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Hřiště za sokolovnou je v majetku a správě TJ Sokol Police nad Metují. Město ve
spolupráci s TJ Sokol podporuje opravy a údržbu. V neděli 24. června, týden před
odjezdem do Prahy, zde proběhl oblastní sokolský slet. Všem, kteří se XV.
všesokolského sletu 2012 za město Police zúčastnili, děkujeme. K letošnímu výročí
blahopřejeme. Sokolským Nazdar!, přejeme zvyšování základny a naplňování
novodobých tradic Sokola.
Ida Jenková

Uzávěrka příštího čísla: 6. září 2012
Distribuce: 12. září 2012
Vychází v nákladu: 1 000 ks
Autor obálky: Pavel Pohner s použitím kresby Petra Staňka

Mozaika z radnice…
Žijeme létem. Každý po svém, podle svých možností,
tráví čas prázdnin a dovolených. Je nepsaným pravidlem, že
především červenec a srpen patří profesnímu odpočinku.
Z pohledu osobního. Nikoli však firem a institucí. Město –
městský úřad – patří mezi ně. I zde si zaměstnanci musí
čerpat dovolenou. S ohledem na kumulaci funkcí a
povinností není jednoduché zajistit zcela bezproblémový
provoz a zástupy, natož splnit všechny povinnosti, které
letní čas vyžaduje. Naše klimatické podmínky omezují čas
oprav, údržby a investičních akcí na čtyři – pět měsíců
v roce. Nestýskám si. Konstatuji a děkuji všem občanům,
kteří mají pochopení a porozumění. Jsme ochotni vyjít
vstříc. Mnohdy však ne z hodiny na hodinu.
V neděli 8. července jsem se zúčastnila vysvěcení nové
Suchodolské kapličky. Každý jsme si chvíle strávené
v Ticháčkově lese prožili po svém. Důležité je, že lidská
sounáležitost a odhodlání daly podnět k dokončení díla.
K pokračování tradice. K oživení historie – viz kniha Ireny
Jirků Příběh suchodolské kapličky. K uvědomění si. Zlé se
proměnilo v dobré. Zcela prozaicky, nepohádkově.
V červenci jsme se dvakrát vypravili do Prahy. Jednou
z důvodu jednání o budoucnosti Muzea papírových modelů,
jehož provoz se zdařile rozjíždí. Podruhé z důvodu jednání
o případných možnostech čerpání grantů z MMR, setkání
k přípravě dalších témat na podzimní semestr Polické
univerzity volného času a k přípravě dalších vystoupení
Polického symfonického orchestru.
Prioritou jsou samozřejmě technické záležitosti
potřebné k zajištění řádného fungování města. Plnění
plánovaných akcí ve vztahu ke schválenému rozpočtu.
Řešení nenadálých záležitostí.
I ti, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky akcí
pořádaných, spolupořádaných či podporovaných městem,
jistě vnímají vysokou nabídku a snahu. Je na nás
samotných, zda jich využijeme k poučení, pobavení nebo
odpočinku. Z ohlasů, které se k nám dostávají, se raduju.
Samozřejmě vítáme všechny připomínky.
Polické koupaliště bylo diskutovaným tématem loňského
roku. Je v provozu. Čekáme na výsledky poslední hygienické
kontroly. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří ho využívají.
Je čisté, bezpečné, s příjemným a ochotným personálem.
Studené!? Bez tobogánů, zážitkových lákadel…. Prostě
polické. Odpovídající penězům a podmínkám.
Dalo by se mnoho psát. O tom co proběhlo. Co se řeší.
Jaké jsou plány… Pro někoho zajímavé, pro druhého nudné
a zbytečné, pro dalšího sebestředné. Úsudek o snažení
radnice a s ní spojených „objektů“ si udělejte každý sám.
Z Polického měsíčníku, z vlastních zkušeností, z osobních
jednání….
Přeji zdravé a veselé letní dny.
Ida Jenková

Oprava fasády radnice
Město Police nad Metují obdrží v roce 2012 dotaci ze
státního rozpočtu ve výši 200.000,- Kč, a to z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na provedení opravy fasády radnice.
Poškozená a nesoudržná omítka, popřípadě pouze
štuková vrstva, bude odstraněna. Následně bude omítka
včetně pískovcových obkladů a ozdob omyta tlakovou vodou
a mechanicky budou odstraněny stávající barevné nátěry
fasády. Po vyspravení omítky a štuků bude proveden
trojnásobný silikátový nátěr a hydrofobizace. Dále budou
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opravena kulatá okna na věži a nyní jednáme s Národním
památkovým ústavem v Josefově o možnosti výměny
stávajících nevyhovujících oken radnice. Obnovu bude
provádět na základě výběrového řízení firma MATEX HK
s.r.o.
Hradec
Králové pod
dohledem
Národního
památkového ústavu, územního pracoviště v Josefově.
Předpokládáme, že práce budou zahájeny dle uzavřené
smlouvy o dílo po polické pouti dne 14. 8. 2012. Radnice je
kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR a na provedení opravy bylo vydáno
závazné stanovisko orgánu státní ochrany památek (MěÚ
Náchod).
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Ke změně barevnosti radniční fasády
Jelikož pravděpodobně dojde v rámci rekonstrukce
omítek k výrazné změně barevnosti budovy, na kterou jsme
si již za řadu let všichni zvykli, připojujeme níže stanovisko
odborného památkářského pracoviště, ve kterém jsou
zmíněny nejen odstíny, v nichž se radnice možná představí
po sejmutí lešení, ale i ozřejmeny důvody pro takovou
zásadní změnu.
Věřím, že jako si nové barevné řešení najde řadu
příznivců, tak současně vzbudí u řad občanů pochyby, ba
odpor. Nicméně při péči o památky je pro nás názor orgánů
státní ochrany památek víceméně závazný, a my se jím
musíme řídit. Avšak konečné rozhodnutí k barevnosti
nového pláště bude přijato až na základě podrobné sondáže
ve stávajících vrstvách fasády.
K barevnosti radnice tak uzavírám již jednou
prezentovaným názorem, že estetika je ryzí filosofickou
disciplínou, přičemž historická fakta jsou jediným
objektivním faktorem, o který se při hledání odpovědí na
to, co by při péči o památky mělo být správné, dá opřít.
Osobně jsem na případnou novou barevnost zvědav a
mám za to, že by mohla přinést určité oživení do prostoru
náměstí, které nám postupně díky působení povětrnostních
podmínek a slunce bledne.
Doufám, že pokud bude skutečně ke změně barevnosti
přikročeno, tak že se nový plášť radnice bude líbit nejen
Vám, ale turistům, kteří hojně naše město navštěvují!
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

STANOVISKO NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO
ÚSTAVU K BAREVNOSTI FASÁDY RADNICE
V POLICI NAD METUJÍ
Barva fasády bude odpovídat původní historické
barevnosti barokní fasády - památkové, historické a
slohové opodstatnění:
Radnice v Polici nad Metují (r. 1718, baroko, částečná
přestavba věže, r. 1876 ve slohu novogotickém), která
plnila ve svém historickém vývoji funkci nejprve také
správní, neboť se jedná o původně dům správce
benediktinského kláštera v Polici nad Metují a brzy, v roce
1740 kdy byl tento objekt odkoupen, stává se radnicí města
Police nad Metují. Patří mezi nejvýznamnější kulturní
památky barokního slohu nejen v daném sídle a regionu, ale
druh této stavby překračuje svým významem daleko daný
region. Jejím stavitelem byl Kilián Ignác Dientzenhofer,
který vedle Jana Santiniho – Aichla patří k nejvýznamnějším
architektům barokní doby. V Polici nad Metují má
rozhodující autorský podíl na kostele Nanebevzetí Panny
Marie a přilehlém benediktinském klášteře a v daném
regionu v mnoha kostelech tzv. Broumovské skupiny a
benediktinském klášteře v Broumově. Dominantní tón těmto
architektonicky mistrovským dílům udává barevnost
červené barvy plochy fasády v kombinaci s bílou nebo
okrovou na architektonických prvcích (vila Amerika v Praze
– dnes Dvořákovo muzeum nebo barokní patrový dům pod

vrchem Petřín a další). Radnice v Polici nad Metují vyniká
vysokou uměleckou úrovní hodnotných ozdobných
pískovcových architektonických částí a prvků fasády
s arkádami, ostěními okenních a dveřních otvorů. Dojde zde
k odbornému ošetření pískovců, které budou ponechány bez
fasádního nátěru. Původní historická barevnost fasády
radnice v Polici nad Metují se předpokládá červená nebo
oranžově červená na ploše fasády vzhledem k tomu,
že byla zjištěna průzkumem nejstarší historické vrstvy na
klášteře v Polici nad Metují. Na radnici v Polici nad Metují
byla barevnost okrové barvy zjištěna na architektonických
prvcích a bude na obnovené fasádě radnice realizována. Na
ploše fasády radnice je pak převážně fasáda novodobá,
původní historická barevnost barokní fasády bude proto
zjištěna až průzkumem při samotné realizaci oprav radnice
odebráním a vyhodnocením vzorků barevnosti nejstarších
historických vrstev fasádních nátěrů torzálně dochovaných
fasád. Barevnost bude harmonická k barokní architektuře i
novogotické věži.
Mgr. Vratislav Chmelík – NPÚ Josefov

Oprava povrchu komunikace
v Hlavňově k penzionu „Pod Jasany“
V měsíci červenci firma Zdeněk Klíma Suchý Důl
dokončila plánovanou rekonstrukci povrchu místní
komunikace v lokalitě Hlavňov na „Malé Straně“.
Komunikaci tvoří železobetonové panely šíře 600 mm a tl.
150 mm, střed vozovky je vyplněn zatravňovacími
betonovými tvárnicemi. Na okraji komunikace byla do
betonu osazena žlabovka. V zatáčce u Pavlíků byla na
komunikaci umístěna jedna ocelová svodnice délky 6 m. U
stodoly byla použita svodnice stávající, rozšířená o svodnici
odebranou z asfaltové komunikace. Pod opěrnou zdí byla
zhotovena záchytná betonová šachta, ze které vede nová
širší ocelová svodnice délky 4 m. Podél budovy stodoly byla
do štěrku položena drenážní truba.
Doufáme, že tato nová cesta bude sloužit ke všeobecné
spokojenosti.

Foto z průběhu výstavby
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

ODPADOVÉ INFORMACE
Místní poplatek

za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů – termín úhrady 2.splátky za rok 2012
Všem, kteří si rozdělili platbu tohoto poplatku na dvě
splátky, připomínám termín k zaplacení druhé z nich,
nejpozději do 31. 8. 2012.
Platbu poplatku, který byl pro rok 2012 vyměřen částkou
500,-Kč na osobu a rok (pololetní splátka tedy činí 250,-Kč
na osobu a rok), je možno uskutečnit buď v hotovosti přímo
do pokladny MěÚ v Polici nad Metují, odbor finančně
správní, kancelář č. 11(v přízemí, vpravo) nebo převodem

na účet č. 9005-4629551/0100 u KB, VS - rodné číslo
poplatníka.
Daniela Adamová, FSO - poplatky

Rozpis lékařů stomatologické
služby srpen - září 2012
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
04. 8. – 05. 8.

MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí

491 582 381

11. 8. – 12. 8.

MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov

603 479 132

18. 8. – 19. 8.
25. 8. – 26. 8.
01. 9. – 02. 9.
08. 9. – 09. 9.

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov

491 524 334
602 333 466

MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují

491 543 398

MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

491 543 844

Usnesení rady města ze zasedání
č. 16 / 2012 ze dne 9. července 2012
RM souhlasí, aby starostka byla 2. října 2012 za město
Police nad Metují garantem Okresní dopravní soutěže dětí
základních škol v Bělovsi a schvaluje na podporu
uskutečnění celookresní soutěže poskytnout organizátoru
akce AUTOMOTOKLUBU - BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
NÁCHOD, IČ: 71167471, mimořádný finanční příspěvek ve
výši 5 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 10
tis. Kč Ostrostřelecké gardě spolku vojenských vysloužilců
Václava hraběte Radeckého v Polici nad Metují na úhradu
nákladů spojených s pořádáním Slavnostních mezinárodních
střeleb k 20. výročí jejího založení, které se budou konat ve
dnech 17. – 19. srpna 2012.
RM potvrzuje, že Lubor Bořek, narozen dne 27. 1. 1955,
bytem Gagarinova 293, 549 54 Police nad Metují, je v
souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, od 1. srpna 2012 ředitelem Základní umělecké
školy Police nad Metují, okres Náchod, se sídlem
Komenského náměstí 108, 549 54 Police nad Metují, IČ: 62
728 814, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou pí Jaroslavě Ringlové od 1. 8. 2012.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 5 - jednotlivé položky
rozpočtových opatření č. 16 - 21. Souhrnné zvýšení příjmů a
výdajů činí 141 000,- Kč. Navrhované uvolnění 46 tis. Kč na
rekonstrukci webových stránek města bylo odloženo a
částka převedena do rezervy.
RM nepřijímá obcemi DSO Policka předložený oponentní
návrh ve věci koordinační veřejnoprávní smlouvy na
projednávání přestupků, který by znamenal zvýšení platby
za projednaný přestupek na 1000,- Kč a 500,- Kč za
přestupek odložený, přičemž vdané věci přijímá RM
kompromisní návrh starostky, přičemž pověřuje tajemníka
úřadu, aby ve věci smlouvy dále jednal a operoval
s úhradou ve výši 1500,- Kč za přestupek projednaný a 500,Kč za přestupek odložený.
RM souhlasí s využitím části rozpočtové rezervy odboru
IMŽP ve výši 17 500 Kč na realizaci opatření pro zamezení
vytékání povrchových vod z účelové komunikace v k. ú.
Pěkov na komunikaci č. II/303.
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RM schvaluje navýšení nákladů na akci: "Oprava
komunikace v Hlavňově“ v celkové výši do 23.955,- Kč s
DPH.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Dotvoření zahradního
prostoru a oprava sociálního zařízení MŠ Fučíkova“ v Polici
nad Metují firmu BROUMSTAV s.r.o., IČ: 42228433, Žižkova
53, Broumov s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou
1 169 595 Kč s DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
Akce bude rozdělena do dvou etap, z nichž I. etapa
společně s rekonstrukcí soc. zařízení v hodnotě 677 631 Kč
bude provedena v roce 2012 a II. etapa v hodnotě 491 964
Kč v roce 2013 s tím, že smluvně bude ošetřeno případné
odstoupení od II. etapy bez sankcí v případě, že nedojde
k jejímu zařazení do rozpočtu města na rok 2013.
RM doporučuje ZM ke schválení zařazení II. etapy akce
„Dotvoření zahradního prostoru a oprava sociálního zařízení
MŠ Fučíkova“ v Polici nad Metují v hodnotě 491 964 Kč s
DPH do rozpočtu města na rok 2013.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikací – nad
pekárnou, příjezd u hasičárny Pěkov a příjezd Šedkovi,
Koubová“ firmu STRABAG a. s., IČ: 60838744, Na Bělidle
198/21, Praha 5 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

Město Police nad Metují
nabízí k prodeji „Zelený domeček“
Objekt se nachází v kat. území Police nad Metují při centru
města a je vhodný k podnikání. Nepodsklepená budova č.p. 345
s pozemkem st.č. 386/2 o výměře 105 m2 má dvě nadzemní
podlaží s nebytovými prostory. Součástí nemovitosti jsou
venkovní úpravy, přípojky vody, elektro a kanalizace, a přilehlý
pozemek o výměře 142 m2 se zpevněnými plochami a trvalými
porosty.
V prvním nadzemním podlaží jsou dvě místnosti, předsíň,
šatna a sociální zařízení (sprchový kout, 2 x WC), celková
plocha 74,4 m2. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází
jedna velká místnost a 2 x sociální zařízení (předsíňka, sprcha,
WC), celková plocha 65,7 m2.
Kupní cena nabízených nemovitostí je stanovena znaleckým
posudkem ve výši 1.727.840,- Kč.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Informace ze psího útulku
Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“?
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku jsou ke 3.8.2012 tři psi.
Jedná se o jednoho
černého mladého psa a o
jedno
odrostlé
štěněfenku.
Pes, kříženec černé barvy.

