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Nové parkoviště pod Havlatkou v Polici nad Metují bude
spolufinancováno Evropskou unií
Na základě podané žádosti obdrželo město Police nad Metují dotaci (ze 73. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu: VÝSTAVBA
A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II. - SC 1.2.) na výstavbu nového parkoviště
při vjezdu do města, v prostoru pod Havlatkou,
u odbočky na Radešov. V loňském roce zajistilo projektovou dokumentaci a stavební povolení,
a v letošním roce počítá s jeho vybudováním. Projekt řeší zajištění kvalitní dopravní infrastruktury,
tedy vybudování parkovacího systému typu P+R
(Park and Ride) poblíž centra města a v návaznosti
na autobusové nádraží, vytvoření optimálních přestupních vazeb s co nejkratší docházkovou vzdáleností a komfortní, bezbariérové a estetické parkoviště. Cílem projektu je vytvořit adekvátní parkovací
kapacity pro návštěvníky města a také pro ty, kteří
využijí parkoviště v rámci přestupu na veřejnou
hromadnou dopravu (VHD), zejména autobusové
linky. Parkoviště bude zajišťovat dopravní (motorovou i nemotorovou) obslužnost území a bude
součástí přestupního uzlu mezi více druhy dopravy.
Na parkovišti budou zřízena odstavná stáni P+R
a K+R (Kiss and Ride), v návaznosti na VHD a odstavná stáni pro BUS. Vznikne zde celkem 47 stání
P+R z toho 3 stání pro ZTP, 4 stání K+R, 36 stání
pro jízdní kola s přístřeškem B+R (Bike and Ride)
a 2 odstavná stání BUS (pro linkové autobusy, linky v prodlevě apod.). Dále bude vybudován objekt
veřejného WC s přístřeškem, veřejné osvětlení, odpočinková zóna, chodníky a zpevněné chodníkové
plochy, chodníky v ul. Husově, dešťová kanalizace
a provedeny vegetační úpravy (zeleň). Realizace
parkoviště si vyžádá demolici stávajícího objektu
č.p. 200. V současné době jsou vozidla parkována
popř. odstavovaná na místech, která k tomu nejsou
určena, a snižuje se tak nejen bezpečnost a plynulost
provozu, ale v centrální části města také její historický ráz. Město řeší dlouhodobě problém s nedostatkem volných parkovacích míst, a to zejména na
Masarykově náměstí. V ulicích přímo navazujících
na náměstí není parkování a odstavování vozidel ve
větší míře možné, popř. je omezeno nebo zakázáno
místní úpravou. K parkování je pak využívána především ulice Tomkova, ale i ulice Tyršova, Husova
a Pod Havlatkou, u kterých se dá předpokládat, že
mohou být částečně využity pro parkování, ale ne
pro odstavné účely - tj. pro krátkodobá odstavení
vozidel. Vybudování parkovacího systému - parkoviště P+R, B+R a stání pro BUS pomůže tuto situaci řešit. Zároveň je ale nutné napomoci tomu, aby
zejména místní obyvatelé z okolí města, případně
návštěvníci města, využívali VHD a jiných druhů
dopravy, než je individuální automobilová doprava.
Ing. Pavel Scholz, MěÚ Police n. M.

INFORMACE Z RADNICE

Březen na radnici…

…a s ním i do Police přichází jaro. Zatím
jen pomalu, protože zima se nechce vzdát
a ranními mrazíky a sem tam sněhovou přeháňkou pořád ještě trochu vystrkuje drápky.
Ale sluníčko přeci jen už má sílu a jeho příjemné, hřejivé paprsky jsou jasným důkazem
změny ročního období. Prodlužuje se den,
slyšíme zpěv ptáků a v začínající zeleni se
objevují první jarní květy. Svět je najednou
jakoby veselejší a radostnější, máme více sil,
energie, nápadů a chuti vytvářet něco nového.
Přeji nám všem, aby se podařilo nové plány
zrealizovat, a nejen naše životy, vztahy, ale
i okolní prostředí posunout zase o kousek dál
a pokud možno zlepšit.
Jaro s sebou nepřináší jen radost, ale
i určitá omezení a komplikace. Ve městě se naplno rozběhl zimní úklid chodníků
a komunikací. Podle některých z Vás pozdě
a pomalu. Osobně si to nemyslím, protože se
jasně potvrdilo přísloví „Práce kvapná, málo
platná“, a vývoj počasí nám ukázal, že není
kam spěchat. Vzhledem k charakteru letošní
zimy byla velmi silná vrstva posypu a tím ztížený pohyb po chodnících a složitější úklid.
Díky Technickým službám a některým z Vás,
kteří jste si dokázali zamést kousek chodníku
před vlastním domem, je v tuto chvíli skoro
hotovo a město bude čisté. Další „jarní“ nepříjemností jsou psí exkrementy. Spousta jich
vytála ze sněhu, ale spousta se jich také objevuje čerstvých. Vzhledem k množství spotřebovaných sáčků na exkrementy a počtu psů
ve městě to vypadá, že každý pes je venčen
tak 10x denně a po každé je po něm potřeba
uklizena. Všichni ale vidíme opak. Stále častěji se objevují neuklizené výkaly na trávnících,
ale i chodnících. Pejskaři prosím zamyslete
se a uvědomte si, že svým nezodpovědným
chováním ztěžujete život ostatním občanům,
převážně dětem. Samozřejmě děkuji všem,

kteří po svých miláčcích uklízejí, a není Vás
málo, ale i tak se najdou jedinci, kteří Vám
pověst kazí… Poslední jarní omezení budou
komplikace v dopravě, které s sebou přinesou
rozbíhající se opravy a budování komunikací
nebo chodníků. Jistě jste si všimli, že již začala poslední etapa oprav silnice v Pěkově, bez
objížďky, ale na semafory, která ztíží cestu
na Broumov. Od dubna bude na dva měsíce
omezena doprava na křižovatce před Pellyho
domy, která bude upravena pro větší bezpečnost provozu i chodců. O dalších, navazujících
omezeních a opravách budete průběžně informováni během roku.
Ale vraťme se k původnímu významu
názvu tohoto článku, tedy k radnici a programu, který jsem během března absolvoval. Ještě na konci února proběhla schůzka
s plukovníkem Radkem Bohuslavem, vedoucím územního odboru PČR Náchod, ohledně současné situace, bezpečnosti i budoucí
spolupráce města, městské policie a PČR.
Navštívili jsme Divadelní klub a jednali
o případných úpravách interiéru a poskytovaných služeb. S děvčaty z CKV a IC jsme se
zúčastnili veletrhu cestovního ruchu v Hradci
Králové, pro inspiraci i navázání spolupráce.
Za zmínku stojí, že na této akci byl značkou
„Regionální produkt Hradecko“ oceněn poličák Patrik Lamka, za svoji kávu z pražírny
LamCafé. Gratuluji k úspěchu a doufám, že již
brzy bude tato káva k dostání u nás v Polici.
V dobré náladě jsme zastihli paní Řehákovou
v domově důchodců, při návštěvě u příležitosti jejího významného životního jubilea.
Město prošlo třídenním auditem hospodaření,
v pořádku a bez výhrad, za což patří velký
dík všem odpovědným v čele s vedoucí FSO.
Valná hromada DSO Lesy Policka schválila
hospodaření v lesích za minulý rok a plány
hospodaření na rok letošní. Výjezdní zasedání DSO Policka se uskutečnilo v Machově a
přineslo spoustu návrhů na další spolupráci i

POZVÁNKA

na 2. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2019,
které se bude konat
ve středu

24. dubna 2019
od 17.00 hodin

na sále Pellyho domů
projekty. Nové dotační výzvy a projektové záměry jsme probrali na pracovní snídani MAS
Stolové hory. Regionální kongres Euroregionu
Glacensis s workshopem představení a křtu
atlasu „Euroregion Glacensis na historických
mapách“ proběhl v Rychnově. Nádherný výstup tohoto projektu si můžete prohlédnout
ve studovně městské knihovny. Česko – polská spolupráce byla tématem i na konferenci
rozvoje turistiky v Broumovských stěnách
a Stolových horách v polském Radkowě.
V minulém měsíci proběhlo také několik
jednání s Družstvem vlastníků k uzavření
dohody o narovnání, což byl poslední nutný
krok k dokončení dotační akce „Rekonstrukce
Hlavňovského rybníka“. I přes některé drobné nedostatky, které se podařilo odstranit, je
celá akce zdárně dokončena a rybník již téměř
napuštěn. Věřím, že opět bude dobře sloužit
nejen rybářům, ale i široké veřejnosti, která si
ke koupání „na Hlavňováku“ opět najde cestu.
Jirka Beran

Den Země a životního prostředí
- ukliďme Polici

K naší zázračné Zemi, na které
žijeme a k životnímu prostředí, které nám poskytuje, bychom se měli
chovat s úctou a šetrně, jako moudří
hospodáři. Neměly by to ovlivňovat
momentální nálady nebo stav naší
peněženky, ale měl by to být permanentní postoj po celý náš život, a měli
bychom k tomu vychovávat i naše
děti. Přesto je ale jeden den, který nás
k tomuto vyzívá intenzivněji, a to je
22. duben, celosvětový svátek našeho
životního prostřední, nazývaný Den
Země. Má nám připomenout důleži-

tost zdravého životního prostředí pro
zachování kvalitního života ve všech
jeho formách a umožňuje nejrůznějším skupinám lidí přispět (třeba i
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nepatrně) k péči o tento náš společný
a propojený domov. Každoročně tak
probíhá na mnoha místech řada akcí,
do kterých se zapojují státní organizace, místní samosprávy, školy, nevládní organizace i jednotlivci. V Polici n.
M. se do této akce tradičně zapojuje
základní škola se svými žáky, která
ve spolupráci s městem, TS a společností MP a.s. uklízí okolí města od
poházených odpadů. Do oslavy svátku životního prostředí naší Země, se
může svoji ohleduplností, skromností
a zodpovědným chováním nebo užitečnou aktivitou či úklidem svého
okolí zapojit každý z nás.
Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n.M..
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Březen z pohledu místostarosty

Měsíc, ve kterém přichází první jarní den, začal poměrně zostra, a to dalším
z jednání s majitelem pozemku u rybníka
v Hlavňově, na kterém byl po dobu stavby
uložen sediment vytěžený ze dna rybníka na
základě dohody mezi městem a vlastníkem
pozemku. Tato původní dohoda byla sjednána především pro účely stavebního řízení,
přičemž její charakter byl ryze procesní, a ke
škodě obou stran se několik let nedařilo nalézt
společnou řeč ke sjednání hmotněprávní (tedy
občanskoprávní) dohody. Nicméně bezprostředně po volbách se s vlastníkem pozemku
podařilo dojednat základní principy řešení, ke
kterým jsme v prvních březnových týdnech
dojednali i detaily smluvního vztahu stran
náhrady za uložení, technologie uložení
a odpovědnosti stran, za což patří vlastníkovi pozemku samozřejmě dík!
V prvním březnovém týdnu jsme se již blíže a hlouběji zabývali schématem a strukturou
nových webových stránek města, přičemž
po vyladění detailů bude věc nyní projednána
v pracovní skupině, a následně snad již ve formě poptávky předána dodavateli současného
webu města. Mezi členy pracovní skupiny pak
panuje shoda na tom, že nebude-li současný
dodavatel webu města schopen splnit naše požadavky na nové webové stránky města, bude
třeba provést veřejnou poptávku po novém
dodavateli, který by splnění zajistil v požadovaném rozsahu a kvalitě.
Bez povšimnutí nelze nechat ani činnost
v rámci zastupování města v MAS Stolové
hory. V měsíci březnu proběhla setkání určitých skupin složených ze členů MAS, podnikatelů, či zástupců obcí a NNO (focus groupe), jejichž hlavním smyslem bylo provedení
procesu tzv. evaluace (hodnocení) činnosti
MAS a realizace schváleného strategického
plánu MAS. V rámci těchto jednání se každý mohl vyjádřit ke zjištěním SWOT analýzy, která byla realizována v rámci zpracování
strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), přičemž tímto postupem proběhlo ověření toho, která témata jsou již vyřešená
(či již nejsou důležitá) a naopak, jaká nová témata pro řešení se za uplynulé roky objevila.
Současně se každý v rámci skupin mohl vyjádřit též k vlastní činnosti MAS mimo realizaci
strategického dokumentu, jakož i personálu
MAS. Vedle procesu evaluace pak proběhlo
jednání rady MAS, v rámci kterého členové
rady schválili nové výzvy v sociální oblasti
(program OPZ), tak novou výzvu v rámci
Programu rozvoje venkova, ve které bude
vedle tradičně zemědělských a lesnických
kapitol připravena poměrně silná alokace
pro záměry v segmentu nezemědělského
podnikání (viz samostatný článek v PM březen 2019, s. 6). Poslední z akcí MAS, která
proběhla ještě v měsíci březnu, byla pracovní snídaně uspořádaná pro zástupce obcí
území MAS. Na tomto pracovním jednání
byli zástupci obcí seznámeni jak s již vyhlášenými výzvami, a schválenými záměry, tak
i se záměry, u nichž již probíhá financování,
jakož i s výzvami, které jsou vyhlášeny (MŽP,
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MMR), či jejichž vyhlášení se chystá v následujících měsících (duben, květen). Pro některé
zástupce obcí, kteří jsou ve funkci od loňských
voleb, to byla první takováto pracovní porada v rámci platformy MAS, přičemž těmito
byla tato forma prezentace velmi kvitována!
Pracovníkům MAS tedy patří velký dík!

provedeno zametení všech komunikací, a díky
klimatickým podmínkám bude již probíhat
dočišťování ulic a chodníků od posledních
zbytků posypového materiálu. V tomto směru bych chtěl apelovat především na majitele
vozidel, aby respektovaly přechodné dopravní
značení v rámci blokového čistění ulic!

V druhé polovině měsíce jsem se na pozvání Kanceláře Veřejného ochránce práv
účastnil jednání v Hradci Králové k tématu
poskytování informací a ochraně osobních
údajů. Jednání bylo velice živé a diskuse byla
přínosná. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že
osobně kvituji posun výkladu některých institutů a postupů při poskytování informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, především příklon
k neformálnímu poskytování informací a
precizování procesu při zjevném zneužití
práva na informace (šikanozní podání, výkon
práva k újmě společnosti, apod.). Velmi zajímavým tématem byla i prezentace tzv. testu
proporcionality, který by měl být při posuzování podaných žádostí o informaci prováděn
za účel zjištění, zda vůbec lze požadovanou
informaci poskytnout, resp. zda neexistují jiné
právní nástroje či možnosti, jak poskytnou požadovanou informaci bez nutnosti aplikace zákona o poskytování informací (typicky forma
nahlížení do spisu dle správního řádu, apod.).

K tématu zimní údržby uvedu rovněž
několik faktických poznámek. V průběhu
této zimy jsme spotřebovali enormní množství
posypového materiálu, které značně převýšilo
množství posypové materiálu z předchozích
zim (stejnou praxi potvrdili i silničáři v médiích). Zima byla poněkud nešťastná v tom,
že po čerstvě napadlém sněhu došlo k oblevě,
kterou pravidelně střídaly mrazy. Aplikovaný
posyp se nám tak běžně dostával (i v průběhu jediného dne) pod led, a díky rozsáhlé sítí
místní komunikací a objektivním omezením
(počet techniky, počet pracovníků, zákoník
práce a bezpečnostní předpisy)nebylo vždy
možné na změny počasí včas reagovat. Nadto
je třeba upozornit, že městská technika užívaná k údržbě komunikací je vybavena GPS modulem, který sleduje jak projeté trasy, tak čas
výkonu, a je tudíž doložitelné, v kolik hodin
jsme například zahájili vyhrnování či posyp,
a zda jsou tak ze strany Technických služeb
dodržovány povinnosti stran zimní údržby.
Uznávám, ne vše bylo v pořádku, ale obávám
se, že za současné legislativy a za současného rozsahu sítě udržovaných komunikací
nejsme v řadě případů schopni zajistit více.
Možností je samozřejmě nákup další techniky, či externích služeb, přičemž nás kvalitnější
údržba nebude stát nic víc než větší peníze.
Samozřejmě je pak otázkou volby, co je pro
nás (jako občany) přínosnější, zda nadstandardně provedená zimní údržba komunikací
ve dvou až třech měsících v roce, nebo investice do nových povrchů chodníků, po kterých
chodíme po zbytek roku? Rozpočet města má
v tomto směru své (snad pochopitelné) limity.
Nicméně, rada města se otázkou zkvalitnění a
zpružnění zimní údržby hodlá dále zabývat, a
řešit se jistě bude i kvalita zimní údržby prováděné externími dodavateli.

V neposlední řadě jsme se zabývali požadavky na úklid smetků po zimě, či podněty na nedostatečnou zimní údržbu města.
K první skupině podnětů je třeba říct, že byť
jsme začali s úklidem města téměř o měsíc
dříve, než v jiné roky, beztak jsme nenaplnili
očekávání některých občanů, kteří požadovali provedení úklidu mnohem dříve. V tomto
směru je třeba si uvědomit, že na konci února,
resp. na začátku března panují ještě zimní podmínky, a byť je možná pro někoho nepříjemné,
že musí chodit po nezametených komunikací,
pro nás (a pro zajištění schůdnosti a bezpečnosti) je naopak ponechání smetků celkem
důležité. Přes noc často panují mrazy, nebo
napadne čerstvý sníh, přičemž ponechaný posyp v danou chvíli zajišťuje bezpečnost všech
uživatelů místních komunikací. Negativem je
pak samozřejmě zvýšená prašnost ve chvílích,
kdy se výrazně oteplí, a smetky začnou vysychat. Nyní ke konci března máme „nanečisto“

A závěr mi dovolte, abych Vám popřál
příjemné jarní dny, a především pak příjemné prožití Velikonoc!
Jiří Škop

Kotlíkové dotace 2019

Rada kraje schválila na svém jednání dne
18. 3. 2019 vyhlášení dalšího kola „kotlíkových dotací“. Detaily nejsou zatím známy,
nicméně v tomto směru doporučuji jak sledování krajského doatčního portálu - http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
Pages/Public/GrantPrograms.aspx , tak zahájení přípravy záměru ve smyslu zajištění si
kapacit odborníka (projektanta), který Vám
pomůže Váš záměr zpracovat, navrhnout, případně pak i podat za Vás žádost.
Pro Vaši plnou informovanost zdůrazňuji, že žádosti se opět budou podávat

v elektronické formě v systému DOTIS s tím,
že podání žádosti je de facto dvoukrokové.
Prvním krokem je registrace žadatele, a teprve následně v druhém kroku probíhá podání
žádosti. V tuto chvíli je možné si pročíst text
poslední dotační výzvy z loňského roku, neboť se nepředpokládají přílišné změny, nicméně na finální text výzvy je třeba si počkat
a v případě zájmu sledovat buď dotační portál
Královéhradeckého kraje, nebo web města,
kde se budeme rovněž v rámci aktualit přinést informace o oficiálním vyhlášení dotační
výzvy.
J. Škop, místostarosta
Polický měsíčník - duben 2019

Vize rozvoje města Police nad Metují

Ve středu 10. dubna
2019 od 17.30 hod. proběhne v sále Pellyho domů na
náměstí představení návrhu
„Vize rozvoje města Police
nad Metují“ veřejnosti. Na
vaše otázky budou připraveni
odpovídat zpracovatelé - architekti firmy City Upgrade
s.r.o. Návrh vize si můžete
prohlédnout a připomínkovat
na internetových stránkách:
http://police-nad-metuji.cityupgrade.cz/. Rádi bychom
pozvali co nejširší veřejnost
k diskusi nad budoucností města Police nad Metují
a těšíme se na vaši účast. Na
ukázku přikládáme několik
nových návrhů:

Jedna z variant řešení Masarykova náměstí

Ing. Scholz Pavel,
vedoucí IMŽP
Návrh úpravy Komenského náměstí

Návrh úpravy okolí “špýcharu”

Návrh umístění nové smuteční síně
Polický měsíčník - duben 2019
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Co všechno naše děti dokážou,

aneb příběh jednoho příměstského tábora.
Jarní příměstský tábor v Muzeu papírových modelů se koná pravidelně a to už od roku
2013. Letošní rok byl poprvé podpořen finančně
z grantu MAS Stolové hory. Ale všechny informace o táboře nejspíš už víte a znáte. Kromě
toho, že jsme byli v klášteře v Broumově na několika programech, kromě toho, že jsme každý
den hned ráno chodili cvičit do Zeleného domečku, kromě toho, že jsme odpoledne pracovali
a kromě toho… ještě jsme určitě na nějaké to
„kromě toho“ zapomněli. Ale to nejzajímavější
se stalo ve středu 6. března po obědě.
Středa je takový unavený den. Spousta je
toho už za námi, spousta ještě před námi a venku
zrovna svítilo slunce. Tak jsme děti nechaly vyběhnout na chvilku ven před Muzeum, vybavené
míči nebo kriketem. Neřízeně řízená zábava, kdy
se základy všech okolních staveb pod hlukem
smíchu trochu chvěly.
Po půl hodině děti přiběhly do Muzea za
Martinou a Danielou, protože vymyslely úžasný nápad. „Zítra uděláme bazar,“ volaly jedno
přes druhé. „budeme prodávat věci, které jsme
tady vytvořili a maminky nám upečou buchtu.
Vymyslíme nějaké hry a všechny peníze, které
vybereme dáme nemocným lidem do Hospicu!“
A bylo to na světě.
Pavel dostal za úkol vytisknout podle přesných instrukcí pozvánky a na druhý den zajistit
přesný počet stolů a židlí, aby bylo kde prodávat
a vybírat dobrovolné vstupné. A ve čtvrtek ráno
začaly děti přicházet na příměstský tábor s koláčem, buchtami, přinesly muffiny, zákusky, které
upekly nebo koupily maminky. Přišly s náramky,
které samy vyrobily, se záložkami do knížek…
a odpoledne to vypuklo. Ani jeden z dospělých
jim do přípravy nemluvil, pokud nebyl přímo
požádán. „Pavle potřebujeme pět stolů a devět
židlí.“ „Martino, potřebujeme barevné fixy.“
„Danielo, ještě jeden papír…“ a po obědě už bylo
vidět, jak se na třetí hodinu těší.
A ono skutečně začali přicházet rodiče a kolemjdoucí, lidé s pozvánkami v ruce a všichni

přispívali do kasiček, zakousli si skvělý koláč
nebo muffin, hodili si míčkem na plechovky nebo
proběhli s míčem slalom mezi kužely. Během
hodiny, kdy probíhal bazar a hry, dokázaly děti
vybrat 1.143,- Kč.
My dospělí, co vše bereme velice vážně a
odpovědně. Jak dlouho by nám trvala příprava
takové akce? A pustili bychom se do ní vůbec?
A s lidmi, které známe teprve třetí den?
Spoustě z nás bude připadat tento příběh neuvěřitelný, co děti dokázaly samy vymyslet, zařídit, zorganizovat, připravit a nakonec si to všechno i ohromně užít. Ale když jsme s nimi o bazaru
mluvili, bylo to pro ně prostě úplně normální.
Něco udělat pro jiné, pomoci nemocným…
Nám dospělým v této věci připadl nelehký
úkol, neplést se jim, nemanipulovat je, jen trpělivě pozorovat a být na požádání nápomocen.
A nebylo to lehké, strach z toho že nikdo nepřijde
a budou děti zklamané, strach, že nestihneme vše
včas nachystat, že nebude co příchozím nabídnout….zvládli jsme to. Tahle akce byla skutečně
od prvního nápadu až do samého konce práce jen
a jen patnácti dětí, které se sešly na jarním příměstském táboře v Muzeu papírových modelů.
Nakonec děti napsaly dopis, který jsme
odeslali spolu s penězi a fotkou do Hospice.
Poslední věta z toho dopisu mluví za vše: „Rádi
pomáháme!“
Jak už to tak bývá, dospělým to nakonec nedalo a tak se připojili v závěru. Spolek Apeiron
přidal k penězům ze sbírky 500,- Kč a firma
MycoMedica ještě další 1.000,- Kč. Takže na
účet Hospicu v Červeném Kostelci nakonec od
dětí putuje krásných 2.643,- Kč!
Všem, kteří přispěli, ať už na místě nebo pomohli dětem s výrobou prodejních věcí na bazárek, patří naše veliké poděkování. A to největší
samozřejmě těm krásným 15 dětem, bez kterých
by nic takového nemohlo vzniknout.
A tak nás napadá: není nakonec někdy dobře
nechat je, aby samy něco vymyslely? Protože to
evidentně nemusí být vždycky lumpárny.
Takže: Míšo, Natálko,
Eliško,
Matěji,
Terko,
Karolíno, Tomáši, Sabčo, Emo,
Michale, Jitko, Nelinko, Pepčo,
Nelo a Martine – DĚKUJEME
ŽE JSME MOHLI BÝT
U TOHO. Děkujeme, že jste
nám to ukázali a děkujeme, že
jste to nevzdali! A moc se těšíme, co vymyslíte příště.

Daniela Vojtěchová,
Martina Váňová
a Pavel Frydryh
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Rozpis lékařů

stomatologické služby

duben 2019

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

06. - 07. 04.

