčítá s ostatními škodlivými faktory
ze zevního prostředí. V celém světě jsou děti
nejohroženější skupinou. Na ně je především
zaměřen tabákový průmysl svou propagací.
Jsou to jeho budoucí konzumenti. Děti jsou
mnohem vnímavější na účinek cigaretového
kouře než dospělí. Závislost na cigaretě se u
nich dostaví v mnohem kratším čase, někdy už
do 14 dnů. Většina dospělé populace začala
kouřit v době dospívání tj. mezi 14. a 16. rokem. Dětští kuřáci jsou v budoucnosti adepty
na vznik srdečně cévních poruch a nádorů.
Zkracují si život o 15–20 roků. Elektronické
cigarety  Zvyšují závislost na nikotinu a časem se kuřáci vrátí k normální cigaretě.
Kouření je naučené chování. Přestat kouřit
znamená odnaučit se kouřit. Každý kuřák
si musí uvědomit, že neexistují „zázračné“
tabletky a nic jiného „zázračného“, které by
mu bez jeho vlastního přičinění pomohly zbavit se závislosti. Odvykání kouření znamená
změnit životní styl. Rozhodně se vyplatí před
odvykací kúrou navštívit některou z poraden
pro odvykání kouření.

Východočeši opět poběží za všechny, kteří to nevzdali
Lidé vyběhnou za hrdiny 20. století už 18. května v Hradci Králové u rybníka Biřička

Druhý ročník Běhu pro Paměť národa
v Hradci Králové se uskuteční 18. května u
hradeckého rybníka Biřička. Loni běželo
v Hradci Králové „za všechny, kteří to nevzdali“ téměř sto lidí. Ti tak přispěli mimo
jiné na natáčení vzpomínek válečného veterána Václava Čeřovského, který několikrát
unikl smrti a za komunismu byl odsouzen
na 7 let za velezradu.
Po celé České republice se zúčastnilo
akce přes 1600 běžců a na další rozšiřování
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sbírky Paměti národa se vybralo celkem
650 000 korun. Letos by organizátoři rádi
přivítali o tisíc lidí více.
„Nejde jen o to, že uběhnete jeden, pět
nebo deset kilometrů. Zaplatíte startovné, za
které se natočí mnoho zajímavých příběhů pro
Paměť národa. Ale je to také vzkaz světu, že
tu ještě žije spousta lidí, kterým záleží na tom,
aby tato společnost nezapomněla, že naši rodiče a prarodiče přinesli mnohdy opravdu obrovské oběti pro naši svobodu,“ říká Mikuláš
Kroupa, zakladatel Paměti národa a ředitel
neziskové společnosti Post Bellum, která běh
organizuje.
Účastníci závodu mohou i letos symbolicky svůj běh někomu věnovat. V minulých
letech si vyráběli odznáčky s heslem „běžím
za…“, letos budou mít tuto větu také na startovních číslech. Každý si pak může doplnit
jméno osobnosti, které si váží. Ať už to bude
Milada Horáková, letci v RAF, odbojáři nebo
třeba vlastní teta, která neuhnula nátlaku StB.
Pokračuje také neobvyklá kategorie

„běžím kdekoli“, kterou pořádající Post
Bellum zavedlo v předešlém roce. K běhu se
tak mohou připojit i ti příznivci Paměti národa, kteří to na ostatní místa mají daleko, žijí
v zahraničí nebo zkrátka rádi běhají sami.
Startovní číslo si takto loni připnuli běžci
třeba ve Vrchlabí či Ondřejově, ale i v USA,
Řecku nebo Japonsku. Na dálku se k běhu připojilo jednašedesát lidí, kteří za registraci dali
přes 27 000 korun.
Od prvního ročníku je běh charitativní –
každý, kdo zaplatí startovné, přispěje na
další nahrávání vzpomínek na 20. století a
rozšiřování sbírky Paměť národa. Startovné
v Hradci Králové je stanoveno na 200 Kč pro
žáky a studenty a pro širokou veřejnost začíná v případě online registrace od 300 Kč až
po 2000 Kč. Tato maximální částka odpovídá
100 minutám kompletního zaznamenání příběhu pro Paměť národa (natáčení pamětníka
na kameru, vedení a přepis rozhovoru, editace,
překlad, korektura). Vstup do areálu i na doprovodný program je zdarma.
Polický měsíčník - květen 2019

Běh pro Paměť národa v Hradci
Králové nabízí návštěvníkům jak profesionální časomírou měřené trasy na 5
a 10 km, tak symbolický krátký běh
na 1,5 km a dětské trasy. Pro juniory
bude připraven doprovodný program
(ukázky sportů, zážitkové a sportovní stanoviště, hry…). Starší účastníci
ocení především závěrečný koncert kapely Who Knows? A i letos Běh pro
Paměť národa podporují patroni,
mnozí závod pravidelně každý rok běží.
Například olympionici Eva Samková
a Vávra Hradilek, sestry Geislerovy,
herečky Lenka Krobotová a Petra
Nesvačilová nebo novinář Jindřich
Šídlo.
„Když mi před čtyřmi lety poprvé
zavolali z Paměti národa, neváhal jsem
ani minutu a nastartovali jsme spolupráci. Z popelky vyrostl skvělý závod s přesahem,“ říká šéf časomíry IronTime Jiří
Bulan, který se již podruhé ujme měření
běžeckých časů hradeckého závodu.
„Čím víc lidí s námi poběží, tím
víc bude všem sympatizantům nacismu,
soudruhům a soudružkám nebo bývalým
členům StB jasné, že to s tím budováním
lepší, spravedlivější, beztřídní, socialisticko-oligarchické, rasově, kulturně
i nábožensky vyčištěné, pro-putinovské
společnosti” tak jednoduché nebude,“
dodává Mikuláš Kroupa.
Všechny praktické informace
k běhu jsou na www.behpropametnaroda.cz, krátké promo video najdete
na tomto odkazu. Fotografie z Běhu
pro Paměť národa jsou dostupné zde.

Kontakt:
Tomáš Heller, Paměť národa Východní
Čechy, e-mail: tomas.heller@postbellum.cz, Tel.: 723 113 280, www.
www.postbellum.cz,
pametnaroda.cz,
Facebook, Twitter, Instagram

O Paměti národa

Portál www.pametnaroda.cz je největší veřejnosti přístupná pamětnická
sbírka v Evropě. Spolu s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních
režimů ji založila a spravuje společnost
Post Bellum, o.p.s. Portál funguje přes
deset let, od letošního ledna má novou
podobu. V databázi je uloženo téměř 9
tisíc pamětníků, publikovaných příběhů je 4500. Uživatelé ve sbírce najdou
téměř 29 000 audio/ video klipů a necelých 68 000 fotografií. Kromě databáze obsahuje nový web i Magazín, ve
kterém se autoři Paměti národa věnují
důležitým okamžikům naší moderní
historie, výročím či příběhům. Ve sbírce
jsou zachyceny vzpomínky válečných
veteránů, disidentů, lidí, kteří přežili
holokaust, vyprávění politických vězňů,
ale najdete tam i vyprávění agentů StB
nebo členů komunistické strany.
Už třináct let se autoři z Post Bellum
v Českém rozhlase podílejí na rozhlasovém dokumentárním cyklu Příběhy
20. století, letos 17. listopadu budou už
podesáté statečným osobnostem uděleny
Ceny Paměti národa. Post Bellum také
realizuje celostátní vzdělávací projekty
a workshopy pro žáky, studenty i dospělé. Společnost pravidelně organizuje
i veřejné sbírky a kampaně jako je Den
veteránů či Běh pro Paměť národa.

Dobročinný fond pro pozůstalé, z.s.

Vážení čtenáři,
chtěla bych vás krátce seznámit s činností a významem
Dobročinného fondu pro pozůstalé, z.s. v Polici nad Metují.
DFP byl založen v r. 1924 na podporu pozůstalým po členech hasičských sborů v Polici nad Metují a okolí, kteří zahynuli při požáru.
Základní myšlenkou je humanistická a charitativní činnost. Zároveň se fond věnuje kulturní a společenské činnosti
pro své členy. Spatřuji v této činnosti velký smysl, protože
skupině lidí nad 65 let je umožněno zažívat hezké chvíle při
akcích a poznávání na výletech, pořádaných fondem, soudružnost se společností.
Bohužel, členů ubývá a získávání nových je velice obtížné. V současné době je 834 členů. Pro porovnání, např. v roce
1966 měl fond 1 000 členů a při pořádání výletu jelo i za deštivého počasí 5 autobusů.
Považuji šíření osvěty za účelem získávání nových členů
v této komerční době za velmi důležité.
Velice si cením
myšlenky, že lidé
přemýšlí o podzimu
života a svým rodinám umožní etické
rozloučení při odchodu z pozemského života.
Věřím, že některé z Vás tato
myšlenka
osloví
a stanete se členy
DFP.
Je to naše přání
a velice děkuji.
S úctou jednatelka
Věra Kašíková

SaarGummi získala první
projekt pro Hyundai

Společnost Saar Gummi Czech uspěla se svojí nabídkou výroby těsnění pro Hyundai. Protože převážná
část výroby z červenokostelecké firmy směřuje do německých koncernů, znamená nová zakázka významné
rozšíření tržního záběru.
Saar Gummi bude dodávat do závodu Hyundai
v Nošovicích těsnění pátých dveří a těsnění víka motoru
na model Tucson nové generace. Plánovaný náběh sériové výroby je v říjnu příštího roku a předpokládá se, že
půjde o dodávky na přibližně 215 tisíc vozů ročně.
Aktuálně nabízí Saar Gummi obdobné díly firmě
KIA v Žilině, kde se bude vyrábět další generace vozu
KIA Sportage. Výhodou je velká podobnost výrobků s
díly na Hyundai Tucson, oba zákazníci mají navíc společný nákup a řízení kvality.
Před zahájením výroby si výrobci automobilů své
dodavatele pečlivě prověřují. Stejně tomu je u nové zakázky a v Červeném Kostelci proběhl audit Hyundai zaměřený na management, vývoj, kvalitu a výrobu. Podle
předběžných informací byla nošovická automobilka
s úrovní všech prověřovaných oblastí velmi spokojena.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá
zaměstnance na pozice:
• zástupce technicko-výrobního ředitele, mzda
750 000 Kč až 1 000 000 Kč ročně,
• vedoucí údržby, mzda 750 000 Kč až 1 000 000 Kč
ročně,
• energe�k, mzda 700 000 Kč ročně,
• operátor/ka gumárenské výroby, mzda 33 000 Kč až
35 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444

-pl-
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Police nad Metují
POZVÁNKA
NA 4. KVĚTNA

Zájezd do polského
arboreta Wojslawice
a města Dzierzoniów

Odjezd z náměstí v Polici nad
Metují v 7:30 hodin. ArboretumWojslawice
představuje jednu z nejvýznamnějších dendrologických zahrad v Polsku. Arboretum zabírá
plochu přes 65 hektarů, rozkládá se v nadmořské výšce 250 - 275 metrů n. m. Zahradu
obývá zhruba okolo 2500 druhů dřevin a 3500
druhů jiných rostlin. Wojsławické arboretum
má dlouhou tradici; již v roce 1821 byl na jeho
místě zřízený park. O šedesát let později byl
přeměněn na rododendronovou zahradu, kterou udržoval Fritz von Oheimb, který nashromáždil přes několik tisíc odrůd pěnišníků.
Po roce 1946 byla zahrada znárodněna, řízena po nějakou dobu jako státní statek a nakonec upravena do současné podoby. Město
Dzierżoniów je nádherné, starobylé město
s řadou památek a zhruba s 35. tisíci obyvateli.
Pro členy (a jeden člen jeho rodiny) cena:
250,-Kč - přihláky do 25. dubna v polické
knihovně. Pro nečleny cena: 280,-Kč - přihlášky od 26. 4. - 2. 5. v polické knihovně
Zájezd je pořádán za podpory města
Police nad Metují
Strava není zajištěna, vstupné pro členy
zdarma, pro nečleny: plné:15 zl, senior 10 zl

KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

Konzultace a poradenství členů
výboru základní organizace

Máte zahradu? Přijďte se poradit, jak pěstovat, sázet, sklízet...
Čítárna polické knihovny, každé první úterý v měsíci od 16 do 17 hodin.
V dubnu proběhla veřejná ukázka –
prořezávka ovocných stromů. Odborník,
Ing. Jan Fetter z České Skalice předvedl, jak
si na zahradě poradit s ovocnými stromy.
Děkujeme za hojnou účast, věříme, že vám
ukázka pomohla a ukázala, jak na to. Níže pár
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pouček, které při ukázce zazněly.
Stromek, který má přinášet bohatou úrodu, nestačí jen zasadit,
občas zalít a přihnojit. Je třeba se
starat o udržení tvaru koruny, která
bez zásahu nůžek a nože po čase
zahoustne větvemi. Následkem je
tvoření plodonosného obrostu jen
po jejím obvodu, obrost předčasně
zasychá a stromek přestává plodit.
Dříve se řezalo v únoru. Sedláci
jindy neměli čas. Dnes se doporučuje řezat ovocné stromy za zelena,
tedy, když na stromě uvidíte listy.
Ideální je, když jsou pupeny listů
a květů velké jako nehet u palce.
Řez musí být co nejblíže u větve,
ideální řez je ten, kdy je rána co nejmenší a na pohlazení není o co zavadit. Koruna nakonec musí tvořit
tupý úhel dokulata. Větší rány vždy
zatřete latexem. Ideální pro řez je
pilka s otáčivým listem a dobré
nůžky. Pravidlem je, že řežeme větve směřující dovnitř. Vlky ideálně
mladé vylamujeme. Na rouby používáme loňské přírůstky. Než začnete s postřikem, zkuste strom přihnojit, tím ho vyživíte a lépe se mu
povede a nebude potřeba chemické
ochrany. Hnojíme po okraji koruny,
ideálně 15 děr kolem koruny stromu. Do malých děr dáme například
cererit. Co pan Fetter doporučuje?
Pokud se bojíte, začněte u souseda:)

Zahrada v květnu?
Co dřív?

V květnu celá zahrada prudce
pučí, roste, kvete, a my nevíme,
co dřív. Zahradníci tento měsíc
mívají nejvíc práce. Aby byla
úroda bohatá, často své zahrady
nejen hnojíme, ale také rostliny
chráníme. Jde to i bez chemie.
Letošní rok vyzkoušejte ekologickou ochranu, níže několik tipů
z literatury.
Ředkvičky před dřepčíkem
ochrání postřik čajem z vratiče.
Mrkev před pochmurnatkou zálivka z cibulového nálevu.
Mšice ze všech plodin odláká řeřicha
a také zálivka z namočených kopřiv.
Proti houbovým chorobám použijeme
čaj z přesličky. Ten pomáhá i proti padlí růží
a plísni jahod.
Proti krtkům a myším působí zálivka
z natě rajčat. Vylamováním zálistků snadno získáme materiál. Nať necháme vykvasit
v uzavřeném sudu s vodou, ředíme v poměru
1:1 a používáme na zálivku.
Roztok z tabáku účinkuje proti molicím.
Postřik si můžeme připravit takto: 200 g nejlevnějšího dýmkového tabáku namočit, povařit, přidat 200 g česneku, 12 hodin nechat
ustát, ředit v poměru 1:10 (pozor, nepříjemně
zapáchá).

Pro celkové ozdravění a posílení rostlin
účinkuje postřik či zálivka z roztoku přesličky
a kopřivy. Příprava je stejná jako z natě rajčat.
V boji s mravenci funguje majoránka, kterou můžete vysazovat do meziřádků s jinou
plodinou.
Okolo záhonu s jahodami, celerem a rajčaty vysaďte měsíček zahradní. Měsíček má
schopnost svými kořeny vylučovat do půdy
látky, které usmrcují škodlivé půdní mikroorganismy - únava půdy pak nehrozí.
(čerpáno z červnového čísla časopisu Receptář z roku 2010, autor článku Jana
Bucharová)
Za výbor ZO ČZS V Polici nad Metují
Martina Váňová
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SKAUTSKÉ OKÉNKO

Střípky z historie skautského střediska Skaláci

V dubnovém vzpomínání jsme psali o období zákazu skautingu během první světové
války. Nyní budeme pokračovat historií střediska po druhé světové válce.
Zdrojem pro další vzpomínání je opět bakalářská práce Martiny Noskové.

Porevoluční nadšení
a druhý zákaz skautingu

Činnost junáku byla obnovena vypuknutím revoluce, tedy 1. května 1945. Středisko
začalo fungovat počátkem června a do oddílu se přihlásili téměř samí nováčci. Hned po
válce jela děvčata na tábor do Nízké Srbské.
Tábor vedla Darina Palečková a bylo na něm
10-12 děvčat. Tábor musela hlídat policie, neboť v lesích se skrývalo ještě plno Němců.
Vůdcem oddílu se po Václavu Obršálovi
stal 23. prosince 1945 Bohuslav Strauch a
Václav Obršál se stal vůdcem celého střediska. 1. ledna 1946 se konala 1. oddílová schůze. Bylo jí přítomno třicet osm členů. Oddíl se
rozdělil do pěti družin: Bobři, Psohlavci, Vlci,
Sobi a Ostříži. Dívčí oddíl převzala Darina
Palečková, jednu z družin vedla Drahuše
Koláčná. Klubovnu mělo celé středisko společnou. Nacházela se na náměstí „U Fleků“ a
byla pronajata od Národního Výboru.
Rozběhl se všední život skautů. Zpočátku
ještě počáteční nadšení přetrvávalo. Podnikali
výlety do hor i do okolí. V červenci uspořádali
pro celé středisko táborový oheň, na který pozvali též rodiče. Od 30. června do 14. července
se konal první poválečný tábor na „Bukalánu“
(nedaleko Klučanky). Osm chlapců se na

tomto táboře rozhodlo udělat si zkoušku Tří
orlích per. Ta se skládá z 24 hodin mlčení, 24
hodin hladu a 24 hodin samoty. Tábor zakončila velká hra o poklad na Kočičáku.
V dubnu 1947 se konala výstavka skautských prací. Po počáteční euforii oddíl procházel stadiem úpadku. Družina Psohlavců
byla rozpuštěna, zůstaly nakonec jen družiny dvě - Sobi a Kamzíci. Členy oddílové rady se stali Kamil Turek, Bóža Strauch,
Adolf Jirásek, rádce Sobů Jan Marek a rádce
Kamzíků Zdeněk Hilbert.
Rozhodli se pro stavbu nové klubovny,
která má mít tři místnosti, jednu pro oddíl
chlapecký, jednu pro oddíl dívčí a jednu pro
celé středisko dohromady. Měla stát napravo od cesty vedoucí ke Zděřině vedle staré
Pazderny. Stavba se však protahovala. Byly
zavedeny povinné hodiny, které mají členové
oddílu odpracovat na nové klubovně.
Až do této chvíle psal kroniku Zdeněk
Hilbert, v roce 1947 převzal od něho tuto
funkci Bóža Strauch. V roce 1947 utrpěl oddíl velkou ztrátu. Někteří porevoluční rádcové – Kamil Turek, Jarka Weigel a Zdeněk
Streubel se odstěhovali do pohraničí. Tam sice
pokračovali ve skautování, ale oddíl tím přišel
o schopné vůdce. Přes to všechno se podařilo založit roverskou družinu, do které chodili chlapci: Jiří Bednář, Josef Černý, Bohouš
Demko, Franta Doležal, Antonín Hanuš, Pavel
Leznar, Antonín Obršál, Zdeněk Mlynář,
Josef Pejskar, Vláďa Šorfa, Karel Vokurka,
Jarda Nevřivý, Jan Marek. Jméno si převzali
od již neexistující družiny – Psohlavci. V létě

Velikonoční prázdniny v Jilemnici

Jako každý rok jsme se i letos vyrazili na
velikonoční prázdniny podívat někam po naší
vlasti. Letos jsme zamířili do Jilemnice, která leží v podhůří Krkonoš. Vyrazili jsme ve
čtvrtek 18. dubna. Hned po náročné cestě plné
přestupů jsme si prohlédli město formou hry
ve skupinkách. Večer jsme si zahráli spoustu
seznamovacích her, abychom se poznali a potom nás už jen čekala pohádka na dobrou noc
a sladký spánek.
Další den jsme zahájili jízdou autobusem
do nedaleké vesničky Herlíkovice, odkud jsme

Polický měsíčník - květen 2019

vyrazili do prudkých kopců Krkonoš. Kolem
oběda jsme dorazili pod rozhlednu Žalý. Po
vydatném obědě jsme se odhodlali i tuto rozhlednu zdolat a vyšlápnout si těch 89 schodů, co nás dělily od výhledu. A stálo to za to.
Z vršku bylo vidět snad na celé Krkonoše. To
už ale byla spousta hodin a museli jsme se vydat na zpáteční cestu do klubovny.
V sobotu jsme vyrazili snad do toho největšího centra Krkonoš – do Špindlerova
Mlýna. Prošli jsme si město a opět jsme začali
prudce stoupat. Tentokrát se naším cílem stala

tábořili společně se skauty z Olivětína v údolí
potoka, který protékal od Jívky k Radvanicím.
Na svaz Junáků byl vyvinut nátlak, aby
organizace vstoupila jako kolektivní člen
do ČSM. Nátlaku Junák podlehl a do svazu
vstoupil v roce 1946, avšak odmítal stranicko-politickou práci. Za to byl junák kritizován a
žádalo se nadále jeho plné zapojení do Svazu
Mládeže. O postavení Junáka ve Svazu mládeže měl definitivně rozhodnout junácký sněm
koncem února 1948. K němu však již nedošlo.
Přišli únorové události. V junáku byla provedena čistka, vedení bylo odstraněno a byl jmenován akční výbor, který měl organizaci včlenit úplně do Svazu mládeže s výchovou dětí
od 6 do 15 let, ovšem s jinou ideovou náplní.
Proti vedení, které se bránilo, byla rozpoutána
kampaň, skauting byl prohlášen za reakční,
vytýkána mu byla apolitičnost.
Formálně přestal Junák fungovat k 1. lednu 1950. Výchovu dětí převzala monopolní
Pionýrská organizace ČSM.
Poslední akcí před zrušením skautingu
v roce 1949 byl tábor na Šumavě, na který
se sjelo několik oddílů z východních Čech.
Kromě polických skautů a skautek jeli také
olivětínští skauti se Zdeňkem Streubelem.
Tábor byl už pojatý jako budovatelský a skauti na něm sbírali borůvky, které byly určeny
na vývoz.
Zákazem skautingu končí tři roky nadšení,
velkých plánů a odhodlání. Oddíly byly zrušeny, majetek zabaven. Pracovat s dětmi mohl
jen ten, kdo přešel k Pionýru.
Haňďa Kohlová