Zájemci mohou své písemné žádosti podávat na MěÚ v Polici
nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují,
nebo elektronickou cestou na podatelna@meu-police.cz. Tato
adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení je třeba
mít Java scripty povoleny:
Bližší informace o nabízených nemovitostech lze získat na
odboru investic, majetku a životního prostředí - Anna Rutarová,
tel.: 491 509 997, e-mail: rutarova@meu-police.cz.

Poděkování
Město Police nad Metují děkuje tímto polickému občanovi
panu Bekovi a jeho rodině z ulice U Damiánky za uklízení
Hrnčířské uličky a tím za významné přispění k čistotě a
pěknému vzhledu města.
Ing. Jan Troutnar, Ida Jenková

Fena, kříženec černohnědé
barvy.
Ještě je v útulku
kříženec-pes
krémové
barvy,
který
byl
o
červencových
svátcích
nalezen na Radešově.
Aktualizovanou nabídku
volných psů najdete i na
internetových
stránkách
města www.meu-police.cz
pod odkazem praktické
informace
- ztráty a
nálezy.
Psi jsou umístěni v
záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police
nad Metují. Pokud máte
zájem o některého z nalezených psů nebo pokud je to právě
ten Váš ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám
podá potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní
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 K NIH OVNA
Nabídka knih:








Sedláček, Tomáš: Soumrak homo economicus.
Rozhovor našeho známého ekonoma s Romanem
Chlupatým.
Kuras, Benjamin: Soumrak bílého muže.
Sociologické úvahy, názory na mezinárodní vztahy,
politické režimy, náboženství.
Strunecká, Anna: Doba jedová 2.
Názory na očkování, civilizační nemoci, zdravou výživu,
detoxikaci organismu.
Komárek, Stanislav: Zápisky z Okcidentu.
Cestovní eseje.
Elliot, Jay: Cesta Steva Jobse.
ILeadership pro novou generaci. Hlavní postavy historie
společnosti Apple Computer, zásady managementu a
leadershipu Steva Jobse.
Heydrichová, Lina: Můj život s Reinhardem.
S úvodním slovem Heidera Heydricha, rozhovorem
Heidera Heydricha s Hanou Benešovou a doslovem
Jaroslava Čvančary.













Bahrami, Amenek: Oko za oko.
Ctitel mi polil tvář kyselinou, teď mám jeho osud ve
svých rukou. Skutečný příběh znetvořené Íránky.
Žák, Lenka: Víme, co jíme.
Vědomé vaření. Recepty, tipy na zdravé vaření.
Fousek, Josef: Úsměv je lék.
Humorné vzpomínání.
Esquivel, Laura: Malinali.
Otrokyně bílého pána. Mexický historický román
z období dobývání Ameriky.
Šabach, Petr: Máslem dolů.
Nový humorný příběh.
Janouch, Kateřina: Ukradené dětství.
Autobiografický román.
Chadwicková, Elizabetr: Proti králi.
Historický román.
Fieldingová, Joy: Až ji uvidíš.
Psychologický napínavý román.
Connelly, Michael: Pátý svědek.
Detektivka.
Theorin, Johan: Smršť.
Švédský napínavý román.
Kumpfmüller, Michael: Nádhera života.
Životopisný román o F. Kafkovi.
Dáša Ducháčová

PELLYHO DO MY - L ETNÍ TERA SA
Město Police nad Metují a CKV Pellyho domy Vás
srdečně zvou k posezení na LETNÍ TERASE.
V příjemném stínu slunečníků si můžete vychutnat kávu,
čokoládu, čaj, osvěžit se limonádou, přiťuknout si
půllitrem piva či sklenkou vína, nabízíme též drobné
občerstvení. K pohodové atmosféře pak přispěje pestrý
kulturní program. Návštěva je možná každý den (včetně
víkendů) od 13 do 19 hodin a pouze za hezkého počasí.
Bližší informace o dění na terase naleznete na webu
www.policko.cz. Budeme se těšit!
Čtvrtek 23. 8. od 17 hodin, terasa Pellyho domů

HISTORIE, SOUČASNOST I
BUDOUCNOST HRADU VÍZMBURK

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

Čtvrtek 30. 8. 2012 od 17 hodin, terasa Pellyho domů

WORKSHOP FIMO

Workshop
nabízí
možnost vyrobit si vlastní
výrobek z FIMO hmoty,
která připomíná svými
vlastnostmi
modurit.
Můžete z ní vytvořit různé
dekorativní věci, šperky,
korálky, sponky, přívěsky a
mnoho dalšího. V ceně

vstupného je zahrnutý i materiál. Co si vyrobíte, můžete si
odnést domů na památku nebo jako dárek. Pokud jste tedy
tvořiví, nebo Vás lákají nové věci, neváhejte.
Vstupné: 50 Kč

VÝSTAVY - PELLYHO DOM Y
Čtvrtek 9. 8. – 31. 8. 2012 v uč. 306 v Pellyho domech

IMAGINÁRIUM Tomáše Petříka

Mladý olomoucký malíř a grafik
Tomáš Petřík představí v Polici nad
Metují svou nejnovější tvorbu.
V květnu letošního roku měl autor
úspěšnou výstavu Biodramos v
Děčíně, jejíž součástí bylo i osm
linoritů, které byly vytvořeny jako
ilustrace k připravované sbírce básní
"Duše za duši" kurátora výstavy
Jiřího Trnky. V roce 2011 se účastnil výstavy CrasTest v
Topičově salonu v Praze.
Tomáš Petřík je absolventem Katedry výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Vernisáž se uskuteční 9. 8. od 17.00 hodin.
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN 13-19 HOD. KROMĚ STŘEDY.

Pondělí 23. 7. - 12. 8. 2012 ve foyer v Pellyho domech

Varianty

Výstava obrazů polického rodáka Pavla Mazala. Otevřeno
každý den od 9 do 17 hod.

Pátek 10. 8. - 12. 8. 2012 ve foyer a na chodbách
v Pellyho domech

NETRADIČNÍ POHLED NA
KVÍČEROVSKO

Překvapení od Káti Zomby Beranové. Otevřeno každý den
od 9 do 17 hod.

VÝSTAVY VE M ĚSTĚ
Stálá expozice, Tyršova 341, Police nad Metují

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ

Jedná se o stálou expozici modelového světa z papíru
jedinou svého druhu nejen v České republice. Kromě zhruba
1200 modelů ze všech vědních oblastí (architektura, letecká a
vojenská technika, scifi a mnoho dalších) se zde též můžete
seznámit také s historií papírového modelářství a s tvorbou
výtvarníků či modelářů minulosti i současnosti nebo si
zakoupit některou z mnoha vystřihovánek. Pro zájemce je také
připraven stůl a nůžky, aby dokázali svůj modelářský um.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu každý den (včetně víkendů)
od 9 do 17 hodin. Kontakty: 498 100 910, info@mpmpm.cz,
www.mpmpm.cz.

Pondělí 11.6. - 31.8. 2012,
přízemí budovy muzea Merkur

VÝSTAVA PANENEK A MAGNETŮ

Prohlédnout si můžete na 400 různých panenek (nejstarší
panence je 120 let!) a dalších předmětů, které přinášejí
vzpomínky na dětství, jako jsou kočárky, koloběžky a další
doplňky.
Vstupné 20 Kč.
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Sobota 11. – 12. 8. 2012, foyer Pellyho domů

VÝSTAVA KAKTUSŮ

Uvidíte zajímavé rostliny z několika
kontinentů – Asie, Afriky, Severní a
Jižní Ameriky, včetně zajímavostí
z Madagaskaru. Otevřeno: pá 9 – 17
hod., so 9 – 17 hod., ne 9 – 16 hod.
Vstupné: dospělí 10,- Kč, děti
zdarma
Pořádá Klub kaktusářů Broumov.

Sobota 11. 8. – 12. 8. 2012, od 8 do 17 hod., hasičárna
Police nad Metují

VÝSTAVA A PRODEJ CITRUSŮ A
EXOTICKÝCH ROSTLIN

Sobota 11. 8. – 12. 8. 2012, od 9 do 18 hod.,
Radimovská ulice čp 403 (u sauny)

OBRAZY V PLENÉRU X

Výstava portrétů, krajinek, zátiší a abstrakcí.

Sobota 1. 9. – 14. 9. 2012, foyer Pellyho domů

41. ROČNÍK RATIBOŘICKÉHO
MAPOVÉHO OKRUHU

Přehlídka nejlépe hodnocených fotografií 41. ročníku RMO
několika desítek i známých fotografů z 18 fotoklubů ČR. Pestrý
kaleidoskop snímků různých žánrů.

Pondělí 6. 8. – 17. 8. 2012, Stará škola, „Dřevěnka“

JENKOVI – KRAJINA TŘIKRÁT JINAK

Třígenerační výstava fotografií. Pohled na naše nádherné
okolí (a nejen to) přes hledáček fotoaparátu dědy, otce a syna.
Snímky rozdílné i podobné nejen použitou technikou, ale i
úhlem pohledu. Otevřeno každý den 9 - 11hod., a 13 - 16hod.
Vstupné dobrovolné.
Slavnostní DERNISÁŽ proběhne 17. 8. 2012 od 17 hod.
v Dřevěnce.

** MEDAILONKY O AUTORECH**
OLDŘICH JENKA senior (1912 – 1997)
Byl nestorem krajinářských fotografů, nejen místního
regionu, dlouholetý vedoucí polického fotoklubu, fotografující
na černobílé filmy a později i na barevné diapozitivy. V době
jeho tvorby byla digitální fotografie hudbou budoucnosti.
Fotografoval již od třicátých let minulého století a své snímky
prezentoval na mnoha výstavách i v publikacích.
OLDŘICH JENKA junior (1950)
Fotografuje podobně jako otec převážně krajinu. Účastní se
pravidelně Ratibořických mapových okruhů, výstav a
propaguje krásy našeho kraje promítáním prezentací. Jeho
snímky jsou občas využívány v turistických a horolezeckých
publikacích, ale i v odborném tisku (geologie, geomorfologie).
Před osmi lety přešel na digitální techniku.
LIBOR JENKA (1981)
Zřejmě aby se trochu odlišil od svých předchůdců a nefotil
zase jenom typické krajinky, tak u něho převažují snímky z
jiného úhlu pohledu. Jsou to sice také krajiny, ale snímané z
padáku, v posledních letech motorového. A aby to nebylo tak
jednotvárné, v současnosti fotografuje i pod vodou. Tiskem mu
před pár lety vyšly dva pěkné nástěnné kalendáře se
zajímavými pohledy ze vzduchu na naše zajímavé okolí.

Pondělí 6. 8. – 12. 8. 2012, Zahradní centrum Zobal
vedle kláštera

PRODEJNÍ VÝSTAVA BALKONOVÝCH
KVĚTIN

doplněná bohatou expozicí pokojových rostlin, trvalek
okrasných dřevin, vřesů, popínavých rostlin, bylinek a fuchsií
+ ZOOKOUTEK, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, OBČERSTVENÍ
S POSEZENÍM, RYBOLOV NEJEN PRO DĚTI.
Otevřeno denně 9 – 18 hod.
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Sobota 11. 8. – 12. 8. 2012, chovatelský areál v ulici
Ke Koupališti

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A
EXOTŮ + 6. ROČNÍK SOUTĚŽE
HOLUBŮ – MEMORIÁL MIROSLAVA
JEŽKA

Vystaveno bude opět exotické ptactvo, těšit se můžete i na
ukázku jiřin. Otevřeno v SO od 8 do 18 hod, v NE od 8 do 16,30
hod.
Vstupné : dospělí 25 Kč, děti 5 Kč

Pátek 1. 6. – 26. 8. 2012,
Muzeum města Police nad Metují

HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ OTCŮ

Výstava fotografií z minulého století zobrazující práci
rolníků z archivu Ing. Josefa Pozděny, CSc. Otevřeno denně
mimo pondělí 9 – 12, 13 – 16,30 hod.

Středa 1. 8. – 30. 9. 2012, Stará škola, „Dřevěnka“

KREJČOVSKÁ DÍLNA A REPLIKA
BABIČKOVSKÉ KUCHYNĚ

Výstava je součástí prohlídky stálé expozice muzea
v klášteře. O polické pouti v sobotu a neděli 11. – 12. srpna
budou na výstavě od 10,00 do 15,00 hod. prezentovány ukázky
historických řemesel.

KURZY
KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO
MLÁDEŽ 2012

Připomínáme všem přihlášeným, že
taneční kurz začíná v sobotu 15. září
2012 v 18.00 hod. Sál a šatna budou
zpřístupněny hodinu před začátkem
kurzu. Na každou taneční lekci je potřeba
nosit průkazku, jíž se budete prokazovat
u vstupu, a pánové nezapomenou na bílé
rukavičky.
Všechny hodiny (podrobný rozpis
visí na webu www.policko.cz) jsou přístupné veřejnosti,
přičemž vstupné činí 40Kč. Od 20. 8. 2012 si také můžete
v Infocentru v Pellyho domech zakoupit za 350Kč gardenku,
která Vám zajistí stálé místo na všech tanečních lekcích. Neplatí
však pro závěrečný věneček. V případě jakýchkoli dotazů se na
nás neváhejte obrátit: ckv@policko.cz, 491421346. Do kurzu se
mohou přihlásit již jen páry.

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO
DOSPĚLÉ 2012
ZAČÁTEČNÍCI & POKROČILÍ
Zahájení: 6. nebo 13. září
2012, rozpis lekcí viz
www.policko.cz
Kurz zahrnuje 7 lekcí, které
budou probíhat vždy 1x za
dva týdny. Oba kurzy se
konají na sále Pellyho domů a
vedou je manželé Poznarovi
z Červeného Kostelce.
Podmínkou otevření kurzu je
minimálně 20 párů na jeden
kurz.

Závazné přihlášky přijímáme do 17. 8. 2012.
Kurzovné ve výši 1 000Kč,-/pár se platí zároveň s
přihlášením do kurzu. Přihlášky jsou k dispozici na
www.policko.cz nebo v Informačním centru Pellyho domy

Kurzy budou otevřeny pouze při dostatečném počtu
zájemců!

osobními klienty a v kurzech a seminářích používá originální
techniky.
POKROČILÍ: zahájení v pondělí 17. 9. 2012 od 19 hod.
MÍRNĚ POKROČILÍ A ZAČÁTEČNÍCI: zahájení v úterý 18. 9.
2012 od 19 hod.
Přihlášky a úhrada poplatku (10 lekcí/850Kč)
do 12. 9. 2012 v Infocentru nebo v kanceláři CKV v Pellyho
domech: infocentrum@policko.cz; 491 421 501.