MUDr. Lukáš Neoral
491 541 654
ZS Police n. M.
602 333 427
13. – 14. 04. MUDr. Jitka Farná
491 512 277
Medical Cannabis s.r.o. Tyršova 327, Police n. Met.
19. 04.
MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
20. 04.
MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police n. M.
21. 04.
MUDr. Jaroslava Neoralová
602 333 460
Horní 109, Teplice n. M.
22. 04.
MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police nad Metují
27. – 28. 04. DLK s.r.o.
491 582 381
MUDr. Dana Kapitánová ZS Meziměstí, Školní 196
1. 05.
MUDr. Ladislav Růžička ml.
603 479 132
Poliklinika Broumov

Polický měsíčník - duben 2019

Dům na půli cesty

Sociální služba Dům na půli cesty Náchod vznikla v roce 2002 a zajišťuje pomoc
mladým lidem, kteří nejsou schopni řešit svoji
nepříznivou sociální situaci vlastními silami
ani za pomoci blízkého okolí. Dům na půli
cesty - Náchod poskytuje ubytování pro ženy
a muže ve věku od 18 do 26 let po dobu zpravidla 1 roku.
Služba je určena mladým lidem, kteří se
ocitli v těžké životní situaci. Naši cílovou skupinou jsou mladí dospělí opouštějící zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Služby také poskytujeme osobám po odchodu
z nefunkční rodiny nebo osobám, které jsou
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody
nebo ochranné léčby.
Hlavním cílem sociální služby je podpora
uživatelů při zapojení do samostatného běžného života. Dále Dům na půli cesty - Náchod
pomáhá uživatelům rozvíjet pracovní návyky
a dovednosti, které jsou nezbytné pro zařazení
na trh práce. Projekt je zajištěn nepřetržitou 24
hodinovou službou po celý rok s celkovou kapacitou 11 lůžek. Bytové jednotky jsou dvoulůžkové. Součástí pokoje je základní vybavení
– postel, šatní skříň, stůl, židle, uzamykatelná
skříňka, lednice, umyvadlo.
Na závěr bychom rádi uvedli zpětnou
vazbu, kterou nám poskytl jeden z bývalých
uživatelů:
„Dům na půli cesty mě naučil uskromnění, pochopení komunity, jiný i lepší názor na
svět, životní zkušenost nezapomenutelná, obrat životních hodnot o 100%, chuť k práci –
nepopsatelná, dozrání do dospělosti, sociální
pracovníci – naprosto a více v pořádku, kodex
charity naprogramován ku prospěchu…“
Michal Sirka

Únor v technických službách

Přestože zima ještě určitě neřekla poslední
slovo, začali jsme s čištěním komunikací od
posypového štěrku, kterého se za toto zimní
období vysypalo opravdu velké množství.
Použitý posypový štěrk nabízíme k odběru
v areálu TS. V případě zájmu kontaktujte p.
Muchu na tel. 602 772 284 nebo emailu: mucha@tspolice.cz.
Vichřice, které v poslední době zasáhly
nejenom náš kraj, zanechaly nemalé škody.
Následky pomáhali likvidovat i naši pracovníci. V lesoparku na Zděřině vyvrátil vítr několik stromů, které poničily vedení veřejného
osvětlení. V Pěkově u autobusové zastávky
padající strom poničil lampu veřejného osvětlení a dopravní značku.

I na koupališti se už začíná pracovat. Co
všechno předsezónní příprava koupaliště obnáší jsme psali už několikrát. A abychom
mohli odstartovat i tu další koupací sezónu,
tak budeme potřebovat plavčíky nebo plavčice. Jde o brigádu především v prázdninových
měsících a nezbytnou podmínkou je dosažený
věk 18 ti let. Zájemcům poskytne více informací p. Jenka na tel. 725 981 705.
V posledních dnech nás mimo jiné akce
zaměstnává opravování a natírání laviček, které plánujeme v nejbližších dnech rozmístit na
obvyklá místa po Polici a okolí, aby až jaro
propukne naplno, tak bylo vše připraveno.
TS

yy V pondělí 11. března 2019 proběhlo 1. veřejné zasedání nového pěkovského osadního výboru. Jedním z důležitých bodů programu byly investiční akce na rok 2019.
yy Babský bál „Pěkovské ženy“ letos uspořádaly v suchodolském kulturním domě. Hrála skupina „Návštěvníci“ pod vedením p. Josefa Rottera, nechyběla tradiční tombola, to vše v sobotu 16. března t.r.
yy Hned druhý den (neděle 17. 3. 2019) se pěkovští loutkáři představili s pohádkou „Princezna
na hrášku“.
Šárka Pokorná

Poděkování za zimní údržbu v Pěkově

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří mají na starost úklid sněhu v Pěkově. Jedná
se především o občany, kteří se celoročně starají o zastávky autobusů a v zimním období mají
tuto činnost mnohonásobně ztíženou. Jsou to jmenovitě: paní Pohlová, pan Gennert a nově i pan
Knittel. Děkujeme.
Zároveň bych dále rád poděkoval TS Police, neboť se domnívám, že v několika kalamitních
dnech, které nás v této zimě potkaly, situaci zvládly velice dobře. Rovněž děkujeme.
Jakub Pokorný, předseda osadního výboru

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu
Oznamujeme
občanům
Radešova,
Hlavňova, Pěkova a Honů, že po 17. kalendářním týdnu (tedy od 26. dubna 2019) nastane pravidelná změna intervalu svozu
směsného komunálního odpadu z popelnic
z týdenního na 14-ti denní. Svážet se bude
v lichých týdnech (19., 21., … 37.). Změna na
týdenní svoz pak opět nastane v září, a to od
37. kalendářního týdne.

Městské kompostárna a sezónní
otvírací doba ve sběrném dvoře

Od 1. dubna byla opět otevřena městská
kompostárna v ulici V Domkách, vedle areálu polických technických služeb a odpadového sběrného dvora. Otvírací doba je tři dny
v týdnu, a to v pondělí od 17 do 20 hod., ve
středu od 15 do 18 hod. a v sobotu od 8. do
12. hod. Do kompostárny je možné odkládat bioodpad rostlinného původu ze zahrad
a ostatních ploch zeleně, tedy trávu, listí, rostliny vč. plevelů, úrodu, větve a drobné dřevo,
piliny apod. Kompostárnu provozuje firma
pana Filipa Šofra z Velkého Poříčí, a otevřena
bude do 31. října.
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Ve stejném termínu začala platit i sezónní otvírací doba odpadového sběrného dvora,
která je shodná s kompostárnou. Do sběrného
dvora je možné odkládat složky komunálního
odpadu - objemný odpad, nebezpečný odpad,
jedlé oleje a tuky, kovy, běžný tříděný odpad
(plasty, papír, sklo) a tabulové sklo, vyřazená elektrozařízení, svítidla, malé množství
stavebního odpadu a také oděvy, textil a další věci pro Diakonii. Sběrný dvůr provozuje
spol. Marius Pedersen a.s.
Po příjezdu do kompostárny i do sběrného dvora je nutné doložit bydliště, předložit
doklad o zaplacení odpadového poplatku a se
řídit pokyny obsluhy.

Hnědé kontejnery na
bioodpad z domácností

Na některých veřejných stanovištích
tříděného odpadu (u zdravotního střediska, pod Havlatkou, za Pellyho domy,
u dřevěnky, v Malé Ledhuji, v Ostašské ul., na
sídlišti pod kotelnou, na sídlišti pod prodejnou
a u Žďárské ul.) jsou umístěny hnědé kontejnery, určené pro odkládání bioodpadu rostlinného původu z domácností, a především
z kuchyní.

Do hnědých kontejnerů je možné odkládat: slupky a zbytky z ovoce a zeleniny •
kávové a čajové zbytky, filtry a sáčky • zbytky
pečiva • skořápky z vajíček a ořechů • rozměrově upravená papírová lepenka, papírové kapesníky, ubrousky • podestýlka domácích býložravých zvířat • pokojové květiny a uvadlé
řezané květiny bez stuh a jiných plastů.
Naopak tam není možné odkládat:
větve, trávu, listí a kameny ze zahrad (z kapacitních důvodů) • odpad živočišného původu - kosti, vnitřnosti, odřezky a zbytky masa,
kůže • stolní oleje a tuky • exkrementy masožravých zvířat • popel z uhlí a cigaret • prach
a prachové sáčky z vysavačů • směsný a tříděný komunální odpad • textil • chemicky
ošetřené materiály a jiný nebezpečný odpad •
stavební odpad apod.
Uvedený bioodpad ze zahrad je nutné odkládat na domácí komposty nebo do
kompostárny.
Vývoz hnědých kontejnerů zajišťuje spol.
Marius Pedersen a.s. (MP), a to v zimě 1x za
14 dní, po zbytek roku 1x týdně. Svezený bioodpad je kompostován. Pracovníci spol. MP
stále ještě občas zjistí, že do těchto kontejnerů jsou odkládány plastové tašky se směsným
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komunálním odpadem, stavební odpad a jiné
nevhodné odpady, které komplikují zpracování v kompostárně.
Žádáme proto ty, kteří nedodržují výše
uvedené pokyny a doposud nevědí, že plastové tašky se směsným odpadem a jiný
podobný odpad netleje, a proto ho nelze
kompostovat, aby odpad správně třídili
a odkládali tam, kam patří!
Děkujeme za pochopení
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Kam s nefunkční zářivkou či
úspornou žárovkou

Většina domácností už jistě řešila otázku, co s dosloužilou zářivkou, úspornou žárovkou či výbojkou, která po letech přestala svítit. V žádném případě by neměla být
odhozena do popelnice na směsný odpad,
kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická
wolframová žárovka se prostě vyhodila do
popelnice na komunální odpad a z obchodu

se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické
žárovky přestaly vyrábět, a tak v posledních
letech přibývají energeticky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Podle typu místnosti a
svých preferencí volíme buď kompaktní a lineární zářivky, nebo LED žárovky. Vybíráme
různou intenzitu a charakter světla - výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a
nepatří ani do kontejnerů na tříděné sklo či
drobný elektroodpad. Důvodem je jedovatá
rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších
koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví
a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku či úsporku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další možností,
jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je
odevzdat ji ve sběrném dvoře. Obsluha sběrného dvora od Vás zářivku převezme a uloží ji
do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
Zpětný odběr zářivek pro Polici n. M. zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který plně
hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 %
nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že
přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení. Zdarma poskytuje služby sběru

a recyklace světelných zdrojů a svítidel jak firmám a institucím, tak i obcím a běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje
výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za
které plní jejich zákonné povinnosti týkající
se zpětného sběru. Za tímto účelem buduje po
celé České republice širokou síť sběrných míst
a zajišťuje sběr a svoz použitých světelných
zdrojů a svítidel a jejich zpracování, včetně
následného využití materiálu a odstranění
zbytkových odpadů.

Výsledky sběru za loňský rok

V loňském roce bylo v ČR sebráno a k
recyklaci odevzdáno 719 tun světelných zdrojů a 2187 tun svítidel. Díky ekologickému
zpracování se podařilo opětovně využít 94%
materiálů ze světelných zdrojů a téměř 89%
materiálů ze svítidel. Limity dané zákonem se
tak daří plnit na výbornou, a velkou zásluhu na
tom mají především naši partneři - obce. Všem
patří poděkování za pomoc a spolupráci.

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
Podle informací spol. EKOLAMP s.r.o. sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea
V únoru 2019 slavili:
70 let pan Miroslav Šolc
pan Ladislav Biško
pan Petr Hriech
pan Oldřich Němeček
75 let paní Libuše Geislerová
pan Karel Macoun
pan Alexander Turko
pan Antonín Kavka
80 let pan František Hanzl
85 let paní Františka Grütznerová
90 let paní Marie Kobrová

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku,
tj. k 20.3.2019 město Police nad Metují 4042 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
Dagmar Hambálková, matrikářka

KNIHOVNA
Mikroprojekt SLOVEM I OBRAZEM
Knihovna města Police nad Metují spolu s Miejskou Bibliotekou Publicznou im.
CK Norwida ve Świdnici realizuje projekt „Slovem i obrazem“ spolufinancovaný
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční
spolupráce 2014-2020 Interreg V - A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu
Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 /
0.0 / 16_008 / 0001774.
Projekt Slovem i obrazem chce podpořit
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tvorbu regionálních autorů a pomoci jim při
vydání vlastní knížky. Využije k tomu workshop pro začínající autory, vydání 2 knížek
- českého a polského autora se zrcadlovým
dvoujazyčným textem a následnou prezentaci
textů a knížek při literárních setkáních se čtenáři knihoven na české i polské straně v Polici
nad Metují a ve Swidnici.
Hlavní snahou společného projektu jsou
následující body:
yy společné setkání spisovatelů a ilustrátoru
na české a polské straně,

yy seznámení se s grafickou a ilustrátorskou
prací,
yy vydání knih českého a polského autora zrcadlově v obou jazycích,
yy poznání přeshraniční literatury a jejích současných autorů čtenáři,
yy vzájemné porozumění obou národů prostřednictvím současné literatury.
Jednou z aktivit byl otevřený workshop,
který se uskutečnil 21. až 24. března 2019
u nás v Polici nad Metují. Zúčastnilo se ho
šest polských a českých spisovatelů a šest

Polický měsíčník - duben 2019

polských a českých fotografů spolu s odbornými grafiky a fotografem. Během workshopů
účastníci psali, fotografovali a připravovali
krátká literární díla pro tisk.
Výsledky workshopu budou představeny
v podobě velkoformátového tisku a prezentovány při výstavách během závěrečné prezentace projektu v červnu ve Swidnici a v září v
Polici nad Metují.

Společné čtení se Senior
klubem Ostaš

Připomínáme - další společné čtení se seniory nejen ze Senior klubu Ostaš se uskuteční
2. dubna, a pak 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.

Sherlockem Holmesem
v knihovně

V dubnovém hledání se podíváme do databáze, kterou pro vás knihovna předplácí a kterou můžete využít na počítačích v knihovně. Jde
o databázi právních předpisů Konzultant.
Je to elektronická knihovna právních předpisů
tematicky rozdělená do jednotlivých právních
okruhů (modulů). Registrovaným uživatelům
nabízí přístup k právním předpisům, judikátům a dalším odborným textům nejen z účetní, daňové a pracovně právní oblasti. Jednou
z mnoha předností jsou fulltextové vyhledávání a hypertextové odkazy navazujících
předpisů.
Databáze právního informačního systému
Konzultant zahrnuje běžně přístupné zákony a
další právní normy zobrazené v časové rovině od původního až po aktuální znění. Kromě
těchto právních předpisů obsahuje i judikáty
(soudní rozhodnutí) z daňové a účetní oblasti.
Nemalou součástí jsou také vzory smluv a podání, jež jsou zpracovány na základě platných
právních předpisů, s nimiž jsou propojeny
pomocí aktivních odkazů. Vzory smluv a podání lze následně upravovat podle skutečných
potřeb.
Předpisy i moduly jsou navzájem

Zpíváme pro UNICEF

Jsou prý dva důvody, proč přicházíme na
svět. Pro vlastní rozvoj a k pomoci druhým.
Protože se nám v naší zemi žije neobyčejně
dobře, zapomínáme, že vedle je někdo, komu
bychom mohli být prospěšní.
Moderátor koncertu učitelů a žáků ZUŠ
v Polici nad Metují Jiří Trnovský ve středu
20. března posluchačům připomněl, že jsou
na světě milióny dětí, které bez naší pomoci
a díky našemu chování vůči Zemi a druhým
živoří. Koncert „Zpíváme pro UNICEF“ dal
divákům příležitost osobně malinko přispět
k nápravě tam, kde umírají i ještě nenarozené
děti v důsledku hladu jejich matek.
Polický měsíčník - duben 2019

propojeny barevně zvýrazněnými hypertextovými odkazy a citacemi, které jsou nadefinovány na konkrétní místo a umožňují tak práci
s právními normami ve všech souvislostech.
Přehled předpisů:
Bankovnictví, peněžnictví a cenné papíry
Daně
Obecné předpisy
Pracovní právo
Samospráva
Seznam firem v konkurzu
Stavebnictví/Nemovitosti
Účetnictví
Účetní souvztažnosti
Vzory smluv a podání
Zdravotnictví/Hygiena

Například: vy jako řemeslník – zaměstnavatel nevíte, jak zabezpečit, aby váš zaměstnanec Franta, který dostal do užívání vrtačku
(potřebuje ji při své práci), byl zodpovědný
za její ztrátu či poškození. V databázi najdete
vzor i formulář Potvrzení o převzetí předmětu.

Najdete zde i vzor smlouvy na pronájem
movité věci či ukončení nájmu nebytových
prostor pronajatých na dobu neurčitou i na
dobu určitou. Samozřejmě se z vás při používání databáze nestane právník ani my knihovnice nemáme právní vzdělání. Ale jako
možnost získání základních informací určitě
databáze poslouží.
Přijďte se přesvědčit v půjčovní době oddělení pro dospělé, kdy si u výpůjčního pultu
řekněte o heslo a databázi si vyzkoušejte.

Březen - Měsíc čtenářů

vyvrcholí Nocí s Andersenem pro třeťáky v polické knihovně. A v pobočce Hlavňov
Nedělním odpolednem s Andersenem, kdy se
nejdříve bude společně číst a pak při zábavné
soutěži budeme hledat Mistra četby. V době
uzávěrky vše ještě chystáme. V době vydání
měsíčníku už bude jasné, kdo se stal oním
Mistrem četby celého Hlavňova pro rok 2019.
Vaše knihovnice

Nabídka knih:
Kmenta, Jaroslav: Český špion Erwin
van Haarlem.

Autentický příběh muže, který strávil 17 let
v zahraničí pod cizí identitou a 13 let patřil k
nejtajnějším špionům Československa ve Velké
Británii.

Hála, Bohuslav: Dvě ofensivy.

Paměti z bojů v jižním Tyrolsku a na Soči
(1916-1917). Český voják rakouské armády ve
svých vzpomínkách zachycuje průběh bojů na
italské frontě v letech 1916-1917.

Paasilinna, Arto: Chraň nás Pánbůh
před Finem.

I Pánbůh někdy potřebuje dovolenou, aby
si odpočinul nejen od ďábla a jeho zlotřilých
intrik, ale také od nevděčného a neustále válčícího lidstva. Zástupcem se dočasně stane finský
jeřábník Pirjeri Ryynänen… Skvělý humoristický román přináší zamyšlení nad světem, v
němž dobro a zlo občas nabývají nečekaných
podob.

Bandžuch, Tomáš: Dlouhý krok do tmy.

Dokumentární fotografie zachycují průběh
obsazení Šumavy německou armádou na podzim 1938.

Historický kriminální román, jehož děj
je zasazen do Podkrkonoší na přelomu října a
listopadu 1918. Československá republika právě vzniká. To ale neznamená, že nedochází ke
zločinům.

Murakami, Haruki: Komturova smrt.

Hindráková, Hana: Nezlomný.

Lakosil, Jan: Šumava 1938.

Jeden z nejvýznamnějších současných
japonských autorů se představuje rozsáhlou
románovou freskou, do níž zakomponoval magický příběh portrétisty, jemuž se v jediném
okamžiku zbortí dosavadní životní jistoty.

Kadishová, Rachel: Váha inkoustu.

Román americké židovské autorky o dvou
ženách z různých staletí, které pojí láska k vědění a odvaha bojovat za naplnění svého životního poslání.

Román české spisovatelky, odehrávající se
v africké Keni, přináší skutečný příběh plný bolesti, strachu, vzdoru a odhodlání.

Šichtařová, Markéta: Ukradený syn.

Skutečný příběh ženy, která poté, co byla
umístěna v psychiatrické léčebně, bojuje o svého syna.

Tudor, C. J.: Kříďák.

Anglický thriller o dětské hře s křídami, ze
které se záhy stane noční můra.

Dáša Ducháčová

KULTURA
Koncert pěveckých sborů polické ZUŠ
nebyl jen příležitostí věnovat pár korun na
pomoc dětem v bídou postižených oblastech,
tedy celý výtěžek ze vstupného a z darů diváků včetně několika osobních příspěvků donátorů. Pozorný divák si mohl všimnout, že koncert byl i demonstrací schopností a vyspělosti
dětí a mladých lidí, kteří dovedli skoro hodinu
a půl publikum zaujmout a předat poselství,
které sem přinesly. Že totiž ony to nevzdají
a jsou připraveny svět změnit.
Bylo to vidět v odhodlaných tvářičkách,
v obdivuhodné snaze předvést to nejlepší a v konečném výsledku, který by obstál

před porotou jakékoli mezinárodní soutěže.
Výkony dětí všech 5 sborečků polické ZUŠ,
Kapičky, Pramíneček, Pramínek, Studánečka,
Studánka, pod vedením učitelek Miriam
Blažkové a Evy Čapkové, ať ve sborovém
zpěvu, v pěveckých i nástrojových sólech byly
obdivuhodné, včetně vystupování a chování
všech dětí, od nejmenších, až po dospívající.
Závěrečná píseň „Černé oči jděte spát“ se
nesla z Kolárova divadla v podání skoro 80
dětských hlásků jako chorál, poselství, které
vyslali učitelé ZUŠ a jejich žáci. Poselství
soucítění a odhodlání k činům.
Jindřich Horkel
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ

VILÉM PELLY
starší – výročí v roce 2019

Knihovna města Police nad Metují
a organizační složka Pellyho domy si
dovolují požádat širokou veřejnost o
spolupráci.
V souvislosti s výročími narození a úmrtí osobnosti Viléma Pellyho staršího
(1849 – 1939) se obracíme na veřejnost
s prosbou o zapůjčení fotografií nebo
jakýchkoliv jiných dokumentů či předmětů souvisejících s Vilémem Pellym
starším, jeho aktivitami v Polici nad
Metují s a jeho rodinou.
Prosba souvisí se získáním doplňujících
materiálů pro vydání propagačního materiálu a pro uspořádání vzpomínkové
akce.

PELLYHO DOMY
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

3. – 5. 4. 2019, 9:00 – 16:00 hod / Sál
Pořádá MC MaMiNa ve spolupráci
s Pellyho domy.

KURZ KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU

6. - 7. 4. 2019 / Konferenční místnost
Počet účastníků limitován. Více informací a přihlášky předem: tel. 731 422 894
nebo www.kresbapravouhemisferou.cz

KOLÁROVO DIVADLO
ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE!

VYPRODÁNO - 1. 4. 2019 od 19:00 hod

PRACHY!!!

VYPRODÁNO - 2. 4. 2019 od 19:00 hod
Divadlo Palace Praha.

BROUK V HLAVĚ

Pátek 12. 4. 2019 od 19:00 hod
Studio DVA divadlo Praha

Filip Blažek a Jitka Schneiderová v nejhranějším díle francouzského dramatika
Georgese Feydeaua, Co mají společného
téměř dokonalý manžel pan Champboisy
s poněkud slaboduchým hotelovým
sluhou Boutonem?

Máme zájem o fotografie osob, událostí i
budov, spjatých s životem Viléma Pellyho,
stejně tak o zapůjčení předmětů jako jsou
např. láhve od jeho likérů, etikety, osobní
předměty a další. Všechny předměty a
fotografie budou oskenovány nebo vyfoceny a navráceny právoplatným majitelům.
Dále máme zájem o fotografické materiály týkající se budovy Pellyho domů,
zejména interiéru, z období po roce 1939
do rekonstrukce v roce 2007.
V případě Vaší ochoty zapůjčit nám fotografie či předměty, doneste je, prosíme do
Informačního centra v přízemí Pellyho
domů nebo nás kontaktujte na e-mailu
infocentrum@policko.cz či tel. čísle
491 421 501.

Za jakoukoli spolupráci předem děkujeme.

Kolektiv knihovny a Pellyho domů
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Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni? A kdo vlastně nasadil paní Marcele
brouka do hlavy?
Hrají: Filip Blažek, Jitka Schneiderová,

Roman Štabrňák, Michal Slaný, Lukáš
Král, Lucie Pernetová / Anna Fixová,
Petr Pěknic, Štěpán Benoni, Berenika
Kohoutová, Jiří Ployhar, Kristýna Janáčková, Lukáš Kofroň / Václav Liška, Mojmír
Maděrič.
Vstupné: 520 / 490 Kč

Polický měsíčník - duben 2019

MUSICA DOLCE VITA:
GALAKONCERT 15 let s Vámi

Středa 24. 4. 2019 od 19:00 hod
Žofie Vokálková (flétna), Daniela Demuthová (mezzosoprán), Zbyňka Šolcová (harfa)
Soubor MUSICA DOLCE VITA má na svém
kontě stovky koncertů ve všech koutech naší
vlasti, ale také v Německu, Polsku a Litvě.
Trio vystupovalo v posledních letech na řadě
mezinárodních i tuzemských festivalů a bylo
hostem koncertních cyklů např. Moravské
filharmonie Olomouc, Jihočeské komorní
filharmonie či Teplické komorní filharmonie.

úkolem. Sehnat peníze, které komunistům
vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl.
Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina,
vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich
obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za
svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak
vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh člověka,
o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér Ondřej
Trojan přináší na plátno nejen napínavý
thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o
nezvratná archivní a očitá svědectví. Drama /
Historický. Česko / Slovensko, 2018, 145 min.
Vstupné: 80 / 70 Kč držitelé PellyKarty

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

Čtvrtek 11. 4. 2019 od 17:30 hod
Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který
otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její
zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její
kmotříček Drosselmeyer o Štědrém večeru, ji
k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí
do záhadného a fantastického paralelního
světa. Právě tam se Klára setká s vojákem a
louskáčkem Filipem armádou myší a regenty,
kteří spravují tři říše: Říši sněhových vloček,
Říši květů a Říši sladkostí. Klára s Filipem
musí vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje
krutá Perníkářka , získat Klářin klíč a pokud to
bude možné vrátit nestabilnímu světu harmonii. Dobrodružný / Rodinný / Fantasy.
USA, 2018, 100 min.
Vstupné: 70 / 60 Kč držitelé PellyKarty

ZLATÝ PODRAZ
Na programu zazní: Vivaldi, Mozart, Chopin,
Debussy aj.
Vstupné: 150 Kč

TRACYHO TYGR

Sobota 27. 4. 2019 od 19:00 hod
Hraje DS Kolár Junior aneb „mladá krev
nastupuje“
Parta mladých studentů objeví knížku Williama Saroyana Tracyho tygr, která je natolik
nadchne a zaujme, že se spontánně rozhodnou zahrát si jí na divadle. Protože je o lásce,
touze a odvaze jít si za svým snem a především o fantazii! Nadchnou pro ni i vás?
Dramatizace a režie: Jaroslav Souček
Vstupné: 70 Kč

KINO
TOMAN

Úterý 9. 4. 2019 od 19:00 hod
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby,
která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby
Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního
obchodníka s obrovskou mocí a zásadním
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Úterý 16. 4. 2019 od 19:00 hod
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve
stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní
linii snímku tvoří osudová láska mladého
právníka a sportovce Franty k tanečnici Michelle, s kterou se seznámí na poválečném
Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě.
Michelle je osudem pronásledovaná dívka,
která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem.
Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i
dva protikladní jedinci trenér Valenta a funkcionář Hrabal, vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona.
Drama / Romantický / Sportovní. Česko,
2018, 106 min.
Vstupné: 80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

Prodej vstupenek:

v Informačních centrech v Polici nad Metují
(tel. 491 421 501) a v Náchodě (tel. 491 462
060), pokud není uvedeno jinak.