Lužická Bouda. Aby toho nebylo málo, osud
nám nastražil další překážku ve formě sněhu. Náročnou cestu naštěstí zvládli všichni
účastníci naší výpravy i přes neustálé připomínky typu: „Mě už bolí nohy“, „Proč je to
pořád tak do kopce?“ a „Kdy už tam budem?“.
Vychutnali jsme si oběd s výhledem na zasněžené vrcholky hor a pokračovali jsme v cestě dál k Bílému Labi. Do Špindlerova Mlýna
jsme dorazili ještě hodinu před odjezdem autobusu do Jilemnice, a tak jsme se šli podívat
na koncerty, které se hrály v centru města. Po
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MC MaMiNa, z.s.pořádá

Besedu s Mgr. Petrou Fettersovou
– dula, laktační poradkyně, dětská psycholožka

PÁTEK 17. KVĚTNA ZELENÝ DOMEČEK VEDLE
MUZEA PAPÍROVÝCH MODELŮ OD 16 - 18 HODIN
Tématem bude
- přirozený porod

- význam duly během těhotenství, porodu a po porodu
návratu si stihly ještě naše silné skautky jít zaplavat do místního
- kojení a šestinedělí
bazénu.
Poslední den naší výpravy jsme již strávili pouze krátkou pro- Vstupné dobrovolné
cházkou k nedalekému zatopenému lomu, a hlavně úklidem klubovny. Poté již následovala pouze cesta domů a náručí milujících
MC MaMiNa, z.s. Na Babí 190, Police nad Metují, tel. 724 545 810, 777 903 029
www.mcmamina.cz, mcmamina@centrum.cz
rodičů.
Za skautské středisko Klára Hlaviznová

Zprávy z domova důchodců

Dne 17. 4. 2019 se v domově důchodců
konala oslava významného životního jubilea
– 100 let naší milé uživatelky a spoluobčanky
p. Jiřiny Ročkové.
Paní Ročková se narodila 20. 4.
1919 na Pardubicku již do nově vzniklé
Československé republiky. Prožila své dětství
a mládí s rodiči na statku. I přes to, že prošla
životem často na pozadí pohnutých dějinných
událostí – v období velké hospodářské krize,
2. světové války, poválečného období, komunistického převratu, období Československé
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republiky, Československé socialistické republiky, období normalizace, byl její osobní
život krásný, spokojený a naplněný.
Velkou část života věnovala sportu, kdy
jako členka SOKOLA cvičila už od dětství.
Sokolkou zůstala dodnes, láska k pohybu i životní optimismus jí provázejí i v tomto úctyhodném věku.
Kromě členů rodiny přišla paní Ročkové
poblahopřát také ředitelka domova důchodců Mgr. Jana Šrámková. Zástupci České
správy sociálního zabezpečení v Náchodě

předali malý dárek, květiny a blahopřejný dopis od ministryně práce a sociálních věcí.
S upřímným blahopřáním na rtech, kyticí
a dárkem přišel i pan starosta města Police nad
Metují Ing. Beran s paní Královou. Pan starosta přinesl Pamětní knihu města Police nad
Metují, do které se paní Ročková podepsala.
Za všechny pracovníky našeho domova
bych chtěla paní Ročkové k jejím krásným
stým narozeninám popřát hodně, hodně zdraví, pohody, optimismu a radosti ze života.
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka
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Astronomický klub Police nad Metují
VÝROČÍ

V sobotu 4. května uplyne 100 let od
tragické smrti generála Milana Rastislava
Štefánika. Tento významný slovenský politik, diplomat a voják je především známý jako
spoluzakladatel Československa. Méně známý je Štefánik jako vědec - astronom.
Od roku 1905 hostoval na astronomické
observatoři v Meudonu u Paříže (u profesora Janssena). V témže roce podnikl výstup na
Mont Blanc kde byla v té době nejvýše položená astronomická observatoř v Evropě. V létě
roku 1905 se zúčastnil expedice za úplným zatměním Slunce ve Španělsku. V květnu roku
1910 pozoroval slavnou Halleyovu kometu na
ostrově Tahiti ve Francouzské Polynésii. Rok
na to v květnu 1911 dosáhl vynikajících výsledků při sledování úplného zatmění Slunce
(ostrov Vavau). V roce 1912 podnikl expedici za úplným zatměním Slunce do Brazílie.
Mimo výprav za astronomickými úkazy usiloval o vybudování své hvězdárny. Místa vhodná pro stavbu se pokoušel hledat především na
severu Afriky.
M. R. Štefánik působil též jako vojenský
pilot, což se mu stalo osudným. Za dosud nevyjasněných okolností havaroval jeho letoun

Spříznění volbou

Použila jsem názvu známého románu
Johanna Wolfganga Goetha, pojednávající o
lidských vztazích, ale lepší nadpis pro zhodnocení situace volby slovenské presidentky
paní Zuzany Čaputové, bych nenašla. Tato
občanská aktivistka dokázala svým skromným vystupováním s étosem slušnosti zaktivizovat Slováky pro její volbu presidentkou.
Vystudovanou právničku volili nejen mladí,
ale rovněž liberální voliči a velká část konzervativních voličů. Mám z této volby radost,
jsem spřízněna s její volbou, i když mnozí i náš
pan president její volbu zlehčují. Zahraniční
média ji přirovnávají k Václavu Havlovi.
Nově zvolená prezidentka nastoupí do svého
úřadu v červnu a je nadějí pro slušnost a spravedlnost. Jejím prvním místem představení
v nové funkci bude Česká republika.
Splnilo se to, že v dubnu ještě za kamny
budem, tak to je vlastně po celá jarní období. Můžeme si zazpívat apríl, apríl ve tvář mi
naplil, utíkám z ulice jak zmoklá slepice, to
nás ve sboru naučil Křičkovu písničku pan
učitel Petr. Moje radost vyvěrá i z pocitu, že
Police je „světová“ v muzice. Koncem března
jsem zachytila v televizi na Dvojce, škoda jen
krátce, povídání a ukázky hry na housle bratří
Michalových - Matouše a Šimona, kteří jsou
nyní v USA v Chicagu. Na jejich koncerty do
Koláru jsme se ségrou chodily, byli to ještě
kluci ze ZUšky a my je měly rády. Teď jsou
to mladí muži a snad se s nimi ještě Poličáci
Polický měsíčník - květen 2019

dne 4. května roku 1919 u obce Ivanka pri
Dunaji.
Astronom, voják, politik a diplomat, generál Milan Rastislav Štefánik je spolu s posádkou letounu pochovaný na vrchu Bradlo poblíž slovenského města Brezová pod Bradlom.
Po Milanu Rastislavu Štefánikovi je pojmenována nejznámější česká hvězdárna
v Praze na Petříně.
V sobotu 18. května uplyne již 50 let od
startu kosmické lodi APOLLO 10. Let byl
„generální zkouškou“ na první přistání lidí na
Měsíci.
Posádka lodi APOLLO 10 ve složení P.
Stafford, J. Young, E. Cernan uskutečnila 31
obletů Měsíce. Stafford a Cernan sestoupili
v lunárním modulu na nízkou oběžnou dráhu
s nejnižším bodem pouhých 14,5 km nad povrchem Měsíce.
Jako velitel lodi APOLLO 17 byl též
poslední člověkem, který stanul na povrchu
Měsíce.
Zajímavostí je že předkové E. Cernana
pocházeli ze Slovenska (Čerňan) a z Čech.
Československo navštívil v roce 1974 a
Českou republiku v létech 2001 a 2008.

V neděli 12. května uplyne již 30 roků
od úmrtí pana Bedřicha Siegela, zakládajícího
člena a vedoucího Astronomického kroužku
(nyní Astronomický klub) v Polici nad Metují.
Pan B. Siegel byl též hlavním iniciátorem
vybudování astronomické pozorovatelny na
Havlatce.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

21. května v 9 hodin 59 minut
SELČ vstupuje do znamení
Blíženců,den se v květnu pro
dlouží o 1 hodinu a 21 min,
MĚSÍC
4. v novu, 12. v první čtvrti, 18.
v úplňku, 26. v poslední čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE není pozorovatelná,
MARS
večer nad severozápadem
v souhvězdí Býka, ve druhé
polovině května v Blížencích,
JUPITER po většinu noci v souhvězdí
Hadonoše,
SATURN ve druhé polovině noci
v souhvězdí Střelce,
není pozorovatelný,
URAN
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
setkají u nás v nově přebudované ZUŠce.
Ukázky byly ze zasněženého Bezděkova a
Policka a samozřejmě mladí umělci něco
řekli o sobě, rodičích a mluvil tam i dirigent
slavného chicagského hudebního tělesa, kde
účinkují. Atˇse Zušce daří a vychovává takové hudebníky, které s dovolením oslovuji Matouše a Šimona. Zůstává mi v paměti mnoho těch, které škola vychovala. Nedávno jsem
potkala pana Bihary (nevím, zda správně píšu
jméno) . Tak tento mladý violoncellista učí
muziku ve Dvoře Králové a to mi udělalo také
velkou radost. Sedával v polickém orchestru
na pravé straně z pohledu z hlediště a velice
soustředěně se věnoval hře.
A teď na konec něco smutného. Jak psala MF: Nenastoupil on náhodou nějaký nový
smrťák - „sekáč, co se nezakecá?“ Od začátku
roku odešli na věčnost umělci Luděk Munzar,
Václav Vorlíček, Věra Bílá, Jiří Pecha,
Stanislav Milota, Aťka Janoušková a Stanislav
Zindulka. V 86 letech naplnil své životní heslo: „Lepší se utahat než zrezivět.“
A teď ještě něco z myšlenek moudrých:
Všechno, co můžeš a o čem sníš, začni
uskutečňovat. J. W. Goethe
Když sní člověk sám, je to pouze sen.
Když sní více lidí společně, je to počátek nové
skutečnosti. Helder Camara
Neuspějí jenom ti, kteří se o nic nepokusí.
Ilka Chaseová
Velikonoce jsou na spadnutí, a tak si

svátky radosti a naděje na teplo a sluníčko
všichni v pohodě užijte!
To Vám přeje
Jarca Seidelová

Loučení s přáteli sauny
Vážení přátelé sauny a hlavně moji.
Je konec dubna, a tím končí zimní část
saunování a taky končím já „konečně“!
Tímto se chci rozloučit se všemi, kteří se
chodili saunovat. Bylo jich za ta léta moc,
takže to nejde ani si vzpomenout. Byla
jsem zde 18 roků, tak jsem měla a mám
hodně přátel, bohužel někteří už odešli do
saunového nebe. I těm věnujeme tichou
vzpomínku. Chci také poděkovat všem,
kteří mně pomohli v začátcích, když se
sauna opět otevírala. Bylo jich hodně, ale
nechci jmenovitě, protože bych určitě někoho zapomněla. A tak všem velké díky.
Chtěla bych vám říci, že jsem tady (v
sauně) byla ráda a těžko se loučím.
Byly to prima roky. Doufám, že s novými nájemci to bude taky fajn. Mají velké
plány, tak jim přejeme hodně štěstí, pohody a návštěvníků.
Všem přeji hodně zdraví, krásné jaro, a
ještě lepší léto.
Vaše Magda Macounová
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Egypťan v Čechách

Informace nejmenované egyptské cestovní kanceláře, doplňující nabídku dovolené v
České republice.
Česká republika je země uprostřed
Evropy. Ani na evropské poměry nemá moc
dlouhou historii, ale to jsou Češi pyšnější
na vlastní dějiny. Víc jak třetinu existence
Českého království patřili pod Rakousko, které s nimi má sice společné usazení uvnitř evropského kontinentu, ale jinak vlastně nic. V
Rakousku se mluví německy a v Čechách česky a tyto dva jazyky nemají naprosto nic společného. Jejich politická historie se více než
jakékoliv spolupráce týká nekonečných válek
a půtek. Češi jsou pyšní na to, že rozpoutali
tzv. Třicetiletou válku (1618 – 1648), zatímco
Rakousko o rozpoutání První světové války
taktně mlčí. Největším úspěchem rakouské diplomacie je to, že dokázali přesvědčit svět, že
Adolf Hitler byl Němec. Největším úspěchem
české diplomacie je zapsání utopenců (jakýsi
druh klobásy naložený v sladkokyselém nálevu) na seznam Světového dědictví UNESCO.
Nejlepší seženete v restauraci Krčma v Polici
nad Metují.
Podnebí ve střední Evropě není moc příznivé. Normální teplota bývá pouze v srpnu.
Zbytek roku je buď zima, nebo mrzne.
Pokud se vydáte do České republiky, pamatujte si tucet těchto základních rad:
1. Dávejte si pozor na taxi. Ale stejně vás
nejspíš okradou po cestě tam i při cestě
zpátky.
2. V obchodech se nepokoušejte smlouvat. Nic nepořídíte. Evropa všeobecně,
a Čechy zvlášť, mají pevně dané ceny v
obchodech. Navíc budou mít pocit, že se
je pokoušíte okrást. Nejspíš to pramení z

3.