RŮZNÉ
Pátek 10. 8. 2012 od 20,00 hodin, Pellyho park

KONCERT KAPELY KAMARÁDI
OSADY 5

V rámci Polické „Kvíčerovské“ pouti. Občerstvení zajištěno,
vstupné: 40 Kč.
Kapela slaví v letošním roce 40. výročí od založení.

Sobota 11. 8. 2012 14 - 22 hod.,
Polygonální stodola SCHKO

POLICE PLNÁ POEZIE

3. ročník setkání autorů poezie v Polici nad Metují.
Prezentace
autorů
poezie:
M. Andrýsek, J. Bonaventurová,
L. Dospěl, B. Faltová, V. Hrdina,
S. Janiga, V. Kopecký, M. Koreček, J.
Maršálková, L. Matysíková, A.
Novák, O. Novotná, J. Odehnal, P.
Šulista, J. Vránová - Mbonita a M.

CVIČENÍ PILATES

Pilates je metoda tvarování těla na základě spolupráce těla
a mysli. Rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu i dýchání
a vede ke správnému držení těla. Je ideální pro všechny - staré
či mladé, pro lidi v kondici i bez, stejně tak pro ty s chronickými
bolestmi, po úrazu nebo pro osoby s astmatem. Kurz vede
zkušená instruktorka pohybové metody Irena Térová s
registrací vydanou Sabongui pilates academy.
Přihlášky a úhrada poplatku, který činí 900Kč/20lekcí po
60 min. bude probíhat do 29. 8. 2012 v Infocentru nebo
v kanceláři CKV v Pellyho domech.
Podmínkou otevření kurzu je minimálně 13 osob na
jeden kurz.

Vídenský
LITERÁRNĚ - HUDEBNÍ POŘAD a koncert kapel:
TLUPA TLAP (Pilníkov) muzikanti, básnící a komedianti
BEJLÍ (Praha) akustický herbal rock
TRIPOD akustický aleternativní rock
BASIA PACHURA (Bielawa PL) básnířka a hudebnice

Sobota 18. 8. 2012 od 17 hod.

OSLAVY 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
OSTROSTŘELECKÉ GARDY VÁCLAVA
HRABĚTE RADECKÉHO

Cvičení bude probíhat:
každé pondělí a každou středu v tyto časy:
 16.15 - 17.15
 17.30 - 18.30
Zahájení: v pondělí 3. 9. 2012

JÓGA
Cvičení pro harmonický a
vyrovnaný pocit těla a mysli bude
probíhat
v Pellyho
domech
v učebně č. 306 pod vedením
dlouholeté
cvičitelky
jógy
Mgr. Jarmily Koudelkové, která
se věnuje i psychosomatickým
technikám.
Učila se od
indických,
amerických
i
evropských učitelů a v současné
době se intenzivně věnuje, také
díky svému sebeléčení, práci s
vysokovibračními energiemi světla a barev. V práci s

- v 17 hod. pietní akt na hřbitově
- vyhodnocení celodenní střelecké soutěže na polickém náměstí
- přátelské posezení na Vražedném pobřeží na polickém hřišti,
kde k pohodě budou hrát skupiny Pevná vůle a Kamarádi
Osady 5.

Čtvrtek 30. 8. 2012 od 19,00 hodin, Adršpach

FILHARMONIE VE SKALÁCH

Jedinečný
koncert
Filharmonie Hradec Králové
přímo v Adršpašských skálách.
Diriguje Andreas Sebastian
Weiser. Na programu budou
skladby od A. Dvořáka, P. I.
Čajkovského a A. P. Borodina.
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** Zažili jste na Policku něco, co je škoda
nechat si jen pro sebe? Byli jste na nějaké
zajímavé akci a chcete o tom napsat? V nové
sekci polických stránek: "TAM-TAMY"
máte možnost! Vaše příspěvky můžete
zasílat na ckv@policko.cz , a to včetně
fotografické dokumentace. Budeme se těšit
na spolupráci s Vámi. **
Lenka Slavíková, CKV Pellyho domy

65. ROČNÍK POLIC KÝCH
D IV AD EL NÍCH HER

Sobota 29.9. 2012 od 19 hodin, Kolárovo divadlo

TŘI NA LAVIČCE

SPORT
Sobota 1. 9. 2012 od 9,30 hod., Hony

BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI
25. ročník terénního běhu - pro dospělé i dorost
Prezentace od 9:30 h. na zastávce autobusu Police n/M.,
Pěkov, Hony na trati 640101 Náchod – Broumov, autobus
odjíždí z Náchoda v 8:55, z Hronova v 9:13 a z Police nad Metují
v 9:30 h.
Informace: Jiří Beran, Ledhujská 400, 549 54 Police n/
Metují, telefon do bytu 491 543 345

Sobota 8. 9. - 9. 9. 2012 , beach volejbalové hřiště
v Polici nad Metují

POHÁR PLNÝ PÍSKU

Turnaj v plážovém volejbalu - 3. ročník pro všechny příznivce
této hry - trojice
kategorie: amatéři - sobota, soutěžáci - neděle
propozice: www.sskpedro.policenadmetuji.cz/plazak
info: jansapetr@seznam.cz / 608 122 819
Pohodové polické pohárové plážové plácání pořádá PEDRO.

Sobota 15. 9. 2012, Bischofstein

SLUNCEKROS

28. ročník silničního běhu - pro dospělé, dorost i žactvo
Trať: délka 9 km, těžký, velmi členitý skalní terén. Tři velká
stoupání a dva prudké seběhy. Většinou měkké lesní cesty a
pěšiny, místy pískovcové kameny a schody a cca 500 m asfalt.
Mládež běží 3,5 km.
Informace a hlavní pořadatel: Václav Kubeček, Seifertova
785, 549 31 Hronov, telefon do bytu 491 482 526,
www.sluncekros.wz.cz

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ - 2012
Pátek 28. 9. 2012 od 19 hodin, Kolárovo divadlo

PAVEL ŽALMAN LOHONKA & SPOL KONCERT

Pavla Žalmana Lohonku
netřeba představovat. Na
koncertě,
který
zahájí
jubilejní ročník Polických
divadelních her, zazní jak
známé hity, tak i jeho nové
písničky, takže se je na co
těšit.
Předprodej
vstupenek bude zahájen od
27. 8. 2012 na IC v Pellyho
domech. Vstupné: 80Kč
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Polický ochotnický soubor Kolár v režii Ivany Richterové.
Touha po dobrodružství je v každém z nás, bez ohledu na
věk. Bručoun Silvestr a rezignovaný Luigi se chystají jako za
klukovských let na dlouhou cestu, hlavně daleko od domova. A
pak se jednoho dne na scéně objeví slečna Ambra.
Tak začíná hra, která je z autorovy tvorby snad nejtypičtější
pro jeho umění dialogu a zaznamenala největší úspěch a
širokou odezvu. Je v ní znepokojivé světlo velké mravní
myšlenky. Aby se stárnoucí člověk dokázal udržet člověkem, je
to těžká a vysilující vojna, kdy prakticky ztrácí zdraví, paměť a
autoritu. Bojuje, aby si udržel místo na výsluní svých
nejbližších, a když ne lásku, tak aspoň trochu pozornosti,
porozumění
a
ohledů.….
Přitom osamělost starých, jejich úzkosti a někdy i chudoba se
týkají především generace nastupující, neboť takové stáří, jaké
vytvářejí děti pro své rodiče dnes, čeká zítra i je.
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Předprodej vstupenek probíhá od 27. 8. 2012 na IC v Pellyho
domech.

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:
Pondělí - neděle: 9.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hodin
tel.: 491 421 501
e-mail : infocentrum@policko.cz,
www.policko.cz, www.meu-police.cz
Bc. Lenka Slavíková, CKV Pellyho domy

INFOCENTRUM
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA IC
V ČERVNU
POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 17:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 17:00
Pátek
9:00 – 17:00
sobota
9:00 – 17:00
neděle
9:00 – 17:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501
Pozn.: Funkci IC částečně přebírá Muzeum papírových modelů.

KE KOUPI V INFOCENTRU…
REGIONÁLNÍ PRODUKT

Stávající sortiment Med
z Rokytníku (950 g za
120
Kč)
a
Med
z Ekofarmy
Vlkovi
Vernéřovice (džbánek 60
Kč) byl doplněn o nový produkt. Tím
jsou BIO DŽEMY z Radešova.
Tato dobrota je vyráběna ručně z
ovoce pocházejícího z ekologických
sadů a polí především z Radešova. Škála
různých chutí džemů vzniká vzájemnou
kombinací několika druhů ovoce. Jako
základ
je
nejčastěji
používána
rebarbora (reveň), nebo černý jeřáb (aronie) a muchovník
(amelanchier). Ty jsou doplněny jablky, malinami nebo
pomeranči.

Zároveň Vás prosíme, pokud máte předměty, které se
vztahují k této tématice, a jste ochotni je zapůjčit nebo
darovat, budeme moc rádi. (kontakt 603 765 187).
Prezentace starých řemesel bude o Polické pouti.
Výstavu realizuje Cech panen rukodělných ve
spolupráci s Regionálním muzeem Náchod.
Cech panen rukodělných

KOUPALIŠTĚ

Nachází se asi 10 minut chůze od centra, směrem na Suchý
Důl. K dispozici je 25 m bazén pro plavce, bazén pro neplavce a
brouzdaliště. Dětské brouzdaliště, rekreační bazén a 4 brodítka
prošly v roce 2012 rekonstrukcí. Jsou nově vyloženy
bazénovou fólií.

PŘÍVĚSEK NA KLÍČE
Tento přívěsek na klíče ve tvaru
suchodolské kapličky byl vytvořen
k příležitosti jejího vysvěcení, které
proběhlo 8. července 2012.
Nyní si tuto upomínku můžete
koupit v IC za 30 Kč.
Otevírací doba: červenec, srpen, každý den od 9 do 19
hodin (v závislosti na počasí), aktuální informace najdete na
webu www.policko.cz.

PŘÍBĚH SUCHODOLSKÉ KAPLIČKY
Nová publikace, jejíž autorkou je paní
Irena Jenků, vyšla letos v červenci.
Tuto poučnou a velmi zajímavou knihu,
která zaujme určitě každého, si můžete
koupit v IC za 239 Kč

Aktivity na koupališti:
stolní tenis * kuželky * pískoviště * plavecké pomůcky * masáže
* spinning * trampolína
Občerstvení:
teplá jídla * cukrová vata * pivo+ nealko nápoje * zmrzlina
několik druhů * ledová tříšť
Správcem areálu jsou Technické služby Police nad Metují
s. r. o., V Domkách 80, 549 54 Police nad Metují.
Kontakty: tel.: +420 491 541 149.
Martina Golová

BEACH HŘIŠTĚ
Přijďte si zahrát plážový volejbal nebo plážový tenis!
Vybavení Vám rádi za malý poplatek zapůjčíme.
Rezervace NUTNÁ na telefonním čísle
721 264 990 – správce hřiště.
Ceník pro letošní rok:
Hodinová sazba: 100 Kč
Denní sazba: 500 Kč
Měsíční permanentka: 400 Kč
Více informací na www.policko.cz (sport, kultura, volný čas)

Krejčovská dílna v Dřevěnce
Zveme Vás do staré školy Dřevěnky v Polici nad Metují,
kde jsme pro Vás připravili Krejčovskou dílnu „Cechu panen
rukodělných.“
Přijďte si prohlédnout staré šicí stroje, krejčovské
pomůcky, střihové přílohy a modely, které nosily Vaše
babičky.
V Dřevěnce také uvidíte repliku babičkovské kuchyně.
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Organizace školního roku
2012/2013
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013
začne
ve
všech
základních
školách,
středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v
pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno
ve čtvrtek
31.
ledna
2013.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a
pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22.
prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013.
Vyučování začne
ve čtvrtek
3.
ledna
2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1.
února 2013.
Jarní prázdniny pro okres Náchod jsou od pondělí 4.3.
do neděle 10.3.2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28.
března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června
2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014
začne v pondělí 2. září 2013.
Marie Vaisarová

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Den francouzské gastronomie
Poslední dny školního roku byly v hronovské hotelové
škole věnovány věhlasné francouzské gastronomii. A byl
k tomu dobrý důvod. Předchozí školní rok končil Dnem
ruské gastronomie, který měli především na starosti žáci,
po celý rok pilně pronikající do tajů azbuky. Tentokrát hráli
zase prim ti, kteří se letos snažili proniknout do tajů zpěvné
francouzštiny. Však také hosty francouzsky přivítali a
představili jim celé menu. Jako bonus měli návštěvníci
možnost zaposlouchat se i do nádherné písně Edith Piaf
v podání žákyně Barbory Douchové. Vzhledem k tomu, že
sladká Francie je také krásná země, měli všichni hosté
možnost prohlédnout si spoustu dalších materiálů,
věnovaných jejím turistickým oblastem a cestovnímu ruchu.
Nejdůležitější však byly přece jen ochutnávky.
Přípravy celé akce, výzdoby, vyhledání originálních
francouzských receptů a především uvaření všech pokrmů
se chopili jako svého projektu žáci 1. a 2. ročníků
maturitních oborů Hotelnictví a Cestovní ruch pod vedením
učitele odborných předmětů Bc. Jiřího Johna. A vše se jim
podařilo opravdu na jedničku. Nejprve přivítali budoucí
žáky 1. ročníků s jejich rodiči, kterým tak představili
gastronomické obory. Poté se již těšili na své rodiče, aby se
jim mohli pochlubit, jaký pokrok za poslední školní rok
udělali.
Návštěvníci dostali možnost získat i receptář všech
předložených pokrmů. A co obsahoval? Celkem tři polévky proslavenou francouzskou cibulačku, rybí bouillabaissu a
zeleninový savojský krém. Z teplých pokrmů pak
burgundského kohouta na víně, hovězí se zeleninou po
provensálsku a burgundskou hovězí pečeni. Pro milovníky
pikantní zeleniny bylo připraveno ratatouille a koláč
s cibulí. Vaječný koláč, dvě různé úpravy sýrového koláče a
lyonský salát mizely ze stolů obdivuhodnou rychlostí. Ale
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nezadaly si s nimi ani delikátní dezerty - jemné francouzské
palačinky, alsaský jablkový koláč, pomerančový salát,
karamelový krém a především žádaný crème brûlée. Byly
rozebrány přímo bleskově. Patrně i vám se teď právě také
sbíhají sliny. A tipnete si, který pokrm ze země galského
kohouta se setkal s největší chválou a nadšením hostů? No
přece kohout na víně!

Francouzská rybí polévka - Bouillabaisse
2 kg různých druhů mořských ryb, 200 ml oleje, 2
cibule, 6 rajčat, 3 stroužky česneku, svazek bylinek
(bobkový list, petrželka, tymián), sůl, pepř, šafrán, 6
brambor, topinky a česnek na potření topinek.
Vykuchané ryby omyjeme, očistíme a nakrájíme na
kusy. Ve větší nádobě rozehřejeme olej, přidáme
nasekanou cibuli, 3 stroužky utřeného česneku, oloupaná
rajčata a bylinky. Oloupané brambory nakrájíme na silnější
špalíky a dáme rovněž do nádoby. Navrch přidáme kusy ryb,
přilijeme 2 litry vroucí vody a všechno společně vaříme na
prudším ohni. Po 10 minutách tepelné úpravy ryby
vyjmeme, vykostíme a dáme do jiné nádoby, kde je přelité
vývarem uchováme v teple. Brambory s ostatními přísadami
vaříme dále doměkka. Potom brambory vyjmeme a přidáme
k rybám. Vývar procedíme, přilijeme k rybám a podáváme
hodně horké s topinkami potřenými česnekem.