INFORMAČNÍ CENTRUM
Regionální produkt – kraslice Hany Váňové
S blížícími se Velikonocemi připomínáme
možnost zakoupit v informačním centru
malované kraslice paní Hany Váňové. Kraslice
máme v prodeji jednotlivě, po dvou i po
třech, ve variantách slepičí, kachní a husí.
Všechny jsou malovány akrylovými barvami,
které jsou voděodolné. Cena se pohybuje od
35 do 49 Kč / ks.

Běžná provozní doba Informačního centra v
DUBNU:
Pondělí, středa
9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00 – 15:00
Polední přestávka:
11:30 – 12:00

Další provoz Infocentra v dubnu:
So 13. 4.
9:00 – 15:00
Pá 19. 4. a So 20. 4.
9:00 – 15:00
Po 22. 4. a Út 23. 4.
ZAVŘENO
Děkujeme za pochopení.

OSTATNÍ
JARNÍ TRH
a VELIKONOCE V DŘEVĚNCE

Sobota 13. 4. 2019 / Masarykovo náměstí a
Stará škola Dřevěnka

PŘIPRAVUJEME
POLICKÁ ZELŇAČKA

POHÁDKU
O LÍNÉM HONZOVI

V NEDĚLI 07.04.2019 OD 15:00
V NEDĚLI 14.04.2019 OD 15:00

Sobota 8. 6. 2019 / Masarykovo náměstí
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Neváhejte a zkuste si se svými dětmi proniknout do tajů papírových modelů a práce modeláře.
A třeba se s dětmi potom začneme setkávat
na našem kroužku.

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

VÝSTAVY:

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

DUBEN 2019

Nechte se inspirovat krásou papíru a skvělými úspěchy našich členů a přijďte si zkusit
práci modeláře do Muzea!
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
450,- Kč)

JOSEF KROPÁČEK:
SBĚRATELSKÉ SNY
JOSEFA K.

Muzeum papírových modelů
Od 1. 4. do 15. 9.
Podle otevírací doby Muzea

Výstava z největší sbírky vystřihovánek
v Muzeu. Přijďte se podívat na historii tištěnou na papíře! Některé z exponátů zapůjčil
sběratel na výstavu vůbec poprvé!

Z rozhodnutí Rady města bude VELIKONOCE V MUZEU
Muzeum v zimním období (od Od čtvrtka 18. do pondělí
října do dubna) s platností od 1. 22. dubna
4. 2019 v úterý a ve středu pro od 9:00 do 17:00 hodin
veřejnost UZAVŘENO.
Svátky jara budeme slavit i v Muzeu. Po ceDěkujeme za pochopení

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pondělí 1. 4.
od 09:00 do 15:00 hodin

lou dobu Velikonočních prázdnin bude otevřeno od 9:00 do 17:00 hodin a pro všechny,
ale hlavně pro nejmenší, bude připravena
dílnička přímo v expozici!

Není to apríl! Každé první pondělí v měsíci –
kromě prázdnin – jsou dveře Muzea pro
všechny návštěvníky otevřeny ZDARMA!

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
27. a 28. dubna

od 9:00 do 17:00 hodin
Využijte možnosti prohlédnout si nově předělanou expozici, včetně dvou unikátních
výstav, nebo jen tak zavzpomínat na svoje
mládí spojené s časopisem ABC.

Modelářský kroužek

Každý čtvrtek
15:00 – 17:00 hodin

Nově se budeme na kroužku setkávat ve
čtvrtek od 15:00 hodin. Na programu
kroužku a obsazení aktérů se nic nemění 
Luboš Matěna je dětem k dispozici s radou i
praktickou pomocí. Využijte množnost nechat naučit se Vaše děti něco nového a „jiného“ od špičkového modeláře. Luboš Matěna se stává hvězdou nejen Muzea, ale i
v celorepublikovém měřítku!
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Pravděpodobně nejžádanější doprovodná
akce při Muzeu papírových modelů.
Každý poslední víkend v měsíci je pro návštěvníky připravena interaktivní dílnička…
pokud si neporadíte sami, rádi Vám pomůžeme!

Josef Kropáček (*1969, Praha) je jedním z
nejznámějších znalců a propagátorů papírového modelářství a významným sběratelem
vystřihovánek. Je výtečným modelářem, publicistou a organizátorem výstav. U příležitosti životního jubilea J. Kropáčka poodhalujeme tajemství jeho sbírek: Josef na této
výstavě prezentuje vzácné vystřihovánky,
jak slepené, tak na původních arších.
Představuje rarity jedinečné nejen v České
republice, nýbrž také v Evropě.
Se jménem Josefa Kropáčka se setkáváme již
od roku 2004 na stránkách časopisu ABC,
kde čtenáře-modeláře seznamuje s historickými vystřihovánkami prostřednictvím jejich reprintů. Společně s kolegy Stanislavem
Fajkusem a Robertem Pavelkou představil v
(prozatím) dvoudílné edici Papírová archeologie genezi vystřihovánek v časopisu ABC.
Další profilovou publikací je série titulů Papíroví hrdinové.cz, pojednávající o vystřihovacích figurkách českých bojovníků v průběhu staletí. Výstava v Polici nad Metují navazuje na autorovu publikaci Kouzelná historie papírových vystřihovánek vydanou v
roce 2014 u nakladatelství Cpress.
Polický měsíčník - duben 2019

Vystřihovánka jednoplošníku, Československo,
30. léta 20. století

Výstava potrvá do 15. září a vyšel k ní katalog, který je možné si v Muzeu koupit. Stejně
jako publikace Papíroví hrdinové.cz a Kouzelná historie papírových vystřihovánek. Na
polovinu července je pak naplánovaná komentovaná prohlídka výstavy za účasti Josefa Kropáčka.

Výstava je doplněna o výtisky vystřihovánek s představovanými modely a o ty už hotové, tak jak je známe z výstav a z expozice
Muzea.
Tím vzniká ucelené představa o práci modeláře-konstruktéra a výstava mapuje práci na
vzniku modelu. Návštěvník si díky ní bude
moci představit, kolik práce stojí za návrhem modelu ještě dřív, než se dostane do
rukou a pod nůžky modeláře…
V nedělním Aha! Vyšel velice zajímavý článek o panu architektovi. Jeho elektronikou
podobu si můžete přečíst na našem facebooku. A můžeme zaručit, že nad zvraty životních osudů pana Richarda Vyškovského zůstanete stát s nevěřícím pohledem v němém
úžasu… stejně jako na mnoha ostatních obyvatelích tehdejšího Československa se i na
jeho osudu podepsaly politické zvraty 20.
století.

RV 90

ZUŠ POLICE N/METUJÍ:
KRESBA, MALBA, GRAFIKA
Zelený domeček
Výstava žáků polické ZUŠ
Vernisáž ve čtvrtek
4. 4. od 17.00 hodin

Otevřeno podle otevírací doby Muzea

Muzeum papírových modelů
Od 1. 4. 2019 do února 2020
Podle otevírací doby Muzea

RV jsou iniciály nejznámějšího autora papírových vystřihovánek, pana architekta Richarda Vyškovského. Pan architekt oslaví
letos v plné síle 90 narozeniny a Muzeum se
touto výstavou připojuje k řadě gratulantů.

Největší radost nám udělal Luboš Matěna,
vedoucí modelářského kroužku v Muzeu.
S Tatrou 815 VT obsadil třetí místo. A za
model Liaz 18.40 TBV/DD bral konečně vytoužené zlato. Tento skvělý úspěch jen potvrzuje, že Luboš se už na pevno usadil ve
špičce české modelářské scény a jeho výsledky nejsou náhodné.
Poslední víkend v březnu proběhla reinstalace expozice spojená s instalací nových výstavních vitrín v Sálu architektury. Podrobnější informace o nové expozici Vám přineseme v příštím Polickém měsíčníku. Něco o
práci modelářů jste možná zaslechli na vlnách ČRo…

Richard Vyškovský s „bílým modelem“ Chrámu sv.
Víta

Tradiční výstava ZUŠ Police nad Metují v Zeleném domečku.
Tentokrát žáci navazují na výstavu svého
učitele , takže návštěvník bude moci porovnat, co vše dokázal pan učitel svým žákům předat a jak moc se jeho styl projevuje
v jejich práci.

Informujeme…

V minulém čísle Polického měsíčníku jsme
slíbili, že Vás budeme informovat o výsledcích modelářské soutěže v brně, která proběhla poslední únorový víkend.
Naše děti se v konkurenci modelářů z České
republiky, Slovenska a Polska neztratily.
Míša Vaněčková si z Brna odvážela šesté
místo za model hradu Konopiště.
Vojtovi Homolkovi jen těsně unikla „bedna“
a s modelem Tatry 815 se umístil na čtvrtém místě.
V expozici Muzea budou vystaveny unikátní
tzv. „Bílé modely“. Tedy modely, které
vznikly pod rukama autora a právě procházejí zkouškou kvality. Na mnoha z nich jsou
ručně psané poznámku. Mnoho z modelů je
slepených je z části, pouze ten kus, o kterém
autor předpokládá, že by mohl „dělat problémy“.

„Bílý model“ Dvojplošníku

Polický měsíčník - duben 2019

Výstava nabízí pohled do světa dětské fantazie, které se dospělí s narůstajícím věkem
stále víc a víc vzdalují.
Tři představované výtvarné techniky zase
nabídnout širokou škálu možností jedné
každé z nich. A navíc se lze v této konstelaci
podívat, co komu víc „sedí“…
Pozor, termín ukončení výstavy byl kvůli
technickým problémům změněn! Výstava
potrvá do pondělí 22. dubna. Děkujeme za
pochopení.
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Muzeum
v médiích
ČRo Hradec Králové si
nenechal ujít jedinečnou příležitost potkat
se s kurátory v Muzea
a v sobotu 30. 3. odvysílal reportáž z reinstalace expozice.
Časopis Můj svět v pozvánkách na výlety
zval do našeho Muzea.
Slovenský časopis Veterán SK, který se specializuje na automobilové veterány, přinesl
obsáhlou, čtyřstránkovou reportáž o Muzeu.

Za MPM Pavel Frydrych

Programy pro školní a mimoškolní skupiny

Muzeum papírových modelů s nadcházející turistickou sezónou
připravilo několik zcela nových programů pro objednané skupiny.
Programy reflektují nově uspořádanou expozici a pracují s ní. Ale
stejně tak se v nich odráží i možnost poznání Města Police nad
Metují nebo životní osudy významných rodáků.
Programy jsou prioritně určeny pro školní i předškolní skupiny,

ale samozřejmě je lze aplikovat i pro skupiny např. skautů nebo podobných institucí. Pro výběr programu je stěžejním věková skupina
dětí, pro které jsou zamýšleny.
Cena programu je 50,- Kč za dítě nad rámec normálního vstupného. Pedagogický doprovod má vstup zdarma. Zvýhodněná cena
je pouze pro ZŠ a MŠ Police nad Metují.

MUZEUM ŠKOLÁM /poznání skrze zážitek…

MUZEUM ŠKOLÁM /poznání skrze zážitek…

INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
PROGRAMOVÁ NABÍDKA
NA KVĚTEN A ČERVEN 2019
Časová náročnost jednotlivých programů je
spíše orientační, délku programu je možno
upravit podle potřeby. Cena programu je
50,- Kč za osobu, pedagogický doprovod
zdarma.
Základní škola a Mateřská škola v Polici
nad Metují mají na programy snížené
vstupné: 30,-Kč
Programy probíhají v nově obměněné
expozici Muzea.
LOUPEŽ V MUZEU
Děti se seznámí s nově upravenou expozicí
Muzea a nejvýznamnějšími exponáty hravou formou. V Muzeu se totiž stala loupež,
podezřelých je hned několik. Podaří se
dětem ztracený model vypátrat?
• Program je určen pro:
- 1. stupeň ZŠ
Časová náročnost cca 60 min.
HISTORIE MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Vzdělávací program seznamující žáky s historií města prostřednictvím městské zástavby a té nejzajímavějších architektury.
Setkání proběhne formou práce s pracovními listy, exkurzí po významných pamětihodnostech.
• Program je určen pro:
- 1. stupeň ZŠ
- 2. stupeň ZŠ
Časová náročnost cca 90 min.

VÝZNAMNÍ RODÁCI
V Polici nad Metují žilo a tvořilo mnoho zajímavých osobností. Vzdělávací program
představí formou her, výtvarných, dramatických, literárních aktivit žáky s významnými osobnostmi, jejichž jméno je spjato s
městem Police nad Metují. Po absolvování
tohoto programu je možné se domluvit na
programu, který bude zaměřen na konkrétní jednu osobnost a žáci si tak hravou
formou svou znalost prohloubí.
• Program je určen pro:
- 1. stupeň ZŠ
- 2. stupeň ZŠ
Časová náročnost cca 90 min.
NŮŽKY, PAPÍR LEPIDLO
Komentované prohlídka nově reinstalované
stálé expozice spojená s výtvarnou
reakcí na návštěvu v Muzeu. Děti se seznámí se svou první vystřihovánkou.
• Program je určen pro:
- MŠ
- 1. stupeň ZŠ
Časová náročnost cca 60 min.
ABC
Vzdělávací program seznámí žáky s legendárním časopisem ABC. Představí dětem jeden den modeláře a součástí programu je
také prohlídka Muzea s pracovními listy.
Součástí programu je výtvarná dílna, kde si
děti zkusí vytvořit svůj vlastní model.
• Program je určen pro:
- 1. stupeň ZŠ
- 2. stupeň ZŠ

V případě zájmu kontaktujte: Pavel Frydrych, 777 828 657, info@mpmpm.
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INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2019
Jak to chodí v Muzeu
Program žáky seznámí se základní terminologií oboru, ukáže jim zákulisí
Muzea a představí činnosti, které instituce Muzea vykonává. Vyzkouší si
práci v depozitu a dozví se, co obnáší
uspořádat zajímavou výstavu.
• Program je určen pro:
- 2. stupeň ZŠ
Časová náročnost cca 60 min.
Pojďte s námi do Muzea
Program seznámí formou her a výtvarné činnosti děti s tím, jak to v Muzeu či galerii chodí, program je
vhodný ro skupiny, které se chystají
poprvé do Muzea, galerie či jiné podobné instituce.
• Program je určen pro:
- MŠ
- 1. stupeň ZŠ
Časová náročnost cca 60 min.

Já, architekt
Program je vytvořen k nové instalaci
Sálu architektury v Muzeu. Děti se seznámí s historickým vývojem architektury. Na příkladech představy nejvýraznější slohy v Čechách a jeho představitele. Pomocí pracovních listů a
interaktivních činností – haptiky a výtvarných aktivit. Pomůže dětem si
osvojit elementární principy jednotlivých vývojových epoch.
Po absolvování tohoto programu je
možné se individuálně domluvit na
program zaměřený na jednu vývojovou epochu.
• Program je určen pro:
•
- 2. stupeň ZŠ
•
Časová náročnost cca 90 min.

Jak se staví dům
Vzdělávací program k nové instalaci
Sálu architektury v Muzeu. Děti se
hravou formou seznámí s celým procesem, jak se v dnešní době staví
dům.
- 1. stupeň ZŠ
Časová náročnost cca 60 min.

Polický měsíčník - duben 2019

Městys Machov
uvádí divadelní komedii Vasilija Sigareva

SDH Suchý Důl vás srdečně zve na

Detektor lži

21. DUBNA 2019

SUCHÝ DŮL - KULTURNÍ DŮM

v podání divadelního souboru NA TAHU Červený Kostelec

Heebie Jeebies / 19.30
Divokej Bill Revival / 21.00
Fernet Šok / 23.00

Režie: Marcela Kollertová
Hrají: Markéta Bohunková, Petr Máslo, Petr Misík
Černá groteska mapující drsný ruský život v manželství. Naturalismus
manžela a afektované výlevy jeho manželky Vám rozhýbají bránice.
Zdánlivě jednoduchá anekdota skrývá i mnohé životní ponaučení.

Informace +420 602 537 374.

Sběratelé pozor !!!!
Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě
vetešnici, sběratelé a hokynáři ze Lhoty,
pořádaj dne 13.4. 2019 vod 8.00 hod.
na sále hostince, další přeukrutně vohromnou
sběratelskou burzu, na který bude možno
vyměnit či zakoupit /a to je jennou istý/
skvosty nedozírnejch hodnot.
Vítaný ste úplně šecky, kerý se kolem
starožitností a sběratelskejch artefaktů jen
malinko motáte a na kerý jen trochu dejchlo
to kouzlo, vlastnit něco ve sbírce.
Stolky pro nabízející – zadarmo, vlezný taky žánný
….. šecko jen pro ten pocit
Vobčerstvení zajištění

Neděle 7.

dubna 2019 v 17,00 hod.
sál Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč

ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov n. Kn. a Městys Častolovice pořádají 19. velikonoční výstavu

ve dnech 12. – 14. dubna 2019

VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
výstavní areál Častolovice

PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:
-

aranžerie ve stylu staročeských tradic, řemesel a zvyklostí,
práce na starém hrnčířském kruhu s výrobou hliněných nádob,
paličkování „Vamberecké krajky“, vyšívání, háčkování,
ukázka výroby a zdobení krásného patschworku, pletení ozdob,
malování, tepání a zdobení kraslic, předměty z dřevité vaty,
výroba věcí z papíru, foukání skleněných figurek, broušení skla,
výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dřeva a dalšího materiálu,
ukázka zdobení a malování perníků a dalších předmětů,
staročeské velikonoční tradice a zvyklosti ve východních Čechách
symboly velikonočních svátků, české kroje ve stylové úpravě,
ukázka staročeského pečení našich babiček s recepty a návody,
nejen novodobé různé velikonoční velkopekárenské výrobky,
veliká kolekce všech jarních květin v bohaté aranžerii se sklem,
užitková keramika v několika provedení a v moderní aranžerií,
soutěž o nejlepší kolekci kraslic (3 ks) do které se může každý před
výstavou přihlásit, vyhodnocena bude 14. 4. 2019 v 15,00 h.
- po celou dobu výstavy bude přítomna odborná zahrádkářská
poradna s ukázkou různých odborných dokumentů, rad, pouček a
návodů,
- v prodeji bude vše ve spojitosti s velikonočními a zahrádkářskými
potřebami, dále květiny, zeleninová sadba, ovocné stromky a keře,
- poprvé se uskuteční po celou dobu výstavy kulturní doprovodný
program – vystoupení hudebních skupin a orchestrů
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DOPROVODNÝ PROGRAM
PÁTEK 12. 4. 2019
09,00 h. Zahájení prvního dne výstavy
09,00 h. Zahájení soutěže o nejlepší
kolekci kraslic
09,00 h Zahájení odborné zahrádkářské
poradny
09,30 h Slavnostní setkání vystavovatelů
14,00 h. Hudební vystoupení
orchestru BaŠaPa z Holic
17,00 h. Ukončení prvního dne výstavy
SOBOTA 13. 4. 2019
09,00 h. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 h Zahájení druhého dne soutěže
o nejlepší kolekci kraslice
09,00 h. Zahájení odborné zahrádkářské
poradny
14,00 h. Vystoupení hudebního orchestru
Unibigband z Vamberka
17,00 h. Konec druhého dne výstavy

NEDĚLE 14. 4.. 2019
09,00 h. Zahájení třetího dne výstavy.
09,00 h. Zahájení třetího dne soutěže o
nejlepší kolekci kraslic
09,00 h. Zahájeni odborné zahrádkářské
poradny
10,00 h. Hudební skupina „Špunt“
13,00 h. Hudební skupina „Špunt“
15,00 h. Ukončení soutěže o nejlepší
kolekci kraslic
16,00 h. Celkové ukončení výstavy
Vstupné: žáci do 15 let, ZT a ZTP 30 Kč
důchodci 50 Kč, dospělí 80 Kč,
rodinné 170 Kč 2 dosp. + 1- 4 děti
Parkovné po celou dobu výstavy zdarma
Bližší informace na www.zahradkari.com
a na tel. 721311719
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OBRÁZky Z OBÁLKY

VENDULA BERKOVÁ, 16 let, Bukovice
Autorka je žačkou výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují
a studentkou Jiráskova gymnázia v Náchodě. Malba vznikla jako soutěžní práce pod vedením paní učitelky Petry Nádaždyové, pro soutěž
Kvíčerovská sirka, kterou uspořádal Klub sběratelů Policka. Co je na
obrázku z obálky, asi pozná každý, ale proč autorka namalovala právě
Ostaš se dozvíte níže.
Vendulo, proč právě Ostaš?
Zadání znělo jasně a Ostaš je moje oblíbené místo.
Máš v Polici, nebo v Bukovici nějaké nej nej oblíbené místo?
V Bukovici je to určitě potok a v Polici...to je knihovna. Tam chodím hodně ráda.
Co ráda maluješ?
Lidské tělo, figuru a pak krajinu. Různé techniky nemám žádnou obzvlášť oblíbenou.
Mám raději realistické obrazy.
Proč vlastně maluješ? Proč třeba netrávíš čas běháním, nebo jízdou na kole?
No protože mě to baví! Malovala jsme vždycky s tátou, začala chodit do ZUŠ a chodím
tam do teď.
A jak podle Tebe bude vypadat Police, až budeš dospělá. Až nebudeš chodit do žádné
školy?
Stejně, asi se zvětší, přibudou domy.
Co bys chtěla, aby v Polici vzniklo, a teď Ti tady schází?
Víc zeleně. Mám ráda přírodu a trochu mi vadí, že nemůžu třeba projít přes trávník na
autobusáku, lidi tam totiž venčí psy a neuklízejí. No a mě osobně by se dost líbil bazén.
Taky mě mrzelo zavření klášterní zahrady.
Čím bys chtěla být?
Hodně by mě bavilo cestovat a u toho malovat. Nebo bych ráda pracovala v botanické
zahradě. Třeba vyjde oboje.
Je něco na co jsem se nezeptala a mělo by zaznít?
Asi už jen to, že jsem moc ráda, že taková soutěž vznikla a že se ZUŠ zúčastnila.
Myslím, že je dobrý se občas zamyslet a uvědomit si, co je tady hezký, proč to tu má
člověk rád.
Vendulo děkuju a ať se Ti daří a splní se Ti Tvé sny.

Mgr. Martina Váňová

2

Konference Léto v Kladském
pomezí 2019 představí novinky pro
letošní sezónu

Co nás čeká a nemine v hlavní turistické sezóně představí zástupci atraktivit, měst a obcí v úpické Dřevěnce dne
25. 4. 2019 od 9 hod.
Národní kulturní
památka a nejstarší
dům v Úpici bude
hostit prezentaci výjimečných událostí,
jedinečných
turistických
atraktivit,
unikátních expozic,
nově zpřístupněných
naučných stezek a dalších novinek v Kladském pomezí. Svůj
prostor dostanou také certifikované regionální produkty,
mezi něž nedávno přibyly folklorní panenky ze dřeva, zdobené paličkovanou krajkou od Terézie Kalinayové z Vestce
u Jaroměře a dětské látkové plenky paní Ničové z Horních
Rybníků u Červeného Kostelce.
Zároveň zde dojde k distribuci letních turistických novin Kladského pomezí, které nabídnou pestrou nabídku
ze stávajících i nových atraktivit regionu, kalendář akcí a
pozvání na cestovatelskou soutěž Toulavý baťoh a prázdninový Festival zážitků. Ten se letos ponese ve znamení
vojenských památek a nabídne v červenci a srpnu na každý den aktivitu zdarma v českých a polských pevnostech,
zámcích a na bojištích spojených se slavnými bitvami.
Na závěr konference se účastnici mohou těšit na komentovanou prohlídku rekonstruované úpické Dřevěnky, která momentálně bojuje v soutěži o Dřevěnou stavbu roku.
Podrobné informace o konferenci naleznete na www.kladskepomezi.cz v sekci Aktuality.
Mgr. Jiří Švanda
šéfredaktor turistických novin Kladské pomezí

HODINY – přesně tolik trvalo devatenáctiletému mladíkovi z
Královéhradecka, než vymámil erotické fotografie z dvanáctileté
Petry a další 4 HODINY zabralo, než ji přesvědčil k pohlavnímu styku.
Jak tomu předejít?
Jak pochopit jejich uvažování?
Jak dětem vysvětlit, aby si nezahrávaly se svou budoucností?

„DĚTI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ“
mluví preventista Policie ČR: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, mladý youtuber Vojta Plachetka
a studentky Univerzity Hradec Králové, Katedra sociální patologie a sociologie

PRO RODIČE
7. KVĚTNA OD 17 HODIN
KOLÁROVO DIVADLO, POLICE NAD METUJÍ
ZDARMA
Pořádá: Tým pro mládež Náchod ve spolupráci s Policií ČR, Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují
a projektem Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2

Polický měsíčník - duben 2019
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POHLEDY DO HISTORIE
Zapomenuté velikonoční obyčeje z Police nad Metují

Blíží se Velikonoce, které jsou svázány
s řadou církevních i lidových obyčejů. V 18.
století bylo toto období v Polici spojeno také
s několika již dávno zapomenutými projevy
lidové zbožnosti, které jakoby ani nepatřily do této krajiny. Kdo si dnes vzpomene na
pašijové hry hrané při procesích na Ostaš
a na flagelanty, neboli mrskače? Patrně nikdo.
Přitom to tehdy byla velmi živá tradice, udržovaná i navzdory úředním zákazům. Poprvé
bylo provozování pašijových her zakázáno již
v roce 1757 – bez valného úspěchu. V roce
1771 bylo proto konání pašijových her církví
znovu rozhodně zapovězeno. Definitivně se je
ale podařilo vymítit až po vydání císařského
dekretu v roce 1783.