4.

5.

6.
7.
8.

toho, že pořád někam spěchají. Ale jakou
asi tak můžou mít radost z nakupování,
kromě získání zboží, je pro severoafričany
nepochopitelné.
Dávejte si pozor na pivo. I když ho vaří
asi jen 1.000 let, jsou na něj velice pyšní
a tvrdí, že je nejlepší na světe. Ale skutečně pozor: oproti normálnímu pivu je
velice silné. Může se vám stát, že vaše
nohy zatančí tanec čerstvě narozeného
velblouda dřív, než stihnete říct: „Půllitr“.
Oproti tomu klidně pijte jejich vodu přímo z vodovodu. Je tak vydezinfikovaná,
že je vlastně mrtvá a naprosto neškodná.
Kromě zahnání žízně nic jiného neumí a
nehodí se ani k zalévání.
Když bude na ulici v Čechách troubit auto,
znamená to, že se skutečně něco děje. V
Evropě jsou dokonce takoví šoféři, kteří
nepoužijí klakson, jak je rok dlouhý!
S jídlem opatrně. Vemte si sebou raději
tablety na nevolnost. Tamní specialitou
jsou tzv. knedlíky, jakési bochánky z těsta,
uvařené ve vodě a nakrájené na plátky, podávané s masem a omáčkou. S naprostou
jistotou vám způsobí bolest břicha, tzv.
Švejkova kletba. Jediná zelenina, která
bude k dostání kdekoliv a kdykoliv je zelí,
ale uvařené, okyselené a solené. Pokud
vám způsobí pouze nadýmání, dopadli jste
velice dobře.
Jestliže vás budou místní varovat, že jídlo
je velice ostré, nenechte se vyděsit. Bude
mít konečně nějakou chuť.
Při koupání kdekoliv dávejte pozor: zelená
není přirozená barva vody ani v Evropě!
Všude v Evropě si utírají zadek po vykonání potřeby papírem. Tuto nechutnost

Výstavy v Domově důchodců v Polici

Již na Vánoční výstavě v Domově důchodců (DD) byl vidět rozpor mezi tehdejšími
články v Polickém měsíčníku o neutěšeném
stavu uživatelů a domova vůbec a skutečností,
kterou návštěvníci viděli. Jistě je těžko z několika slov a pár rukodělných výrobků usuzovat na kvalitu služeb, avšak již tenkrát bylo
milé vnímat ovzduší „domova“, ochotu personálu, úsměvy babiček. Vypadalo to, že se tu
všichni, personál i uživatelé cítí dobře. Přece
jen však jsem před těmi 4 měsíci neměl odvahu svůj dojem zveřejnit.
Ve čtvrtek 11. dubna byla v DD opět výstava, tentokrát Velikonoční. A ovzduší snad
ještě vlídnější. Všude pohoda a mír, napsal
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by básník. Je to však „tvrdá realita“, uvedl by
novinář v článku o nějakém průšvihu. V DD
rozhodně žádný průšvih není a pokud se konalo zemětřesení, epicentrum bylo mimo DD.
Najednou se uživatelé ocitli na okraji. Několik
zaměstnanců odešlo, jiní se prý „hodili marod“ a u lůžek chyběli lidé. Dnes, i v důsledku
pomoci Krajského úřadu, je opět všechno, jak
má být.
Na Velikonoční výstavě bylo nejobdivuhodnější, jak se všechen přítomný personál
staral o stařenky a stařečky převážně na vozíčcích nebo s chodítkem. Pomalu, ohleduplně a
chce se napsat s láskou staré lidi obsluhovali,
opatrně je vozili mezi exponáty výstavy, nosili
jim kávu, čaj, zákusky. A
na všech tvářích se rozlévala spokojenost. Jak
by také ne. Když je o
vás postaráno, člověk si
nenaříká.
A výstava samotná
byla, i díky aranžérskému umění Karolíny
Karpfové, která je jednou z nových členek
obdivuhodného
týmu

9.

10.

11.

12.

považují za hygienickou nutnost (sic!),
ale v moderních hotelech konečně objevili
čistotu bidetu. Bidety jsou však vybaveny
pouze hotely s jistou úrovní.
Zpropitné nechávejte pouze v restauracích
při placení. Jinak vás nepochopí a budou
to považovat za úplatek. Pravděpodobně
je to následek tradičního korupčního prostředí Evropy.
Plaťte výhradně jejich měnou. Přestože je
Česká republika součástí Evropské unie,
jako platidlo užívá vlastní měnu (koruna).
Dokonce užívání české měny považují za
projev vlastenectví, i když víc jak tři stovky let ochotně platili rakouskými penězi.
Peníze měňte pouze v bankách. Pokud si
budete chtít vyměnit třeba dolary nebo
EUR v pouličních směnárnách, okradou
vás zcela určitě.
Přestože Češi o sobě tvrdí, že jsou nejateističtějším národem na světě, najdete v
každém městě a téměř na každé vesnici
křesťanský kostel. Uvnitř se můžete dočkat takových zvráceností, jako pohyb
osob v botách, bez pokrývky hlavy nebo
dokonce ženy s odhalenými rameny. Asi z
tohoto plyne ono výše zmiňované tvrzení
o ateismu Čechů.
Mekka je více na jih, než jak jste zvyklí.

13. ...........................
Pokud se budete řídit těmito radami, nemělo by vás v České republice nic překvapit.
Jestliže se setkáte s nějakou nečekaností, doplňte si ji na prázdný řádek pod bodem 12 a
neprodleně o něm informujte naši cestovní
kancelář.
Pavel Frydrych

ředitelky Šrámkové, dílem přímo famózním.
I tu bylo vidět, že se v DD mají čím chlubit.
V rámci kraje, kterému zařízení patří a je
jeho zřizovatelem, nemůže být samozřejmostí
přednostní umísťování potřebných lidi z našeho regionu. V DD je přesto 80% uživatelů
z Policka a zřejmě je dostupný i lidem z jiných
míst.
Nedovedu si svoje pokročilé stáří zatím
představit v DD. Avšak pokud by to bylo nutné a bylo by je možno strávit u nás v Polici,
bylo by to výtečné. Ředitelka Jana Šrámková
a celá její rodina bydlí na Policku a personál
jsou většinou místní laskaví lidé. Opravdu je
tam asi dobře.
Velikonoční výstava v DD skončila, celé
dopoledne bylo „přeplněno“, velký byl zájem o výstavu i po obědě. Každého potěší
dobře fungující „zařízení“ tak potřebné dnes,
kdy nás starých přibývá a ruku v ruce s tím
zdravotních omezení, jež vyžadují pomoc druhých. A v rodinách nezbývá na péči o druhého v dnešní uspěchané době čas. „Jedna mať
vychová desať detí, ale desať detí sa nevláda
(nedokáže) postarať o jednu mať“, říkají na
Slovensku. Asi to dnes skutečně nejde.
Jindřich Horkel
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Modlitba ve stáří

Jaro a starý park v Polici

Napsal sv. František Saleský

Slova modlitby sv. Františka Saleského
k nám zaznívají ze středověku, ale vůbec
středověká nejsou. Právě naopak, jsou stále aktuální, aktuální pro každého z nás, bez
ohledu na naše stáří.
yy Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne
stárnu a jednoho dne budu starý.
yy Chraň mne před domněnkou, že musím
při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.
yy Zbav mne velké náruživosti chtít dávat
do pořádku záležitosti druhých.
yy Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný
pomáhat, ale abych přitom nešťoural a
neporučníkoval.
yy Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat – ale ty, Pane, víš, že
bych si rád udržel pár svých přátel.
yy Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet
své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť
hovořit o nich roste rok od roku.
yy Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.
yy Také se neodvažuji prosit o lepší paměť
– ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s
jejich pamětí.
yy Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět
se mýlit.
yy Drž mě, abych byl, jak jen možno, las-

yy
yy

yy

yy
yy

yy

kavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané
schopnosti a dej mi krásný dar, abych se
také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím se
stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak
den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě
mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl
bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne,
tomu narostou křídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život přijal
tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke
všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.
Amen.

P.S.: František Saleský, biskup, učitel církve, zakladatel řádu salesiánek, žil v letech
1567-1622 ve Francii. Zemřel tedy ve svých
55 letech. Za svatého byl prohlášen už v r.
1665. Bývá uváděn jako patron salesiánů,
katolického tisku a spisovatelů.
Připravil František Janeček

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

1. úloha.
Utvořte a zapište všechna trojciferná čísla,
která mají ciferný součet 5.
Např.
ciferný
součet
čísla
723
je 7 + 2 + 3 = 12, ciferný součet čísla 605 je
6 + 0 + 5 = 11.
Výsledek: 113, 131, 311, 122, 212, 221, 230,
320, 302, 203, 401, 410, 104, 140, 500
2. úloha.
Vyjádřete jednotku použitím všech deseti
číslic. (Můžete použít i početní výkony.)
Výsledek: Např.   148 + 35 =
1
296 70
3. úloha.
a) Kolik znamének plus (+) musíme vložit
mezi číslice 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aby se
součet jednociferných a dvouciferných čísel
rovnal číslu 99 ?
b) Kolik znamének plus (+) musíme vložit
mezi číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aby součet jednociferných a dvouciferných čísel byl 100 ?
Výsledek:
a) 9 + 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 = 99  
(7 znaků +), nebo
9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 21 = 99  (6 znaků
+)
b) 1 + 2 + 34 + 56 + 7 = 100  (4 znaky +),
nebo
1 + 23 + 4 + 5 + 67 = 100   (4 znaky +)
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A teď tři snadné úlohy na měsíc květen.