Burgundský kohout na víně - Coq au vin
1 kohout (vykostěný, rozporcovaný), 250 g uzené
slaniny, 1 palice česneku, 10 šalotek, 700 ml suchého
červeného vína (nejlépe burgundského), 1 l drůbežího
vývaru, bouquet garni (tymián, plocholistá petrželka,
bobkový list), 3 řapíky celeru, 3 mrkve, 300 g žampionů, 6
lžic olivového oleje, 120 g rajčatového protlaku, 1 sklenice
nakládaných cibulek, 100 g másla, střídka z poloviny
bagety, 50 ml armagnacu, sůl, pepř.
Porce masa osušíme (ze všech stran osolíme, opepříme)
a zprudka opečeme na olivovém oleji. Vyjmeme a do hrnce
vsypeme slaninu na kostičky a necháme vyškvařit. Pak
přidáme plátky česneku a proužky šalotky. Poté do hrnce
vrátíme opečeného kohouta. Přidáme mrkev nakrájenou na
kolečka a řapíky celeru na proužky. Vše zalijeme vínem a
přidáme bylinky. Pokud víno nezakrylo všechno maso,
doplníme horkým drůbežím vývarem. Na mírném plameni
táhneme asi 2 hodiny. Přibližně 15 minut před koncem
přípravy na směsi olivového oleje a másla opečeme na
čtvrtiny nakrájené žampiony, ty přidáme k masu, dále
rajčatový protlak, odkapané cibulky a 15 minut dusíme.
Vyjmeme svazeček bylinek a přidáme sklenku armagnacu.
Zahustíme střídkou bagety, kterou postupně zvlhčujeme a
pasírujeme do omáčky. Nakonec zjemníme máslem.

Jemné francouzské palačinky - Crépes Suzette
100 g polohrubé mouky, sůl, 200 ml mléka nebo vody, 2
vejce, tuk na pečení, 10 kostek cukru, 1 pomeranč, 1
citron, 50 g másla, 1 sklenka koňaku, několik mandlí.
Do mouky přidáme sůl a zaděláme s mlékem a s vejci
palačinkové těsto, které necháme chvíli odpočívat. Pak
z něho upečeme na tuku asi 8 tenkých palačinek, složíme je
do šátečků a necháme na teple. Cukr otřeme na kůře
pomeranče a citronu. Z obou plodů vymačkáme šťávu, na
teple v ní rozpustíme cukr, přidáme máslo a povaříme na
pánvi na sirup. Do sirupu vložíme palačinky a obrátíme je,
aby byly všude ochuceny. Doprostřed nebo na palačinky
můžeme položit několik višní, pokapeme koňakem,
zapálíme a hořící neseme na stůl. Navrch sypeme sekanými
mandlemi.
Celý receptář najdete na www.hshronov.cz. Bon appétit !
Zveme všechny v neděli dne 5. srpna 2012 na 9.
ročník tradiční slavnosti Vavřinecký den v Hronově!
Mgr. Renata Lelková –
Střední škola hotelnictví
a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.

STATISTIKA       
K 31. 7. 2012 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4294 obyvatel.

JUBILEA



V červenci 2012 oslavili životní jubileum …
75 let
paní Emilie Pfeifferová
paní Irena Šulcová
80 let
pan Jaroslav Bartoň
pan Josef Rössel
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY 
V červenci zaznělo dvojhlasné „ano“ 6x :
 4.7. Stanislav Špalt a Monika Komárková – v obřadní síni
 7.7. Pavel Jandáček a Kristýna Kuldová – církevní sňatek
 13.7. Martin Tomášek a Věra Gajdošová – v Penzionu „65“
 21.7. Libor Netík a Michaela Beránková – vyhlídka na Hvězdě
 21.7. Radek Klíma a Eva Plachtová – obřadní síň
 28.7. v obřadní síni
Dagmar Hambálková

Poděkování
Za vlídná slova útěchy, květiny a hojnou účast na
rozloučení s naším milým Vám upřímně děkuje
rodina Pourova

Společný projekt Nadačního fondu
HOSPITAL a Oblastní nemocnice
Náchod v sociální oblasti pokračuje
Nadační fond HOSPITAL uzavřel s Oblastní nemocnicí
Náchod, po půlročním zkušebním
projektu, mandátní smlouvu, jejíž
předmětem
je
pokračování
financování volnočasových aktivit a
aktivizačních činností, ze strany
nadačního fondu, zaměřených na
posílení dovedností, zejména rozvoj
osobnosti zájmů, znalostí a tvořivých
schopností pacientů oddělení Lůžek
následné péče broumovské nemocnice.
Konkrétně to znamená, že nadační fond financuje
veškeré osobní náklady spojené s polovičním úvazkem
pracovnice (paní Lenky Dohnalové), která se v rámci
oddělení Lůžek následné péče broumovské nemocnice výše
uvedeným činnostem věnuje.
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Po půlročním zkušebním projektu byla daná aktivita
vyhodnocena jako přínosná, jak z pohledu samotných
pacientů a jejich blízkých, tak i vedení oddělení.
Nadační fond by nemohl podobné činnosti realizovat bez
svých podporovatelů. Proto velký dík za pomoc s
financováním této aktivity patří zejména městům Broumov,
Meziměstí a Teplice nad Metují, ale i dalším obcím
v regionu.
Podrobnější informace o historii i činnosti nadačního
fondu najdete na stránkách: www.nf-hospitalbroumov.cz.
Ing. Eva Blažková, MPA, předsedkyně správní rady NF

na vás čekají zážitky, zábava, účení hrou, písničky, říkadla,
pohádky a další.
Rádi Vás přivítáme na těchto dopoledních programech od
9:30 – 11:30 :
Pondělí – Brumíci – pro chodící děti od 1-2let
Středa – Kapříci – pro děti od věku 2-4let
Čtvrtek – Cvrčci – pro děti od věku 2-4let
Pátek –
Malý Zvídálek – pro děti předškolkového věku,
jako příprava na vstup do MŠ. Pouze na přihlášení
– tel. 777 903 029,
mail: katahlavkova@seznam.cz!
Začínáme ve středu 5. září.

Nová ordinace praktického lékaře
pro dospělé v Polici nad Metují

Také již přijímáme přihlášky na kroužky a kurzy, které
plánujeme od října.
Termíny budou konzultovány přímo s přihlášenými
účastníky na informační schůzce. Hlásit se můžete na tyto
kroužky:
Tanečky pro nejmenší – pro samostatné děti, které rádi
tančí a hrají si – od věku 3-6let s Martinou Macounovou
v pondělí.
Keramika – tvoření nejen z keramické hlíny pro děti ve
věku 4-7 let a jejich rodiče - se Simonou Pohlovou v úterý.
Anglický jazyk pro mírně pokročilé – termín bude
upřesněn s Janou Jansovou.
Německý jazyk pro mírně pokročilé – termín bude
upřesněn s Kateřinou Liskovskou.

Od 1. 8. 2012 je otevřena
nová ordinace praktického
lékaře pro dospělé, infekční a
tropické nemocí a centrum
očkování na adrese Nádražní
204, 549 54, Police nad
Metují.
Ordinace se nachází v
centru města, 2 minuty chůze od náměstí a dvou lékáren
(Lékárna Kuklík, Městská lékárna),
Ordinující lékař je MUDr. Langer Jaromír - garant a
jednatel společnosti a od 1. 9. 2012 další praktický lékař,
který vyjde z výběrového řízení.
Společnost Medica - Langer s.r.o. přijímá pacienty
těchto zdravotních pojišťoven: 111 - VZP | 201 - VoZP | 211
- ZPMV | 207 - OZP | 205 - ČPZP | 217 – ZPMA

Doplňkový program
O pouťové sobotě 11.8. dopoledne jsme přichystali
jarmarkový stánek MC, který najdete před Pellyho domy.
Budeme prodávat pouťové koláčky, které upekly maminky
navštěvující naše mateřské centrum. Přijďte si pochutnat,
jistě budou do zlatova vypečené.
Za mateřské centrum MaMiNa Káťa Hlávková
Mateřské centrum najdete také na www.mcmamina.cz
Nebo na www.facebook.com/MCMaMiNa

První elektrická lokomotiva MERKUR

Medica-Langer s.r.o.

MaMiNa >>>>>>>>>>>>
(Maminky, Miminka a Nápady)
Prázdninový program a programy
ve školním roce
Ve středu 15. a 22. srpna jsme pro děti a jejich rodiče
připravili dopolední prázdninový program od 9:30 do 11:30.
Poslední srpnový týden bude MC uzavřeno z důvodu
generálního úklidu.
Moc se na Vás těšíme v novém školním roce, jak při
našich tradičních dopoledních programech pro rodiče
s dětmi, tak také na našich zájmových kroužcích a kurzech,
speciálních akcích a dalších doplňkových programech.
Přijďte se podívat do našich nově upravených prostor, kde
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Dne 12.7. 2012 vyjela naše nová první elektrická
lokomotiva, shodou okolností a náhod se stalo to, že
prvním člověkem, kdo ji uviděl a také prvním
obdivovatelem (mimo zaměstnanců firmy) byl expremiér
ČR a současný kandidát na prezidenta republiky Ing. Jan
Fišer na setkání v Kersku. Ocenil um našich zaměstnanců při
zpracování tak dokonalého modelu lokomotivu E 669.1
(řady 182). S majitelem firmy hovořil o tom, jak i on a jeho
rodina vlastní několik stavebnic Merkur a pochvaloval její
přínosy pro rozvoj technické dovednosti mládeže. Majitele
firmy Merkur toys s.r.o ohromil i detailními znalostmi
o lokomotivách a jejich modelech.
Merkur Toys, s.r.o.

Setkání přátel vojenské historie
v Polici nad Metují

Ostrostřelecká garda Spolku vojenských vysloužilců
Václava hraběte Radeckého za podpory města Police nad
Metují pořádají v sobotu 18. 8. u příležitosti 20. výročí
svého vzniku setkání přátel vojenské historie, jež se řídí
tímto programem:
7.30 – 11.00 hod. - Prezentace střelců ve spolkové
místnosti ostrostřelecké gardy u autobusového nádraží
v Polici nad Metují, v suterénu bývalé c. k. soudní budovy,
(dnes sídlo i Muzea Merkur).
8. 00 – 16.00 hod. - Slavnostní veřejné střelby z předovek
na střelnici „Pod Vlčincem“ u Velkých Petrovic.
16.30 hod – Nástup vojenských a ostrostřeleckých spolků na
seřadišti před spolkovou místností, resp. před hl. vchodem
Muzea Merkur.
17.00 hod – Pietní akt na polickém hřbitově u Pomníku
vojenských vysloužilců.
17.30 hod. – Vyhlášení střeleckých výsledků a dekorování
Krále střelců na Masarykově náměstí v Polici nad metují.
18.00 – Slavnostní průvod městem na Vražedné pobřeží,
kde při přátelském posezení, občerstvování a poslechu
hudby budeme hodnotit 20 let spolkového života.
Střelby „Pod Vlčincem“, jakož i poslední bod programu,
budou velice, velice náročné, a proto voláme veškeré
přátele, sousedy a příznivce ze širokého okolí ku pomoci.
Těšíme se, že budete slavit s námi.
Ostrostřelecká garda v Polici nad Metují

Babo, raď !
Tak jsme si vypůjčily toto rčení, protože jak se zdá, poradit si
neumí svět, ani Evropa, neřku-li my v Česku.
Zaujala nás myšlenka, že „ stejný druh mentality, který dovolil
komunismu tak dlouho vydržet a poté tak nešťastně skončit,
směřuje kapitalismus do podobné pasti“. To píše novinář Erik Best
pro Aktuálně.cz a vůbec uvádí další zajímavosti. Např.“ nebýt
nových spotřebitelů, levné pracovní síly a nových nenasycených
kapacit pro půjčky, Západ by se k dnešnímu bodu zlomu dostal
mnohem rychleji. Tak doufejme, že naši politici s kmotry a
magnáty a jinými veličinami, které nás vedou do zadluženosti, nás
nedovedou do prvobytně pospolné společnosti. Těžko bychom si na
to všichni zvykali, a zda bychom to přežili, je otázka. Je to smutné

konstatování, ale babi, poraď světu, jak se z té šlamastiky dostat.
A co zavést sociálně tržní hospodářství podle německého ekonoma
Ludwiga Erhardta, který zazářil v Německu po 2. světové válce ?
Doporučujeme Vám, milí čtenáři, přečíst si článek „Milion
nových komunistů (ne z KSČM). Všude mezi námi“ na Aktuálně.cz z
11. 7. t.r. Tam se dozvíte, jaký je rozdíl mezi kapitalisty a novými
komunisty. Naše kapitalisty můžeme nazývat „novými komunisty“,
protože plní v podstatě stejnou úlohu jako původní komunisté za
minulého režimu. Ale zaplať Pánbůh, máme svobodu, kterou nám
starý režim nedopřál a za její projevy nás stíhal, takže o tom
můžeme svobodně mudrovat.
Jednoduché řešení by bylo, řídit se Desaterem Božích přikázání
/třebas i někdy s odřenýma ušima/ v celé společnosti a povýšit ho
na nejvyšší mravní zákon. Ono jím už dávno dávno je, ale
společnost už zapomněla.
Ale teď něco na odlehčení a pro radost, kterou nám připravuje
naše Informační centrum.
Dokud bude žít kultura a zájem o ni, bude na světě dobře a
dokážeme se s ledasčím poprat. Nepřeberné množství nabídek
výstav obrazů, fotografií a nabídek hudby vážné i zábavné nás o
tom přesvědčuje. Tak nedávno jsme navštívily terasu našeho
„Pelláku“ a strávily tam večer, resp. Romantický podvečer, který
nám všem přítomným připravila dvojice mladých nadaných
muzikantů, absolventů ZUŠky, s panem ředitelem Bořkem. No, to
byla muzika, která nás vzala u srdce! Mladí houslisté Markétka
Nádvorníková a Jenda Blažek a pan ředitel Bořek na kontrabas nám
zahráli ukázky z filmové hudby, něco z Bacha a Markétka N.
bravurně zahrála Dvořákův Mazurek. A to nebyl konec. Vyposlechli
jsme i Hallelujah od L.Cohena a velkou radost nám udělaly
moravské písně. Pokusily jsme se přidat zpěvem. Byl mezi námi
zpěvák, který slova ovládal, a tak jsme se pustily do zpívání a bylo
nám i při vínečku dobře.
Co všechno se odehrává v Polici a okolí můžeme vidět v
Kulturním přehledu červenec – září 2012 a nesmíme zapomenout
na hudební program, „Za poklady Broumovska“, který nás vrací do
kostelů Broumovska.
A k tomu odlehčení patří i letošní Olympiáda v Londýně. A
světe, div se. Od Angličanky Michaely Young jsme se dozvěděly, že
Piere
de Coubertin, který založil v roce 1894 Mezinárodní
olympijský výbor, byl inspirován Brity, kteří už v roce 1612 pořádali
hry s názvem „olympijské“ v trochu pokroucené anglické verzi. V
disciplíně zvaná hravá jízda museli jezdci v určitých intervalech
zastavit koně, dát si drink a vykouřit cigáro. A právě po jednom
zhlédnutí této „anglické olympiády“ založil de Coubertin MOV. No,
a kam jsme dospěli od Řeků přes Angličany, už dnes víme.
Ale nás čeká také Polická pouť, a to je také zážitek, zvláště
pro děti, ale i pro nás starší, protože nás vrací do let, které nás už
dávno minuly.
A tak přejeme všem krásné srpnové léto s pěknými zážitky.
Snad nám prominete ten trochu chmurný začátek
Sestry B. a J. Seidelovy