K nejzajímavějším, a také nejvíce bizarním projevům exaltované lidové zbožnosti
v Polici nad Metují patřili v 18. století mrskači, zde zvaní křížovníci. Informace o nich
najdeme v kronice polického koželuha Jana
Legeho: Skrze celý postní čas byli tak zvaní
křižovníci. Ve špitále ležely kříže a planty, též
přes hlavu plátno, by ten, kdo by chtěl kající
skutek vykonat k poznání nebyl, takový šel, dal
2 groše a vzal si plantu a kříž na rameno a
táhli obyčejně na Wostaš, někdy také jen na
kopec k sv. Václavu a pak táhli kříž až na náměstí k P. Marii a zas do špitálu a tam zase
vše odvedli. Též se vynacházeli tací, jenž se
disciplinou [důtkami] mrskali, zakrytý obličej,
záda, nohy a tak zkrvácenou disciplinou někdy
nějaké holce přes bílý fěrtoch hvězdiček krvavých nadělali“…
Na Velký pátek pak byly provozovány pašijové hry, které měly i poněkud antisemitský
nádech. Jedny se konaly na polickém náměstí,
jak nás opět informuje Jan Lege: Na Veliký pátek drželo se procesí okolo rynku, k témuž byl
vždy jeden zjednaný, který musil představovat
Krista Pána, musel kříž táhnouti, kati, židé
k tomu ustrojení okolo něho skákali a divné
posuňky dělajíce na kříž důtkami tloukli, kratochvíle si činili. Mnoho lidu, dívajíc se na
přistrojenou židovskou holotu, ovšem si utrpení Krista Pána k srdci vzali, ale větší díl se
smál, an viděl tu komedii – jakoupak spoluoutrpnost mohlo to celé množství lidu s naším
spasitelem mít, který křesťan?
Pašijové hry byly také součástí procesí,
které vyráželo na Velký pátek k poutní kapli
sv. Kříže na Ostaši. Informuje nás o nich polický soustružníka a kronikář Josef Brandejs:
Sluší se zde zmíniti o tzv. mrskačích, kteří
představovali v 18. století umučení Páně. Na
Velký pátek zařizovali smutný průvod – křížovou cestu, představující z farního chrámu
polického na Ostaš. V čele šel praporečník
v černé haleně, nesl černý prapor, na němž
vyobrazeno bylo utrpení Páně, za ním kráčel
muž představující Krista s těžkým křížem, provázen jsa 4 muži. Za těmito šlo 10 nosičů, kteří
Kristu pomáhali, když zemdlen byl, nésti kříž.
Po nich následovalo 12 mrskačů v bílých halenách, kteří střídavě Krista mrskali. Přišedše
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na horu, představovali umučení Páně. Lid měl
velké účastenství na tomto divadle, které po
mnohá léta se provozovalo.

Historie poutního místa na Ostaši
spadá již do 15. století a je spojena se zázrakem, který se údajně udál u dřevěného kříže
postaveného na památku krveprolití v roce
1421. Kronikář Josef Brandejs později zaznamenal: Stará pověst zní, že jedna dívka
zrakem velmi trpící již osleplá, tento kříž často navštěvovala a u něho se horlivě modlila
a skrze toto její horlivé Boha vzývání opět svého zraku nabyla. Na památku tohoto příběhu
dal opat Jakub v roce 1484 postavit dřevěnou
kapli sv. Kříže, do níž byl kříž přenesen. Od té
doby se kaple na Ostaši stala poutním místem,
na které přicházeli zbožní ctitelé sv. Kříže ze
všech okolních obcí. Mezi nimi vynikal úctou ke kříži polický soused Petr Bílek, kterýžto chtěje mnohé ku většími uctění ostašského
kříže povzbuditi, putoval do Říma s velkou
jak svojí, taktéž i jiných sousedů, horlivostí,
k Jeho svatosti papeži, aby u něho vyprosil
odpustky pro putující na Ostaš. A kupodivu
uspěl. Dne 24. března 1515 byla dvanácti kardinály v Římě vydána bula, udělující stodenní
odpustek tomu, kdož by v pondělí velikonoční
a svatodušní, na slavnost Nalezení sv. Kříže
a svatých Petra a Pavla kapli ostašskou navštívil, tam pokání činil, svátost oltářní přijal
a něčím na ozdobení kaple přispěl. Následkem
toho začaly na Ostaš proudit davy poutníků.
Jejich množství bylo záhy tak velké, že kněží nebyli s to všechny vyzpovídat. Proto bylo
také založeno křížové bratrstvo, které začalo
procesí na Ostaš organizovat. Počet procesí se
posléze ustálil na šesti do roka – dvě pro bratrstvo a čtyři pro ostatní poutníky. Po třicetileté válce se ostašskému poutnímu místu dostalo
i oficiální podpory od samotných opatů, kteří
v jeho uctívání viděli vhodný nástroj rekatolizace. Opat Benno I. nechal proto dřevěnou
kapli důkladně opravit. Poněvadž však kaple v
pozdějších letech již nestačila pojmout množství přicházejících věřící, dal ji opat Tomáš
Sartorius důkladně přestavět a rozšířit. Oltář
v nové kapli sv. Kříže byl vysvěcen samotným
opatem dne 30. června 1669. Opat Tomáš také
od papeže Alexandra VII. vyprosil na sedm let
plnomocné odpustky pro účastníky slavnosti
pozdvižení sv. Kříže (14. září). Žádost o udělení odpustků pak byla každých sedm roků
obnovována.
Zlatým věkem poutního místa na Ostaši
byla první polovina 18. století. Dne 21. září
1711 byl opatem Otmarem položen základní
kámen k novému poutnímu kostelu sv. Kříže,
který byl postaven východně od dřevěné kaple.
Stavbu řídil polický polír Pavel Jelínek a dokončil ji roku 1720. Stará dřevěná kaple byla
posléze zbořena. Hlavní oltář nového kostela
byl zasvěcen sv. Kříži. O něco později dal opat
Otmar vyzdvihnout ještě dva postranní oltáře,
sv. Vavřince a sv. Benedikta, které oba vysvětil 22. září 1739. K novému kostelu se pak

konalo z Police osm procesí ročně – nejslavnější bylo na den Nanebevstoupení Páně, které
vodil sám opat. Velkým propagátorem procesí
na Ostaš byl rovněž benediktinský historik P.
Bonaventura Piter, jenž v letech 1737–1745
působil v Polici jako praeses (duchovní správce) Bratrstva Pany Marie bolestné pod křížem
stojící. Procesí bratrstva na Ostaš měla vždy
ustálený pořádek, který zaznamenal Josef
Brandejs: nejprve šly družičky s korouhvemi, pak šly školní děti, dále P. praeses, výbor
bratrstva, kantoři, ministranti, farář a za ním
muži a ženy z lidu. Cestou se zpívaly nábožné
písně nebo recitovaly – podle předříkávače
(forbátra) – litanie, růženec a jiné motlitby.
Bonaventura Piter v Polici též nově zavedl, se
svolením františkánského provinciála, pobožnost křížové cesty. První proběhla v roce 1743
za účasti guardiána františkánského kláštera
v Kladsku.

Poutní kostel na Ostaši nepřežil o mnoho
let zákaz pašijových her, které se u něj konaly.
Kostel byl zrušen v rámci josefínských reforem v roce 1787. Potkal ho tak stejný osud
jako farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, či
kapli Panny Marie Sněžné na Hvězdě. Kříž,
který byl cílem tisíců poutníků, byl v roce
1788 přenesen do polického kostela na hlavní
oltář. Zde byl umístěn až do roku 1808, kdy
byl přesunout do klášterní chodby. V roce 1792
pak přišlo nařízení, aby byl ostašský kostelík
zbořen. Jeho zvony byly přeneseny do kostela
v Bezděkově a malé varhany, které prý koupil
jakýsi hronovský občan, se časem dostaly až
do Německé Čermné. Kostel byl uvnitř zcela
vyprázdněn, věž stržena a z kostelní budovy
byla zřízena sušírna lnu. Tu si později koupil
Benedikt Teumer, který si na bývalém chóru
zbudoval světničku. Bývalý kostel pak v roce
1820 vyhořel po úderu blesku. Od té doby
z něj zůstaly již pouze holé zdi, které se postupně bortily a byly rozebírány na stavební
materiál. Přesto však bývalé poutní místo lákalo některé poutníky. Jak poznamenal Josef
Brandejs: Z okolních obcí scházívali se jednotliví lidé a ještě i tu pobožnosti křížové cesty
a mnohé modlitby vykonávali. Tak se dělo až
do let 1850, kdy pak mnoho staviva bylo tu
vybořeno, a větší část odvezena byla. Přece
však osud kostela, téměř již úplně zbořeného,
byl jiný. Dne 8. září 1859 byla polickým farářem P. Athanasiem Jeřábkem vysvěcena nová
kaple. Byla postavena Celestinem Velcem
z Pěkova, který dal na bojišti u Santa Lucia
v Italii (6. 5. 1848) slib, že pokud vyvázne
z bitevní vřavy živ a zdráv, obnoví kapli na
Ostaši. Tak se také stalo. Nová kaple byla pořízena dílem z jeho jmění, dílem ze sebraných
příspěvků. Jako stavební materiál posloužily
zbytky zříceného zdiva bývalého kostela sv.
Kříže. Tuto kapli dodnes můžete navštívit
a připomenout si tak nejen zaniklé velikonoční
obyčeje, ale i významné poutní místo.
Jan Tůma
Muzeum Náchodska
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Osudové ženy

V pokračování cyklu nazvaného Osudové
ženy uvedeme další dva příběhy.
První vypráví příběh první české i slovanské světice svaté Ludmily, během jejíhož života byly položeny základy ke christianizaci
Čech a také základy moci Přemyslovců.

Ludmila se narodila kolem roku 860 na
knížecím dřevěném hradu Pšov nad soutokem
Labe a Vltavy v Čechách, severně od Prahy.
Byla manželkou přemyslovského knížete
Bořivoje I., spolu s ním přijala křest. Po smrti Bořivoje vládl nejdříve jeho syn Spytihněv
a po něm mladší Vratislav. Ten byl ženatý
s Drahomírou, kněžnou z kmene Polabských
Slovanů. I Drahomíra brzy ovdověla, bylo jí

v té době asi třicet let, její tchyni kolem šedesáti. Zemští velmožové svěřili regentství
Drahomíře, ale výchovu jejích dětí, Václava
a Boleslava, babičce Ludmile. To bylo jádro sporu a nenávisti mezi oběma ženami.
Ludmila se nakonec uchýlila na své vdovské
sídlo Tetín, nad pravým břehem Berounky.
Tam ji v noci z 15. na 16. září 921 přepadla
Drahomířina družina. Dva vrahové, Tunna a
Gommon, stáhli vyděšenou kněžnu z postele,
a ač prosila o smrt mečem, zardousili ji závojem (někdy se uvádí i provaz). Z Tetína uprchl
Ludmilin kněz Pavel, a tak kněžna neměla ani
církevní pohřeb. Služebnictvo ji zahrabalo
u hradební zdi. Sv. Václav, Ludmilin vnuk,
po převzetí vlády nechal Ludmiliny ostatky
převézt do chrámu sv. Jiří na Pražský hrad.
Z Ludmily se stala první česká světice, „matka České země“, patronka babiček, matek, vychovatelů, ale i vinařů.
Další příběh pojednává o význačné
osobnosti českých dějin Anežce České –
Přemyslovně (1211 – 1282). Výjimečná žena
s neobyčejným životem – princezna a řeholnice. Jedna z nejslavnějších českých světic, patronka Čech, nemocných, chudých a trpících.
Ale také královská dcera a žena, kterou žádal
o ruku sám císař.
Anežka Česká - Přemyslovna se narodila kolem roku 1211 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. Založila klášter sv.
Františka na Starém Městě v Praze a byla jeho
první abatyší. Klášter měl mužskou i ženskou
větev (řád sv. Kláry, klarisky). Zakladatelka
ženské odnože františkánského řádu sv. Klára

udržovala s Anežkou písemně vřelé přátelství
a nazývala ji „sestrou ze všech nejmilejší“.
Sv. Anežka zemřela 2. března 1282.
Svatořečena byla teprve nedávno, 12. listopadu 1989, v Římě za účasti více než 8000
poutníků z Čech a Moravy. Pět dní po její ka-

nonizaci se udál památný 17. listopad 1989,
který znamenal pád totalitního režimu v
Československu. Mnozí v tom vidí duchovní
dar svaté Anežky.
Sv. Anežka se řadí mezi české zemské patrony. Stala se postavou hudebních i literárních
děl. Její socha je např. součástí Myslbekova
sousoší sv. Václava na Václavském náměstí.
Připravil František Janeček

Připomeňme si…

7. duben 1348 – založena Karlova univerzita

Sedmý dubnový den je v českém kalendáři veden jako Den vzdělanosti a je rovněž
oficiálně významným dnem ČR. Ne náhodou.
Pokud se ptáte, proč byl při jeho stanovování
zvolen právě 7. duben, pak vězte, že odpověď
je velmi jednoduchá. Toto datum nese bula
Karla IV., kterou byla 7. dubna 1348 založena
pražská Karlova univerzita. Karel IV. splnil
tak sen svého děda, krále Václava II., který
už v čase svého panování chtěl v Praze zřídit
vysoké učení.
Povolení k založení univerzity od papeže Klimenta VI. získal Arnošt z Pardubic,
budoucí kancléř univerzity, již v lednu 1347.
Karlova zakládající bula prohlašuje, že „lid
Českého království již nemusí žebrat o vzdělání v cizině“. Další listinou z roku 1349 pak
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Karel IV. zaručil univerzitě všechna privilegia a práva na univerzitní hodnosti. První léta
byla plná zápasu o prostředky a prostory, ale
Arnošt z Pardubic se ukázal jako skvělý organizátor, za jeho působení se ustálila organizační struktura univerzity a v roce 1366 vznikly
i její slavnostní prostory – Karolinum. Déle
než šest století se pak Karolinum utvářelo do
dnešní podoby.
Právě založení této univerzity je považováno za symbol rozkvětu vzdělanosti české
země. Vznikla tak první vysoká škola tohoto
druhu ve střední Evropě. Událost nejenže měla
obrovský přínos pro naše školství, ale posílila
i kulturní kontakty našich zemí s Evropou. Při
svém založení měla Univerzita Karlova čtyři
fakulty, v dnešní době jich má 17 (14 v Praze,

2 v Hradci Králové a 1 v Plzni). Jako jediná
česká vysoká škola se Univerzita Karlova řadí
mezi 500 nejlepších světových.
Karlova univerzita má po celou dobu své
existence, tedy již bezmála 700 let, obrovský
vliv na české školství. Stejně jako ostatní vysoké školy v České republice rozvíjí vzdělanost, kterou má připomínat právě dnešní datum. V roce 2010 zde studovalo téměř 50 tisíc
studentů, tj. zhruba šestina všech vysokoškoláků v Česku.
Poděkování si dnes zaslouží hlavně pedagogové, kteří mají nelehký úkol své žáky
a studenty nadchnout k touze vědět víc.
Žákům a studentům všech věkových kategorií
k tomuto dni přeji, aby je touha poznávat nikdy neopustila. Vzdělání je trvalou hodnotou,
kterou nám nemůže nikdo vzít.

6. duben 1896 – zahájeny
1. novodobé olympijské hry

6. dubna 1896 byly zahájeny v Aténách
po staletích první novověké olympijské hry.
Na popud barona Pierra de Coubertina byl
v roce 1894 svolán do Paříže sjezd přátel tělesné výchovy, který se usnesl na organizování
novodobých olympijských her, na nichž by se
objevily i moderní sporty, jako cyklistika, tenis
Polický měsíčník - duben 2019

apod. Byl zvolen Mezinárodní olympijský výbor, kterému předsedal vždy ten, v jehož zemi
se hry měly konat. Za Čechy byl členem výboru zvolen dr. Jiří Guth-Jarkovský.
1. olympijské hry v Aténách byly velmi
okázalé a slavnostní. Od 6. až do 15. dubna
1896 soupeřilo tři sta jedenáct sportovců (výhradně mužů) ze třinácti zemí v duchu starodávného olympijského hesla „Citius, altius,
fortius“ („Rychleji, výše, silněji“). Čeští sportovci v Athénách nestartovali. Jako novinka se
tam objevil i maratonský běh, ve kterém vyhrál
řecký sedlák Spyridon Louis, dosáhl času 2 hodiny, 58 minut a 50 sekund.

Olympijské hry symbolizovaly přátelství
mezi národy. Navazovaly na myšlenku antických her, v jejichž čase byly zakázané všechny
války. Moderní lidstvo tuto ideu udržet nedokázalo, pravidelný čtyřletý cyklus narušily
pouze obě světové války, kvůli nimž se nekonaly OH v letech 1916, 1940 a 1944.

12. duben 1961 - první
člověk ve vesmíru

12. dubna 1961 poprvé odstartoval člověk do vesmíru. Byl jím sedmadvacetiletý
major sovětského letectví, kosmonaut Jurij
Alexejevič Gagarin. V raketě Vostok, která

odstartovala z tehdejšího slavného kosmodromu Bajkonur, jednou obletěl zeměkouli
a letem trvajícím 108 minut otevřel éru létaní
lidí do vesmíru. V době startu mu bylo 27 let.
Jurij Gagarin svým vesmírným letem podstoupil obrovské riziko, protože tehdy ještě nebyly známé mnohé údaje o podmínkách v kosmu. Gagarin byl ve své době
ohromně populární a na propagační cestě kolem světa byl všude, i v Americe, vítán davy
nadšených obdivovatelů. V roce 1968 se zabil při zkušebním letu nového typu letadla ve
věku pouhých 34 let.
Připravil František Janeček

Velikonoce přinášejí zvyky křesťanů i pohanů
tzv. pesach. Ten připomíná událost, při níž
Hospodin zachránil před smrtí prvorozené
syny židovských otroků strádajících v egyptském područí tím, že „vstoupil“ do příbytků,
jež byly označeny krví beránka.
Zvyky: Vynášení slaměné Smrti–Zimy–
Morany–Mařeny, která by bránila budoucímu
životu. Proto někde nese tato neděle název
Smrtná. Vlády se ujalo Líto–Vesna, znázorňované mladým opentleným stromkem.
Jídlo: pečou se beránci

MODRÉ PONDĚLÍ

Hospodyňky v tento den uklízely.

ŽLUTÉ ÚTERÝ

Hospodyňky v tento den uklízely.

ŠKAREDÁ STŘEDA

Velikonoce (latinsky pascha) jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Jsou spojené s památkou umučení a vzkříšení Krista,
je to vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání, které
mělo nastat tři dny po jeho ukřižování. Jsou to
svátky jara, které oslavují probouzení přírody,
její plodnost, naději a lásku. Slaví je křesťané
i židé. Jsou pokládané za počátek hospodářského roku. Přinášejí v sobě příslib nového
začátku. Váže se k nim řada zvyků, z nichž
mnohé sahají do pohanských dob, například
barvení vajec a šlehání pomlázkou.
Velikonoce jsou svátkem pohyblivým,
každý rok připadá na jiné datum. Výpočet
data pro Velikonoce se řídí úplňkem. Podle
křesťanských tradic se slaví vždy po jarní
rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku.
Tímto způsobem stanovená neděle může být
mezi 22.březnem a 25. dubnem. Pokud úplněk
vychází na neděli, jsou posunuty na druhý týden, tedy na další neděli.
České Velikonoce jsou vyvrcholením čtyřicetidenního postního období. Samotný pašijový (svatý) týden začíná Květnou nedělí.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Křesťanská tradice: Ježíš vstoupil s žáky
do Jeruzaléma. Chtěl tam pravděpodobně
slavit židovský svátek nekvašených chlebů,
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Křesťanská tradice: Jidáš zradil Ježíše
a vydal ho do rukou veleknězů. Kněží během
dne pálí snítky kočiček, jež byly posvěceny
předcházející rok na Květnou neděli, se slovy
„Prach jsi a v prach se obrátíš“. Popelem pak
dělají věřícím na čele znamení kříže, proto se
dnu říká i Popeleční středa.
Zvyky: Vymetaly se komíny, proto se dnu
říká někde Sazometná či Černá středa. Tradice
praví: kdo se v tento den mračil, tak mu to zůstalo každou středu v roce.

ZELENÝ ČTRVRTEK

Křesťanská tradice: poslední večeře Páně
s učedníky a počátek největšího půstu v roce.
Název zelený získal den podle zelené barvy
Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení.
Zvyky: utichl hlahol zvonů, neboť ty odletěly do Říma. Leckde se však naopak rozezněly hrkačky, jimž obvykle malí chlapci zaháněli
Jidáše, zvali lidi do kostela.
Jídlo: pouze zelené pokrmy – špenát, zelí,
a to pro zdraví. Kdo se chce zbavit bolesti šíje,
musí se vykoupat v ranní rose.

VELKÝ PÁTEK

Křesťanská tradice: den Kristova zatčení,
odsouzení a ukřižování. Den smutku.
Zvyky: vnitřní a vnější očista nejpřísnějším půstem. Lidé vstávali časně, omývali se
buď v rose, či v potoce, aby zabránili neduhům. Hospodyně zametly před východem
slunce dům i stáj a smetí vynesly za humna,
aby se v domácnosti nedržel nežádoucí hmyz.

V tento den se nesmí ani prát prádlo nebo hýbat se zemí. Z hory vycházejí Blaničtí rytíři,
na Valašsku se zase zjevují skryté poklady.
Jídlo: pečou se jidášky z bílé mouky
a medu, které mají zabránit zrádnému Jidášovu
uštknutí. Mají tvar válečku symbolizujícího
provaz, na němž se Jidáš oběsil. Někde sloužil
k podobnému účelu chléb s medem. Nemělo
se jíst maso.

BÍLÁ SOBOTA

Křesťanská tradice: opět se rozezněly zvony. Lidé podstupovali křty, oblékali bílá roucha. Ta pak nosili až do první neděle po veliké
noci, která se tudíž nazývala bílou nedělí. Bílá
barva má předobraz ve starozákonním judaismu, kdy se muži oblékali při pesachovém šabatu do bílého.
Zvyky: nemá se nic půjčovat. Mělo by se
završit uklízení. Často se v domě bílilo.
Jídlo: večer se podává tzv. hlavička – nádivka z uzeného vepřového masa, vařeného
jehněčího, vajec a zelených bylin.

VELIKONOČNÍ NEDĚLE (BOŽÍ HOD
VELIKONOČNÍ)

Křesťanská tradice: nejočekávanější den.
V noci na neděli byl Kristus vzkříšen, vstoupil
na nebesa.
Zvyky: Děvčata chodí se stromkem ozdobeným pentlemi, čímž přinášejí zdraví a štěstí.
Jídlo: pečený beran, mazance, speciální
velikonoční nádivka či holoubata. Hostí se
návštěvy.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
(ČERVENÉ PONDĚLÍ)

Zvyky: Koledníci vyrazili vyšlehat ženy,
aby neuschly. Akci se podle krajů říkává
pomlázka, koleda, mrskačka, šmikrust či
oblévačka.
Sloužily k ní spletené čerstvé vrbové větvičky, tzv. pomlázky, tatary či žíly. Na Moravě
je rozšířené oblévání studenou vodou, což má
magickou a ozdravnou funkci.
Ženy malují věnce, zdobí i kraslice. Jejich červená barva dala dnu také jméno.
Podarovávaly jimi koledníky, ale také je zakopávaly v rozích chlévů a polí, aby zajistily
jejich plodnost. Společně snědené vejce zajišťovalo i soudržnost či věrnou lásku v rodině.
Připravil František Janeček
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ŠKOLSTVÍ
Prevence na základní škole

Od začátku školního roku dochází k naplňování preventivního programu školy.
Probíhají besedy a přednášky na různá témata. Začali jsme besedou o kyberšikaně realizovanou společností E-bezpečí, která je považována za špičku v této problematice. Žáci
druhého stupně se v knihovně účastnili programu o reklamě (Realita nebo klam). Jednalo
se o velice zdařilý projekt a jsme rádi, že nám
knihovna tuto možnost nabídla. Programy
Etických dílen mají u nás stálé místo, letos jsme je rozšířili ještě i pro první stupeň.
Otázky finanční gramotnosti a zdravé stravy
nám pomáhají odpovídat stálí a osvědčení
lektoři na danou problematiku. S OSPODem
(Orgán sociálně-právní ochrany dětí) řešíme
různé problémy konkrétních rodin, ale nyní
jsme uvítali i možnost besed pro děti o drogových závislostech a čeká nás ještě tématika
trestně-právní zodpovědnosti. Dále probíhají
projekce filmů a diskuse v rámci Jednoho světa na školách. V třídnických hodinách i mimo

ně řešíme různé konkrétní situace a problémy
a snažíme se nacházet východiska.
Naše škola je již delší dobu zapojena také
do projektu Nenech to být, který je elektronickou verzí klasické schránky důvěry.
Kapitán PhDr. Ondřej Moravčík, krajský
koordinátor prevence Policie ČR proškolil
pedagogický sbor v otázkách kyberprostoru
a kyberšikany. Jedná se o svět, ve kterém
dnešní děti a mládež žijí a který přináší svá
pozitiva, ale také úskalí a je potřeba tato rizika nepodceňovat. Jsme velice rádi, že i polická veřejnost bude mít možnost 7. května
2019 v 17 hodin vyslechnout si pana kapitána
Moravčíka, protože právě on má k dané problematice hodně co říci. A odezva této jeho
přednášky v jiných městech našeho okresu
byla velice pozitivní. Neváhejte a určitě přijďte, budeme se na Vaši účast těšit.
Mgr. Kateřina Nekvindová
metodik prevence

Pohádkový workshop pro předškoláky
V únoru 2019 proběhl v ZŠ Police nad Metují
workshop pro předškoláky,
který měl tři části. První
čtvrtek 14.2. děti společně
s pejskem a kočičkou procvičovaly
grafomotoriku
a seznamovaly se se správným držením tužky. O týden později předškoláky ve
škole přivítal Bob a Bobek.
Tato část byla zaměřena na
matematické představy. Celý
workshop byl zakončen 28.
2. Závěrečná část byla zaměřena na sluchové vnímání.
Tentokrát děti pomocí kouzelného sluchátka Macha
a Šebestové zkoumaly a poznávaly různé zvuky, rozkládaly slova a řadily obrázky.
Došlo i na básničky a písničky. V průběhu workshopu
se předškoláci seznámili se
školou a vyzkoušeli si, jak
vyučování ve škole vypadá.
Na závěr obdrželi upomínkový list a dárek. Rodiče
měli možnost vidět své děti
ve školním prostředí, dozvěděli se základy o jednotlivých tématech a obdrželi
materiály pro děti na další
procvičování. Podle ohlasů
se workshop dětem i rodičům líbil a budeme se těšit
na shledání s dětmi v září.