1. úloha
V pokladně je 27 stokorun, 38 desetikorunových a 48 korunových mincí.
Přeměňte tuto částku trak, aby v pokladně
byl co nejmenší počet korunových mincí
a co největší počet stokorun. Kolik potom
bude stokorun, desetikorunových a korunových mincí?
2. úloha
Jestliže k dvojcifernému číslu připíšeme vpravo 6, k tomu připočteme 6, od
součtu odepíšeme číslici označující jednotky, dostaneme 76. Najděte původní
číslo.
3.úloha
Číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 máme zařadit do tří skupin po třech tak, aby první
číslo bylo třetinou třetího a druhé rozdílem prvního a třetího. Pořadí čísel se může
libovolně měnit.
Tak s chutí do práce!!!
Přeji Vám při řešení hodně píle a úspěchů, které se jistě dostaví.
A pamatujte: žádný hlavolam hlavu nepoláme …
Těším se na vaše výsledky, zašlete je na
emailovou adresu:-janecekf@cbox.cz
Připravuje František Janeček

Skoro dvěstěletý park jsem měl za zarostlou
stráň. Sice je tam pár cestiček s robustním zábradlím, stůl a dvě lavice i altán s vyhlídkou na město,
avšak moc lidí tam nepobývá. Většinou jen procházejí na Žděřinu nebo do Žďáru.
V obdivuhodném díle Miroslava Pichla
„Listování ve starých kronikách“ jsem našel, že
„starý park“ byl založen polickými sousedy na
popud tehdejšího radního Fischera v roce 1830.
Ještě víc mne zaujala poznámka, že až do roku
1839 musel každý ženich z Police vysadit v parku
dva stromky nebo přispět na údržbu. Podle letokruhů na pařezech po stromech, které musely být
z ochranných důvodů pokáceny, tam ještě dnes
mnoho z těch tehdy ženichy zasazených roste.
Také jsem se dověděl, že Okrašlovací spolek,
založený v Polici o Vánocích 1883, park v pozdějších letech upravil. Mimo jiné zřídili dnešní
Bezděkův park, který podle připravované „Vize
rozvoje Police nad Metují“ bude opět parkem,
hodným toho jména.
Po obě staletí se o park vždy někdo staral.
K posledním úpravám došlo v letech 2014 a 15,
kdy byly rozšířeny cestičky a na spodní vytvořeno odpočinkové místo.
V současné době pečuje o starý park
Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka. Vyveze
odpadkové koše, občas uklidí nepořádek, který by
se dal zejména kolem „Vyhlídky“ nazvat jadrněji. Jistě by nebylo od věci, kdyby návštěvník vzal
v nádherném jarním či letním odpoledni nějakou
nádobu nebo sáček a pár papírů, igelitů, obalů od
sladkostí a další sebral.
K našim nejnepochopitelnějším nálezům patří plné pytlíky psích exkrementů, odhozených do
křoví, a naditá dětská plena. Když se vám rozbalí
v ruce, není to příjemné. Proto je třeba k většímu
úklidu rukavice. Drobné papírky nebo láhve se
dají posbírat do ruky.
Ze své zkušenosti si dovoluji doporučit, pokud se k úklidu veřejného prostoru ať v parku
nebo někde na ulici vydáte, abyste neuklízeli „po
někom“. Budete naštvaní. Uklízíme jen proto, že
chceme mít kolem sebe pořádek a „Matce Zemi“,
jak ji hezky nazývají nejen umělci, pouť vesmírem zpříjemnit. Pak bude pro každého radostí
uklízet i po sobě a nebude potřeba každoročních
jarních úklidových akcí.
Jindřich Horkel

HMOTNÉ PODMÍNĚNÍ

Dokud podmíněná duše přijímá hmotné
tělo a nezbaví se znečištění hmotným požitkem
a nedospěje na úroveň seberealizace, probuzením svého duchovního poznání – do té doby
musí bloudit různými místy a různými životními druhy v tomto hmotném světě. Ten, jehož
mysl je pohroužená v hmotném pojetí, si myslí,
že patří k určitému národu, státu nebo vyznání.
Tyto věci se nazývají upádhi označení, a živá
bytost se jich musí zbavit. Dokud se jich nezbaví, musí žít podmíněným životem v hmotném světě. Lidská životní podoba je určena pro
odstranění těchto mylných pojetí. Kdo je neodstraní, musí zůstat v koloběhu zrození a smrti a
trpět hmotným podmíněním.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová
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Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
TRADIČNÍ MÁJOVÁ POUŤ DO VAMBEŘIC
Doba velikonoční

Velikonoční svátky s událostmi
tří „velikých dnů a nocí“ a událostmi
následujícími, které jsou díky osobě Ježíše
Krista základem křesťanství, jsou za námi.
Bohu díky za to, že nám bylo dopřáno
je znovu prožít, a také za to, že byly požehnané, pokojné a opět přispěly k obnově naší víry a promluvily do hloubky
naší existence. Po celý květen budeme
ještě prožívat liturgickou velikonoční
dobu s několika slavnostmi a 9. června ji
zakončíme Slavností Seslání Ducha svatého. Velikonoční dobu pak vystřídá období
liturgického mezidobí.
Měsíc květen bývá nejkrásnějším měsícem roku, proto je také v církvi symbolicky věnován Matce Boží P. Marii. Na jeho
počátku si to připomeneme májovou poutí
do Vambeřic, po celý měsíc pak budou večerní bohoslužby tradičně obohaceny o májovou pobožnost a každou neděli budou
ještě májové pobožnosti na Hvězdě, v kapli
P. Marie Sněžné.
Ve dnech 11. a 12. května se také uskuteční v naší farnosti historicky 1. volba
do pastorační rady farnosti. Tato rada je
podle Kodexu kanonického práva poradním
a pracovním orgánem kněze, a její složení,
volby, ustanovení a způsob práce se řídí stanovami vydanými Královéhradeckým biskupstvím. Poprvé je volena na dobu 2 let,
poté na 4 roky. Kandidáti do pastorační rady
jsou zveřejněni na nástěnce v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polici n. M.
a na webových stránkách farnosti.
Na sklonku velikonoční doby, a to
v neděli 2. června, pak čeká naši farnost
radostná iniciační slavnost, kdy společně
s některými dětmi z farnosti prožijeme 1.
přijetí svátostného pokrmu Ježíše Krista.
Ustanovil ho jako novou smlouvu mezi člověkem a Bohem při poslední večeři s učedníky v Jeruzalémě, před svým ukřižováním.
Připomněli jsme si to na Zelený čtvrtek.

V sobotu dne 4. května 2019, pořádá polická farnost již tradiční MÁJOVOU POUŤ
do Vambeřic v Polsku. Putuje se pěšky po památné Vambeřické poutní cestě, malebnou krajinou
Policka, Broumovska a Radkowska. Pouť bude zahájena v 7.30 hod. v chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Polici n. M. požehnáním poutníků a zakončena mší svatou od 16.00 hod. v bazilice P. Marie ve Vambeřicích. Zpáteční cesta bude zajištěna dvěma autobusy do Police n.
M., s odjezdem v 18.00 hod.

Liturgický kalendář:
1. května 5. května 8. května 12. května 15. května 16. května 19. května 21. května 24. května 26. května 31. května 1. června 2. června -

Svátek práce, státní svátek
3. neděle velikonoční
(cyklus C)
Den osvobození, státní svátek
4. neděle velikonoční,
Den matek
Den rodin
Svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech
5. neděle velikonoční
Památka P. Marie, Matky církve
Slavnost PANNY MARIE,
POMOCNICE KŘESŤANŮ
6. neděle velikonoční
začátek novény ke Slavnosti
Seslání Ducha svatého
Den dětí
Slavnost Nanebevstoupení Páně,
přeložená z 30. května, se slav
nostním 1.svatým přijímáním dětí

Přehled bohoslužeb v květnu:

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

Úřední hodiny:

yy v úterý po bohoslužbě (19. – 20. hod.)
yy ve středu po bohoslužbě (9. – 10. hod.),
yy případně podle potřeby po domluvě s knězem.
Internetové stránky: www.farnostpolice.cz
Každou květnovou neděli - 5., 12., 19. a 26.
5. od 17.00 hod., bude v kapli P. Marie Sněžné
na Hvězdě Májová pobožnost.
Přejeme všem krásné májové dny.
za ŘK farnost Police n.M.
Ing. Jan Troutnar

MĚSTSKÁ POLICIE
V uplynulém období jsme mnohokráte
kontrolovali dodržování zákazu kouření na
autobusovém nádraží, bohužel jsme zde museli provinilcům uložit celou řadu pokut, situace
se ale nelepší.
Skupina vandalů, která před ZŠ rozhodila ochranné ploty po zásluze zaplatila nezanedbatelné pokuty. V tomto případě se stále
jedná o ty samé osoby, jejichž koníčkem je
opakující se ničení věcí po městě. Páchají to
pod vlivem alkoholu, bezohledně…
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S agresivní osobou pod vlivem alkoholu
jsme se projeli na záchytnou stanici do Hradce
Králové, bohužel jiné cesty nebylo.
V Ostašské ulici dochází stále k porušování dopravních předpisů a to v místě na křižovatce se spojnicí do ulice na Sibiři a za domy,
kde se stále parkuje v prostoru křižovatky
a v protisměru. To samé při vjezdu na Malou
Ledhuj, kde značka zákaz stání je spíše považována za okrasný doplněk v krajině.
Zatkli jsme osobu v celostátním pátrání,

které se bláhově myslela, že je v našem městě
v bezpečí.
Zajišťovali jsme bezpečnost a usměrňovali dopravu při úklidu města v rámci Dne Země.
Zabezpečovali jsme Velikonoční trhy,
prověřovali jsme funkčnost semaforů na trase mezi Bukovicí a Pěkovem. Pomáhali jsme
zraněným u dopravní nehody, usměrňovali dopravu a prováděli preventivní kontroly
u školy.
ved.Strážník MP Petr Zima
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ZE SPORTU