Prostě pátek
Hospůdka co říká si hotel, výborný pivo a věrní
štamgasti, lidi co po odvedené práci za celý týden chtějí za
odměnu trochu zábavy a pár piveček, pobejt ve společnosti
přátel a známých, připravit se na další pracovní týden, co
budou muset chodit do práce, aby zase na to pivečko bylo.
Hospůdka, kterou mám rád a kam chodit musím neb tam
pivo točím. Až v práci jsem zjistil, že dnešní datum v
mnoha lidech vyvolává obavy a pověrčivost, že je snad
potká něco nepříjemného nebo snad ještě horšího - pátek
třináctého - letos již třetí a taky poslední.
Pro mě úplně normální pracovní den, pro někoho
začátek víkendu, v tom lepším případě začátek dovolené.
Musím ale přiznat, že se vůbec nenudím, plná hospoda jako
za starých časů, hučí to tu jako v úle, jukebox hraje na plné
koule, mumraj, co vidět se dá snad jen v mraveništi. Hosté
odcházejí, jiní zase přicházejí jako každý den. Pije se pivo,
někdo si dá víno, ale štamprličku nalejvám jen výjimečně.
V dnešní době je to holt pro většinu z nás prostě drahý a při
dnešních výplatách musíme být rádi, že zbude aspoň na to
pivko.
Ale přece jen se jeden stůl maličko od těch ostatních
liší. Pije se u něj dvanácti-stupňové a kouří se marlborka.
Jak říkám já, prostě pohodička. Zábava v plném proudu a
objednávka na lahvinku lepší vodečky a pár skleníček mě
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nemůže překvapit. Ale pro jistotu si nechávám platit
předem. Zastávám pravidlo náš zákazník náš pán, ale
kolikrát nemůžu odhadnout, kolik má pán v hotovosti a na
dobré slovo se přece jen nalévat nedá. A ještě, když jsou
pořád u automatů. To si musím dávat obzvláště pozor.
Tento stůl však na finanční nedostatek nevypadá. Pivo
nosím po tácech, popelníky vysejpám obouruč, tisícovky do
forbesu měním na menší a ptám se, kde na to pořád berou.
No někdo se v téhle zemičce přece dobře mít musí, odvětí
mi kamarád, co si po noční zašel na jedno. Musím se tomu
zasmát, ale má recht.
U stolu začíná být docela značný binec a mě to přestává
bavit. První dva hodili čelo, asi už nemůžou, ale mají za
sebe náhradu v podobě dvou dospělých a jednoho dítěte.
Nestačím se divit a přemýšlím o inteligenci některých z
nich. Po třetí jim slušně vysvětluju, že náš podnik je
vedený jako herna - tedy od osmnácti let, přesto se mě
snaží přesvědčit, že on se jen kouká a nehraje. Nemám
slov, dvě hodiny po půlnoci. Další nálož vodky a piva
přináší další otázky. Proč hraje už několikátá píseň od
skupiny Orlík? Ptá se pán od stolu. No, protože si ji asi
někdo pustil, usmívám se. Jdou si taky pustit pár skladeb z
nabídky našeho jukeboxu a zanedlouho se z reproduktoru
ozývá Gipsy.cz. Tohle je ta správná muzika, ozývá se od
stolu. (Mně je to ale skoro jedno, a jsem rád, že se blíží
konec). Připadám si jako na střelnici, Orlík střídá Hip-hop a
já jsem upřímně šťastnej, že už začíná ráno a všichni
pomalu odcházejí.
Uklízím prázdné sklo, láhev od vodky, plné popelníky od
automatů, rozsypané brambůrky. Taky mě moc nepřidá
promočená židle, kterou musím něčím vydrbat, ale chápu,
že někdo, kdo sotva chodí, nemůže po pár půldecáčkách
doběhnout.
Hodnotím dnešní večer, který byl pro někoho pátek
třináctého, pro někoho černý pátek nebo jen začátek volna,
pro mě to byl prostě pátek, ale vždycky záleží na pohledu.
Jisté je, že nám začíná další krásný den, tak si ho koukejte
užít jako já :).
Človíček60er

Cestování za krajany do
rumunského Banátu
Cíl naší dovolené byl letos jiný, ale první týden našeho
putování Balkánem jsme si ponechali. Druhý týden jsme již
lenošili u moře – místo loňského bulharského Sozopolu jsme
vybrali řecký poloostrov Chalkidiki.
Už loni nám učarovalo Rumunsko; příroda i pohostinnost
místních obyvatel, a protože v našem programu se loni
nedostalo na oblast Banátu (jihozápadní Podunají, kde
Dunaj tvoří hranici se Srbskem, následně s Bulharskem),
letos jsme to napravili. V malebné podhorské přírodě nad
Dunajem sídlí několik českých vesniček. Kusé zprávy z médií
o českých krajanech, podpořené pořadem „Výměna
manželek“, kde jednou z účinkujících byla i obyvatelka
Bígru, nás přiměly poznat tuto část Rumunska.
Vybrali jsme obec Sfinta Elena (Svatá Helena).
Počáteční obavu z toho, jak navážeme s místními kontakt
(„jsou to fakt Češi?, budou naší češtině rozumět?
zachováme správnou míru taktu k jejich světu?“), zahnala
první obyvatelka Svaté Heleny, na kterou jsme na návsi
před hospodou narazili. Upovídaná, přátelská a milá paní
Táborská nám nabídla přespání v synově domě (ten je
ženatý v Chebu) a doslova nás donutila k tomu, že nás musí
pohostit - v 18.00 hodin nástup na večeři. A co bychom
k jídlu chtěli? No přece něco místního… hm, tak to bude
těžké, já jsem totiž Češka!
Čekání na večeři jsme chtěli vyplnit výletem ke skalám
nad Dunajem (asi 40 min.). Místo romantické procházky,
nás ovšem čekalo putování od vrtule k vrtuli… V okolí

13

vesnice postavila italská firma ENEL větrné elektrárny, a
rovnou 23. Ve vsi není místo, odkud by nebyly vidět, a od
srpna i slyšet, šedesátimetrové rotující kolosy. Místní, dříve
zaměstnaní v dnes již uzavřených dolech, mají jediné
příjmy z cestovního ruchu a bídných políček. Atmosféra
původních vesnic a tím příliv turistů je elektrárnami
ohrožen. I místní to rozdělilo na dvě skupiny. Jedni zuby
nehty bránili pozemky, druzí je prodávali spekulantům.
Pozitivum to má asi jediné, stavební firma zpevnila všechny
cesty a silnice v okolí. Procházku jsme povinně zakončili
v hospůdce s točeným pivem („dvanda“ za 20 Kč). Obchod a
hospoda "U Štěpničky" je pověstná a je přímo na návsi.
Druhá hospoda patří rumunskému podnikateli.
Večeře byla grandiózní. Nudlová polívka, sekané maso
balené v zelném listě, brambory přímo z pole, kýta
smažená v těstíčku, salát jako u nás na Vánoce. A povídalo
se… Po jídle cestou k pronajatému domku nás zastavovali
sousedé s dotazy, odkud z Čech jsme. Nás naopak zahřálo u
srdce, když nám svěřili, kde mají kořeny v Čechách. O to
více, když zazněla města jako Česká Skalice, Červený
Kostelec. Na závěr podvečera nám jeden soused zapůjčil
kroniku o osídlování Banátu českými imigranty v 19.století
(výňatky z ní v příloze). K snídani a na cestu nám pí
Táborská napekla vynikající rohlíčky sypané moučkovým
cukrem a ořechový závin, navíc přibalila zavařené okurky a
višně. Nabídla i čerstvá vajíčka. Na rozloučenou si s námi
v hospůdce dala pivečko a srdečně se s námi loučila
s přáním šťastné cesty a pozdravením do Čech.
Zastavení v tomto koutě Rumunska stálo za to. Příroda
je tu drsně krásná, výhled na Dunaj úchvatný, lidé srdeční,
komunikativní. Za zmínku stojí připomenout, že většina
mladých odchází žít do ČR. I Ana Táborská by ráda odešla
za svým synem do Chebu, ale manžel nechce. Vesnice nemá
vodovod ani kanalizaci, domky mají pouze suché WC.
Dešťová voda se schraňuje do nádrží pro užitkové použití,
pitná voda se dováží od napajedla nebo se užívají studny u
stavení. Mají tu základní školu, kde se učí stále čeština.
Obecní pasáček, jeden z mála místních Rumunů, pase krávy
celé vesnici … když se v podvečer vracejí z pastvy, vykukuje
majitel před vrátky a každá stračena ví, kam má jít, kde je
doma. Úchvatný pohled. Za kravkami jde pasáček se
stádem koz. Pro nás romantický obrázek.
Budete-li
projíždět kolem, zkuste přibrzdit. Pro místní příslib
výdělku, pro turistu a rozhodně nevšední a milý zážitek.
(parta kamarádů z Police nad Metují: Radek + Alena
Slovákovi, Dagmar Hambálková + Josef Koutský, Jaroslav +
Daniela Adamovi, Aleš + Dagmar Třešňákovi)

Při vjezdu do Sv.Heleny

Hezký pohled, že...

********

Vyhlídka nad Dunajem

Astronomický klub
Police nad Metují
SRPNOVÉ METEORY
Končí období „světlých“ nocí, kdy jsme na severu mohli
občas pozorovat tzv. noční svítící oblaka (NLC). Slunce po
západu klesá dostatěčně hluboko pod obzor a na noční
obloze září „hvězdný prach“ Mléčné dráhy. Romantickou
krásu srpnové oblohy umocňují navíc i „padající hvězdy“,
které patří k meteorickému roji Perseidy.
Pozorovací podmínky letošních Perseid jsou velmi
příznivé. Maximum tohoto nejznámějšího meteorického
roje nastává před půlnocí z 12. na 13. srpna. Měsíc je 9.
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srpna v poslední čtvrti, a proto nás nebude jeho světlo při
pozorování meteorů rušit. Podle předpovědi bychom
v maximu mohli vidět až 70 meteorů za hodinu.
Aktivitu meteorického roje můžeme pozorovat několik
dní před i po uvedeném maximu.
Na připojeném obrázku vidíme souhvězdí nad severním
obzorem v srpnu. Je zde souhvězdí Perseus, podle kterého
se srpnové „padající hvězdy“ nazývají. V souhvězdí Persea
je místo ze kterého meteory zdánlivě vylétají (tzv.
radiant).
Pro představu: otevřeme-li velký deštník a jeho špičku
„zapíchneme“ do radiantu, budou dráty deštníku
představovat směry letících meteorů.
Meteorický roj Perseidy se lidově nazývá slzičky
Svatého Vavřince.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

22. srpna v 19 hodin 6 minut SELČ vstupuje do
znamení Panny, v srpnu se den zkrátí o 1
hodinu a 30minut,
2. v úplňku, 9. v poslední čtvrti, 17. v novu, 24.
v první čtvrti,
ve druhé polovině srpna na ranní obloze,
16. srpna ráno 4° severně od Měsíce,
příležitost pro vyhledání,
na ranní obloze nad východním obzorem,
14. srpna ráno v blízkosti Měsíce,
večer nízko nad západním obzorem v souhvězdí
Panny,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Býka,
12. srpna ráno 1° severně od Měsíce,
večer nízko nad západním obzorem v souhvězdí
Panny, prstence planety se otevírají,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Ryb,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Žijí mezi námi…
Tomáš WEISSAR – varhaník
v kostele svatého Václava v Machově, student
Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
obor historie a latinský jazyk.
Tomáši, kde Tě všude můžeme slyšet hrát na varhany?
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Na stálo jsem varhaníkem v Machově a občas hraju
v Polici a v Broumově.
Jak ses dostal ke hře na varhany? Přeci jen to není zcela
běžný hudební nástroj?
V Polické ZUŠ jsem začal hrát na klávesy u pana
Pastorka. A vlastně současně jsem se učil hrát na varhany
v Machově, kde je varhanicí moje teta. Chvíli jsem také
chodil k panu Šikutovi do Teplic nad Metují a v létě
pravidelně jezdím na varhanní kurzy do Tachova.
Ohromným přínosem pro mě je, že se tam učí nejen praxe,
ale i teorie. Dá se říct, že na varhany hraju už od roku
2001.
Jak Ti „zní“ varhany ve „společnosti“ jiného nástroje?
Vnímáš je jako sólový nástroj nebo se nebráníš nějaké
„spolupráci“?
Určitě lze varhany kombinovat s jiným hudebním
nástrojem. Za nejhezčí kombinaci považuji varhany
s trubkou, obzvlášť když se to všechno odehrává
v nádherném prostoru, jako je třeba klášterní kostel
svatého Vojtěcha v Broumově.
V roce 2004 jsi byl nominovaný na Zlatý oříšek.
(pozn. soutěž „Zlatý oříšek“ vyhledává a všestranně
podporuje aktivní, nadané a úspěšné děti z ČR. Jedinečnost
soutěže spočívá v tom, že nemá žádné kategorie.)
Dostal jsem se do finále mezi třicet nejlepších. Byl jsem
tehdy nominovaný paní ředitelkou machovské základní
školy. Ale „oříšek“ jsem nakonec nezískal.
Jak ses dostal k latině? Další ne zcela běžná věc
v současné době?
Na gymnáziu v Broumově jsem stál před volbou
předmětu: buď deskriptivní geometrie nebo latina. Latina
měla dvě skupiny – pasivní a aktivní s gramatikou. Já si
vybral pasivní skupinu, jenže paní učitelka Janoušková mi
pak oznámila, že mě přepsala do druhé skupiny. Dodnes
jsem ji za to vděčný. Dva roky byla latina povinná a potom
jsem se s ní domluvil na individuálních hodinách. Ale čas na
mě měla pouze před začátkem vyučování. Dneska už
nechápu, jak jsem mohl dobrovolně tak brzo vstávat.
(smích)
Co Ty a internetové stránky http://www.latinazdarma.cz/?
Stránky vytvořila paní Lenka Jedličková z Jižních Čech.
Když jsem se začal o latinu vážně zajímat, stránky zrovna
vznikaly. Tak mě napadlo, že bych se mohl trochu připojit a
nakonec jsem se stal jejím kolegou. Nejvíc jsem psal
chorály, články z církevního prostředí – tedy texty, které
tam podle mě chyběly. A pak pohádky, které myslím hodně
pomáhají, když člověk začíná s latinou. A nejen s latinou,
ale s jakýmkoliv cizím jazykem obecně.
Myslíš, že dnešní člověk by měl umět základy latiny?
Každý asi ne, je to
dost složitý jazyk. Ale
povědomí o slovech,
které z ní pocházejí
určitě, pasivní znalost
není
k zahození.
Myslím si, že nemůže
nikomu uškodit, kdyby
měl za sebou rok
pasivní
latiny.
To
podstatné
je,
že
s latinou je spojená i
kultura
starověkého
Říma, tedy i odkaz
antiky,
ze
které
dodnes čerpáme. To
když člověk pochopí,
líp chápe i dnešní
společnost.
No
a
samozřejmě