Spolupráce základních
škol Police a Teplice
nad Metují

Vloni se zrodila myšlenka vzájemné spolupráce škol v blízkém okolí. Myšlenek již
bylo hodně, ale tuto se daří převádět v praxi.
V prosinci se poličtí jeli podívat do Teplic,
kde si spolu s místními vrstevníky ozkoušeli
práci s programovatelnou stavebnicí a robotyozoboty. Žáci přitom rozšiřují nejen technické
dovednosti, ale učí se i mezi sebou komunikovat a spolupracovat. Zkušenější nováčkům
vysvětlují, jak s roboty pracovat a radí ozkoušené taktiky.
Obdobně pak vypadala i únorová návštěva
teplických v Polici. Sešli jsme se v předělané
učebně fyziky a společně si zkusili několik pokusů prováděných v rámci projektu Laborky.
cz, do kterého je naše škola zapojena. Dále
jsme sestavovali elektrické stavebnice Boffin
a poznávali některé logické hry. Naši žáci provedli tepličáky budovami školy.
Dnešní doba nabízí široké možnosti
a každá škola tak má svá specifika, různé vybavení a je úžasné, když jsme schopni takto se
vzájemně obohatit, ukázat si, co se osvědčilo.
Dále plánujeme společný výjezd do Nového
Města v rámci projektu Jeden den středoškolákem. Tato setkání nás utvrdila v prospěšnosti
podobných aktivit a budeme s teplickou základní školou rádi dále spolupracovat.
Mgr. Kateřina Nekvindová

Středa dne 10.dubna 2019

Budova 1.stupně ZŠ a MŠ Police nad Metují
Pozvánky budou rozeslány.
Rodiče dětí (nar. v období od 1.9.2012 do 31.8.2013), které nejsou v evidenci MěÚ Police nad Metují,
OÚ Velké Petrovice a OÚ Bezděkov (bez trvalého pobytu, z jiných obcí atd.), se mohou
přihlásit na ZŠ osobně nebo telefonicky na tel.č. 491 580084 (pí.Šulcová).

Mgr. Věra Matysková
Školní speciální
psycholog
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Z polické mateřinky

Rodiče zajímá a často se ptají, jak dítě na
yy oblečení do školky připravujte s dítětem
prostředí do společnosti mezi vrstevníky i dovstup do mateřské školy připravit? Je to velmi
společně a ukládejte na své místo doma,
spělé a naším i Vaším cílem je, aby je Vaše
individuální, ale přece jen několik osvědčených
v šatně apod., aby si dítě snadněji zapamadítě prožilo bez zbytečných obav a stresů.
univerzálních rad existuje.
tovalo a poznávalo své věci
Myslete na to, že dítě z Vás vycítí sebemenší
¾¾ Motivace - povídejte si s dítětem, jaké to
yy umývat si ruce mýdlem, ovládat kohoutek,
nervozitu, pochyby, rozladění, nedůvěru….
v MŠ bude, co příjemného tam bude prožívat
utírat se do ručníku
Proto v prvé řadě zpracujte sami v sobě, že
společně s dětmi a s paní učitelkou, kolik noyy používat toaletu a říci si, že potřebuje na
už máte dítě, které není miminko, dítě, které
vých kamarádů si tam najde a co vše se naučí.
WC
vyrostlo a jde objevovat svět.
¾¾ O školce mluvte hezky, aby se dítě ničeho
yy samo se najíst lžící, pít ze skleničky, jídlo
13.května se koná zápis nových adeptů do
neobávalo a v žádném případě dítě školkou
se učit ochutnávat, u jídla sedět u stolu
MŠ na školní rok 2019 -2020. Všechny informanestrašte! (např. počkej, tam tě naučí poslouyy používat kapesník, vysmrkat se
ce ohledně zápisu do MŠ najdete na našem webu
chat, počkej, tam budeš muset ……, jak něco
yy respektovat dohodnutá pravidla, snažit se www.mspolice.cz. Pokud potřebujete poradit
nebudeš umět, budou se ti smát……) apod.
vědomě o zdvořilostní chování - poděko- s jakýmkoli dotazem nebo problémem, volejte na
¾¾ Zvykejte dítě na odloučení – dejte dítě na
vat, pozdravit, požádat, udržet při komuni- telefon 733 539 979 nebo pište na email mspolikaci oční kontakt
hlídání babičce, tetě a klidně jděte třeba do
ce@email.cz.
kina. Při odchodu ale dítěti láskyplně a s jistoyy ujít kratší vzdálenost během pobytu venku
Těšíme nashledanou
tou řekněte, že odcházíte, ale že se co nejdříve
nejlépe za ruku
paní učitelky a pan učitel z MŠ na sídlišti
vrátíte a budete zase spolu.
¾¾ Nástupem do MŠ dítě vstupuje z rodinného
¾¾ Velkou pozornost věnujte adaptaci
dítěte obzvláště v první dny nástupu
dítěte do MŠ.
¾¾ Adaptace je velmi individuální záležitost, která může dítěti pomoci překonat počáteční strach ze školky, ale
naopak i uškodit v podobě negativního zážitku na celý život. Není tedy
vhodné první dny nechávat dítě v MŠ
po celou dobu provozu. Obzvláště u
malých 2-3 letých dětí nebo u dětí těžce adaptabilních je třeba pobyt v MŠ
postupně nadávkovat (začít pobytem
dítěte v MŠ třeba na hodinku, na dvě
a postupně přidávat i pobyt venku,
Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje
oběd a odpolední spinkání). Nástup
do pracovního procesu na plný úvazek raději odložte o měsíc nebo o dva
a uvidíte, že budete klidnější Vy i dítě.
¾¾ Vymyslete si vlastní rituál při loučení, který dítěti pomůže. Rituál by měl
být krátký, ale účinný a s jasně danýVe školním roce 2019/2020 se bude povinná docházka, kterou stanoví školský zákon, týkat dětí narozených 1. 9. 2013 – 31. 8.
2014 a dětí s odkladem školní docházky narozené 1.9.2012 – 31.8.2013. Předškoláci, kteří do školky zatím nechodí, navštěvují
mi pravidly. Pokud bude dítě plakat,
dětskou skupinu nebo jiné zařízení, musí projít zápisem v mateřské škole, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení.
buďte přívětiví, ale rozhodní. NePak mohou nastoupit do MŠ k pravidelné docházce nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení.
doporučujeme, abyste ve třídě s díŽádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ jsou k dispozici
tětem dlouho pobývali, protože tím
v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Oba dokumenty jsou také dostupné ke stažení na webových stránkách
školy - w ww.mspolice.cz v sekci „dokumenty školky“ . K dispozici budou i na Dnu otevřených dveří, který se uskuteční pro
se většinou strach a úzkost zbytečně
veřejnost u příležitosti 40. výročí otevření MŠ, dne 8. 5. 2019 od 10.00 do 14.00 hodin na 1. budově ve třídě Zvonečky.
prohlubují. Po skončení adaptačního
Vyplněné žádosti přijímáme na adrese:
režimu stanovte dítěti pravidlo, kdo
Mateřská
škola
Police
nad
Metují,
Fučíkova
328, 549 54 Police nad Metují dne 13. 5. 2019 od 8.00 do 15.00 hodin
a kdy dítě bude vyzvedávat. Plňte
v kanceláři školy, kde vám bude přiděleno registrační číslo.
své sliby, např. když řeknete, že pro
Elektronický předzápis:
dítě přijdete po obědě, tak přijďte po
Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy, ale není povinný.
Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ.
obědě. Neslibujte, co nelze splnit.
Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je, si vyplněnou žádost vytisknout, navštívit s ní lékaře ohledně
Dejte dítěti s sebou něco oblíbeného
potvrzení, a pak už se jen dostavit v den zápisu do MŠ. V nabídce předzápisu je možné využít i rezervaci času své návštěvy
z domu, nejlépe milovaného mazlíčka
u zápisu v MŠ.
plyšáka.
Elektronický předzápis bude spuštěn od 23.4.2019 do 4.5.2019 na stránce:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji
¾¾ Dítě potřebuje k získání sebejistoty
Při zápis u do MŠ předloží zákonní zástupci:
pevný řád a režim, to znamená do1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona
držování stejného času jídla, spáno ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
ku, pobytu venku.Nejisté, přetažené
2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště,
a unavené dítě prožívá zbytečný stres.
3. rodný list dítěte,
4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky),
¾¾ Velkou pomocí pro dítě je, pokud je
5. oznámení o individuálním vzdělávání (u dětí, které budou individuálně vzdělávány)
vedeno k samostatnosti a zvládání
Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na
sebeobsluhy. Paní učitelky Vašemu
www.mspolice.cz a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.
dítěti pomůžou, ale dítě je klidnější
Kritéria pro přij etí dětí k předškolnímu vzdělávání:
a sebejistější, pokud bude samo umět:
Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let.
yy obouvat a zouvat boty a bačkorky
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.
(tkaničky mu zaváže p. učitelka)
Kritéria pro přijetí dětí:
yy svlékat a oblékat tričko, kalhoty,
1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku
ponožky – dejte mu jednoduché
v období 1. 9. 2019 do 31. 8.2020 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
a dostatečně velké a pohodlné ob2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku přednostně
budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují
lečení a obuv( ne košili s malinkatými knoflíčky, úzké ponožky
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové, popř. na emailu:
mspolice@email.cz
a punčošky, oblečení a obuv se složitými sponami…)

Polický měsíčník - duben 2019
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Základní umělecká škola informuje…
NOVÝ FILM Z DÍLNY NAŠA TV

Každoročně se snažíme uvést na svět jeden větší audiovizuální projekt. V loňském roce to byl dokument „Létání bez letenky“, o Karlu
Pfeifferovi a jeho skákání na lyžích. Letos jsme u tématiky lyžování zůstali, pouze jsme se ze skokanského můstku přenesli do běžecké stopy a jako nového pamětníka zvolili Jiřího Berana. Ten se ze svých začátků v
polické sportovce postupně vypracoval až do národního družstva v běhu
na lyžích a dvanáct let sportoval v Dukle Liberec. Dvakrát se probojoval
na mistrovství světa a dvakrát na zimní olympiádu a během své aktivní
sportovní dráhy pětkrát vyhrál Jizerskou padesátku a dvanáctkrát mistrovství republiky.
Film jsme natáčeli v rámci projektu Příběhy našich sousedů, pořádaného organizací Post Bellum. Bylo to pro nás docela „dobrodružné“,
protože zdravotní okolnosti našeho pamětníka nám vymezily poměrně
úzký časový koridor, do kterého jsme se museli vejít. A to, společně s
tím, že jsme se snažili najít jinou než klasickou dokumentární formu, nás
trochu „skříplo“.
Natáčení filmu jsme doprovázeli kampaní na sociálních sítích a všechny naše výsledky si tam můžete prohlédnout. Začnu asi tím, že
uvedu odkaz na facebookovou stránku «Osmnáctého první», což je zároveň název filmu. Zde se můžete seznámit s naší kampaní a spoustou doprovodných materiálů - fotografií i videí z natáčení. Také jsme si dovolili
veřejnost maličko „natahovat“ tím, že jsme kampaň otevřeli jako hádanku - o kom že to vlastně natáčíme. Sice se nám to napínání nepovedlo
dotáhnout až do úplného závěru, protože pořadatel film zveřejnil dříve,
než jsme si mysleli - a tak nám našeho pamětníka „proflákl“. Ale ono to
moc nevadilo, protože jsme už byli na pokraji sil a ten konec jsme stejně
úplně domyšlený neměli, tak se bylo alespoň na co vymluvit.
Tak teď už jen slíbený odkaz, kde najdete kromě spousty jiných informací i link na film:
https://www.facebook.com/osmnacteho.prvni/
A kdo nemá Facebook, tak si film může pod jeho názvem snadno
najít na YouTube.
Vladimír Beran - základní umělecká škola
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VÝSLEDKY ŽÁKŮ ZUŠ V SOUTĚŽÍCH DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
V pátek 22. března se konala hned dvě krajská kola celostátních soutěží.

Komorní hra s převahou dechových nástrojů
v Týništi nad Orlicí

Soubor příčných fléten "Los Flautos" v obsazení Damaris Machková,
Monika Středová, Dorota Šikutová, Radka Dítětová, Kateřina Vacková,
Aneta Jenková, Viktorie Voláková a Veronika Kosová, žáků ZUŠ Police
a Broumov získal 2. místo.
Soubor si můžete poslechnout na interním večírku v ZUŠ Police
2. 4. 2019 od 18:00 hodin.

Komorní hra dechových žesťových nástrojů v Trutnově
Žáci podali nádherné výkony a všechny soubory získaly 1. cenu s postupem. Školu reprezentovalo a o postup do celostátního kola v několika kategoriích soutěžilo pět souborů v následujícím obsazení:
Kategorie 0 - Mini Brass
Patrik Ducháč, Ondřej Ducháč

Kategorie 1 - Baby Brass
Anastázie Denygrová, Štěpán Tyč

Kategorie 3 - Brass Band Josef Hlaváček, Štěpán Kollert, Eliška Jirmannová,
Tomáš Hruška, Simona Taucová

Midi Brass Michal Pošvář,
Martin Zítka

Kategorie 2  - Junior Brass
Jakub Meier, Doubravka Čápová,
Prokop Šedek

Všem souborům moc blahopřejeme a těšíme se na další krásné výkony v celostátním kole v
dubnu v Liberci.
ZUŠ
Polický měsíčník - duben 2019
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ACADEMIA MERCURII
zmodernizovala učebny díky dotacím

Soukromá střední škola ACADEMIA
MERCURII  v Náchodě získala novou přírodovědnou laboratoř a zmodernizovala
odbornou multimediální učebnu díky výzvě
„Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“.
Hlavním cílem projektu, který je financován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, je
zlepšení kvality vzdělávání v odborných a přírodovědných předmětech. Nově vybudovanou
přírodovědnou laboratoř škola využívá pro
výuku biologie, chemie a fyziky. Je vybavená
laboratorními stoly s rozvodem elektrického
napětí, kahany, ale také interaktivní tabulí,
tak aby zde mohla probíhat kvalitní praktická
výuka přírodovědných předmětů. K laboratoři
patří také naučný záhon, umístěný na pozemku školy.

Zmodernizovaná multimediální odborná
učebna je vybavena novými počítači, interaktivním dataprojektorem, tiskárnou a ozvučením. Slouží přednostně k výuce informatiky,
písemné a elektronické komunikace, ale také
k výuce dalších odborných předmětů, kde je za
potřebí informačních technologií, například:
účetnictví, ekonomiky, práva, managementu,
marketingu či služeb cestovního ruchu. Díky
nainstalování ozvučení, sluchátek, mikrofonů
a počítačovému systému „Classroom management“ může učebna sloužit i pro výuku cizích
jazyků jako poslechová laboratoř.
ACADEMIA MERCURII

Překvapivé vítězství kadeřnice z Velkého Poříčí v mezinárodní soutěži!

Na konci ledna proběhla školní soutěž mladých kadeřníků z Centra propagační
tvorby Velké Poříčí. Žáci 3. ročníku při ní
vytvářeli v časovém limitu 70 minut náročné účesy ve stylu Moulin Rouge. Na prvním
místě se umístila Markéta Janová s originální
účesovou kreací ve tvaru kloboučku s kartami. Díky tomuto umístění Markéta reprezentovala svou školu na mezinárodní soutěži
Kalibr cup v Lanškrouně za účasti 32 odborných středních škol z České republiky, Polska
a Slovenska. A Markéta tuto prestižní soutěž
vyhrála! Svým vítězstvím se kvalifikovala do
finále juniorské soutěže a bude předvádět své
dovednosti na největším kadeřnickém a kosmetickém veletrhu v České republice World
Of Beauty & Spa 2019 v Praze. V silné konkurenci se v Lanškrouně neztratila ani druhá kadeřnice z Velkého Poříčí Denisa Rejmontová,
která se umístila na 16. místě.
Se svými zážitky ze soutěžního klání
se s námi podělily obě nadějné kadeřnice.

„Musíme přiznat, že vybrat vhodný účes na
toto téma nebylo vůbec snadné. Už jenom
proto, že u kabaretních tanečnic je z větší části předností vyzývavost a oblečení, které má
překvapovat extravagancí. Nakonec se nám
podařilo za přispění odborných konzultací
s paní učitelkou praktické výuky Bc. Simonou
Sedláčkovou vytvořit takové vlasové kreace,
které dominovaly celkovému vzhledu modelky. Po absolvování školního kola jsme na
tréninku a zdokonalování účesů pracovaly

Mateřská škola Česká Metuje
Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 9.4.2019 od 7.00 do 15.30 hod.

V mateřské škole si můžete prohlédnout nově
vymalovanou a vybavenou třídu, seznámíte se
s kolektivem. Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.
Mateřská škola nabírá nové děti již od 2 let věku.
Nabízí rodinné prostředí s malým počtem dětí, klade
se důraz na individuální rozvoj dítěte, logopedická
péče, každodenní procházky do krásné přírody.
Všichni jste srdečně vítáni!!!
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ještě usilovněji, což
se ukázalo jako
velká výhoda. Obě
bychom chtěly moc
poděkovat
naší
paní učitelce za
její pomoc, mnoho
skvělých
nápadů
a trpělivost. Dík patří také modelkám,
které mají na našem
úspěchu rovněž velký podíl. Speciální
poděkování
za
zhotovení součástí
kostýmu pak patří třídní učitelce Mgr. Livii
Součkové,“ nezapomněla všem poděkovat
vítězka Markéta, která si právem zaslouží velkou pochvalu a gratulaci.

Bc. Simona Sedláčková a Mgr. Renata Lelková
Centrum propagační tvorby
Velké Poříčí - www.ssptp.cz

Gymnázium Broumov informuje
Chemická olympiáda kat. D - okresní kolo – 1.
a 5.místo pro Gymnázium Broumov

V Náchodě se konalo 1.března okresní kolo Chemické
olympiády kat. D. Naše gymnázium reprezentovali dva zástupci kvarty. A ve velké konkurenci obstáli
opravdu skvěle. Zdeněk Hartman zvládl nástrahy chemie nejlépe ze všech a zvítězil a Bára Jirásková obsadila 5. místo ( na 3. místo jí chybělo pouze 1,5 bodu).
Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
MČ

Zpestření hodin anglického jazyka přednáškou
o Španělsku a Portugalsku

Studenti broumovského gymnázia měli možnost besedovat se studenty z Portugalska a Španělska.
Do našich tříd dnes zavítali dva účastníci programu
European Voluntary Service z Portugalska a Španělska. João
a Laura vyprávěli o svých zemích a také nám přiblížili projekt, na kterém v náchodském Déčku pracují. Čas byl i na dotazy studentů a porovnání Portugalska a Španělska s Českou
republikou.
Sl
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Taneční večer
Kolárovo divadlo
26. dubna 2019 od 19:00

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
11. ročník výstavy dětských prací z Police nad Metují a okolí

3.4. – 5.4. 2019

St, Čt, Pá od 9:00 do 16:00
součástí výstavy budou opět tvořivé dílničky nejen pro děti
(pro celé třídy nejlépe na objednanou hodinu)

Vystoupí žáci tanečního oboru Alžběty Černé
ZUŠ Police nad Metují a hosté

ČT – dílna Malování kraslic od 14 do 16 hodin s Hanou Váňovou
(poplatek na materiál dobrovolný)

Vstupné 80,- Kč

Vstupné na výstavu: dobrovolné

Předprodej od 1. 4. 2019 v Informačních centrech v Polici nad Metují a v Náchodě.

pořádá MC MaMiNa, z.s
ve spolupráci s CKV Pellyho domy.
Spolufinancováno z dotačního programu Města Police nad Metují .

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Červenokostelecká Saar Gummi
vyvíjí a dodává technologie celé
skupině

Závody Saar Gummi jsou po celém světě od
Evropy přes oba americké kontinenty až po Asii.
Prakticky ve všech, ve kterých se vyrábí těsnění pro
pohyblivé díly automobilů, jsou technologie pocházející z Červeného Kostelce. Aktuálně čeští vývojáři
a technici pracují na odtrhovačce – zařízení na odtrh
montážní šňůry z vytlačovaného profilu. Práce jsou
ve fázi ověřování funkčnosti a již nyní ostatní závody
hlásí zájem na začlenění odtrhovačky do jejich výrobních linek. Není divu, protože jde o unikátní zařízení,
které podmiňuje další automatizaci na linkách.
Odtrhovačku vyvíjeli konstruktéři v Saar Gummi
Czech přibližně rok. Pro vlastní potřebu předběžně
počítají s výrobou dalších dvou až tří kusů. Tím ale
technologický vývoj nekončí, v současné době technici pracují na další etapě automatizace. Její součástí
je instalace robotického ramene do linky v nové hale,
zprovozněné v polovině loňského roku.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:

Samostatný/á účetní,
mzda 36 000 Kč až 42 000 Kč.
Operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 33 000 Kč až 35 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444

P.L.
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Seniorské aktuality ...

19. 3. 2019 svátek Josefů, Pepíčků,
Jožků je stále v kurzu. To předjaří, které
nás obdarovalo blahodárnými paprsky se
otočilo jako v Chlumci, zadečkem proti
slunci a vrátilo se k bodu mrazu! To však
naprosto nepokazilo náladu 75 seniorům
v jejich „Klubu“. Když nám pí předsedkyně H. Pivoňková sdělila co dnes uvidíme,
kdo nás potěší, zajásal celý sál. Milí přátelé
z blízkého Hronova ochotníci, hudebníci
se svými nástroji „Divadelní šraml“ s jedním „ŠIKULOU“, znalcem, ornitologem p.
Podolou. Ochotníci kopa veselá, rozdávají
radost. A bylo tomu tak i dnes v „Pelláku“.
Melodie, písničky, které nám dříve narozeným ubraly desítky let a my se vraceli jen
v hezkých vzpomínkách do mládí, které
se nevrátí, doby, co se hudby týká, plodné, písničky měly svůj příběh. Pásmo „Pro
dobrou náladu“ měli v názvu. Pánové se
„rozparádili“ „ŠRAML“ nás nadchnul. Tito
„hoši“, dávali do písniček celé své srdce
a naše oblažovali. Pan Zuzek, p. R. Kycnar,
p. Zobal a p. R. Podola. Zpívali jsme si
s nimi až do chvíle, kdy byla vyhlášena
SOUTĚŽ, seznámení s pravidly a výhrami.
Lahvinky bílého, kalendáře s druhy z ptačí
říše. Básnické vložky z ptačího ranku, recitoval pan kolega ze “ŠRAMLU“, navazovaly na ukázky obrázků a symbolů. Z těch
tří (nápověd), se mělo uhádnout, o jakého
opeřence se jedná. Zadání výborné, ale s
„PTÁKY“ jsme zřejmě na štíru. Znalosti
poněkud chabé. Asi jsme nedávali ve škole
pozor. Vždyť i tomu Toreadorovi to nešlo,
pozor si dej, to byl rozkaz! V závěru ze 75
soutěžících se jich radovalo pouze 5!!!
Ornitolog, velice fundovaný, vše do
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podrobnosti nám, NEZNÁLKŮM, ptačím
„cvrlikáním“ předvedl. Pro mě to je PTAČÍ
SLAVÍČEK – HRONOVÁČEK. Nakonec
zpíval celý sál, jó, jó, není pták – jako –
pták. Potleskem a slibem, že se koncem léta
opět společně setkáme a bude další vzdělávací kurz. Těšíme se už teď, hodně.
Ivanka Richterová z titulu své funkce zvala na divadelní představení v měsíci
příštím a trochu se projednával podzimní
zájezd Hr. Králové – Pardubice, doladíme
příště. Tohle není apríl, ale vopraudu prauda
praudoucí!
Protože bylo výročí narození Jana
Amose Komenského – učitele národů,
vzpomínám na jedno školní extempore z
dob školní docházky mého táty.
Příběh z Hořic v Podkrkonoší, kde
učitel chemie pan prof. Pávek měl

předvádět jeden pokus dokumentující chemickou reakci. Dlouho se nic nedělo, čekání nebralo konce, pan profesor znervózněl
a hlásil: „Vlhkost vzduchu značná, pokusy
se nedaří“, vzápětí, když se z lavoru začalo
kouřit křičel: „Atentát, atentát, všichni pod
lavici!... Co jste viděli? PRD!!!
Stalo se, stalo, ale i přes veselou povahu
měl i táta dost odvahy. Jako zapálený ochotník přivezl na stavbu Kolárova divadla
v PROTEKTORÁTU dva základní kameny
r. 1939. To už bylo toto území ZABRANÉ!
Tak se mějte fajnově!
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Letos již po jedenácté
bychom Vás rádi pozvali na VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU, která se
uskuteční od 3. – 5. dubna v Pellyho domech v
Polici nad Metují.
Akce se opět bude konat ve spolupráci a
za finančního přispění města Police nad Metují
pro zapojené školy a školky a to na koupi materiálu potřebného pro výrobu velikonočních
ozdob.
Předem Vám velice děkujeme za spolupráci. Prosíme vyučující, potvrďte nám Vaši
účast na email mcmamina@centrum.cz, nebo
kontaktujte Andreu Plnou (724545810).
Máme posledních pár volných míst na letní
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU
1. termín
Kde:

Kdy:
Věk:
Cena:

Muzeum papírových modelů
v Polici nad Metují
8.-12.července 2019
vhodné pro děti ve věku 9-11 let (po
případě i děti starší)
1.600Kč

2. termín
Kde:
MC MaMiNa v Polici nad Metují
Kdy:
5.-9. srpna 2019
Čas:
vhodné pro děti 5 – 8 let (i pro úplné
začátečníky)
Cena:
1.600Kč
Děti se mohou těšit na aktivity a hry

spojené se situacemi z běžného života.
Procvičíme si slovní zásobu a naučíme se fráze, které mohou děti využít třeba na dovolené.
Nemusí se, ale bát, že to bude jako ve škole.
Naším hlavním cílem je ukázat, že angličtina
může být i zábava.
Program:
Dopolední program bude zaměřen na výuku angličtiny. Výuka bude probíhat zábavnou
a hravou formou.
Odpolední program bude veden jako
prázdninový. Budeme plnit úkoly a hrát hry,
pojedeme na výlet a za pěkného počasí se
půjdeme vykoupat.
Cena zahrnuje:
Výuku angličtiny, výukové materiály
a pomůcky, stravování (2x svačina a oběd každý den) a pitný režim, pojištění.
Lektorky:
Bc. Michaela Vítová a Ing. Andrea
Michálková – obě lektorky s několikaletou
zkušeností výuky anglického jazyka.
Závazné přihlášky zasílejte na vitovam@yahoo.com nebo andrea.michalkova@post.cz.
Záloha ve výši 1.000Kč se bude vybírat
do konce května.

