
Jak titulek napovídá, půjde zde o zájem čistě veřejný. 
Tedy, posaďte se a čtěte:

lověk by si řekl, že v�Polici máme laviček tolik, že ani nevíme, kde se dřív 

usadit. Ale při podrobnějším prověření   situace dojdeme k�závěru, že jsou 

i místa, kde by se nejeden rád posadil, ale není kam. Stačí se jen rozhlédnout 

v ulici Na Babí a hned si povšimneme, jak před základní školou na zastávce 

postávají unavení žáci a paní učitelky po vyčerpávajícím dni, nebo jak se před

hřbitovem potkají dvě babičky, které se chtějí podělit o novinky, a marně hledají,

kde by si mohly popovídat. A takových míst a situací je mnohem více. Například

maminka, tlačící kočárek s�dítětem a nákupem od Penny Marketu ulicí K�Sídlišti 

do Wihanovy nebo Slunečné ulice, určitě uvítá po cestě alespoň jednu pomocnou

lavičku. Turista nebo návštěvník polické pouti bude také jistě příjemně překvapen,

kolik odpočinkových míst v�hezkých zákoutích našeho města může najít. Již jen

z�krátkého pozorování cvrkotu Kvíčerova zjistíme, že ne všechna důležitá místa

jsou lavičkami vybavena.

Nechali jsme se inspirovat tuzemskými i zahraničními městy a našli řešení:

Každý jednotlivec, rodina, skupinka, firma, sdružení, spolek, prostě ten, 
koho myšlenka osloví, může formou „SPONZOROVÁNÍ LAVIČKY“ umožnit, 
aby lavičky byly na těch správných místech.

Sponzor má možnost si na „SVOU“ lavičku umístit vlastní štítek s libovolným
textem, například se jménem, s věnováním (lavičku lze „darovat“ k různým

příležitostem jako je svatba, životní jubileum, nebo jen tak z lásky, přátelství)

s citátem, s vtipným heslem či vzkazem.

Na následující mapce najdete tipy na místa, z kterých lze vybrat právě to

„vaše“. Přijímáme další návrhy na umístění laviček dle vašich požadavků 

a potřeb. Všechny návrhy budou zhodnoceny podle několika kritérií. Lavičku 

lze umístit pouze na veřejné plochy s dostatečnou přístupností pro údržbu,

kterou budou provádět technické služby. 

Č

Do budoucna je v plánu osadit

lavičkami i místa dále od centra,

která usnadní výletování na

krásná vyhlídková místa v�okolí.



Uvedená lavička je k dispozici ihned. 
V případě zájmu o sponzorství jiné, například
zdobnější lavičky, je na radnici k dispozici 
katalog k nahlédnutí. Se všemi zájemci bude 
o jejich požadavcích jednáno individuálně.

Štítek si dodá sponzor sám, nebo po dohodě
bude možné výrobu štítku zajistit. Velikost
štítku by neměla přesáhnout cca 5x10 cm.
Materiál co nejodolnější, doporučujeme kov.
Štítek bude připevněn na opěradle lavičky.

Minimální částka, kterou

je možné přispět.

Číslo symbolizuje rok vzniku
města Police nad Metují.
Částku je samozřejmě
možné libovolně navýšit.

Myšlenka je jednoduchá, jasná 
a krásná a kdo ji chce podpořit, 
má jedinečnou příležitost!

Další informace a odpovědi na vaše dotazy 
obdržíte u starostky Idy Jenkové. Kontakt:
E-mail: idajenkova@meu-police.cz
Telefon: 491 541 114, 607 673 617

Na projektu se aktivně podílejí 
o.s. JULINKA a o.s. MaMiNa.



Dobré přík
lady mají být následo

vány. Díky pochopení 

a pomoci dobro
volníků z Julinky a MaMiNy, 

ve spolup
ráci s te

chnickými službam
i, nabízím

e projekt

KVÍČEROVSKÉ LAVIČKY. V mém případě 
inspirova

ný

kanadským Torontem
. Účelem je zahustit síť

 

odpočivný
ch míst se za

pojením veřejnos
ti. 

Věřím, že Vás nabídk
a osloví.

 

Ida Jenková
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v okolí kláštera7

před hřbitovem8

v blízkosti kostela CČSH9

u tělocvičny10

před školou u zastávky11

ulice Na Sibiři1

na rohu ulic Na Sibiři a K Sídlišti2

podél chodníčku k Wihanově   ulici3

zákoutí u školky4

před zahradnictvím5

Záměstí, plácek pod kaštanem6