literatura, vždyť latinsky je psaná veškerá středověká
literatura. Někdo by ji pořád měl dobře ovládat ☺, je to
přeci jen důležitý pramen.
Kromě latiny studuješ historii. Které období Ti je
nejbližší?
Určitě nepřekvapí, že středověk.
A co cíle?
Rád bych jednou dělal tvůrčí práci. Vždycky se mi líbila
taková funkce kantora v 19. století, kdy učil děti, zároveň
byl varhaníkem a kulturní duší celé obce. Taková
všestrannost by se mi líbila. Jenže dnešní svět je postaven
trochu jinak…
Momentálně je možné Tě potkat v Broumově, kde jsi
průvodcem v Broumovském klášteře…
To byla dlouhá cesta. Asi dva roky jsem se pokoušel
dostat se tam na brigádu. Teď se mi to podařilo. Díky
Lotrandovi.
Kdo je Lotrando?
Lotrando je postava z pohádky Karla Čapka, která se ve
filmové podobě jmenuje „Lotrando a Zubejda“. A mladý
Lotrando – jako syn bohatého loupežníka, který chtěl mít
vychovaného a inteligentního potomka – studoval
v klášteře. A protože pan Čapek sídlo loupežníků situoval do
Javořích hor, tak nejbližším klášterem, kde mohl Lotrando
studovat, je klášter v Broumově.
Prohlídka je vlastně postavená na tom, aby se
návštěvník dozvěděl co nejvíc o životě v klášteře a
průvodcem je samotný Lotrando. Prioritně je prohlídka
určena pro děti – ale samozřejmě, že ne pouze pro ně.
Součástí je prázdninová hra pro celou rodinu, kdy za
vyplněnou kartu získá návštěvník klíč a na dalších vybraných
památkách může získat další v rámci projektu „Otevřete
13. komnatu“, který si klade za cíl zatraktivnit prohlídku
zatím deseti vybraných památek v celé ČR.
Co varhaník poslouchá?
To, co hrajou v rádiu. (smích)
Posloucháš doma vážnou hudbu?
To si raději zajdu na koncert. ☺
Hraješ v Polickém symfonickém orchestru. Jak vznikla
tahle spolupráce?
Když se připravoval projekt Polického symfonického
orchestru, oslovil mě Kuba Soukup, takže jsem členem od
začátku. Hraju na klávesy. Je úžasné sledovat, jak se těleso
neustále rozrůstá – teď už nám nestačí normální autobus.
Je to skvělé, jen to všechno skloubit s ostatními aktivitami.
U mě se zas až tak nejedná o cvičení doma – nejnáročnější
jsou společné zkoušky. Jednou za 14 dní celé dopoledne –
ale když se pak povede koncert, tak se na všechnu tuhle
dřinu zapomene. Nejbližší akcí bude na konci léta zájezd do
Dánska. Už se moc těším.
Říkal jsi, že je těžké to skloubit s ostatními aktivitami.
Které to jsou?
Třeba s divadelním
souborem
NE.DIV.SE.
v Broumově, který je
pod Ulitou. Hrajeme
pohádky pro děti. Třeba
Doktorskou pohádku od
Čapka. Už máme za
sebou i dvě večerní
představení.
Teď
připravujeme slavnostní
otevření divadélka Rok,
pásmo
scének
pod
režijním vedením Dáši
Židové.
Ptali se: Martina
Váňová a Pavel Frydrych

Světci k nám hovoří...
Svatý BARTOLOMĚJ
Kdo byl svatý Bartoloměj
Bartoloměj pocházel z galilejského města Kani, ležícího
severně od Nazaretu. Jeho otec Tolomaj pocházel ze
vznešeného rodu. Bartoloměj vyrůstal v kultivovaném
prostředí a získal dobré vzdělání. Přátelství s apoštolem
Filipem ho přivedlo k Ježíši Kristu a ten si jej velmi oblíbil
pro jeho ušlechtilost a smysl pro spravedlnost. Bartoloměj
ho po tři roky provázel na cestách a byl svědkem jeho
zázračných činů. Byl při Ježíšově zmrtvýchvstání a zjevení u
jezera Genezaretského v Galileji. Poté se vydal šířit
křesťanskou víru, působil pravděpodobně v Arábii a Etiopii.
Nakonec se dostává do Velké Arménie, resp. do země Širván
(dnes Azerbajdžán a Dagestán). Pobýval u královského
dvora, kde uzdravil dceru krále Polimea z šílenství a
z vděčnosti se nechala královská rodina pokřtít. S tím však
nesouhlasil králův bratr Astyages, který poslal na
Bartoloměje vojáky a pohanské kněze. Ti Bartoloměje
uvěznili a krutě mučili, nejprve mu stáhli zaživa kůži a poté
ho podle jedné verze ukřižovali, podle druhé mu sťali
hlavu. Stalo se v Derbentu, pozdějším Šírvanu u Kaspického
moře. Jeho ostatky byly počátkem 6. století přeneseny do
Dury v Mezopotámii a pak do Frygie v Malé Asii. Později
byly relikvie dopraveny na ostrov Lipari u Sicílie a v r. 809
do jihoitalského Beneventa. Nakonec byly německým
císařem Otou III. přeneseny do Říma, kde pro ně nechal
vystavět chrám sv. Bartoloměje. Část ostatků pak získal
Karel IV. ve 14. století pro svatovítskou katedrálu.
O původu jména a jeho oblibě
Jméno Bartoloměj je aramejského původu. Vzniklo z Bar
Tolomaj a vykládá se jako syn Tolomajův, někdy je též
překládáno jako oráč. V České republice nepatří Bartoloměj
mezi příliš častá jména. Podle internetové statistiky z roku
2006 zde žije 516 nositelů tohoto jména a 280 užívá
variantu Bartolomej.
Svátek a kult svatého Bartoloměje
Svatý Bartoloměj se stává oblíbeným světcem velmi
záhy, jak svědčí zájem o jeho ostatky a jejich časté
stěhování. Jeho svátek připadá na 24. srpen v západní církvi
a na 11.červen v církvi ortodoxní. Kult je hojně rozšířen
v Anglii (v 11. století získala katedrála v Canterbury jeho
paži), ale i v jiných zemích. Svatý Bartoloměj je patronem
Arménie, Maastrichtu, Frankfurtu nad Mohanem, u nás
např. Plzně. Je ochráncem sedláků, krejčích, pastevců,
vinařů, koželuhů, vazačů knih, řezníků, horníků, pekařů,
obuvníků s olejem, sýrem a solí a lovců kožešin. Jeho
přímluva pomáhá proti nervovým chorobám.
Atributy
Atributy sv. Bartoloměje jsou koželužský nůž, kůže
(vlastní kůže přes rameno nebo v ruce), křest (pokřtil
pohany) a hlava.

Svatý Bartoloměj v lidové tradici
Pranostiky vážící se ke svatému Bartoloměji
předpovídají vesměs konec léta a počasí pro nadcházející
podzim:
 Bartoloměj láme létu hlavu.
 Na svatého Bartoloměje každá plaňka uzraje.
 Od svatého Bartoloměje už k nám podzim shůry spěje.
 Den svatého Bartoloměje je pravidlem celého podzimu
– jak Bartoloměj velí, takový bude podzim celý.
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Co Vavřinec s Bartolomějem slíbí, musí ještě svatý
Matouš potvrdit.
Svatý Bartoloměj zavádí mrazíky.
Kolem svatého Bartoloměje očekávej silné bouřky,
deště a krupobití.
Na svatého Bartoloměje se jelen vyčůrá do vody a je
konec koupání!
Po Bartoloměji žádné léto více.
Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme
střídavý celý podzim.

Zdroje:
HEJDUK, Josef. Svatí církevního roku. Praha: Vyšehrad, 2001
SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými.
2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997

František Janeček

čp. 109 (výměnek k č.p. 39) – vybořeno

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Hlavňovské domy v roce 1952
v současné době vybořené)
fotografiích učitele Rudolfa Provazník
Poznáte je ?
Motto:
Hřálo slunce hřálo krásně hřálo na horách,
a v tom čase chaloupka má stála jako ve snách,
tam jsem prožil svoje mládí, celý život svůj,
tam jsem jako chlapec zpíval kde domov můj.
Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma,
byly jste takové hezké, vy naše chaloupky české,
smutně teď jdeme světem, štěstí je zvadlým květem,
o vás vyprávíme s láskou pohádky našim dětem.

čp. 108 (výměnek k č.p. 38) – vybořeno

čp. 21 (Krtička, krejčí) – vybořeno

Hasičská zbrojnice – vybořeno

čp. 104 (výměnek k č.p. 26) – vybořeno

Společný čistič zrní – vybořeno
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P.S.: Omlouvám se za nesprávné uvedení
fotografie u čp. 21 (Krtička, krejčí) v červencovém
čísle PM, omylem byla uvedena táž fotografie jako
u čp. 60 (Králová Anna).
Dokončení v příště.
František Janeček

Poznejte hrady a zámky naší
země (3.část - dokončení)
10. VLIV ITALSKÉ RENESANCE
čp. 24 (Klímovo) – přestavěno
Současný vlastník: František a Lenka Svobodovi

Zámek v kraji Vysočina patří mezi klenoty moravské
renesanční architektury. V 2.polovině 14. století nechal
Jindřich z Hradce postavit ve městě vodní hrad. Další páni
z Hradce hrad postupně přestavovali a rozšiřovali.
Počátkem 16. století byl hrad přestavěn v pozdně gotickém
slohu. Další přestavbu uskutečnil kolem roku 1550
fenomenální stavebník Zachariáš z Hradce, který gotický
hrad nechal přestavět na okázalý renesanční zámek.
Kompletní dostavba zámku byla dokončena až roku 1580.
Zámek je svou výzdobou, pojetím, zachovalostí a
množstvím vystavovaného původního interiéru jedním
z nejkrásnějších renesančních sídel ve střední Evropě.
V zámku jsou rozsáhlé expozice ukazující život vysoké
šlechty v renesanční době. U zámku je okrasná zahrada a
anglický park.
Otázka –- Co je největší zajímavostí zámku a které
nejvýznamnější obrazové dílo se zde nachází?

11. VĚZENÍ LOUPEŽNÍKA BABINSKÉHO
čp. 46 (Wiesner Josef) – přestavěno
Současný vlastník: Bohumír a Jitka Tomanovi

Zástupce Jihomoravského kraje je pojmenován podle
kopce, na němž uprostřed města stojí. Hrad vznikl kolem r.
1240 jako sídlo moravských markrabat, užívali jej i čeští
králové. Od konce 16. stol. se postupně měnil na mohutnou
pevnost, která odolala i obležení Švédů v letech 1643 a
1645, odolala i za sedmileté války. Překlenutím hradních
příkopů vznikly proslulé kasematy a proto byl hrad po celá
staletí využíván jako věznice. V temných kobkách hradu
trávili své tresty mj. loupežník Babinský, baron Trenck,
polští, italští a uherští vlastenci. Za druhé světové války
zde nacisti zřídili koncentrační tábor. Dnes jsou
v prostorách hradu výstavy a muzeum, v roce 1962 byl
prohlášen národní kulturní památkou.
Otázka – Kterému slavnému vojevůdci se vzdal hrad na
počátku 19. století bez boje?

12. HRAD ŘÁDU NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ

čp. 74 (Václav Zídek) – přestavěno
Současný vlastník: Ing. Jindřich Ansorge a Marie Spudichová

Romantický
hrad
v Olomouckém
kraji
byl
pravděpodobně postaven na přelomu 13. a 14. století. Mezi
majitele patřili od počátku 14. stol. přední české šlechtické
rody – mj. páni z Kunštátu, Kostkové z Postupic. V 18.
století získal zdejší panství řád německých rytířů a bylo
sídlem jejich velmistrů. Od roku 1945 je hrad majetkem čs.
státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní
památku. Hrad je plně zařízen a vybaven obrazy,
uměleckými předměty, historickým i na míru vyrobeným
nábytkem. Dnešní podobu typického romantického sídla
s cimbuřími, arkýři, střílnami a chrliči získal hrad
po rozsáhlé přestavbě v letech 1895-1910. Unikátní jsou
dva funkční padací mosty a padací mříž, které mohou
návštěvníci spatřit v provozu při slavnostních příležitostech.
Svoji roli si hrad také zahrál v mnoha pohádkách a
historických filmech.
Otázka – Víte, které filmové pohádky byly na hradě
natáčeny?

13. SVĚDECTVÍ O NÁDHEŘE PANSKÉHO SÍDLA
čp. 59 (Berka František) – přestavěno
Současný vlastník: Václav a Miluška Zítkovi

Hrad
je
jednou
z nejvýznamnějších
památek
Moravskoslezského kraje. První písemná zmínka o něm je až
z roku 1377. V 2. polovině 16.století zahájil majitel panství
Hynek starší z Vrbna přestavbu gotického hradu na
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renesanční zámek. V roce 1621 koupil panství řád
německých rytířů. Během třicetileté války byl zámek silně
poškozen. Generální oprava zámku byla zahájena roku 1652
a trvala téměř 20 let. V 18. století byl zámek barokně
přestaven a stal se jedním z nejkrásnějších zámků severní
Moravy. V roce 1945 přešla správa zámku do rukou
československého státu. Dnes je zámek vybaven původním
zařízením z doby panství německých rytířů (skončilo až na
začátku 2. světové války) a vydává svědectví o nádheře
panského sídla. Zámek obklopuje rozsáhlý park s objektem
salla tereny, zbytky městských hradeb s baštami a
jezírkem.
Otázka – K čemu jsou využívány reprezentační sály
zámecké expozice?

14. BÝVALÁ REZIDENCE OOMOUCKÝCH BISKUPŮ A
ARCIBISKUPŮ
Jeden z našich nejvýznamnějších renesančních zámků s
barokní úpravou ve
Zlínském kraji. Od 13. stol. rezidence olomouckých
biskupů a arcibiskupů, v 16. stol. rozšířená a renesančně
upravená. V letech 1848 až 1849 se zde konal na návrh F.
Palackého ústavodárný rakouský říšský sněm, který
projednával návrhy důležitých zákonů (omezení práv
šlechty, zrušení trestu smrti), ale byl rozehnán. V r. 1885 se
tu sešel císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem
1. V majetku církve až do r. 1949. Bohaté zámecké
interiéry, obrazárna. Zámek a zámecké zahrady
Podzámecká a Květná byly zařazeny v r. 1998 do Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Otázka – Který významný hudební skladatel působil na
zámku také v zámecké kapele?
Správné odpovědi:
10. Telč. Největší zajímavostí zámku jsou renesanční sály s
dřevěnými kazetovými stropy ze 16. století, např.ve
Zlatém, Rytířském. Modrém či Divadelním sále.
Nejvýznamnějším obrazovým dílem je tu rozměrná
olejomalba, která zachycuje ve svérázném podání pražskou
defenestraci roku 1648. 11. Špilberk. Hrad se na počátku
19. století vzdal bez boje Napoleonovi. 12. Bouzov.
Natáčela se zde jedna z našich nejkrásnějších pohádek
Pyšná princezna, hrad posloužil také při natáčení filmové
pohádky Princezna Famtagiro a pohádky O princezně
Jasněnce a létajícím ševci. 13. Bruntál. Reprezentační sály
zámecké expozice jsou využívány ke konání koncertů,
divadelních představení, svatebních obřadů a jiných
kulturních a společenských počinů; další kulturní a
společenské akce jsou pořádány i na zámeckém nádvoří a v
parku. 14. Kroměříž. V zámecké kapele působil od roku
1660 také významný hudební skladatel Pavel Josef
Vejvanovský.
František Janeček

slavnostní nedělní mše svatá s hudebním doprovodem
chrámového sboru, a to od 8 hod. Všichni jste srdečně
zváni.