AKCE NA KVĚTEN
O

Chystáme se zapojit do FESTIVALU
TĚHOTENSTVÍ,
PORODU

A RODIČOVSTVÍ, který pořádá Hnutí za
aktivní mateřství v rámci Světového týdne
respektu k porodu (www.respektkporodu.cz).
Letos se uskuteční již 14. ročník a bude se konat v týdnu od 13. do 19. května 2019 v Praze
i na dalších místech ČR s podtitulem „MŮJ

POROD MOJE SÍLA“

O programu a dni, kdy se zapojíme i my
v Polici nad Metují Vás budeme informovat.
Bližší informace budou v květnovém měsíčníku, na internetových stránkách a na stránkách
facebooku.

PODZIMNÍ AKCE

Připravujeme LEKCE KURZU PRVNÍ
POMOCI  PRO MAMINKY I  TATÍNKY
S DĚTMI.
Lektoři jsou profesionální záchranáři, celé
školení je založeno na praxi získané u záchranné služby.
Součástí kurzu je úvod do záchranných
složek, akutní úrazové stavy u dětí, akutní neúrazové stavy u dětí a praktický nácvik resuscitace, manipulace s AED (automatizovaným
externím defibrilátorem).
Celé školení je dle doporučených postupů Guidelines 2015. Školitelé jsou z Náchoda
z IFA EDU Učíme pomáhat. Cena 350 Kč za
3-4 hodiny.
Přihlaste se již teď. Pomůžete nám vybrat
vhodný termín, na který se čeká i déle než půl
roku.
Za MC MaMiNa Andrea Plná

MC MaMiNa pořádá

MC MaMiNa pořádá

Příměstský tábor s
angličtinou

Příměstský tábor
s angličtinou
Kde:

Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují

Kde:

Kdy:

8.-12.července 2019

Kdy:

5.-9. srpna 2019

Věk:

vhodné pro děti ve věku 9-11 let (popřípadě i děti starší)

Čas:

vhodné pro děti 5 – 8 let

Cena:

1.600Kč

Cena:

1.600Kč

Děti se mohou těšit na aktivity a hry spojené se situacemi z běžného života.
Procvičíme si slovní zásobu a naučíme se fráze, které mohou děti využít třeba
na dovolené. Nemusí se, ale bát, že to bude jako ve škole.
Naším hlavním cílem je ukázat, že angličtina může být i zábava.
Program:
Dopolední program bude zaměřen na výuku angličtiny. Výuka bude probíhat
zábavnou a hravou formou.
Odpolední program bude veden jako prázdninový. Budeme plnit úkoly a hrát
hry, pojedeme na výlet a za pěkného počasí se půjdeme vykoupat.
Cena zahrnuje:
Výuku angličtiny, výukové materiály a pomůcky, stravování (2x svačina a oběd
každý den) a pitný režim, pojištění.
Lektorky:
Bc. Michaela Vítová a Ing. Andrea Michálková – obě lektorky s několikaletou
zkušeností výuky anglického jazyka.
Závazné přihlášky zasílejte na vitovam@yahoo.com nebo
andrea.michalkova@post.cz.
Záloha ve výši 1.000Kč se bude vybírat do konce května.

MC MaMiNa v Polici nad Metují

(i pro úplné začátečníky)

Nenásilnou formou pomocí písniček, říkanek a her děti seznámíme se
základními slovíčky z angličtiny. Hlavním tématem budou PIRÁTI. Ale víc už
neprozradíme, abyste se děti mohly těšit.
Program:
Dopolední program bude zaměřen na výuku angličtiny. Výuka bude probíhat
zábavnou a hravou formou.
Odpolední program bude veden jako prázdninový. Budeme plnit úkoly a hrát
hry, pojedeme na výlet a za pěkného počasí se půjdeme vykoupat.
Cena zahrnuje:
Výuku angličtiny, výukové materiály a pomůcky, stravování (2x svačina a oběd
každý den) a pitný režim, pojištění.
Lektorky:
Bc. Michaela Vítová a Ing. Andrea Michálková – obě lektorky s několikaletou
zkušeností výuky anglického jazyka.
Závazné přihlášky zasílejte na vitovam@yahoo.com nebo
andrea.michalkova@post.cz.
Záloha ve výši 1.000Kč se bude vybírat do konce května.

Akce se koná za podpory Města Police nad Metují
MC MaMiNa, z.s. Na Babí 190, Police nad Metují
tel. 724 545 810, 777 903 029, www.mcmamina.cz, mcmamina@centrum.cz
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Akce se koná za podpory Města Police nad Metují
MC MaMiNa, z.s. Na Babí 190, Police nad Metují
tel. 724 545 810, 777 903 029, www.mcmamina.cz, mcmamina@centrum.cz
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Police nad Metují

Naše organizace patří k těm
nejstarším v Polici a na území
města sdružuje v současné době
víc jak šedesát členů, kteří se
věnují činnosti, která byla na čas
opomíjena širokou veřejností.
V současnosti se však vrací
do popředí zájmu jak lidí bydlících na periferiích, tak v centech velkých
měst. K pěstování se teď navrací celá nastupující generace, která vítá pomoc. Rčení, které
už doslova zlidovělo, – Jsi to co jíš – dnes slyšíme ze všech stran. Trend jíst zdravé a lokální potraviny bez chemie, je dnes pro řadu lidí
vysněný cíl.
Návrat k zahradničení, pěstování ovoce
a zeleniny, je jednodušší, než se může zdát.
Začít může každý, třeba jen na svém parapetu
v bytě. Člověk prý získává vztah k půdě až po
čtyřicítce. Jestli je to pravda nevím, ale celkem tomu věřím.

Zahradníkův rok

V letošním roce s podporou Města Police
nad Metují poličtí zahrádkáři uspořádají několik akcí v rámci projektu Zahrádkářův rok.
V únoru proběhla tradiční členská schůze.
Letošní rok spojená s odbornou přednáškou
ing. Jana Fettera z České Skalice. Setkání
letošní rok zpříjemnilo i sladké překvapení z
restaurace Sokolovna, za které ještě jednou
děkujeme!
V průběhu roku plánujeme v rámci
Zahradníkova roku:
¾¾ veřejnou ukázku prořezávání stromů –
podrobnosti níže;
¾¾ půldenní výlet do Zahradní kavárny a zahradnictví Trees Červený Kostelec;
¾¾ v sobotu 4. května celodenní výlet do Polska, kde hlavní zastávkou budou Wojslawice – významné evropské arboretum;
¾¾ na podzim Zahrádkáři uspořádají Podzimní
výstavu v Polici nad Metují, jejíž součástí
bude i soutěž vyhlašovaná ve spolupráci s
Knihovnou města, „Kouzlíme s květinou“,
což je soutěž v aranžování květin pro žáky
škol (v letošním roce proběhne již 15. ročník);
¾¾ součástí projektu bude založení semínkové
banky, o které se rozepíšeme v dalším čísle
měsíčníku.

yy
yy
yy
yy

yy
yy

rostlinu ošetřit. Pokud ano, ošetřete ji maximálně do 15 května!
Nebo zkuste přírodní prostředek – 1% roztok stolního (tedy
jedlého) oleje ve vodě
rybízu prospěje trocha průvanu –
světlé větve plodí
růže je na podzim zbytečné stříhat, je důležité, ostříhat je každoročně před rašením! (na 3 očka)
angrešt – odrůdy rezistentní nákaze RIXANTA, PAX REMARKA
třešeň – nejlepší tradiční odrůda Kaštánka uteče červivosti,
pokud ale máte červivé třešně,
zkuste je po otrhání dát do
kbelíku s vodou s trochou octa
nebo soli. Velký pozor na kupované třešně! Jsou opravdu silně
chemicky stříkané – i ty české!
pokud chcete na zahradu ořešák
– vždycky odrůdu MARS, jinou
nebrat ani zadarmo :)
borůvkám nezapomeňte každoročně z lesa donést borové jehličí, aby půda držela kyselost

POZVÁNKA NA 6. DUBNA
Srdečně zveme veřejnost na
Veřejnou ukázku – prořezávka ovocných stromů. Sraz v 9:30
u obchodu na sídlišti. Odborník, ing
.Jan Fetter z České Skalice předvede a poradí,
jak si na zahradě poradit s ovocnými stromy.

KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI
Máte
zahradu?
Přijďte
se
poradit, jak pěstovat, sázet, sklízet...
Konzultace a poradenství členů výboru základní organizace - čítárna polické knihovny,
každé první úterý v měsíci od 16 do 17 hodin.
Kontakt:
Martina Váňová – 737 583 144, martina-vanova@email.cz nově nás můžete sledovat na
facebooku
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Police nad Metují
nebo se za námi zastavte, nezapomeňte,
každé první úterý od 16 hodin v měsíci v čítárně v knihovně v Polici nad Metují.
Martina Váňová

Ještě nám dovolte připomenout si
v bodech ty nejzákladnější poučky,
které zazněly na únorové přednášce.

yy řez podporuje růst, v období klidu řežeme pouze mladé stromky, ostatní za
zelena!(víc informací získáte na veřejné
ukázce 6. dubna)
yy doba řezu je důležitější, než na jak dlouhé
výhonky řežeme (na kolik oček)
yy všechny řezané, stříhané větve je důležité
zahrabat, nebo spálit, aby se nešířily plísně a další choroby (ne vždy je potřeba se
zlobit na souseda, třeba likviduje nákazu:))
yy jahody - vyhýbejme se veškeré chemii! Pro
děti je maximální únosná dávka 1mg škodlivých chemikálií na 1 kg potravin, proto
opravdu zvažte, zda je nutné chemicky
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Police byla plná strašidel

V sobotu 23. února prozradily šifry a
hádanky místa, kde se strašidla v Polici nad
Metují nacházejí.
Odpoledne se davy lidí začaly scházet
v Kolárově divadle, kde probíhala registrace
hlídek do orientačního šifrovacího závodu,
který naše středisko pořádalo jako první z akcí
k oslavám 100 let od jeho založení.

nakonec dorazí. Celkově bylo zaregistrováno
kolem 78 hlídek.
Chtěla bych poděkovat všem závodníkům
za jejich nadšení do závodu, všem pomocníkům nejen ze skautského střediska, ale i z řad
veřejnosti. Závod jsme mohli uskutečnit i
díky podpoře města Police nad Metují, Muzea
Papírových modelů a časopisu Makovice.

Tříčlenná hlídka při startu obdržela
šifrovací balíček, který obsahoval 13 šifer. Po
úspěšném vyluštění hlídka zjistila název ulice,
ve které se strašidlo nachází.

Po celou dobu byl pro všechny přítomné
připravený doprovodný program v podobě
různých rukodělných prací. Závodníci si mohli vyrobit masky na obličej, strašidlo či vlastní
placku. Také proběhla soutěž Miss Huhula,
kde závodníci hlasovali o nejhezčí strašidlo. Na plné čáře to vyhrál kouzelník Harry
Potter. K večeru nás přijel navštívit kouzelník
Domino, který závodníkům zkrátil netrpělivé
čekání na výsledky závodu. Šifrovací závod
končí slavnostním vyhlášením nejlepších
týmů. Kromě skautských kategorií byla i kategorie pro veřejnost. Inspirací nám byl stejný závod, který je pořádaný v Praze – Praha
plná strašidel. První rada proběhla v říjnu
roku 2018, kdy nás ani nenapadlo, kolik lidí

Polický měsíčník - duben 2019

Šifry nemusíte vyhazovat, můžete na nich
trénovat na další ročník .
Fotografie
můžete
zhlédnout
na
stránce
https://jirkacvrcek.rajce.idnes.
cz/20190223_-_Police_plna_strasidel.
Další akce na oslavu 100 let skautingu
v Polici nad Metují proběhne 1. června - festival SkautFest.
Aneta Lukešová

Turnaj v deskových hrách

V sobotu 16. března proběhl již desátý
ročník turnaje v deskových hrách. Opět jsme
změnili prostředí a letos využili prostory v polické hasičárně. Moc děkujeme za zapůjčení,
sál je krásně opravený a kapacitně byl tak akorát. Sešlo se přes čtyřicet hráčů turnaje a pár
dalších, kteří si přišli jen tak ukrátit odpoledne
a zahrát si některé z nachystaných deskových
her.
Hráči byli rozděleni do třech kategorií
podle věku a soutěžili hned v několika deskových hrách. Novinkou na letošním turnaji byla
hra Quobolo,kterou nám zapůjčil její autor
Olda Rejl, moc za ni děkujeme. Hra byla součástí základního kola starších hráčů, ale zahráli si ji nakonec někteří mladší i dospělí. Mimo
této hry bylo v turnaji i Ubongo, Kaleidoskop,
6 bere, Machi Koro, Carcassone, Sabotér,
Alhambra a mnoho dalších her.
V mladší kategorii zvítězil Kryštof Brát,
druhá byla Anežka Burešová a třetí místo
obsadil Olda Hornych. V kategorii starších
zvítězil Filip Werner, druhý byl Ondra Malík
a na třetím místě Míša Hornychová. Byla
i kategorie nejstarších – tedy šestnáct let
a starší. V této kategorii vyhrál Adam Werner,
druhá byla Klára Hlaviznová a na třetím místě Štěpán Kollert. Pro vítěze byly nachystány
pěkné ceny, jak jinak než deskové hry.
Díky moc všem co se podíleli na hladkém
průběhu turnaje a všem, co si přišli zahrát.
Letos nám i počasí vyšlo vstříc a tak jsme si
mohli užít deštivé odpoledne pěkně v teple,
pod střechou, s protihráči přímo proti sobě.
Fotky z turnaje můžete nalézt ve fotogalerii skautek na: http://skalaci.skauting.cz/
Haňďa Kohlová

Střípky z historie skautského
střediska Skaláci

V březnovém vzpomínání jsme končili v roce 1940 kdy došlo k prvnímu zákazu
Junáka. Kdo zůstal a skautoval, hrozilo mu
zatčení a následná poprava. Polické středisko
neexistovalo, to však neznamená, že se zde
skautská výchova nešířila dále. Začalo období
klubů, ve kterých se skautské myšlenky dařilo
šířit dále. V Polici tak vznikl klub Ochránců
Polických stěn registrovaný pod číslem 12 112
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u redakce Mladého hlasatele.
Zdrojem pro další vzpomínání je opět bakalářská práce Martiny Noskové.
Období ochránců polických stěn
Kroniku Ochránců polických stěn začal psát Bohuslav Strauch v roce 1942, kdy
vstoupil do stejnojmenného klubu. Tento

klub založili dva chlapci – Zdeněk Streubel a
Jarka Šťovíček 14. ledna 1940. V klubu byl
také Kamil Turek, Jarek Weigel, Jiří Kejdana.
Scházeli se v altánku v pivovarské zahradě
u Weigelů, který si přestavěli na klubovnu.
Díky jejich kronice víme i o dalším polickém
klubu - „Tuláci savany se hlásí“ s jehož členy
se seznámili v roce 1943.

Přestože byl skauting zakázán, snažili se
chlapci žít podle pravidel, kreré jim předával
Bohuslav Strauch. Ten jediný měl se skautingem zkušenost z předválečných let a celé
válečné období udržoval kontakty s předválečnými skautskými vůdci, kteří mu pomáhali
družinu vést.
14. ledna 1944 oslavili členové čtvrté
výročí klubovny ve složení Zdeněk Streubel,
Kamil Turek, Jaroslav Weigel a Bohuslav
Strauch. V únoru zorganizovali závody na
lyžích mezi svým klubem a klubem Synové
skal. Soutěžilo se ve skoku, sjezdu a slalomu.
Takových klubů bylo u Mladého Hlasatele registrováno více, Ochránci byli v Polici jediní,
kde se udržela skautská myšlenka a členové
předválečného skautingu. Na svých schůzkách si dokonce předčítali z časopisu Junák
a zpívali skautskou hymnu.
1. května 1944 podnikli chlapci výpravu
k Židovce, kde jim Bóža ukazoval, kde tábořil s polickými junáky před zákazem. V roce
1945 bylo středisko znovu zformováno, chlapci se stali rádci nově vzniklých družin a byla
jim vrácena, těsně před válkou dostavěná, klubovna u Zděřiny.
Haňďa Kohlová

ZAČÁTEK ROKU MLADÝCH HASIČŮ VELKÁ LEDHUJE

Aktivitu v novém roce jsme zahájili hned
v lednu. V Teplicích nad Metují se konal
hasičský pětiboj.
Tato soutěž je poměrně brzy, již 12. ledna a jelikož jsme před Vánoci měli naplněný
program, zbývalo nám jen jedno odpoledne
na nácvik. Jak název napovídá, děti soutěží v
pěti různých disciplínách. Už samotné nastudování pravidel je pěkný oříšek pro vedoucí
a vysvětlit vše dětem rovněž. A za každou maličkost jsou hned trestné vteřiny navíc... špatně položený materiál, přešlápnutí čáry, apod.
Ale úspěšně jsme se s tím za ty dvě hodiny poprali a vybrali 5 statečných, plus 2 náhradníky.
Toto klání se odehrává v uzavřené sportovní hale, tudíž za každého počasí. Nám ale
i to počasí přálo a bylo krásně, až pohádkově zasněženo a slunečno, takže po zvládnutí
všech disciplín se děti pěkně vyválely ve sněhu a stihly i zkoulovat vedoucího Aleše.
Před samotnou soutěží jsme si ještě mohli
všechny stanoviště projít a vyzkoušet a pak už
naostro.
Dopadlo to myslím slušně, umístili jsme
se na pěkném 7. místě z 11 kolektivů.
Celkově byla soutěž pěkně připravená
a záživná, tak se budeme těšit na účast v příštím roce, kde využijeme nabyté zkušenosti
a tím i jistě posuneme naše umístění výše.

17. ledna následovala dětská
výroční schůze

Letos už jsme mohli využít prostor nové
hasičárny, a tak jsme sezvali děti a hosty do
zasedací místnosti. Děti obnovily svůj hasičský slib, poslechli jsme si zprávu o činnosti
mladých hasičů za rok 2018 a zhlédli fotky
i filmy z akcí, které nám pěkně sestříhal
Nikolas Letzel.
Naše pozvání přijal místostarosta Police
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nad Metují Jiří Škop a zástupci mladých
hasičů České Metuje - Ivan Kraus a Milada
Řeháková, kteří udělali dětem velkou radost
a připravili pro ně pamětní listy mladého hasiče, pro každého s vlastním jménem. Když jim
je předávali a tiskli jim ručičky, to bylo obdivu
v dětských očích na tu hasičskou uniformu!
Touto cestou si dovolím ještě jednou všem
hostům poděkovat za účast, neboť pro děti je
to zážitek. Pochutnali jsme si na připraveném
pohoštění a celou akci ukončili slavnostním
nástupem.

16.února byla již tradiční uzlová štafeta v České Metuji

Tuto akci pěkně popsala Věrka Králová:
Jana Letzelová

HASIČSKÉ UZLOVÁNÍ
Tak zas jedu se svými „miláčky“ na výlet. Je sobota, mohla bych prát, žehlit, luxovat,
i Aleš by jistě mohl být doma ku prospěchu,
ale to my ne, jedeme si hrát…
Sobota, 16. 2. 2019, 7:00 hodin. Před
hasičárnou nastupujeme do auta, nejdříve
podsedáky, pak děti s batůžky plnými dobrot,
abychom náhodou nestrádali. Lehké mávnutí
rodičům…
Cesta krátká, přehoupli jsme se přes kopeček a jsme v České Metuji. Vystupovat! Sál
kulturního domu se už plní družstvy i jednotlivci různého věku. Dnes se koná už desátý
ročník soutěže O POHÁR STAROSTY OBCE
ČESKÁ METUJE V UZLOVÉ ŠTAFETĚ
DRUŽSTEV. A protože jako hasiči musíme
být všude včas, registrujeme se jako první
a máme startovní číslo 1 pro jednotlivce a 2
pro družstvo.
Nástup všech soutěžících pod velením
Ivana Krause ukázal, že se i takové množství
dětí dá zvládnout.

Děti musí umět lodní uzel, úvaz na proudnici, tesařský uzel, zkracovačku, plochou
smyčku, některé uzle se vážou v ruce, jiné
na hadici nebo na pevný kolík… A víte, co je
nejtěžší? Stát vyrovnaní v řadě na startovní
čáře, soustředit se a nemluvit. Být zticha, když
byste mohli kamarádovi poradit, to je tedy dřina! Za každou chybičku jsou trestné body…
Soutěží se ve dvou kolech a jde o čas a správné uvázání. Děti si vylosují druh uzlu, který
mají uvázat. Ale jak má náš Matýsek uvázat
správný uzel, když a) neumí číst a b) téměř
nedosáhne na stůl s připravenými rekvizitami?
Ale kdo by si myslel, že byl v družstvu jen do
počtu, ten by se mýlil! Když si vylosoval ten
nejsložitější úkon – úvaz na proudnici – zadání jsme mu přečetli a Matýsek bojoval s lanem
a proudnicí velmi statečně.
Honza Rozum startoval za jednotlivce.
S číslem 1 jsme měli brzy hotovo. Obě kola
Honza zvládl s rozvahou a celkem v pohodě.
A aby čas do vyhlášení výsledků lépe uběhl, vzali jsme děti na malou vlastivědnou vycházku. Prohlédli jsme si pískovcové sloupky,
jednu z nejmenších přírodních památek u nás.
Pokud jste ještě tuto památku nezaznamenali,
je to lokalita na okraji České Metuje u silnice
směrem na Teplice nad Metují.
Zpět do „kulturáku“, abychom nezmeškali
vyhlášení! A jak jsme dopadli?
Honza Rozum vybojoval 15. místo z 20
soutěžících.
Družstvo mladších žáků ve složení: Vít
Hůlka, Adéla Hůlková, Štěpánka Jandová,
Jindřich Trojtl, Matěj Trojtl, Radek Hůlka
a Michal Piši obsadilo 10 místo ze 12.
Co na závěr? Budeme i nadále trénovat,
zkoušet, závodit a učit se nové věci, protože
nás to baví…
Aleš Trojtl, Jana Letzelová, Věra Králová
Polický měsíčník - duben 2019

Poskytování zdravotní péče v Domově důchodců

Pravidelně vás čtenáře Polického deníku
seznamujeme s děním v Domově důchodců
v Polici nad Metují. Tentokrát vám představíme naši práci na zdravotním úseku.
Zdravotní péči v Domově důchodců poskytují naše zdravotní sestry dle ordinace
praktického či specializovaného lékaře všem
potřebným uživatelům. Péče je částečně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění na základě zvláštní smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a zařízením sociálních
služeb a z části je hrazena uživateli.
Práce zdravotních sester v Domově důchodců je daleko náročnější a zodpovědnější
než v nemocnici, kde zdravotní sestra pracuje
společně s lékaři, kteří jsou v případě jakékoliv změny zdravotního stavu uživatele ihned
k dispozici. Naše zdravotní sestry mohou vykonávat úkony péče bez odborného dohledu
na základě ordinace lékaře. Jedná se o činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a neodkladné péče.
Manipulují s léčivými přípravky včetně návykových látek, provádí odběry biologického
materiálu, které orientačně hodnotí a konzultují s lékaři. Ošetřují poruchy celistvosti kůže,
pečují o chronické rány, pečují o stomie, provádí zavádění močového katetru u žen.
Při své práci dbají na dodržování hygienicko – epidemiologického režimu. Podílejí
se na tvorbě metodik v oblasti zdravotní péče,
hodnotí potřeby a úroveň soběstačnosti našich

uživatelů, sledují projevy jejich onemocnění a
rizikových faktorů, měří fyziologické funkce.
Ve spolupráci s ostatními pracovníky přímé
péče provádí rehabilitační ošetřování, především polohování a posazování imobilních uživatelů. Ve své práci se seniory uplatňují prvky
bazální stimulace.
Velmi často zdravotní sestry provádí psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým.
Mezi jejich činnosti patří i řádná edukace uživatelů a jejich příbuzných. Zdravotní sestry
v našem domově přistupují k uživateli jako
k jedinečné osobnosti. Každý uživatel má své
individuální vlastnosti, postoje, názory a potřeby. Tyto poznatky o základních potřebách
našich uživatelů jsou nezbytné pro plánování
ošetřovatelské péče. Naše zdravotní sestry používají při své práci znalosti o lidských potřebách ve všech rolích, které ve svém profesionálním působení zastávají.
Sledují všechny
projevy uživatelů, které analyzují, předpokládají možné komplikace a na případné změny včas reagují. Svou péčí usilují o zlepšení
a udržení rozsahu soběstačnosti uživatelů.
Velice důležitou součástí dovedností našich zdravotních sester je schopnost dobré
komunikace s uživateli, mezi sestrami navzájem a mezi pracovníky ostatních úseků našeho
domova. Motivují uživatele, aby vědomosti
a dovednosti získané od zdravotních sester,
využívali v péči o své zdraví.
Pro zvyšování kvality zdravotní péče je
nezbytné jejich celoživotní vzdělávání v
souladu s rozvojem
oboru a nejnovějšími
poznatky. V rámci průběžného doplňování
vzdělávání nejde vždy
na velikonoční posezení
pouze o odborně zaměřené vzdělání, ale
ukázkou výrobků našich uživatel,
také často o doplnění
informací, které se týkají např. informačních
systémů, práce s počítačem,
všeobecného
přehledu z oblasti práve společenské místnosti
va v příslušném oboru.
Patří sem specializační
DD Police nad Metují
vzdělávání, certifikované kurzy, inovační
Těšíme se na Vás!
kurzy, odborné stáže
v akreditovaných zařízeních, účast na školicích akcích, konferencích,
vypracovávání
standardů a nových postupů, nebo samostatné studium odborné
literatury.
Naše
zdravotní
sestry jsou sice nositelkami
zdravotních
výkonů, ale vzhledem
k náročnosti práce v
zařízení nevykonávají jen odbornou práci,
která odpovídá jejich