Želvy porazily lídra soutěže, Šneci otočili zápas proti Velichovkám

V dobré formě zastihl úvod soutěže starší přípravky oba polické celky.
Pěkné počasí na počátku dubna vyhnalo naše mladé fotbalisty na zelený pažit.
Ještě před startem soutěže cestovali Šneci
do Náchoda na přípravný zápas proti místnímu FK. Na zrekonstruovaném areálu
na Hamrech jsme sehráli celkem pět zápasů. Po zranění ruky se do sestavy vrátil
Saša Palla. Zápasy vyzněly lépe pro FK
Náchod takto: 4:0, 5:1 (branka: Šimon
Krtička), 3:3 (2x Šimon Krtička, Vojtěch
Jelínek a premiéra Stázky Denygrové
na pozici brankářky), 5:0 a 6:4 (2x Jiří
Kiezler, Ondřej Ducháč, Vojtěch Jelínek).
První kolo začínalo v neděli 14. dubna.
Šneci cestovali na horkou půdu do České
Skalice. Úvodní zápas nemohl být těžší.
Domácí SK Rozkoš vyhrála poločas 6:3,
naši hráči ve druhém poločasu spíše polevili a odnesli to debaklem 12:4 (branky:
Vojta Jelínek, Marek Kubeček, Alexandr
Palla, Jan Bernard). Šneci si spravili chuť
proti provodovským kometám, které vyprovodili osmi góly (8:1 – branky: 3x Petr
Kiezler, 3x Šimon Krtička, Petr Mitterwald
a Vojtěch Jelínek). Poslední zápas proti
TJ Velké Poříčí byl nejvyrovnanější. Naší
hráči chvíli vedli, pak prohrávali, a nakonec odešli poražení těsně 4:5 (b: Vojta
Jelínek, Matěj Klimeš, 2x Jan Bernard).
Želvy cestovaly rovněž v rámci prvního kola k přehradní nádrži Rozkoš, jen
do vedlejší vsi Velká Jesenice. V útulném
areálu porazili na úvod domácí Velkou
Jesenici/Zábrodí 6:2 (branky: 3x Sebastian
Kollert, 2x Michal Fatka, Samuel Friml).
Nevyzpytatelný tým z Nového Města nad
Metují měl být poražen, ale Želvy doplatily na neproměňování šancí. Zápas skončil
nerozhodně 3:3 a soupeř vyhrál na penalty
3:4. Poslední z trojboje zápasů byl proti
SK Babí. Hráči si s chutí zastříleli a porazili soupeře 11:1 (branky: 2x Jan Dvořák,
2x Matyáš Kolesár, 3x Samuel Friml,
Sebastian Kollert, Jiří Tauc a 2x Jan Zmátlo.
Druhé jarní kolo v pořadí desáté bylo na programu v neděli 21.4.2019. Šneci hráli na domácí půdě, Želvy cestovaly do Provodova.
Před zaplněnými tribunami v Polici nad
Metují se Šneci v prvním zápasu představili
proti MFK Nové Město nad Metují. Kvalitní
první poločas v závěru ovlivnila menší chyba v rozehrávce našeho gólmana a soupeř
se ujal vedení 0:1. Ve druhé půli jsme nevyužili naše šance a soupeř trestal naše
chyby a zvítězil 1:4. Jedinou branku Šneků
dal nejmladší hráč Jirka Kiezler. Zlepšující
se Lokomotiva Meziměstí nás prověřila ve
druhém zápasu. Poločas vyhráváme 1:0. Ve
druhé půli jsme přidali a zvítězili 4:1 (b:
Petr Kiezler, Jan Bernard, Matěj Švorčík,
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Anastázie Denygrová). Poprvé se do branky postavil Petr Mitterwald a nevedl si vůbec špatně. V bráně se mu zalíbilo, a proto
odchytal i další zápas proti Velichovkám.
První půlku jsme soupeře k ničemu nepustili a neproměňovali několik dobrých šanci.
Ujaly se pouze dvě střely, soupeř se trefil
jedenkrát. Ve druhé půli jsme měli slabší
pasáž a Velichovky otáčí na 3:2. Naši hráči
ukázali charakter a kvalitu a během poslední
minuty vyrovnáváme a těsně před koncem
otáčíme na vítězných 4:3 (2x Jirka Kiezler,
Vojta Jelínek, Petr Kiezler). Trenér po zápase hráčům děkoval za výborné nasazení
a hráči se mohou těšit na slíbenou pizzu.
Těžké zápasy čekaly na Želvy v Provodově.
Postupně se utkaly s prvním a druhým
týmem
tabulky
a
nevýraznými
Kometami. Právě
Komety
čekaly
na Želvy v prvním zápasu, který
skončil exhibičně
ve prospěch Police
11:1 (b: 5x Michal
Fatka, 3x Samuel
Friml, Jiří Peška,
Matyáš
Kolesár,
Sebastian Kollert).
Druhý zápas byl

pro naše hráče těžší, neboť Hvězdy jsou
v tabulce na druhém místě. Želvy podaly
dobrý výkon a vyhrály 5:3 (b: 4x Michal
Fatka, Jiří Peška). Cenného vítězství se
Želvy dočkaly v posledním zápasu proti SK Rozkoš Česká Skalice. Lídra soutěže přehrály bojovností a nasazením
8:5 (b: 5x Michal Fatka, David Klikar,
Sebastian Kollert, Jiří Peška). Dlouhodobé
dobré výkony Michala Fatky neušly pozornosti trenérů konkurenčních klubů.
Největší porce zápasů čeká na hráče i fanoušky v květnu.
Jak si hráči povedou, se dozvíte v dalším vydání měsíčníku.
Daniel Denygr, Jiří Kollert, Jiří Krtička, Luděk Friml - realizační tým starší přípravky
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Ještě malé ohlédnutí
a velké poděkování

Publicita kolem XVI. ročníku Zimního srazu českých
turistů a 52. ročníku Zimního srazu slovenských turistů
byla veliká. Ale přesto mi dovolte, abych teď, kdy je vše
spočítané, vše zaplacené a vše řádně předané, vyslovil
velký dík celému týmu organizátorů za odvedenou práci.
Rád bych je tady všechny vyjmenoval, ale protože paměť
je čím dál tím horší, tak bych určitě na někoho zapomněl.
A tak mi dovolte VŠEM ještě jednou poděkovat za elán,
za trpělivost, za řešení krizových situací, a hlavně za to, že
se kvalitně podíleli nejen na zdárném průběhu celé akce,
ale i na propagaci našeho města Police nad Metují. Dík
patří všem sponzorům a KČT Broumov.
Petr Scholz

Ohlasy na průběh akce

A vůbec jako poslední slova o akci, mi dovolte zveřejnit
pár ohlasů.
Dobrý den,
děkuji za fotky, a hlavně za krásný zážitek, který jste pro
nás připravili. Měli jste to perfektně připravené, zorganizované, úplně jste mě dostali, že se dá i v zimě něco tak
hezkého zažít. Moc Vám děkuji.
S pozdravem Hana Skoupá
Dobrý večer pán Scholz,
ďakujem pekne za správu aj odkaz na stiahnutie fotiek. Sú
krásne, ako aj spomienky na zimný zraz u Vás.
S pozdravom Vadelová Marcela
Děkuji za krásné vzpomínky, bylo to moc fajn, pořadatelé,
průvodci na lyžařských trasách úžasní. Vše klapalo OK.
S pozdravem Vrabcová
Děkuji za obrázky. SRAZ se vám povedl! Jiřina Haflerová
Za všetkých účastníkov zrazu z Ružomberka by som
chcela poďakovať všetkým organizátorom za nádherné
štyri dni, ktoré ste nám pripravili. Spoznali sme srdečných
ľudí a objavili krásny kút Česka, kde sa oplatí vrátiť.
Veď to predsa treba spoznať aj v lete.
Zdraví.Mária Hatňanková
Dobrý deň pán Peter.
Ďakujem za fotky, ďakujem za skvelé zorganizovanú akciu na ktorej sme si to užili, príjemnú atmosferu a skvelých ľudí.
Bolo nám potešením spoznať váš krasny kraj. 23
Prajem všetko dobré – Slávka Varjanová

Jaro i fotbal jsou opět zde

“Poslušně hlásím, že jsem opět zde”, oznámil Švejk nadporučíkovi Lukášovi po jednom
ze svých návratů. A tak je to i s fotbalem.
Nedočkaví příznivci polické kopané se
dočkali zahájení jarní části 1.A třídy dospělých v neděli 24.března. Soupeřem byl vedoucí tým soutěže, Náchod “B”, posílený o několik hráčů z kádru divizního “A” mužstva.
Zatímco na podzim nás tento tým přehrával
a porazil 2:0, tentokrát byl k vidění vyrovnaný
duel, který skončil nerozhodně, bohužel však
ne příliš atraktivním výsledkem 0:0. V penaltovém rozstřelu jsme “překvapivě” úspěšní
nebyli a prohráli v něm popáté v řadě.
O týden později jsme sehráli zápas pro
změnu s posledním týmem tabulky, Novým
Hradcem Králové, na jeho hřišti. Nám je jedno, zda hrajeme s prvním nebo posledním,
zápas opět skončil nerozhodně 0:0. Pamětníci
tvrdí, že Police hrála 0:0 naposled tak před
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sedmi lety a nyní to je dvakrát do týdne.
Na penaltový rozstřel byl po krátké odmlce opět nominován náš penaltový specialista
Jirka Kollert. Ten v tréninku neomylně vymetal pavučiny z horních růžků branky. Tentokrát
zvolil střelu “levačkou” po zemi k tyči.
Nezvolil ovšem úplně správnou stranu tyče
a střela mířila asi metr vedle brány. Tím zhasla
i poslední naděje na úspěch v tomto rozstřelu. Naše unikátní bilance má tak průběžné
skóre 0:6. Nic na tom nedokázal změnit ani
náš nový, výborný brankář Libor Vacho, který
v minulosti chytal v Náchodě a v zimě k nám
přestoupil z Velkého Poříčí. Jak říká předseda
oddílu, my bychom v penaltách neporazili ani
tým domova důchodců. Navrhuji toto tvrzení
ověřit a uskutečnit v rámci tréninku rozstřel
mezi důchodci (zatím jen fotbalovými) v sestavě Klimeš, Švorčík, Čermák, Hauk, Entler,
Tér a členy “A” týmu. Je zde přece jen určitá,

i když mizivá naděje, že by “áčko” mohlo
vyhrát, psychicky se tím posílit, a v duelech
příštích již nezadržitelně kráčet od vítězství
k vítězství.
Dubnové zápasy jsme začali na domácím hřišti s dalším týmem z popředí tabulky,
Černilovem. Fanoušci byli zvědavi, zda návrat
distancovaného Felixe Awuku probudí náš
tým k lepšímu výkonu i výsledku.
Zpočátku jsme byli o trochu lepší než soupeř a vytvořili si několik šancí, z kterých ale
nic nebylo. Ke vstřelení gólu nám pomohla až
penalta (Pepa Klapkovský), nařízená za hraní
rukou. Rovněž druhý gól jsme vstřelili z penalty, tentokrát za faul. Úspěšným střelcem
opět Pepa (kdyby tak v rozstřelech mohl kopat
všechny…). Třetí gól si pro změnu vstřelili
hosté sami, když jejich obránce Tomáš Urban
povedenou hlavičkou překonal vlastního
brankáře. To jiný Tomáš, náš ostře sledovaný
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ostrostřelec Mucha, zatím připomíná dřímající
sopku. Nejenže nevstřelil na jaře gól, ale ani
nevystřelil na bránu. Tak věřme, že se v brzké
době probudí a začne soptit.
Na náš “normální” první jarní gól ze hry
jsme si museli počkat až do 88.minuty zápasu, kdy po výborné individuální akci Pepy
Klapkovského vstřelil naši čtvrtou branku trenérův žolík, veterán Jirka Tauc. Jednu branku
vstřelil i velmi dobrý soupeř, takže celkově
4:1 pro nás.
Neděli následující odjel na zápas do České
Skalice nejen autobus s hráči, ale i autobus
plný fanoušků. To je v této soutěži počin docela unikátní. Fanoušci vytvořili našemu týmu
domácí prostředí a pomohli tak svým dílem
ke zlepšenému výkonu mužstva i vítězství
2:0. První svoji branku v dresu Police vstřelil Matěj Káva a druhou přidal výborný Jarda
Jaroš.
Starší žáci soutěž zahájili na Babí pod

vedením nového trenéra Kamila Švorčíka.
Trenéři dosavadní, Jarda Čermák a Radovan
Řezníček, psychicky nezvládli podzimní nevyrovnané výkony a ne úplně vzornou tréninkovou morálku svých svěřenců a na svůj post
rezignovali. V rámci zpravodajské korektnosti
je ovšem třeba uvést, že zápas nakonec “odkoučoval” Jarda Čermák s Jirkou Taucem
z důvodu zaneprázdnění Kamila (asi nedělní
oběd u Doležalů) v době konání zápasu. Kluci
podali docela dobrý výkon a nad vyspělým
soupeřem vyhráli góly Vojty Kubečka a Vildy
Gaveleka 2:0.
Žáci mladší měli start nadmíru obtížný,
zavítali do Červeného Kostelce. Tam nastoupili proti nejlepšímu týmu soutěže, Červenému
Kostelci/České Skalici. Prohra 1:6 se nijak
nevymykala předpokladům. Jediný náš gól
vstřelil osvědčený bojovník Michal Fatka
po samostatné akci.
Výsledek mohli kluci napravit o týden

později na domácím hřišti v duelu s Teplicemi.
Kluci podali docela bojovný výkon, často se
však připravili o možnost dostat se do dobrých šancí nepřesnými přihrávkami. Navíc
nedokázali překonat jejich fyzicky i fotbalově
vyspělého stopera. Soupeř měl tak daleko více
příležitostí a o výsledku rozhodl třemi velice
povedenými střelami. Takže 0:3.
Mladší přípravka měla zahájit svoji soutěž v Hronově. Nezahájila, protože turnaj byl
z důvodu zimního počasí odložen. Kluci tak
začali až o týden později v Polici. To však bylo
až po uzávěrce tohoto čísla PM, takže čtenář,
toužící znát výsledky tohoto klání, musí vydržet až do června nebo se někde pozeptat.
Tuleni a Lachtani (minipřípravka) spojili své síly dohromady a vystupovat budou
na jaře jako jeden tým. Do lítých jarních bojů
zatím nevstoupili.
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky

SZTAFETA GÓRSKA

Co se stane, když do skal vyběhnou
tihle tři? Robert Krupička, Pavel Brýdl
a Dominik Sádlo si na sobotu 13. dubna
naplánovali, tady u nás za rohem, takovou
trochu punkovou štafetu:-) Na první fotce se můžete podívat, co to bylo za pilu.
Všichni tři výteční vrchaři se prodrali
trasou delší než 60km ze všech nejrychleji a zvítězili. Na rozdíl od většiny z nás,
jsou na tyhle extrémy připraveni. Běžné
populaci nedoporučuje 10 z 10 lékařů.
Gratulace kluci, snad jste to přežili bez
ztrát na zdraví!!
Josef Brýdl
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Motocyklová silnice
začala v Brně

KLUB PŘÁTEL TURISTIKY
SPARTAK POLICE NAD METUJÍ z.s.

18.5.2019

44.ROČNÍK

MEZINÁRODNÍ
POLICKÝ VANDR
START A CÍL JE NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
SPARTAK POLICE NAD METUJÍ
NA TRASY VYRÁŽÍME
MEZI 7 A 9 HODINOU RANNÍ
PRO MALÉ I VELKÉ VANDROVNÍKY ZAHRAJE
BOUČKOVO LOUTKOVÉ DIVADLO
BOĎI JAROMĚŘ, POHÁDKU.
ZAČÁTEK VE 14 HODIN NA VRAŽEDNÉM
POBŘEŽÍ
DĚTI POKŘTÍ NOVÝ HRAD VIRIDIUM

www.turistipolice.cz
DĚKUJEME!!!
Pellentesque imperdiet posuere enim ac molestie. Aliquam rutrum odio ut urna facilisis iaculis. Quisque hendrerit id magna vitae
interdum. Nulla ac dui gravida, varius diam vel, ﬁnibus odio. Etiam in sodales velit. Quisque suscipit, sem in consequat imperdiet,
magna odio volutpat eros, quis aliquet ipsum nibh nec urna. Praesent sodales est quis ligula vehicula, eu semper velit varius.
Nam laoreet turpis viverra pulvinar porttitor. Duis vitae nibh vehicula, mattis mauris sit amet, cursus magna.

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ

Českomoravská asociace motocyklového sportu pověřila Automotodrom Brno, uspořádáním „Jarní ceny Brna“
na Masarykově okruhu ve dnech 13. a 14. dubna 2019. Už ve čtvrtek jsme odstartovali z Petrovic v podvečer a přistáli v půl druhé
v depu. V pátek Miloš Thér z AMK Police n. M. chtěl vyzkoušet
motocykl po opravě. jak jede. Absolvoval tři volné jízdy bez
problémů. V sobotu už se závodilo naostro. První trénink bez
závady. Pohroma přišla v druhém tréninku. Po prvním kole Miloš
projel kolem boxovky a motor bez komprese. Hned se odmontoval
válec a příčina byla jasná. Utrhl se zámek na pístu a pístní kroužek
vykonal své. Zničený píst a poškozený válec. Naštěstí nebyl zničený závodník a zdatný mechanik. Hned se dal do práce. Motorku
jsme postavili „na čumák“ a vypláchli celý prostor pod ojnicí.
Oprava se povedla. V půl sedmé večer se jel první závod. Po startu
se Miloš ujal vedení ve třídě do 175 ccm kategorie Klasik. Trať
nestejnoměrně osychala. Této situace využil Míra Tázler a Miloše
o čtyři metry porazil v posledním kole. "Každá bedna dobrá" je závodníkovo heslo. Zima a ledový vítr nás doprovodily až do neděle.
Druhý závod se jel v půl dvanácté. Miloš se držel od startu statečně,
ale Míra Tázler jel tentokrát na Morbideli, které svého času jezdilo
mistrovství světa. Na delších rovinkách je vidět, že tento stroj má
mírně navrch. Bilance dvou druhých míst není špatná a Miloš se určitě nevzdává. Kdyby nebylo špatné počasí, tak to byl dobrý zájezd.
V Piešťanech se už motocyklové závody nepojedou. Přestavuje
se na mezinárodní letiště. Náhradní závod se jede v Trenčíně
ve dnech 15. a 16. června.
Pro naše fandy a fanynky: Miloš obsadil v anketě „Sportovec
okresu 2018“ druhé místo v technických sportech, za vícemistrem
světa v bezmotorovém létání Davidem Machem.
Za AMK: Čvaňhák

OBEC
BUKOVICE

SSK Pedro Police nad Metují
pořádá - se sponzorskou pomocí polické firmy HAUK s.r.o.. - na
atletické dráze pod sídlištěm sportovně společenskou akci určenou
veškerému obyvatelstvu bez rozdílu věku a výkonnosti

SKI Police nad Metují, z.s.
klub běžeckého lyžování
pořádá 40. ročník silničního běhu

21. ročník

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

úterý 21. května 2019
od 16:00 do 18:30 hodin

v neděli 19. května 2019 v 9:30 hodin
Pořadatel:

atletická dráha pod sídlištěm

v této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech a
dosažený výkon zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kategorií … ti nejmenší
mohou běžet s doprovodem … přijďte si zkusit, za kolik „ uděláte stovku “, vezměte
své rodiče i děti, příbuzné, kamarády, spolužáky, spolupracovníky a třeba i partu od
piva a udělejte si své malé mistrovství na 100 metrů…
přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …
rekord dráhy :

BĚH SÍDLIŠTĚM

12,0 s Jan Voborník 2007

Prezentace a přihlášky: od 9 h, Gagarinova ul. - sídliště v Polici n/M
Starty:

hromadné po kategoriích dle rozpisu

Startovné:

nejmenší 0,-, žactvo 10,-, dorost a dospělí 20,-

Kategorie:

nejmenší děti
předžactvo
žactvo
žactvo
žactvo mladší
žactvo starší
dorostenky
ženy
dorostenci
muži

v případě nepříznivého počasí se akce odkládá …
kategorie mládeže končí v 17:30

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

Proč ?

34

A proč ne …

Přijďte pobejt …

SKI Police nad Metují ve spolupráci s Městem Police nad Metují

2014 a mladší
2012 a 2013
2010 a 2011
2008 a 2009
2006 a 2007
2004 a 2005
2000 - 2003
1999 a starší
2000 - 2003
1999 a starší

110 m
110 m
660 m
660 m
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
3000 m
3000 m

Tratě:

vedeny po asfaltových silnicích na sídlišti

Informace:

Jan Pohl, tel: 608 476 058
Antonín Pohl, tel: 732 165 160
skipolice@seznam.cz

10:00h

10:40h
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Po nabité lyžařské sezóně přišel dubnový odpočinek, měsíc tréninkového volna, ale také regenerace,
schůzování a plánování.
5. 4. jsme se sešli na „posledním mazání“. Dětská
část (viz. přiložené fotky) byla hravá v přírodě, s ohýnkem a malými odměnami pro všechny. Děkujeme
za zázemí Fanče Vítkové, totemy nás uchránily od deště. S dospělými jsme se pak večer sešli v suchodolské
hospůdce. Všem, kteří přišli, děkujeme za podporu,
inspirativní nápady a diskusi.
Během dubna 4. tréninková skupina regeneruje
při pravidelných úterních plaváních, 5. skupina měla
kompenzační cvičení v tělocvičně. Ostatní regenerují
individuálně, přičemž mnozí ladí kola na Aprílovou
osmičku (28.4. Teplice n.M.).
Duben je také dobou, kdy se bilancuje na krajské
a celorepublikové úrovni. 9.4. Police hostila v zasedací místnosti hasičské zbrojnice Valnou hromadu běžeckého úseku krajského svazu lyžařů, kde se hodnotila
proběhlá závodní sezóna a řešily připomínky k plánování další sezóny, včetně termínů závodů, způsobu
organizace atd. (účast za Polici: Jan Pohl, Tonda Pohl,
Helena Pohlová, Míra Hornych, Nikola Řezníčková).
Týden na to se v Trutnově sešla Valná hromada krajského svazu lyžařů (delegáti Jan Pohl, Míra Hornych,
Dušan Hejl).
Celorepubliková VH SLČR se uskuteční 27.4.2019
v Liberci, kam pojedou dva zástupci našeho klubu.
Trenérka 4. skupiny Kristýna Šretrová 15.4.2019
v Liberci obhájila činnost sportovního střediska
(SpS) a díky splněným podmínkám je na další rok
(2019/2020) klub zařazen mezi SpS s finanční podporou SLČR. Děkujeme jí za pečlivou a aktivní trenérskou práci.
Zároveň plánujeme akce pro děti, aktuálně jarní
květnová soustředění. Připravujeme pomalu i ta letní,
podzimní a zimní. Místa jsou potřeba rezervovat včas.
Objednáváme také vybavení (lyže, vosky) na příští sezónu. A stále hledáme trenéry, především pro nastupující ročník 2013.
Někteří neposedové nedodrželi měsíc odpočinku
a zúčastnili se Běhu Babiččiným údolím (Beranovi,
Hůlkovi, Jansovi, Michálkovi), Jan Beran a Maruška
Hornychová se zúčastnili polské Sztafety Górskej
a Jan Pohl si zaběhl maraton v Hannoveru.
První námi organizovaný závod na suchu nás čeká
už 19. 5. 2019 BĚH SÍDLIŠTĚM – již 40. ročník!
Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na tomto jubilejním ročníku!
Fotky ze všech našich akcí a závodů najdete na FB
SKI Police.
SKOL
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, Královéhradecký kraj
a město Police nad Metují
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Nabízíme Vám:
Obědové menu
Minutkový jídelní lístek
Domácí moučníky a dezerty
Možnost pořádání akcí s kapacitou až 130 osob
Možnost pořádání rodinných oslav, firemních večírků,
školení…
Od jara do podzimu otevřeno venkovní posezení
Přijďte ochutnat domácí jídla nebo jen posedět na dobré
pivko, kvalitní rumy, víno s výrobky naší studené
kuchyně či kávu s našimi zákusky.
Otevírací doba:

(Teplá jídla -

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

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

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

POLICIE ČR
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE

ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
NABÍZÍ:

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

Pronajmu

garsonku na sídlišti

Police nad Metují, přízemí,
nájem + voda + elektřina
5000,- Kč/měsíční kauce.
Telefon: 607 589 703
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště - naproti kostelu)
PRODEJ 14. 5. 2019

cena:
Kuřice černé, červené, kropenaté stáří:
12 - 18 týd.
140 - 200,- Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
12 - 18 týd.
140 - 200,- Kč
Kuřice sussex /vysoká užitkovost, hnědá vejce/
12 - 18 týd.
140 - 200,- Kč
Chovní kohoutci
12 - 18 týd.
140 - 200,- Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1 - 3 týd.
80 - 90,- Kč
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/ 1 - 3 týd.
80 - 90,- Kč
Husy bílé
1 - 3 týd.
150 - 160,- Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6 - 10 týd.
260 - 340,- Kč
Holokrčky
1 - 3 týd.
60 - 80,- Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/
1 - 3 týd.
60 - 80,- Kč
Brojlerová kuřata
1 - 7 dní
20,- Kč
Perličky
1 - 6 týd.
90 - 140,- Kč
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158, po - pá 7 - 15 h!e-mail:
info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz
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Výkup a sběr kovového odpadu
Otevřeno od středy 13. 03. 2019
www.sberna.policenadmetují.cz

Ke Koupališti, Police nad Metují 549 54
Provozní doba:

sobota 08:00-11:30
středa 09:00-12:00, 13:00-17:00

Tel: 728138791, 702295670, sberna.police@seznam.cz

Vykupujeme - starý a nový železný odpad a barevné kovy
Barevné kovy: měď, hliník, mosaz, bronz, olovo, nerez

Nevykupujeme - nebezpečný odpad, plechovky od barev, značky, kolejnice,
víka od kanálů, autobaterie, elektroodpad (počítače, monitory, televize) atd...