Poutní program naší farnosti:
sobota 11. 8.



8.00 - 17.00 možnost celodenní adorace
17.00 mše svatá z Vigilie Slavnosti NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE, po mši sv. mariánská pobožnost, poté
posezení s občerstvením nejen pro věřící na nádvoří
kláštera

neděle 12. 8.



8.00 Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - poutní
mše svatá zpívaná (chrámový sbor + varhany)
10.00 mše svatá za rodiny

Liturgický kalendář:
5. srpna 6. srpna 8. srpna 9. srpna 10. srpna 12. srpna 14. srpna (15. srpna 19. srpna 24. srpna 26. srpna 29. srpna 2. září 8. září 9. září -

18. neděle v mezidobí, nedělní cyklus B
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze, zakladatele
řádu dominikánů
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny
a mučednice, patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
přeložená ze středy 15. srpna)
Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a
mučedníka
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE)
20. neděle v mezidobí, nedělní cyklus B
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
21. neděle v mezidobí, nedělní cyklus B
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
22. neděle v mezidobí, nedělní cyklus B
Svátek Narození Panny Marie
23. neděle v mezidobí, nedělní cyklus B

Pořad bohoslužeb v měsíci srpnu jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.00 hod.
- v neděli mše svatá od 8.00 hod.
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út a Pá 16.00 - 17.00 hod., St 9.15 - 10.00 hod.
Přejeme všem pokojný zbytek léta, krásné dny volna, všem
dětem a mládeži krásný zbytek prázdnin a celému městu
požehnaný čas poutní.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci červenci

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas pouti
Je tu měsíc srpen a tím je dáno, že prázdniny se
přehouply do své druhé poloviny. S počasím můžeme být
vcelku spokojeni a snad vydrží příznivé i v onom druhém
poločase. Co nevidět bude naše farnost prožívat významnou
církevní slavnost spjatou s naším kostelem, a to Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie, kterou oslaví společně s celým
městem tradiční poutí. Letos vychází tato slavnost (15. 8.)
na středu, proto je přeložena na neděli 12. 8. V tomto
víkendu také proběhne bohatý kulturní program, připravený
městem. Pro naši farnost bude středem poutních oslav
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Městská policie:
prováděla velký počet kontrol zaměřených na veřejný
pořádek, dopravu a čistotu města. Kontrolovala
sportoviště, hřiště, parky, pořádek u kontejnerových
stání a stav ostatních veřejných prostranství. Při této
činnosti spolupracovala s technickými službami a
odbory MěÚ.

podílela se na výřezu zeleně zakrývající důležité
dopravní značky ve městě.

prováděla po dohodě s vedením města, TS a sociálním
odborem takřka každý den kontrolu osob pracujících
ve veřejné službě. Kontrolám pořádku neunikly ani
integrované obce.

podílela se na zabezpečení tradičního závodu v běhu
na Hvězdu




účastnila se, ve spolupráci s PČR, na řízení dopravy při
slavnostním svěcení “Suchudolské kapličky“

na základě stížností prováděla kontroly v zahrádkářské
kolonii na Havlatce
Máme před sebou tradiční Kvíčerovskou pouť. Pokud jí
bude přát počasí, prosíme všechny obyvatele města, tak
jako každý rok, o shovívavost. Zejména bude ztížena
průjezdnost středem města a omezeno parkování vozidel. S
provozem atrakcí a pořádáním tradičních zábav naroste i
hlučnost. Tyto věci však naprosto neodmyslitelně k pouti
patří. Věříme, že vše proběhne v mezích vzájemné souhry a
pochopení. Tak tedy, hezké pouťové veselí a krásný srpen.
Petr Zima – vrchní strážník MP

Běh na Hvězdu oslavil
čtvrtstoletí

26. 8. 1987 se začala psát historie Běhu na Hvězdu, který se
postupem doby stihl stát pevnou součástí běžeckého
kalendáře. Letošní ročník, kdy jsme oslavili už čtvrtstoletí
existence, opět zařazený do seriálu Saucony Českého
poháru v bězích do vrchu a do Velké ceny východních Čech
v bězích, přilákal na start běžce všech věkových kategorií z
různých míst republiky, ale i z Polska, Velké Británie a
Slovenska.
Už od roku 2003 zahajují naši akci závody dětí a tito
nejmenší závodníci měli trať vytyčenou na polickém
náměstí a v jeho blízkém okolí. Mým cílem bylo umožnit jim
zažít si sportovní atmosféru a případně je získat pro pohyb.
Není proto důležité, kdo vyhrál, ale zaujaly mne dobré
výkony J. Leblochové, B. Meierové a M. Bárty. Neztratili se
ani Poličáci – kromě již zmíněné Meierové skončili do
pátého místa ve svých kategoriích A. Nosková, V. Hlávková,
J. Meier, M. a A. Klimešovi, L. Kriegler, M. Zemanová a O.
Volák. Vyplatila se „agitace“ mezi dětskými tábory.
Přestože se termín kryl s tím, že jedny děti z táborů
odjížděly a další začaly přijíždět, z Junáka Opočno se
zúčastnila téměř pětina všech účastníků.
Hlavní závod pak vedl pěknou, ale pro účastníky běhu
velice těžkou trasou na vrchol Hvězda v Broumovských
stěnách, mj. i kolem nově postavené a před týdnem
vysvěcené Suchodolské kapličky. V cíli se jako první objevil
závodník kroměřížského AK Asics Tomáš Blaha ve velice
solidním čase 38:05. Za ním zaostal o pouhých 9 sekund
Ondřej Horák z Fortexu Moravský Beroun, třetí doběhl vítěz
kategorie juniorů Jiří Bidmon (Atletika Chrudim), u kterého
se stopky zastavily na hodnotě 38:26. Neuvěřitelné výkony
podali z Poličáků mezi nejmladšími muži Matěj Vaš (3.) a
Jan Beran (4.), sympatický byl výkon Jana Pohla (7.).
V kategorii 50-59 let vybojoval umístění na pomyslných
stupních vítězů M. Hejnyš (3.). Kategorie žen měla jasnou
favoritku v dlouholeté nestárnoucí reprezentantce Táně
Metelkové (SK Týniště nad Orlicí) a ta žádné překvapení
nepřipustila a časem 41:25 nejen vyhrála, ale zařadila se i

na celkově šesté místo mezi všemi závodníky. Se ztrátou
3:19 doběhla jako druhá žena Lenka Hanušová
z novoměstského SK, třetí skončila Anna Krátká (Hvězda
SKP Pardubice) v čase 46:37. Z Police byly úspěšné A.
Beranová (3.) a E. Šefcová (3.). Expoličačka Š. Pechková
vyhrála kategorii žen nad 55 let.
Na zkrácené trati 5 km bojovala statečně dvanáctiletá
(!) juniorka P. Kábrtová (Atletika Rtyně v Podkrkonoší) a
s nástrahami tratě se vypořádala za 31:13. Ta také byla
nejmladší účastnicí v cíli, neboť její stejně starý oddílový
kolega T. Pavel (ovšem běžící dlouhou variantu společně s
muži) závod nedokončil. Při neúčasti zraněného J. Soukupa
byli nejstaršími veterány F. Marek a L. Šteinc (oba 71 let).
Celkově se s nástrahami tratí popralo 88 sportovců
v hlavním závodě a 66 dětí.
Poděkování si zaslouží velmi obětavá práce rozhodčích
J. + M. Havlíčkových, L. Meierové, M. Beranové, J. Vrabce,
R. Pohlové, M. Pohla a A. Pohla, u počítače byli M. Brát, J.
Černý a J. Pohl, převoz na zkrácenou trať zajistil Z. Beran,
celou trasu se mnou prošli a označili M. Váňová a P.
Frydrych, bezpečnost dětí i dospělých zajišťovali na
komunikacích ve městě i u farmy v Hlavňově pracovníci
městské policie a Policie ČR, pánové Zima, pprap. Metelka
a prap. Zítka. U občerstvení v cíli a při vyhlašování výsledků
mi pomáhaly I. Ptáčková a účastnice dětských závodů N.
Chalušová, fotili Š. Horák a K. Exnar, ozvučení zajišťoval M.
Řehák. Sponzorů byla spousta, z těch hlavních si dovolím
jmenovat město Police nad Metují, které kromě finanční
podpory zabezpečilo prostory pro přihlášky a převlečení,
Lékárnu Kuklík, Vebu Broumov, Wikov MGI Hronov a
Nadační fond Zdeňky Horníkové. Jsem rád, že si paní
poslankyně našla čas a osobně přijela předat ceny dětem a
losovat dětskou tombolu. Bezproblémoví byli lidé z CHKO
Broumovsko a Lesů ČR, přes svoje pozemky nás pustil také
p. Ticháček. Cením si nasazení všech lidí v Infocentru, kteří
mi vyšli mimořádně vstříc.
Omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl. Nestalo
se tak úmyslně, ale podpořila mne taková spousta lidí, že je
obtížné si všechny zapamatovat. Díky vám všem!
Ještě si dovolím osobní poznámku na závěr:
Nemohu se nevyjádřit k „podivné“ kolizi tradičního
termínu Běhu na Hvězdu s dodatečně přihlášeným polským
během Karpacz-Sněžka, který byl zařazen do Českého
poháru v bězích do vrchu na stejný termín, kvůli čemuž se
někteří tradiční účastníci běhu nezúčastnili. Toto hrubé a
bezprecedentní porušení pohárových zásad šéfem Poháru
Karlem Šklíbou, který je sám formuloval, bylo podrazem
nejen na pořadatele Běhu na Hvězdu, ale i na naprostou
většinu závodníků. Jsem rád, že to náš závod bez větších
potíží ustál.
Jaroslav Mazač

Maraton Gór Stolowych - medaile
pro polické lyžaře
Možná, že jste v sobotu 7. 7. při procházce po
Broumovských stěnách narazili na běžce s polskými
startovními čísly na prsou. Šlo o 3. ročník Maratonu Gór
Stolowych startující na Pasterce a vedoucí přes Machovský
kříž, Soví hrádek, Korunu, Slavný, Supí koš, Kovářovu a
Hruškovu rokli zpět na Slavný, Vodní zámky a cestou pod
Korunou přes Machovský kříž zpět na Pasterku, kde je
teprve 30. km, následuje prudký seběh do Nouzína,
stoupání na Bor a přeběh do Karlówa. Cíl skutečně horského
maratonu (42,7km) je na vrcholu Hejšoviny. Polské nadšení
pro maratonské běhy je neuvěřitelné, na startu stálo 420
běžců z celého Polska, což se s naším Během Broumovskými
stěnami (24km) - 45 startujících převážně z kraje - nedá
srovnat. Ale dají se srovnat naše výkony: 7. místo Honzy
Pohla 4h34min, oproti loňsku zlepšení o 4 minuty a 2 místa,
a vynikající 2. místo Míry Hornycha 4h06min, zlepšení o 18!
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minut a 5 míst. Loňský traťový rekord Marcina Swierce 3:43
zůstal nepřekonán.
Jan Pohl

Klidný červenec
Po nabitém červnu jsme se přesunuli do klidného
července. I když jsme museli ještě nějaký ten víkend zajet
do Radvanic, co nejvíce zmírnit následky „řádění“ motorek
a čtyřkolek, měli jsme tzv. okurkovou sezónu. Přes léto se
závody kvůli dovoleným nepořádají.

Členové z RC Klubu Police navštívili ve středu 11.7.2012
v odpoledních hodinách dětský tábor dobrovolných hasičů
z Bukovice na Janovičkách, kde dětem a jejich vedoucím
předvedli jízdy RC modelů. Ukázka se přítomným líbila, ale
bohužel u několika členů došlo k menším technickým
závadám na modelech. To k tomu však patří a na
atraktivnosti to neubralo. Odměněni jsme byli bohatým
pohoštěním.
Pro okolní spolky či obce jsme montovali pódium a stan.
Nejdále jsme zajeli do Hejtmánkovic.
Polická pouť se nezadržitelně blíží a tak Vám nastíníme
program Automotoklubu Police nad Metují. V sobotu dne
11.8.2012 uspořádají kluci ze sekce BMX v jejich parku
naproti hasičské zbrojnici v Polici nad Metují Hell bmx
contest Jam, neboli závody v BMX freestyle. Tohoto závodu
se zúčastní jezdci z celé České republiky, a že se bude na
co koukat, jste se mohli přesvědčit při exhibičních jízdách
na Dětském dnu. Detailní časový harmonogram je uveden
na plakátě, přičemž kluci budou své umění předvádět po
celý den. Abyste vydrželi obdivovat jejich show co nejdéle,
bude pro Vás připraveno malé občerstvení. V případě, že by
počasí v sobotu nepřálo, bude závod přesunut na neděli.
Když se následně přemístíte o několik metrů dále
směrem k rybníku za Cihelnou, shlédnete zde exhibiční
jízdy RC modelů, které pro Vás připraví členové ze sekce RC
Klubu Police nad Metují. Jízdy budou probíhat taktéž
v sobotu a to od 14-16 hod.
Touto cestou bych chtěl členy Automotoklubu Police
nad Metují upozornit, že jsme se na výborové schůzi
dohodli, že si koupíme mikiny podobné těm, které jsme si
nechali udělat před několika lety. Mikina by byla ze
stejného materiálu, červená, na záda necháme vyšít modré
logo AMK Police a na límec jméno či přezdívku. Mikinu si
bude moci objednat každý člen AMK Police. Bližší informace
jsou
uvedeny
na
našich
webových
stránkách
www.amkpolice.cz v Informacích pro členy.
za AMK Police – Petr Dostál

Všesokolský slet se vydařil
Na jaře loňského roku se při sokolské schůzi rozhodlo,
že se bude již po čtvrté nacvičovat na slet. Domluvily jsme
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se s Jitkou a Editou na třech skladbách a to na Muzikantově
písničce, Ať žijí duchové a Jonatán. Na začátku školního
roku 2011 jsme začali s nacvičováním. Bylo to náročné
naučit se vše do detailu, aby každý šel na tu správnou
značku, bylo tam dost přestupů, hlavně hodně náročné to
měli u skladby Jonatán a Ať žijí duchové, ale vše jsme
zvládli. 28. 4. 2012 jsme byli na prvním vystoupení na
oblastním sletu ve Dvoře Králové nad Labem, 20. 5. na
župním sletu v Hradci Králové. Počasí nám přálo a cvičení
se podařilo. Představili jsme se i na Novém Hrádku 3.6., za
týden na to jsme byli v Jičíně; tam však jen se skladbou Ať
žijí duchové. Sice jsme trochu zmokli, ale to nám nevadilo.
Zúčastnili jsme se i průvodu po Jičíně. Byl to nádherný
zážitek. I další týden nás čekalo cvičení, a to 16. 6.
v Pardubicích, Muzikantova písnička, v této skladbě cvičili
rodiče s dětmi. Pro děti to bylo dost náročné, neboť již od
rána bylo velké horko.
Na 24. 6., týden před odjezdem do Prahy jsme
připravili oblastní slet u nás v Polici. Mimo našich tří
skladeb, byla zde ještě představena skladba Věrná garda,
Česká suita, Nebe nad Hlavou, Člověče nezlob se, doplnily
to mažoretky, které předvedly i dva tance. Také naši
gymnasti nám ukázali svá cvičení, předvedly se i děti z
mateřského centra. Počasí se nám vydařilo a účast
veřejnosti nás potěšila.
V neděli k večeru odjely do Prahy první cvičenky,
skladby Jonatán. Již v pondělí ráno měly secvičnou. Ostatní
cvičící i s doprovodem odjeli vlakem v pondělí. V Praze
jsme bydleli ve škole hned vedle stadionu Eden, na kterém
jsme cvičili. Každý den byla nácvičná, ono dát do hromady
tolik cvičících není zrovna jednoduché. Ale vše se podařilo
a večerní vystoupení 5. 7. při umělém osvětlení se vydařilo.
Jediné, co nám nepřálo, bylo počasí, ten večer propršelo.
Ale 6. 7. již od rána svítilo sluníčko a ve 14 hodin začalo
hlavní vystoupení všech skladeb. Do Prahy byl vypraven i
autobus z Police. Škoda, že byl tak malý zájem, tak
jsme museli přibrat cestující z Náchoda, Nového Hrádku a
České Skalice. Páteční odpolední slet se opravdu vydařil.
Bylo to nádherné zakončení celého roku. Děkujeme všem
cvičícím i cvičitelkám a hlavně děkujeme všem sponzorům a
městu za peněžní dary.
TJ Sokol Police nad Metují