Pozvánka

s

ve čtvrtek 11. dubna 2019
od 10:00 hod.
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vzdělání. Běžně se též podílejí na základní sociální péči o uživatele, jako je pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, rehabilitační činnosti.
Lékařskou zdravotní službu vykonává
v našem Domově důchodců praktická lékařka MUDr. Jana Čelková, která k nám dochází každé úterý v odpoledních hodinách.
Dále spolupracujeme se specializovanými
lékaři (MUDr. Basil Richter, MUDr. Ibrahim
Kanzouri, MUDr. Aleš Dostál a ostatní lékaři
ze zdravotního střediska v Polici nad Metují,
společnosti VISUS a Edumed Broumov).
Jestliže nastane u našich uživatelů náhlá
závažná změna zdravotního stavu, která vyžaduje odborné zdravotnické vyšetření, ošetření
a terapeutické postupy, musí být uživatel přeložen do zdravotnického zařízení. Tyto situace řeší naše zdravotní sestry podle závažnosti
zdravotního stavu uživatele a to buď přivoláním praktického lékaře na mimořádnou lékařskou návštěvu, nebo přivoláním zdravotnické
záchranné služby, která rozhoduje o dalším
postupu.
Zdravotní sestry vynakládají v péči
o uživatele velké fyzické a psychické úsilí.
Uživatelé často trpí chronickými bolestmi, nemocemi, rovněž jsou postiženi různými typy
demence, často i v pokročilém stádiu. V takových případech bývají občas nespokojeni a neklidní, práce s nimi je mnohem více psychicky
i časově náročná. Většina uživatelů je imobilních. K jejich manipulaci využíváme technická zařízení (např. zvedáky pasivní, aktivní).
V průběhu své pracovní doby je zdravotní
sestra, v případě nepřítomnosti vedoucí zdravotního úseku a vedoucí úseku přímé péče,
jediným a nejvýše postaveným pracovníkem
v přímé péči. Součástí práce zdravotní sestry
je i zaznamenávání péče do ošetřovatelské
dokumentace, která v časové posloupnosti
zachycuje a uchovává skutečnosti, týkající se
poskytování péče. Slouží jako zdroj informací, pro zachování kontinuity poskytované péče
a zároveň i jako doklad pro vyúčtování
poskytované zdravotní péče zdravotním
pojišťovnám.
Vzhledem k neustále narůstajícímu počtu
uživatelů v těžkém zdravotním stavu se snažíme zdravotním sestrám práci ulehčit tím, že
přijímáme nové pracovníky v přímé péči (pečovatelky), kteří se budou věnovat pouze úkonům péče o uživatele tak, aby zdravotní sestry
měly větší prostor pro svoji odbornou práci.
Všechny naše zdravotní sestry vykonávají
svou profesi s láskou a obětavostí, z toho důvodu mezi nimi a uživateli vzniká hlubší citový vztah.
Závěrem chci poděkovat všem zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, vstřícnost a nasazení. Jmenovitě sestrám Radce
Hubkové, Karolíně Klikarové, Evě Máslové,
Martě Rybínové, Jiřině Šilhánové a Dance
Ticháčkové. Našim uživatelům přeji pevné
zdraví a pozitivní náladu. A Vám milý čtenáři příjemný vstup do nadcházejícího jara a
spoustu slunných dní.
Kaválková Jarmila,
vedoucí zdravotního úseku

29

Astronomický klub Police nad Metují
OBLOHA V DUBNU

V uplynulých měsících jsme na obloze
mohli pozorovat všechny planety naší soustavy. V dubnu uvidíme na obloze pouze Mars,
Jupiter a Saturn.
V letošním roce nejsou podmínky k pozorování Marsu příliš vhodné. V dubnu bude
Mars v souhvězdí Býka, nedaleko známé
hvězdokupy M45 Plejády. Ve dnech 8. a 9.
dubna bude blízko Marsu Měsíc. Od konce
června až do poloviny října nebude Mars na
obloze pozorovatelný.
Oproti Marsu bude lépe pozorovatelný
Jupiter a Saturn. V dubnu bude Jupiter pozorovatelný ve druhé polovině noci v souhvězdí
Hadonoše. Ikdyž výška Jupitera nad obzorem
nebude příliš velká (planeta svítí přes zákal
nad obzorem), uvidíme v dalekohledu i 4 jasné Jupiterovy měsíčky. 23. a 24. dubna bude
blízko Jupitera Měsíc.

Saturn svítí v dubnu nízko na ranní obloze
v souhvězdí Střelce a podmínky pro pozorování budou podobné jako u Jupitera. 25. a 26.
dubna bude blízko Saturna Měsíc.

Zimní souhvězdí se z noční oblohy postupně přesouvají k západu a jejich místo zaujmou souhvězdí jarní: Lev, Panna, Pastýř a
méně výrazná Severní koruna, Hydra, Pohár
a Havran.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. dubna v 10 hodin 55 minut
SELČ vstupuje do znamení
Býka, den se v dubnu prodlouží
o 1 hodinu a 44 min,
MĚSÍC
5. v novu, 12. v první čtvrti,
19. v úplňku, 26. v poslední
čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE není pozorovatelná,
MARS
v první polovině noci
v souhvězdí Býka,
JUPITER ve druhé polovině noci
v souhvězdí Hadonoše,
SATURN ráno nad jihovýchodním
obzorem v souhvězdí Střelce,
URAN
není pozorovatelný,
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

VALNÁ HROMADA I ZÁBAVA

Dobročinný fond pro pozůstalé měl
9. března 2019 v Pohostinství Kačáma v
Suchém Dolu valnou hromadu. Účast byla 71
členů a 1 host – starosta MÚ Police nad Metují
pan Ing. Jiří Beran.
Valnou hromadu zahájil předseda pan
Karel Macoun. Všechny přítomné přivítal a
poděkoval za hojnou účast i navzdory nepřízni
počasí. Velice potěšila přítomnost pana starosty města Police nad Metují pan Ing. Jiřího
Berana. Dále seznámil přítomné s plánovaným
programem, který spočíval ve čtení zápisu z
minulé Valné hromady, zprávě o činnosti fondu, finanční zprávě, zprávě revizní komise za
rok 2018 a schválení příspěvku a pohřebného
na rok 2020.
Následovala diskuze, ve které se ujal slova
čestný host, starosta města Police nad Metují
pan Beran. Svou přítomností si mapuje činnost našeho spolku. Přislíbil i nadále podporu
ze strany města formou dotací. Poděkoval za
uznání, které dobročinný fond vyjádřil bývalé
starostce paní Idě Jenkové i jemu. Zdůraznil,
že poděkování patří především zastupitelům.
Popřál DFP nechť se mu daří.
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Jednatelka představila novou výběrčí pro Českou Metuji,
paní Zdenu Jiráskovou, které
popřála v činnosti pro fond hodně zdraví a poděkovala ji, že
na valnou hromadu přivedla 10
osob ze své obce. Zároveň poděkovala nepřítomnému panu
Jiřímu Hanušovi za jeho působení v DFP.
Dále vyzvala dobrovolníky
k účasti na brigádě na hřbitově
v pondělí 15.4. 2019.
Společně s panem předsedou vyzvali přítomné k získávání nových členů
Dále byl přečten seznam členů, kteří nás
v loňském roce opustili. Bylo jich celkem
36. Minutou ticha jsme uctili jejich památku.
Jejich rodinám jsme vyplatili po 5000 Kč.
Následoval seznam 25 nově získaných členů
za rok 2018. Ke konci roku 2018 měl spolek
834 členů !!!
Bylo schváleno usnesení z Valné hromady
a úkoly z toho vyplývající na další období do

konce roku 2019. Panem předsedou Karlem
Macounem byla Valná hromada zakončena
přáním pevného zdraví a hodně sil ve vykonávání práce pro DFP. Popřál všem zúčastněným
pěknou zábavu při kulturním programu.
K tanci a poslechu hráli manželé Langerovi
z Hronova, kteří se stali oblíbenci členů DFP.
Žákyně Raková a Buriánová ZŠ ze Suchého
Dolu pod vedením paní vedoucí Pohostinství
Kačámy Kačky Máslové zazpívaly 3 pěkné
písničky. Sklidily veliký potlesk, za vystoupení a za účast i v době prázdnin. Velikým
překvapením i pro mě byla ochota pánů Jana
Linharta, Františka Pohly, Miloše Hanzla ze
skupiny Kamarádi osady 5, kteří zahráli a zazpívali. Potěšili svou ochotou a svým umem
- zrají jako víno. Obrovský úspěch sklidil se
svou humornou pohádkou o Sněhurce pan Jiří
Kašík. Byla i bohatá tombola a občerstvení. O
pohoštění a pitný program se postaral ochotný
a milý personál pohostinství Kačámy. Díky
zajištění pružné přepravy se mohli účastníci
bavit až do 20,30 hodin. Celá akce byla vydařená. Poděkování patří všem, kteří se na průběhu a organizaci podíleli. Děkujeme.
Věra Kašíková - jednatelka
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Pánská jízda

(z deníku dvouletého chlapa…)

07:30
Vstávám. Venku je ještě tma a tak volám mámu. Místo ní přichází táta a říká mi, že
maminka musela odjet a že dneska budeme spolu. A slibuje „pánskou jízdu“.
Táta mi dává snídani. Kaši s banánem.
07:53
Koukám se na lžičku. Když ji chytnu za držátko
a prstem druhý ruky do ní cvrknu, tak udělá prak
a vystřelí. Sice je trochu jídla na zdi, ale na druhou stranu, všechno, co spadlo na zem, slízal pes.
Chechtám se. Pak mi táta vynadal. Řvu.
08:37
Hraju si s vláčkem. Mašinka jezdí
skvěle, ale když chci, aby lítala jako letadlo, vyklouzne mi z ruky a dopadne tátovi na palec. Táta
vykřikne, já se leknu a řvu.
09:16
Jdeme si hrát ven na pískoviště.
Nějaká holčička si tam staví bábovičky. Plácnu
jí do nich a pak ji chci pohladit po vlasech. Co na
tom, že mám ruce od písku? Holčička rozmazleně brečí a táta mi vyčítá, že tohle dělat nemůžu.
Řvu.
10:29
Chci si od tý holčičky půjčit lopatku
a hrabičky na písek. Nechce mi je půjčit. Tak se
přetahujeme, ale jsem silnější. Ona spadne na
zadek a zase běží brečet k mamince. Táta to už
nevydržel, a plácnul mě přes zadek. Řvu.
11:41
Podává se oběd. Táta mi říká: „Ne
abys zase jídlem střílel po kuchyni,“ a směje se
u toho. Pouští mi k tomu písničky a já se v židličce roztancuju tak, že polévka je v mžiku na
podlaze. Táta nadává. To mu ten smích dlouho
nevydržel, napadne mě. Řvu.

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Jdu si lehnout. Přitáhnu si k sobě
12:33
plyšáka a zavírám oči. Zdá se mi o pískovišti
a o tý rozmazlený holčičce. Určitě ještě musí
nosit plýnky a doma má samou panenku… proč
ji vlastně vůbec berou na pískoviště? Proč s ní
nejdou na náměstí, aby si tam jezdila s kočárkem,
když jinak umí jenom fňukat u maminky?
13:58
Probouzím se. Nikde nikdo, a tak volám tátu. Za chvilku přiběhne. Ptá se, jak jsem
se vyspinkal. Odpovídám mu, že dobře. Potom si
chvíli hrajeme na zemi u postýlky. Mám tam takovou krásnou dřevěnou hračku. Táta se válí po
zemi, jakoby ani neuměl chodit. Chci mu ukázat
k čemu má nohy (aby na nich stál, přece, to dá
rozum), ale nějak se mi zamotají – asi tím, jak mu
dupnu na ruku – a i s hračkou v ruce padám na
tátu. Ani to nebolelo. Ale táta vykřiknul, jak jsem
ho vzal hračkou přes obočí. Leknu se a řvu.
14:22
Svačina. Dávám si pozor, abych nestřílel po kuchyni.
15:02 Jdeme na zahradu. Já si zajdu do svýho
domečku a táta něco řeže. Poslouchám vrzání
pily a pak mě napadne, že se půjdu kouknout na
záhonek, jestli tam nejsou nějaký zralý jahody.
Maminka mi je vždycky natrhá. Jahod bylo plno.
Ty červený jsou sladký. Ty zelený moc ne. Tak je
vždycky vyplivnu a jdu ochutnat další. Za mnou
zůstává docela hezky prošlápnutá cesta. Taky je
to mohlo napadnout, udělat pěšinku přímo přes
jahody, a ne tak daleko, že na keříčky nedosáhnu.
Když přišel táta, vynadal mi. Nechápu proč. Řvu.
15:40
Zase jsem v domečku. Je tady hezky.

Březen, za kamna vlezem,

duben, ještě tam možná budem - to se uvidí. Já bych se však chtěla vrátit na konec února
letošního roku a to do 27. 2. Tehdy v restauraci
SOKOLOVNA, v příjemném prostředí, jak jinak, se konala přednáška či přátelské posezení
s programem o sokolském hnutí za druhé světové
války. Moc informací se nám ve škole nedostávalo, o Sokole nám ve škole nevyprávěli snad
proto, že sokolové nebyli v politickém hledáčku
tehdejší doby. Impulzem k našemu posezení dala
zdejší Tělocvičná jednota Sokol a pozvala autorky knihy „Nebylo jim souzeno žít“ paní Helenu
Rezkovou a Pavlínu Špatenkovou a jednoho
přímého účastníka zátahu gestapa v našem kraji, pana Antonína Burdycha z Bohdašína. Tento
náš krajan, kterému v roce 1942 bylo osm roků
nám vyprávěl o hrůzách, které potkaly nejen jeho
rodinu, ale celé okolí Bohdašína a Končin v kraji u Červeného Kostelce. Jeho celá rodina byla
gestapem povražděna a smrt se vyhnula jen jemu
a bratrovi. V knize se můžete dočíst o obléhání
jejich domku na Končinách, v úterý 30.6.1942,
kdy gestapo hledalo vysílačku a parašutistu
J. Potůčka, který se skrýval u Burdychů. Podařilo
se mu uprchnout, ale smrti neunikl. Zemřeli
i členové Burdychovy rodiny. Rodiče i prarodiče obou chlapců byli v Pardubicích popraveni.
Doporučuji si knihu v naší knihovně půjčit a přečíst si o sokolském odboji v našem kraji, je velice
podrobná a dozvíte se i o Poličácích.
V knize je zmínka o Ing. Emilu
Katschnerovi, majiteli továrny na výrobu bruslí
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se známou značkou EKP a jeho synu Ing. Milanu
Katschnerovi v souvislosti se Sokolem a odbojovým hnutím v Polici. Oba byli zapojeni do
odbojového hnutí prostřednictvím pardubického
občana V. Krupky, jehož byt byl prvním úkrytem
parašutistů výsadkové skupiny Silver A. Později
syn Milan prostřednictvím manželů Krupkových
z Pardubic zásoboval léky a potravinami parašutisty z této výsadkové skupiny ukryté již v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.
Když se blížilo prozrazení a zatčení manželů
Krupkových, pozval je do Police pan Katschner,
ale gestapo je vypátralo a pro oba manžele přijelo
do Police.

V květnu 1945 byla uvalena na továrnu národní správa. Osudy rodiny jsou starším
Poličákům známy. Majitel továrny byl neprávem
zatčen a obviněn z kolaborace, jak k tomu tenkrát
bez jakéhokoliv vyšetřování docházelo. Továrna
dále pokračovala ve výrobě a v roce 1947 byla
vrácena majitelům. Vedení se ujal syn. V roce
1948 firma vystavovala na veletrhu novinku, která až dnes našla uplatnění jako kolečkové brusle.
Po únorovém puči byla firma znárodněna a zařazena do podniku Sigma - pumpy v Olomouci.
Brusle firmy EKP měly však dlouholetou tradici
a já jsem „šlajfky“ na kličku dlouhá léta užívala,
sestra už měla „šeksny“, jak se jim tehdy říkalo, pevně připevněné na botách. Po únorovém
puči a znárodnění Emil Katschner Polici opustil a ve věku 87 let zemřel u dcery v Hranicích
na Moravě. Syn Milan emigroval do Švýcarska

Mám tady stolek a židličku, okna jako v opravdovým domě a dveře taky. Pak vyjedu s tatrovkou ven. Táta by mě chvíli mohl vozit, říkám si.
Pořád něco řeže. Tak jdu k němu a stavím mu
tatrovku k nohám, aby ji nepřehlídnul, a udělám na něj „Baf!“ Lekne se a řízne se do prstu.
Zanadává, a když se otočí, aby si šel prst zalepit,
tak zakopne o tatrovku a svalí se na zem. Chápu
to jako výzvu a skočím na něj, protože si určitě
chce hrát. Nepochopil to. Řvu.
16:53
Jdeme na procházku s Daisy. Táta má
zalepenou ruku a na čele bouli od toho, jak se
natáh přes tatrovku a praštil se do hlavy. Házím
psovi klacky a vždycky, když se napřáhnu, chrání
si táta hlavu. Dělá, jako kdybych neuměl házet.
Už vím, proč si chrání hlavu. Klacek
17:07
mi nějak vyklouznul z ruky a přistál mu kousek
nad čelem. Pak na něj ještě skočil pes, protože
chtěl ten klacek. Oproti očekávání se nevracíme
hned a s řevem domů. Táta to nějak přešel a jdeme dál. Obilí sice není nijak extra vysoký, ale
stejně se v něm umím krásně schovat. Táta mě
hledá. Zoufalství v jeho hlase stoupá. Ale je to
bezva hra. Nechávám ho vycukat a pak vylezu
ven. Běží ke mně. Radši se preventivně rozeřvu.
Ale jenom mě vezme do náruče a směje se.
18:11
Jsme zpátky na zahradě.
18:32
Táta mi dává večeři. Pak přichází maminka. Hned ve dveřích se ptá: „Jak jste se tady
měli?“ Táta odpoví, že jó, že jsme si to pěkně
užili. Prostě „pánská jízda“.

Pavel Frydrych

a posléze odcestoval do Brazílie, kde zemřel
v roce1984.
A protože je březen a tolik vzpomínek se mi
v hlavě motá, vzpomínám i na výročí úmrtí Karla
Kryla, 3.3.1994. Zemřel písničkář v necelých
padesáti letech a autor protestsongů z časů sovětské okupace. Nevrátil se z emigrace natrvalo
domů, měl výhrady k tomu, co se tu odehrávalo
v devadesátých letech, a tak je k zamyšlení písnička z roku 1993: Demokracie rozkvétá, byť
s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes
dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás
vyhazují z práce - a z těch, kdo pravdu zpívali,
dnes nadělali zrádce. Mám jeho gramofonovou
desku „Bratříčku zavírej vrátka“ a často si ji
pouštím s dalšími písničkami.
A teď ještě něco z Masarykových myšlenek:
Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí
silněji.
Mějme v paměti zítřejší výročí nacistické
okupace před osmdesáti roky dne 15.března 1939
a vznik klerofašistického slovenského státu, abychom se už nikdy nestali, trochu vlastním přičiněním, hříčkou a soustem pro chamtivé války
sousedů z Evropy i mimo ni. Vím, že si to přečtete až začátkem dubna, ale nikdy není pozdě ty
smutné události v paměti oživit.
Doufejme, že měsíc duben, první jarní měsíc, se stane příznivým a veselým obdobím pro
nás všechny.

Jarca Seidelová
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Velikonoční symboly
a jejich význam

Vajíčko je nejstarší symbol plodnosti,
úrody, nového, stále se opakujícího života a vzkříšení. Tradice malování kraslic
a pojídání vajec během velikonočního
týdne vznikla proto, že se vejce během
40denního půstu nesměla jíst.

Beránek představuje symbol zrození
nového života. Symbolizuje Boží stádo.
Židé jej jedí i jako připomínku vysvobození z Egypta. Podle křesťanů je Kristus
beránek obětovaný za spásu světa.

Nebojte se matematiky

Nejprve se podívejme na výsledky úloh zadaných v březnovém čísle Polického
měsíčníku.
1. úloha: 30, 70. Lze postupovat metodou řízeného experimentu, kdy zvolíme číslo,
např. 20, a provedeme zadané operace:
20 + 5 = 25. 25 x 2 = 50, 20 + 50 = 70
dále volíme 25, 25 + 5 = 30, 30 x 2 = 60, 25 + 60 = 85
výsledek se oproti první volbě zvětšil o 15. Nyní je zřejmé, že hledaná čísla jsou 30 a 70.
2. úloha: 15
3. úloha: Na př. 12 x 42 = 21 x 24
Postupovat můžeme tak, že čísla 12 a 42 rozložíme na součin prvočinitelů:
12 = 2 x 2 x 3, 42 = 2 x 3 x 7 pak činitele vhodně seskupíme.
Další možná řešení: 26 x 93 = 62 x 39, 36 x84 = 63 x 48, 24 x 96 = 42 x 69,
12 x 63 = 21 x 36, 13 x 62 = 31 x 26, 24 x 84 = 42 x 48, 46 x 96 = 64 x 69, atd.
A teď tři snadné úlohy na měsíc duben.
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.
2. úloha:
Vyjádřete jednotku použitím všech deseti číslic. (Můžete použít i početní výkony.)
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?
Tak s chutí do práce!!! Těším se na vaše výsledky, zašlete je na emailovou adresu:
- janecekf@cbox.cz
Připravuje František Janeček

PŮVODNÍ PŘÍČÍNA

Svíce je znamením života, symbolizuje
vzkříšení Krista

Neměli bychom si myslet, že všechny interakce hrubých a subtilních fyzických prvků,
které způsobují proměnu mysli a vědomí, se
odehrávají nezávisle. Probíhají podřízením
Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad Gítě
Kršna říká, že Pán sídlí v srdci každého, jak
je uvedeno zde, Nadduše řídí vše. Je tím, kdo
svědčí a kdo dává rozkazy. Vše se děje pod jeho
vedením. Živá bytost si svou povahou a svými nadějemi vytváří různé sklony a Nejvyšší
Pán ji vychovává prostřednictvím hmotné přírody. Tělo, příroda a fyzické prvky nejednají
automaticky, ale podléhají řízení Nejvyšší
Osobnosti Božství. Příroda není nezávislá ani
činná sama o sobě. Bhagavad Gíta potvrzuje,
že za přírodou stojí Nejvyšší Pán.

Připravil František Janeček

Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová

Mazanec připomíná slunce, symbol
jara a nového života.
Zajíček je symbolem pokory, chudoby a skromnosti, ale také pohanských
oslav jara, tepla, sluníčka a nového života.
Pomlázka představuje rozkvět nového života a šlehání proutky má ženám přinést sílu probouzející se přírody a zajistit
plodnost.

Kříž připomíná ukřižování Krista. Ryje
se do mazance i pečení.
Oheň symbolizuje vítězství Krista nad
temnotou a smrtí.