Třídit se vyplatí - roztříděný železný šrot = vyšší peněžní odměna.
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Číslo nabídky: 18702
Pobočka: Camelot Náchod, Husova 330, 549 54 Police nad Metují

Prodej bytu v OV 2+1, Police nad Metují
725.000,- Kč za nemovitost
včetně provize a služeb
Nemovitost:
Typ nabídky:
Vlastnictví:
Plocha:
Okres:
Obec:
Plyn:
Elektřina:
Voda:
Odpad:
Velikost:
Podlaží:

Byty
prodej
osobní
57 m2
Náchod
Police nad Metují
není plyn
230V
dálkový vodovod
ČOV pro celý objekt
2+1
1z2

Druh budovy:
Topení:
Garáž:
Sklep:
Výtah:
Kabel. TV:
Vybaveno:
Vybavenost:
Energ. třída:

cihlová
Ústřední - tuhá paliva
ano
ne
ne
ne
G - Mimořádně
nehospodárná

Reality 11 Vám zprostředkují exkluzivní prodej bytu v osobním vlastnictví o dispozici 2+1 v širším centru města Police nad
Metují. Parkování možno na dvoře před domem nebo v garáži. Byt se nachází v přízemí. Vstup ze společné chodby do
předsíně se vstupy do koupelny (vana, umyvadlo, bojler), samostatné WC, spižírna, úložný prostor. V předsíni je kotel na tuhá
paliva, dále vstup do kuchyně s jídelnou (orientace jih) průchozí do obývacího pokoje (orientace jih) a dále do ložnice
(orientace západ). Celková podlahová plocha je 57,5 m². IS: obecní vodovod, elektrika původní, vytápění kotlem na tuhá
paliva - ústřední topení. Zaveden telefon, internet. K bytu náleží garáž (vlastníkem město Police n. M.) v bezúplatném
pronájmu. Dále společné prostory (prádelna, kolárna...). Bytový dům se nachází v širším centru města Police nad Metují autobusové nádraží 400 m, škola 400 m, náměstí 600 m, lékaři 800 m. Doporučujeme prohlídku. Financování nemovitosti
zajistíme za Vás. Ev. číslo: 18702.

Daniel Denygr
776 342 569
denygr@reality11.cz
www.reality11.cz/camelot-nachod
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Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
závod 10 v Broumově
přijme

CHEMIKA
- GALVANIZÉRA
Požadujeme:
SŠ vzdělání s maturitou v oboru chemie,
dobrá znalost práce na PC,
odpovídající zdravotní stav.
Nabízíme:
práci na hlavní pracovní poměr,
zázemí stabilní prosperující společnosti,
motivující mzdové ohodnocení,
příspěvky na stravování, dovolenou navíc.
Mzda od 25 000 Kč.
Nástup ihned.

Splňujete-li uvedené podmínky, zašlete životopis
na adresu jaskova.br@koh-i-noor.cz,
tel. +420 491 509 211.

6500
produktů
skladem
…a další doobjednáme
– za příznivou cenu
a v co nejkratším možném termínu.

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

800 404 010
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|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu

Zpravodaj Police 90x132 mm 4B 2019 „6500“

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

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

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

28. 5. 2019 v 15.00 hod.

Police n. Metují

30. 5. 2019 v 15.00 hod.

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

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

Množstevní slevy se neposkytují

Polický měsíčník - květen 2019
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V POLICI NAD METUJÍ

KV�TEN 2019
Pellyho domy

Ostatní akce

DRÁTOVACÍ KURZ �
SRDÍ� KA A KYTI� KY
� tvrtek 23. 5. od 17:00

JARNÍ SPANILÁ JÍZDA
HISTORICKÝCH VOZIDEL
Sobota 4. 5. od 9:00

/ Konferen� ní místnost
Drátování s Lenkou Vítkovou Kozárovou.
Ve�kerý materiál v cen�, ka� dý si odnese min.
2 výrobky. Rezervace na tel. 724 924 863 nebo
emailem na obchod.lenka@email.cz
Cena: 150 K� / osoba.

/ Masarykovo nám�stí

Kolárovo divadlo
D�TI V PASTI SOCIÁLNÍCH
SÍTÍ / Odborná p�edná�ka pro rodi� e
Úterý 7. 5. od 17:00
2 hodiny. P�esn�tolik trvalo devatenáctiletému
mladíkovi z Královéhradecka, ne� vymámil
erotické fotogra� e z dvanáctileté Petry a dal�í
4 HODINY zabralo, ne� ji p�esv�d� il k pohlavnímu styku. Jak tomu p�edejít? Jak pochopit
jejich uva� ování? Jak d�tem vysv�tlit, aby si
nezahrávaly se svou budoucností?
Bude hovo�it preventista Policie � R
kpt. PhDr. Ond�ej Morav� ík, mladý youtuber
Vojta Plachetka a studentky Univerzity Hradec
Králové, Katedra sociální patologie a sociologie. Vstup zdarma.

KONCERT (NEJEN) MAMINKÁM

Ned�le 12. 5. a pond�lí 13. 5.
od 18:00
Vstupné: 80 / 60 K� .

�ENA VL� Í MÁK
St�eda 22. 5. od 19:00
Divadelní p�edstavení je monologem star�í
dámy, která za� ívá ne� ekané citové vzplanutí,
neuv��itelnou, ostýchavou, dychtivou a stejn�
intenzivn� op�tovanou lásku k mu� i je�t�
o deset let star�ímu, ne� je ona sama. I �starý�
� lov�k je�t� � � e, a mo� ná Vás p�ekvapí jak!
Hraje: Hana Maciuchová. Po�ádá VIP Art
Company. Vstupné: 450 / 420 K� .

KONCERT (NEJEN) TATÍNK�M
Ned�le 26. 5. a pond�lí 27. 5
od 18:00
Vstupné: 80 / 60 K� .

OSLAVY 40 LET
M� FU� ÍKOVA
St�eda 8. 5. ,10:00�14:00
/ Mate�ská �kola, Fu� íkova ulice

MEZINÁR. POLICKÝ VANDR
Sobota 18. 5. od 7:00
/ fotbalové h�i�t�TJ Spartak
Trasy 15 a 25 km, start od 7:00 do 9:00.
www.turistipolice.cz

NOC KOSTEL�
Pátek 24. 5.
Více na www.nockostelu.cz

VYCHÁZKA POLICKEM I.
/ STÁRKOVSKÉ BU� INY
Sobota 25. 5. 2019
Botanická, zoologická a geologická vycházka
s Mgr. Kunou za poznáním evropsky významné
lokality Stárkovské bu� iny. P�ihlá�ky, bli� �í
informace a platba p�edem v informa� ním
centru do 23. 5.

P�ipravujeme
M��EM I S MU�EM / 4. 6. Kolárovo divadlo
Divadelní p�edstavení o tom, co � eny d�lají,
kdy� si myslí, � e je nikdo nevidí. Hrají: Kate�ina
Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka
Sedlá� ková, Dá�a Zázv�rková.
POLICKÁ ZEL�A� KA / 8. 6. Masarykovo nám.
Týmy se mohou hlásit do 17. 5.

VYCHÁZKA POLICKEM II. a III / 15. a 29. 6.
Ú� A MUSÍ PRY� / 9. 11. Kolárovo divadlo
V prvním pololetí se známky d�tí rapidn�zhor�ily. Kdo za to nese zodpov�dnost? Samoz�ejm�
u� itelka! A proto je nutné ji ihned odvolat...
Hrají: Petra � palková, David Pracha�, Jana
Jan�ková ml., Kristýna Frejová, Linda Rybová,
Igor Chmela. Prodej vstupenek od 6. 5.

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

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

Muzeum papírových
model�, Zelený dome� ek
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 6. 5., 9:00�17:00
MUZEUM D�TEM
Sobota 25. a a ned�le 26. 5.,
9:00�17:00
P�ímo v expozici je pro malé i velké p�ipravena
interaktivní dílni� ka. Cena dílny je zahrnuta
ve vstupném.

VÝSTAVY:
JOSEF KROPÁ� EK:
SB�RATELSKÉ SNY JOSEFA K.
Výstava historických vyst�ihovánek v expozici
Muzea potrvá do p�lky zá�í.

RV90

/ Muzeum papírových model�
Výstava k � ivotnímu jubileu nejznám�j�ího
autora vyst�ihovánek, pana architekta Richarda
Vy�kovského. Expozice výstavy nabízí pohled
na unikátní tzv. �bílé modely�, tedy modely tak,
jak vznikly pod rukama autora. Díky nim lze
vid�t proces vzniku vyst�ihovánky od první
� áry po tu poslední.

Prodej vstupenek v Informa� ních centrech v Polici nad Metují, Náchod�a Teplicích nad Metují, pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC v kv�tnu: pond�lí� pátek 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00, soboty a svátky 9:00� 11:30 a 12.00� 15.00.

KULTURA

JI�Í KOLLERT
A � T�PÁN HORÁK:
SV�TEM SKAL
do ned�le 19. 5.
/ Zelený dome� ek
Malí�a fotograf p�edstavují svou tvorbu.
A v ní se prolíná téma skal v na�em okolí,
tak jak ji vidí a zaznamenává ka� dý z nich.

ALENA LAUFROVÁ
A KATE�INA KYSELICA:
KORESPONDÁ�
do ned�le 23. 6.

/ Zelený dome� ek
Dv� � eny: gra� � ka Alena Laufrová a designérka
Kate�ina Kyselica si více jak dva roky posílaly
kolá� ované dopisy z Prahy do New Yorku a zp�t.
Z t�chto kolá� í vznikla unikátní výstava, která
p�ibli� uje nejen um�ní dvou výtvarnic, ale
i osobní pohled na sv�t kolem nás.
Vernisá� 23. 5. od 18:00.

Pellyho
domy
Police
nad
Metují
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obrazové ohlédnutí za filmovým festivalem Jeden SVět 2019

K O LÁR O V O DIVADL O

Show Zdeňka Izera 1. 4. 2019

Divadelní představení Prachy !!! - 2. 4. 2019

Divadelní představení Brouk v hlavě - 12.4.2019 1