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie po dohodě se sportovním
referentem prováděla kontroly na sportovištích ve správě města. Čas od času se na nich
dějí různé vandalské útoky a po návštěvách
různých skupinek to mnohde vypadá, jako by
si zde odsypal popelářský vůz. Takové chování není hodno tolerance.
Pokračovaly kontroly na autobusovém nádraží zaměřené na dodržování zákazu kouření
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ve vymezených částech.
Spolupracovali jsme s obvodním oddělením policie na různých věcech. Společné
kontroly parkování, dozor u školy, pátrání po
osobách a další.
Ve večerních hodinách jsme prováděli
preventivní pochůzky na hřbitově a kolem základní umělecké školy.
Znovu jsme přivolávali záchrannou

službu lidem, kteří se ocitli v nouzi a potřebovali neprodleně lékařskou pomoc.
Odchytli jsme několik pejsků, a pro tentokrát, jsme do velkého výčtu různých zvířat,
která jsme za ta léta odchytili (namátkou lze
jmenovat - orla mořského, zmiji, prase, papoušky všeho druhu) přiřazujeme i úspěšný
odchyt perličky kropenaté v bílé variantě…
ved.Strážník MP Petr Zima
Polický měsíčník - duben 2019

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Postní doba a vstup do doby
Velikonoční
Letošní zima je za námi, a můžeme se radovat z nového jara. V církevním liturgickém
čase vrcholí postní období a v týdnu po Květné
neděli pak postní doba skončí a vstoupíme
do nejvýznamnějšího křesťanského období
- Svatého týdne a Velikonoční doby. Tzv.
Velikonoční triduum zahájí Zelený čtvrtek
s připomínkou Ježíšovi poslední večeře (při
bohoslužbě v tento den se může konat symbolický obřad umývání nohou), následovat bude
Velký pátek s připomínkou Ježíšova umučení,
a vyvrcholí Velikonoční vigílií s připomínkou
dovršení dějin Boží spásy člověka a nedělní
slavností Zmrtvýchvstání Páně - Božím hodem velikonočním, tedy oslavou Ježíšova
vzkříšení. Všechny předvelikonoční a velikonoční bohoslužby a obřady mají velkou hloubku a symboliku a vyzařuje z nich Boží láska a
zájem o spásu každého člověka. Na slavnost
Zmrtvýchvstání Páně pak naváže Velikonoční
oktáv, kterým je tato slavnost jakoby prodloužena do osmi dní, které mají podpořit uvědomění si velikosti a významu Kristova vzkříšení pro náš život. Následující velikonoční doba
potrvá padesát dní, do slavnosti Seslání Ducha
Svatého, která letos vychází na 9. června.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
31. března - 4. neděle postní (cyklus C)
7. dubna - 5. neděle postní
14. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE (
mše svatá s Pašijemi)
18. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
19. dubna - VELKÝ PÁTEK, státní svátek
20. dubna - BÍLÁ SOBOTA,
VELIKONOČNÍ VIGILIE
21. dubna - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ/
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
22. dubna - Velikonoční pondělí, státní svátek
23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka

Z CÍRKVÍ
25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty
28. dubna - 2. neděle velikonoční
29. dubna - svátek Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky
církve,
patronky
Evropy
5. května - 3. neděle velikonoční

PŘEHLED BOHOSLUŽEB:

¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.,
v pátek od 18.00 hod. křížová cesta
¾¾ ve středu mše svatá od 8.30 hod.
¾¾ v sobotu mše svatá s nedělní platností od
18.00 hod.
¾¾ v sobotu 13. dubna křížová cesta dětí u
Suchodolské kaple od 14.00 hod.
¾¾ v neděli mše svatá od 8.00 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY:
yy v úterý po bohoslužbě (19. – 20. hod.) a ve
středu po bohoslužbě (9. – 10. hod.), případně podle potřeby po domluvě s knězem.

P rogram velikonočních
svátků v polick é farnosti:
ZELENÝ ČTVRTEK - 18. dubna

17.00 mše svatá na památku Večeře Páně
18.00 - 20.00 příležitost k os. modlitbě a adoraci

VELKÝ PÁTEK - 19. dubna den přísného postu
8.00 Denní modlitba církve (Breviář)
- ranní chvály
9.00 - 17.00 příležitost k osobní modlitbě
a adoraci
15.00 začátek novény před Svátkem Božího
milosrdenství (modlitba Korunka),
poté křížová cesta
17.00 bohoslužba na památku
Umučení Páně
18.00 - 20.00 příležitost k osobní modlitbě a
adoraci u Kristova hrobu

BÍLÁ SOBOTA - 20. dubna

8.00 Denní modlitba církve (Breviář)
- ranní chvály

9.00 - 20.00 příležitost k osobní modlitbě
a adoraci u Kristova hrobu
10.00 požehnání velikonočních pokrmů
15.00 novéna před Svátkem Božího
milosrdenství
20.00 VELIKONOČNÍ VIGILIE (zahájení
na nádvoří kláštera, přineste si s sebou svíčky)

VELIKONOČNÍ NEDĚLE - HOD
BOŽÍ VELIKONOČNÍ - 21. dubna

8.00 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
- zpívaná mše svatá (zpívat bude polický
chrámový sbor)

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
-22. dubna
8.00 mše svatá

21. - 28. dubna - Velikonoční oktáv

Tradiční MÁJOVÁ POUŤ
do Vambeřic

V sobotu dne 4. května 2019 pořádá
farnost Police n. M. tradiční MÁJOVOU
POUŤ do Vambeřic v Polsku. Putovat budeme pěšky po historické „Vambeřické
poutní cestě“ malebnou krajinou Policka,
Broumovska a Radkovska. Pouť bude zahájena v 7.30 hod. v chrámu Nanebevzetí
P. Marie v Polici n. M. požehnáním poutníků a zakončena mší svatou od 16.00 hod.
v barokní bazilice P. Marie ve Vambeřicích.
Zpáteční cesta bude zajištěna dvěma autobusy do Police n. M., s odjezdem v 18.00
hod. z Vambeřic. (Kontakt na organizátora: troutnar@meu-police.cz; 724 192 678).
Vydejte se s námi na cestu.
Rádi bychom všem popřáli pokojný závěr postního období, radostné Velikonoce a
krásné jarní dny. Všichni jste srdečně zváni
na Velikonoční bohoslužby.
za ŘK farnost Police n.M.
Ing. Jan Troutnar

ZE SPORTU

Mladší přípravka v Červeném Kostelci

Kategorie fotbalové mladší přípravky je
pro ročníky 2010 a 2011. Tentokrát byl halový
turnaj vypsán pro mladší část kategorie, tj. pro
ročník 2011 a mladší. My v těchto ročnících
máme několik velice šikovných kluků. Turnaj
však byl uspořádán v poněkud nevhodném
termínu jarních prázdnin a ne všichni se mohli zúčastnit. Tíha odpovědnosti tak ležela na
třech zkušených hráčích, Jirkovi Kiezlerovi,
Otovi Petrovi (osada Slavný) a Matyášovi
Peškovi z enklávy machovské. K nim se přidali čtyři začátečníci, polický Matěj Rozum
(r.2012) a z oblasti bezděkovsko – machovské
Lukáš Jansa a bratři Vašek a Franta (r.2013)
Strnadovi.
Úvodní dva zápasy byly pro nás velice náročné. Výše zmínění začátečníci se
Polický měsíčník - duben 2019

“rozkoukávali” a byli spíše diváky, než platnými hráči. Navíc jsme hráli proti pozdějším
finalistům turnaje, Jaroměři a Červenému
Kostelci 2011. Výsledky plně odpovídaly situaci, prohry 1:3 a 1:5.
Následoval duel s děvčaty z Náchoda.
Děvčata se přijela fotbal hlavně učit a dostávala značné příděly branek. Od nás šest, žádnou nám nevstřelila, takže 6:0 pro nás. Tento
výsledek se stal odrazovým můstkem k lepším zítřkům v turnaji. V následujícím zápase
jsme uhráli bezbrankovou remízu s Červeným
Kostelcem 2012. Remízou skončilo i střetnutí
s Náchodem, a sice 1:1. Soupeři jsme umožnili vyrovnat tradičně v posledních vteřinách
zápasu.
V konečné tabulce jsme obsadili čtvrté

místo a mohli v souboji o třetí místo znovu
vyzvat tým Náchoda. Opět jsme se ujali vedení 1:0 (Jirka Kiezler), dali jsme si však velký
pozor, abychom soupeři tentokrát vyrovnat
nedovolili.
Obsadili jsme tak výborné 3.místo a poprvé v historii turnajů v Kostelci jsme vyhráli
nejen pohár, ale i dort. Jirkovi Kiezlerovi jen
o jeden gól unikla cena pro nejlepšího střelce
a Matyáš Peška opět patřil k nejlepším hráčům
turnaje.
Po úspěšném vystoupení v Kostelci se již
těšíme, jak za krásného jarního slunečného
počasí budeme v napínavých duelech s našimi zdatnými soupeři usilovat o další slavná
vítězství.
Vojtěch Kvapil, trenér mladší přípravky
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Stříbro pro polické „Želvy“ ve stěžerské lize!

Zimní příprava pro hráče starší přípravky
vyvrcholila na přelomu února a března. Oba
týmy hrály svá finálová utkání ve stěžerské
lize.
Ve druhé polovině února počasí přálo
a trenéři dohodli možnost potrénovat nebo
si sehrát přípravné utkání na umělé trávě.
Šneci cestovali 19. 2. do Náchoda, kde se utkali s účastníkem krajského přeboru přípravek
s domácím FK Náchod. Tým Šneků poznamenala velká marodka. Ke vší smůle se ve druhém zápasu zranil brankář Saša Palla. Přejeme
našemu spoluhráči brzké uzdravení a návrat
na hřiště. Náchod nás porazil celkem čtyřikrát,
naši hráči jen mírnili porážky po gólech Stázky
Denygrové, Patrika Huška a Šimona Krtičky.
Naše hráčka Stázka Denygrová se zúčastnila s týmem MFK Trutnov halového turnaje
„Hradecký lvíček“ v Třebši. Děvčata WU11
MFK Trutnov porazila všechny soupeře včetně pražské Sparty (4:1) a turnaj suverénně
vyhrála. Sparta musela během půl roku skousnout opakovaně druhé místo a další výprask
od hráček Trutnova (na podzim prohra 0:5).
Další halový turnaj čekal v neděli 24. února v Červeném Kostelci na „Želvy“. Náš
tým pod vedením dvojice Jirka Kollert
a Luděk Friml bojoval s týmy z vyšších
soutěží. Jak ukazují výsledky, byl náš tým
více než rovnocenným soupeřem a jen
o vlásek mu uniklo medailové umístění.
Police – Slovan Broumov 0:0, Police –
Červený Kostelec 2009 3:0 (b: 2x Samuel
Friml, Séba Kollert), Police – Jaroměř
1:0 (b: Samuel Friml), Police – Červený
Kostelec 2008 0:0, Police – Česká Skalice
0:2, Police – Nové Město nad Metují 0:1
a Police – Rtyně 1:0 (b: Samuel Friml).
Den „D“ čekal na trenéra Dana Denygra v sobotu 2. března, kdy cestoval do Hradce Králové
k závěrečným trenérským zkouškám „B“ licence. Nejprve proběhlo vylosování otázky,
poté 15 minut na potítku a následných 15 minut před zkušební komisí. Výsledek byl za 1
a trenér je s dalšími 12 frekventanty novým držitelem UEFA „B“ licence. Tato licence je celoevropsky uznávaná, což pocítil sám trenér,
když několik dní po složení zkoušek a zveřejnění na facebooku dostal několik nabídek
klubů z Bosny a Hercegoviny a Černé Hory.
Teď už k vrcholu letošní zimní přípravy. V první
polovině března cestovaly oba týmy do Stěžer,
kde se utkaly o finálové umístění v celé soutěži.

Závěrečná tabulka zimní stěžerské ligy

1 	
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Sokol Prasek
Spartak Police nad Metují „Želvy“
FC Chlumec nad Cidlinou
Sokol Újezd u Přelouče
FK Černilov
Sokol Stěžery
FC Hradec Králové „Dívky“
Spartak Police nad Metují „Šneci“
FC Olympia Hradec Králové
Sokol Malšova Lhota
Sokol Třebeš Hradec Králové
SK Třebechovice pod Orebem

V neděli 10. března sehráli dva zápasy
Šneci. Nejprve vyzvali SK Třebechovice
pod Orebem. Se soupeřem prohrávali 0:1, ale zápas nakonec jasně ovládli
a zvítězili 11:5 (b: 3x Šimon Krtička,
2x Anastázie Denygrová, 2x Patrik
Hušek, Vojtěch Jelínek, Matěj Klimeš,
Jiří Kiezler a Jan Bernard). Hlavní zápas
proti FC Hradec Králové „Dívky“ byl
klíčový, neboť v případě výhry bychom
poskočili na osmé místo. Zápas jsme nezačali dobře a poločas prohráli 1:5. Ve
druhém poločasu trenér vyměnil gólmana a malý Jirka Kiezler si několikrát
za výborné zákroky vysloužil potlesk
diváků. Zápas končí 7:4 výhrou dívek
(b: 3x Stázka Denygrová, Jan Bernard)
a nám nezbývá než čekat na poslední kolo, které ukáže, na jaké umístění
budou stačit naše tři výhry ve skupině.
Šneci sehráli v pátek 15. 3. na umělce
na Plhově přátelský zápas s SK Rozkoš
Česká Skalice. Za nepříznivého počasí
deset statečných hráčů Police hrálo celých 50 minut. Česká Skalice zvítězila,
ale my jsme ve druhé polovině utkání ukázali, že s námi musí v jarní části
počítat. Jediný gól vstřelil Petr Kiezler.
Konečně tu máme neděli 17. 3. a rozhodující zápasy ve stěžerské lize pro
Želvy. V pravé poledne vyběhli naši
hráči proti domácímu Sokolu Stěžery.
Zápas měli po celou hrací dobu ve své
režii a vyhráli 10:2 (b: 2x Séba Kollert,
2x Vojta Jelínek, 2x Samuel Friml,
2x Jirka Peška, Michal Fatka, Šimon
Friml). Důležité utkání na hráče čekalo
ve 14 hodin proti doposud neporaženému Sokolu Prasek. Lídr skupiny měl
jisté vítězství a v případě naší výhry bychom skončili na krásném druhém místě. Hráči vlétli na soupeře jako uragán
a ve výborném zápasu vyprovodili
Prasek jedenácti góly. Konečné skóre
11:5 ve prospěch Želvy hovoří za vše (b:
4x Samuel Friml, 3x Jirka Peška, 2x Vojta
Jelínek, Michal Fatka, Šimon Friml).
Stříbrné umístění v takto silné konkurenci je nejen velký úspěch, ale i odměnou hráčům, trenérům a rodičům.
Kluci za rok udělali velký progres ve
svých výkonech a zlepšili herní činnost jednotlivce i týmový výkon.
Poslední halový turnaj čekal na výběry
KFS WU11 v Rokytnici v Orlických
horách. Za dívčí výběry OFS Trutnov
hraje Stázka Denygrová. Výběr OFS
Trutnov s přehledem zimní ligu vyhrál,
když ze šesti zápasů děvčata všechny vyhrála se skóre 35:04! Gratulace.
Přejeme hráčům do jarních bojů hodně zdaru a těšíme se na tréninky venku a hlavně na zápasy přeboru starší
přípravky.
Za realizační tým starší přípravky
Daniel Denygr, Jiří Kollert,
Jiří Krtička, Luděk Friml
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Na začátku března jsme se ve větší sestavě účastnili víkendových závodů ČP a HNT v Novém Městě na
Moravě. 15 našich závodníků kategorií mladší a starší
žactvo se porovnalo s konkurencí z celé ČR (rekordní
účast celkem přes 700 závodníků). Úžasné 7. místo vybojoval Filip Saidl na 3 km volně a 8. místo v team sprintu klasicky ve dvojici s Filipem Mikyskou z Letohradu.
Závodní víkend jsme si zpestřili návštěvou bazénu ve
Žďáru nad Sázavou.
Sezóna nám skončila náročným ale zážitky nabitým
Ski-krosem v Deštném, závodem KHK, který pořádal
skuhrovský klub. Byl zde vyhlášen také Pohár KHK, do
jehož výsledků se počítají 2 nejlepší výsledky z 5 podzimních přespolních běhů a 5 ze 7 lyžařských závodů. Našimi
oceněnými borci jsou Vojta Sulzbacher za 1.místo (2010),
Olda Hornych 2. místo (2009), Vašek Liskovský 3. místo
(2009), Kuba Pešina 1. místo (2004). A pak mnoho na
4., 5., 6. místech, kde bedna utekla třeba jen o pár bodů.
Dětem jsme také uspořádali SKI karneval na Karlówě.
Lyžařské úkoly plnili vězni, policajt, letec, princezny,
myška, rytíř, kostra, Šmoulinka, indiánka, skřítkové, kocour Mikeš, čert a mnoho dalších postaviček. Občerstvení
zajistil pohotový SKI cattering (čaj a buchta).
Z tréninkového pohledu si nemůžeme na letošní zimu
stěžovat, v Polici jsme lyžovali od ledna do konce února
a na Karlówě se dalo trénovat ještě v době uzávěrky tohoto čísla.
Na konci března jelo šest našich trenérů na víkendové školení Svazu lyžařů ČR do Jizerských hor. Příprava
důležitá pro vstup do další sezóny. Přesto hledáme další
trenéry pro nově vstupující děti (r. 2013).
V dubnu odpočíváme, regenerujeme, uklízíme lyže
a bilancujeme.
Se zimou se definitivně rozloučíme tradičním
Posledním mazáním v pátek 5. 4. 2019, s dětmi odpoledne a s dospělými v 19h v Suchodolské restauraci Kačáma.
Zveme tímto všechny naše členy a příznivce!
Členská schůze pro řádné členy se uskuteční v jiném
termínu koncem dubna, pozvánky přijdou mailem.
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

Polický měsíčník - duben 2019
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Dokážeme
poradit
každému
...i vašemu tchánovi
– samozřejmě víme,
že všude byl dvakrát a od všeho má klíče.

dne 20. 04. 2019 v době od 8 00 do 11 00 hod.
na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují

Další prodeje proběhnou v těchto termínech vždy v sobotu:
04. 05.; 18. 05.; 01. 06.; 15. 06.; 29. 06.; 13. 07.;27. 07. 2019
Na Váš nákup se těší rybáři z MO – ČRS v Polici nad Metují.

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

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

800 404 010

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu

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.

Zpravodaj Police 90x132 mm 4B 2019 „Tchán“
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VySTaVUjTe – NaVšTiVTe

RESTAURACE SOKOLOVNA
Police nad Metují
Vás zve na

VELIKONOČNÍ HODY
(zvěřina, kachna, kuřecí, krůtí, telecí, vepřové)

ZAHRADA
HOBBY
 DĚTSKÝ DEN



30. 4. – 1. 5.

Společenské centrum UFFO

TRUTNOV
úterý 9–18 hod.
středa 9–17 hod.

pořadatel výstav

vs t up
z da r m a

Omnis Olomouc, a.s.
www.omnis.cz
tel.: 588 881 432, 608 968 158, nevtipilova@omnis.cz

Polický měsíčník - duben 2019

pátek 19. dubna 2019
10:00 - 16:00 hodin

Na čepu bude zelené pivo Primátor.

PRONÁJEM

POHOSTINSTVÍ

v Bezděkově nad Metují
Obec Bezděkov nad Metují nabízí od dubna 2019
do nájmu zavedené Pohostinství čp. 32 včetně
veškerého vybavení. Podrobnosti zájemcům sdělíme
osobně nebo na telefonním čísle

724 187 501 nebo 601 169 057.
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště - naproti kostelu)
PRODEJ 16. 4. 2019

Kuřice černé, červené, kropenaté stáří:
12 - 18 týd.
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
12 - 18 týd.
Kuřice sussex /vysoká užitkovost, hnědá vejce/ 12 - 18 týd.
Vlaška koroptví
12 - 18 týd.
Chovní kohoutci
12 - 18 týd.
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1 - 3 týd.
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/ 1 - 3 týd.
Husy bílé
1 - 3 týd.

cena:
140 - 200,- Kč
140 - 200,- Kč
140 - 200,- Kč
140 - 200,- Kč
140 - 200,- Kč
80 - 90,- Kč
80 - 90,- Kč
150 - 160,- 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

Koupím hodinky PRIM,
nábytek a hračky
60. - 80. léta

Kontakt: 608 103 810

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

30. 4. 2019 v 15.00 hod.

Police n. Metují

25. 4. 2019 v 15.00 hod.

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

Nabízím:

LESNÍ PRÁCE
a TAHÁNÍ DŘEVA
M. Weber - Velký Dřevíč
Kontakt: 603 997 088

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.

Do našeho kolektivu hledáme studenty

(prodej v občerstvení)
Požadujeme:

pracovitost, spolehlivost
věk nad 18 let

Nabízíme:

mzda 100,- Kč/ hod.
bezplatné stravování
nástup od 1.5.2019

Informace:
Pracoviště:
Smluvní vztah:

Ostaš – Chatová osada
Dohoda o proved. práce

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.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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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/

Nabízím

VÝUKU NĚMČINY

dětí, dospělých nebo jen konverzaci
v Polici nad Metují a okolí.

Mám praxi v jazykové škole a bakalářské
vzdělání učitelství Nj pro ZŠ.
Mohu se přizpůsobit Vašim fin. možnostem.
Těším se na Vás!

J. Pinkavová, tel. 722 025 662.
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 - duben 2019

39

V POLICI NAD METUJÍ

DUBEN 2019
Pellyho domy

TRACYHO TYGR
Sobota 27. 4. od 19:00

VELIKONO� NÍ VÝSTAVA
St�eda 3.4.�pátek 5. 4.

Parta mladých student� objeví kní� ku Williama
Saroyana Tracyho tygr, která je natolik nadchne
a zaujme, � e se spontánn� rozhodnou zahrát
si jí na divadle. Proto� e je o lásce, touze a odvaze jít si za svým snem a p�edev�ím o fantazii!
Nadchnou pro ni i vás? Dramatizace a re� ie:
Jaroslav Sou� ek. Hraje DS Kolár Junior aneb
�mladá krev nastupuje� Vstupné: 70 K� .

/ Sál Pellyho dom�
Po�ádá MC MaMiNa.

KURZ KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
Sobota 6.4.�ned�le 7. 4.
/ Konferen� ní místnost
Informace a p�ihlá�ky p�edem:
tel. 731 422 894 nebo
www.kresbapravouhemisferou.cz

Kolárovo divadlo
ZDEN�K IZER:
NA PLNÝ COOLE! VYPRODÁNO
Pond�lí 1. 4. od 19:00
PRACHY!!! VYPRODÁNO
Úterý 2. 4. od 19:00
V hlavních rolích známé komedie se p�edstaví
Ond�ej Vetchý a Vanda Hybnerová.
Vstupné: 520 / 490 K� .

BROUK V HLAV�

Pátek 12. 4. od 19:00

Filip Bla� ek v proslulé dvojroli slavné komedie
francouzského dramatika Georgese Feydeaua.
Dále hrají: Jitka Schneiderová, Roman � tabr�ák,
Michal Slaný a dal�í. Studio DVA Divadlo
Praha. Vstupné: 520 / 490 K� .

Kino/Kolárovo divadlo
TOMAN
Úterý 9. 4. od 19:00
Filmové drama re� iséra a producenta
Ond�eje Trojana. Neuv��itelný a pravdivý
p�íb�h rozporuplné osoby Zde�ka Tomana,
�éfa na�í zahrani� ní rozv�dky, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí
a zásadním úkolem: sehnat peníze, které
komunist�m vyhrají volby. Drama / Historický.
� esko / Slovensko, 2018, 145 min.
Vstupné: 80 / 70 K� dr� itelé PellyKarty.

LOUSKÁ� EK A � TY�I �Í� E
� tvrtek 11. 4. od 17:30
Klára chce jediné, a to je klí� � takový, který
otev�e sk�í�ku, ve které se skrývá dar od její
zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její
kmot�í� ek Drosselmeyer o � t�drém ve� eru,
ji k tomu klí� i zavede � jen� e ten v m� iku
zmizí do záhadného a fantastického paralelního sv�ta. Práv�tam se Klára setká s vojákem
a louská� kem Filipem armádou my�í a regenty,
kte�í spravují t�i �í�e: �í�i sn�hových vlo� ek,
�í�i kv�t� a �í�i sladkostí. Dobrodru� ný /
Rodinný / Fantasy. USA, 2018, 100 min.
Vstupné: 70 / 60 K� dr� itelé PellyKarty.

MUSICA DOLCE VITA �
GALAKONCERT 15 let s Vámi
St�eda 24. 4. od 19:00

ZLATÝ PODRAZ
Úterý 16. 4. od 19:00

�o�e Vokálková � �étna, Daniela Demuthová �
mezzosoprán, Zby�ka �olcová � harfa
Soubor má na svém kont� stovky koncert�
ve v�ech koutech na�í vlasti, ale také v N�mecku, Polsku a Litv�. Na programu: Vivaldi,
Marais, Mozart, Chopin, Debussy aj.
Vstupné: 150 K� .

P�íb�h o vá�nivé lásce, basketbalu a � ivot� ve
stínu politiky. Film za� íná v roce 1938. Hlavní
linii snímku tvo�í osudová láska mladého
právníka a sportovce Franty k tane� nici
Michelle. Drama / Romantický / Sportovní.
� esko, 2018, 106 min.
Vstupné: 80 K� / 70 K� dr� itelé PellyKarty.

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 1. 4., 9:00�15:00

JOSEF KROPÁ� EK: SB�RATELSKÉ
SNY JOSEFA K. / VÝSTAVA
Pond�lí 1. 4.�zá�í 2019
Výstava unikátních tisk� vyst�ihovánek
z nejv�t�í sbírky v � R. Mnoho z exponát�
nebylo dosud nikde vystaveno!

RV 90 / VÝSTAVA

Pond�lí 1. 4.�únor 2020
/ expozice Muzea papírových model�
Nejznám�j�í autor papírových model�,
pan architekt Richard Vy�kovský, letos slaví
90. narozeniny. Muzeum p�ipomene jeho
tvorbu, � ítající více jak 1.200 model�.

VÝSTAVA PRACÍ �ÁK� ZU�
POLICE NAD METUJÍ
� tvrtek 4.4.�ned�le 28. 4.

Prodej vstupenek v Informa� ních centrech v Polici nad Metují a v Náchod�, pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC v dubnu: Pond�lí a st�eda 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00; úterý, � tvertek a pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00.

KULTURA

/ Zelený dome� ek
Vernisá� : � tvrtek 4. 4. od 18:00.

VELIKONO� NÍ PRÁZDNINY
� tvrtek 18. 4.�pond�lí 22. 4.

/ Muzeum papírových model�
Pro v�echny náv�t�vníky bude denn� od 9:00
do 17:00 p�ipravena interaktivní dílni� ka.

MUZEUM D�TEM �
INTERAKTIVNÍ DÍLNI� KA
Sobota 27. 4.�ned�le 28. 4.

/ Expozice Muzea papírových model�
Dal�í akce: www.mpmpm.cz

P�ipravujeme
D�TI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ �
P�EDNÁ� KA PRO RODI� E
Úterý 7. 5. od 17:00 / Kolárovo divadlo

OSLAVY 40 LET M� FU� ÍKOVA
St�eda 8. 5. / Mate�ská �kola, Fu� íkova ul.

POLICKÁ ZEL�A� KA
Sobota 8. 6. / Masarykovo nám�stí

Pellyho
domy
Police
nad
Metují
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XI. Ostrostřelecko-městský ples - 23. 2. 2019

Karneval Cesta okolo světa - 24. 2. 2019

Beseda s Františkem Žilákem Andespacifico 2019 - 15.3.2019 1