Momentka z polického sletu – skladba Muzikantova písnička
Vážení přátelé,
tak trochu na mě netradičně Vám přináším informace o
sportovně-společenské akci, které jsem též měla čest se
účastnit – XV. Všesokolském sletu 2012 v Praze.
Nácvičná na Všesokolský slet začala v polické sokolovně
již v říjnu loňského roku. Nacvičovaly se 3 skladby, ve
kterých prim hrají hlavně děti – ať už samy či s podporou
dospělých. Skladby měly tyto názvy: Ať žijí duchové,

Muzikantova písnička a Jonatán.
Po pečlivém nacvičení předcházelo hlavnímu sletu
představení secvičených skladeb v různých městech v kraji.
První vystoupení se konalo ve Dvoře Králové 28. dubna
2012. Další města následovala: 20. května Hradec Králové,
3. června Nový Hrádek, 9. června Jičín (zde pouze jedna
skladba – „duchové“) a 16. června Pardubice (pouze
Muzikantova písnička).
Veškeré toto prověřování našich nabitých dovedností nás
směřovalo k tomu hlavnímu – představení v Polici nad
Metují dne 24. června. Tedy hlavní byla samozřejmě Praha,
ale pro nás byl slet v Polici velikou zkouškou – na domácím
poli (tedy hřišti za sokolovnou), před domácím publikem.
Přípravy se zdařily, nácviky též, občerstvení a zázemí bylo
zajištěno, doplňkový program v podobě vystoupení
mažoretek a naší nadějné gymnastické omladiny také.
Slet v Polici se vydařil, počasí nám velmi přálo a účast
byla značná jak na straně diváků, tak na straně cvičenců –
díky jim za účast všem i všem organizátorům.
Také přidávám pár drobných poznámek k jednotlivým
skladbám:
Muzikantova písnička byla určena malým dětem a
dospělým s využitím PUR materiálu – plaveckých tyčí a
spojek. Cvičilo se na hudbu na motivy filmu Obušku z pytle
ven a jiných dětských skladeb. Z Police se účastnilo 8 dětí
ve věku 2-8let a 8 dospělých (maminek či babiček).
Skladba Ať žijí duchové byla na motivy stejnojmenného
filmu, určena dětem mladšího a staršího věku a dvěma
dospělým, kteří cvičili s kbelíky. Celkem od nás nacvičovali
tuto sestavu 2 dospělí, 2 děti mladšího věku a 4 děti
staršího věku.
Skladba Jonatán byla na motivy písní k seriálu Mach a
Šebestová a dalších písniček z pohádek a večerníčků. Byla
určena mladším žákyním, kterých bylo celkem 8 a při
cvičení používaly velký rozkládací klín a také látkový kužel
s vloženým míčkem. Nesmíme také zapomenout na zkušené
cvičenky, které náročnou skladbu s dětmi perfektně
nacvičily.
Praha nás hostila od pondělí 2. do pátku 6. července.
Hlavní vystoupení bylo sice až ve čtvrtek večer a v pátek
ráno, ale bylo třeba secvičit dohromady všechny skladby z
různých koutů a zákoutí celé republiky – a to už nějaký čas
zabere.
Po náročném týdenním nacvičování hromadných
skladeb, nás čekalo hlavní páteční vystoupení - skladbu
Jonatán také už ve čtvrtek večer. Bohužel počasí jim tolik
nepřálo jako nám v Polici – cvičenci se potýkali z velikou
bouřkou, deštěm a kluzkým povrchem, ale přes to všechno
to zvládli perfektně.
V pátek nás čekal pravý opak – slunce pálilo, vedro bylo
k padnutí. Pro malé děti nic moc, ale také jsme to vše
přestáli a představili hrdě své skladby před celou Synot Tip
Arenou a též diváky doma u obrazovek. Z Police byl
vypraven autobus, který vezl 40 místních diváků, kteří nás
přijeli podpořit. Po skončení sletu jsme se nalodili k nim a
uháněli k domovu. Slet skončil – půlroku nacvičování, dílčí
vystoupení, přípravy, shánění financí, cestování, nácviky a
hlavní sletové vystoupení na závěr. Bylo to náročné, ale ve
finále velice krásné.
Závěrem je třeba též poděkovat těm, bez kterých by
žádná polická účast nebyla – a to především sponzorům,
kteří věnovali jak finanční, tak i hmotné dary. Také velice
děkujeme celému místnímu organizačnímu týmu sokolského
sletu a cvičencům a rodičům. A též velmi děkujeme městu
Police nad Metují za podporu. Zvláštní poděkování
věnujeme Danovi Klimešovi – bez něj by to prostě nešlo.
Takže NAZDAR SESTRY A BRATŘI zase za šest let!
Za účastníky Všesokolského sletu Káťa Hlávková

Libor & Petr
zvou všechny příznivce sportování a dobré nálady
na osmý ročník

tříčlenná družstva změří své schopnosti a dovednosti v deseti
míčových disciplínách, herní systém a nasazení tradičně
pro 16 týmů
kdy: pátek odpoledne a sobota
31.8. – 1.9. 2012
kde: tělocvična polické školy a bukovický sportovní areál
kdo: tříčlenná družstva, která se závazně přihlásí se vkladem 300,- Kč
za tým do 25. 8. 2012 bez rozdílu věku, pohlaví i výkonnosti
co: deset míčových disciplín
jak: pro radost ze sportování a z lidiček kolem /o tom by to mělo být …/

Letos oslovujeme všechny týmy, které se turnaje již někdy
zúčastnily, a z nich má šanci na účast prvních 12 přihlášených.
Pouze na adrese jansapetr@seznam.cz a to co nejdříve otevřená soutěž, férová pro všechny zájemce. Přihlaste se
jménem týmu – ne na svoje jméno, ať v tom nemáme zmatek a
pořadí je jasné... prvních 12 má účast jistou ...
Přihláška musí být poté podložena zaplacením startovného
do 25.8. Podrobnější informace, herní systém, nasazení,
bodování, obdrží přihlášená družstva po 25. 8. 2012, budou
také na webu.
Kdo zaváhá – stává se náhradníkem … rozhoduje včasné
přihlášení se a následná platba startovného.
Občerstvení – v jednání, snad … sháníme.
Ceny – každý tým dovalí jednu cenu do tomboly…viz propozice.
Hledáme sponzory – kdo může, pomůže – dejte prosím vědět co nejdříve, díky .
Případné dotazy, připomínky, ale i přihlášky směřujte na :
Petr Jansa jansapetr@seznam.cz
608122819
Libor Průša sojcak@atlas.cz
777271270
Těšíme se na pohodový sportovní víkend …!

Libor, Petr
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SSK Pedro Police nad Metují
pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
a s podporou sponzorů pořádá třináctý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi …

sobota 15. září 2012

– Hlavňov u Police nad Metují
ZMĚNA !!! hřiště u sokolovny ZMĚNA !!!

muži
ženy

25 km kolo
25 km kolo
1200- 1245
1300
1600

4 km běh
5 x 0,5 l pití piva /10°
4 km běh
3 x 0,5 l vinný střik
prezentace, výklad trati
hromadný start běhu
vyhlášení výsledků, předání cen

-

akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let
startovné 119,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí, účast na vlastní nebezpečí
cyklistika za plného provozu, helma povinná
do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit obsahu žaludku –
diskvalifikace
- každý účastník má nárok na občerstvení ( buřt, nealko, pivo )
- akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci …

!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije … !!!
netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…
soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …
přijďte pobejt …

těším se na Vás - Petr Jansa

Akci sponzorsky podporují : MěU Police n.M., EPEX Náchod, časopis Chmelařství
Žatec, Sport Hotárek Náchod,
Kontakt –Tel Pardubice, HAUK s.r.o., Pavel Daněk – živé ceny, Drogerie Jarča Vávrová,
Skrblíkův ráj – Milan Schirlo,, BLUE FLY, Cyklo Mr. Sport – Zdenda Šefců,
Díky moc všem …!

Ubytování v soukromí v obci Bělý
4km od města Police nad Metují.





5 lůžek v samostatné ložnici + případně 2
místa v hlavním pokoji,
samostatný vchod, možnost vaření ve
vybavené kuchyni včetně sporáku,
ledničky,
mikrovnky,
varné
konvice.
Televize + satelit a WIFI. Koupelna,
WC samostatně pro ubytované.

Možnost venkovního grilování, posezení v
hospůdce i dohoda s občerstvením. Klidné
prostředí. Okolní krásná příroda je vhodná pro
relax a turistiku. Cena 1osoba/noc 280,- s DPH.
Telefon 608 280 563
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VĚRA NOVÁKOVÁ
     REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
Informace, poradenství,
sjednání nezávazné schůzky
RVA - Realitní vzdělávací agentura, s.r.o.
Řešení exekucí.
Nabídka vzdělávacích kurzů a školení
na mobilu: +420 608 280 563
Email: novakova@rva.cz
www.rva.cz

Nabízím za rozumné ceny:

 Masáž obličeje a dekoltu, šíje,
zad i rukou.
 Manikúru i pedikúru.
 Prodlužování a doplňování řas.
U Vás doma.
V červenci a srpnu kdykoli dle
domluvy.
Od září v pátek odpoledne,
v sobotu a v neděli.
Těším se na Vás na mbt 739 275 454

Zboží ze Železářství Fulka

je možné za výhodné ceny zakoupit ve
stavebninách Grim a synové v Bukovici.

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

28. srpen 2012

30. srpen 2012

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz
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PRODEJNÍ VÝSTAVA BALKONOVÝCH KVĚTIN

6. - 12. 8. 2012
Zahradní centrum Zobal vedle kláštera

*****************************************************************************************************************

Výstava obrazů polického rodáka Pavla Mazala
Otevřeno: každý den 9 – 17 hod

VARIANTY

23. 7. - 12. 8. 2012
výstavní prostory Pellyho domů

*****************************************************************************************************************

Více jak 200 panenek a 4500 magnetů.
út-ne 9 – 12 a 13 – 17 hod (vstupné 20 Kč)

VÝSTAVA PANENEK A MAGNETŮ

11. 6. – 31. 8. 2012
budova bývalého Zemědělského učiliště

*****************************************************************************************************************

Soubor fotografií z minulého století zobrazující práci rolníků
z archivu Ing. Josefa Pozděny, CSc.
út-ne 9 – 12 a 13 – 17 hod (vstupné 20 Kč)

HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ OTCŮ

1. 6. – 12. 8. 2012
Městské muzeum – Benediktinský klášter

VÝSTAVY
RC trať – rybník za Cihelnou

SPANILÁ JÍZDA

Masarykovo náměstí

POLICKÁ POUŤOVÁ ZÁBAVA

Klub historických vozidel Metuje

Hrané divadýlko pro skřítky „O líném Honzovi“
Masarykovo náměstí

Závody BMX kol - celý den 10 – 17.30 hod

HELL bmx contest JAM

BMX hřiště u hasičské zbrojnice

*****************************************************************************************************************

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, TŘPITIVÉ TETOVÁNÍ,
RŮZNÉ DĚTSKÉ SOUTĚŽE A HRY, MODELOVÁNÍ BALÓNKŮ
10 – 15 hod

PROGRAM PRO DĚTI *

Pellyho park

SOBOTA 11. 8. 2012

Pouťové posezení: so od 15 hod, ne od 10 hod
sele na rožni, občerstvení

MYSLIVECKÁ CHALOUPKA

Radimovská ulice (Myslivecké sdružení KORUNA)

*****************************************************************************************************************

JEŽDĚNÍ NA PONÍKOVI - so, ne 10 – 16 hod

Pellyho park

*****************************************************************************************************************

Sobota 11. 8.
17.00 hod Mše svatá + Loretanské zpívané litanie
18.30 hod táborák na nádvoří kláštera (nejenom pro farníky)
Neděle 12. 8.
8.00 hod Slavná mše svatá se zpěvem sboru,
10.00 hod mše svatá za rodiny

Poutní liturgický program polické farnosti
v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie:

Vstupné dobrovolné

POUŤOVÝ DOJEZD

Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) od 19 - 22 hod

*****************************************************************************************************************

alias spediční služba pánů Petrů H. a S.
Tuto nejlevnější atrakci budou provozovat hráči poraženi
v tenisovém klání - 10 – 11 hodin
Cena za jednu okružní jízdu po náměstí: 10 Kč

JÍZDA NA TRAKAŘI

*****************************************************************************************************************

DIVADLO KOČKY *

s různými chuťovkami pro malé i dospělé
so, ne od 10 hod do setmění

+ KAFÍRENSKÝ STÁNEK *

Pellyho Park od 10 hod

*****************************************************************************************************************

Penzion ADLER od 16 hod. – SLAVEŇÁCI

slack line, lukostřelba, trampolína, nízká lanovka

ADRENALIN Z BISCHOFSTEINU - NEJEN PRO DĚTI *

Pellyho park

*****************************************************************************************************************

VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL

Bezděkovy sady – autobusové nádraží - ne 8 – 17 hod

Ukázky kování a dalších řemesel, ochutnávka a prodej medoviny
so, ne 9 – 16 hod

ŘEMESLA U KOVÁRNY

NEDĚLE 12. 8. 2012

OHŇOSTROJ

Masarykovo náměstí ve 22 hod

*****************************************************************************************************************

Den otevřených dveří (Drašnarova kovárna u Penny marketu)

SOBOTA 11. 8. A NEDĚLE 12. 8. 2012

prodej koláčů pá-ne v prodejnách večerky a cukrárny

KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA

Skupina RELAX (vstupné 60 Kč)

Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) od 20 hod

Masarykovo náměstí

*****************************************************************************************************************

Prodej pouťových koláčů - sobota od 8 hodin do vyprodání

*****************************************************************************************************************

Klub historických vozidel Metuje

*****************************************************************************************************************

MC MaMiNa *

start v 18 hod od Muzea Merkur

KONCERT SKUPINY PROMĚNY
+ OPÉKÁNÍ KÝTY NA OHNI

Penzion ADLER

*****************************************************************************************************************

Setkání autorů poezie
14 hod – Literárně-hudební pořad
večer - vystoupení skupiny Tlupa tlap (jazz, folk…),
Bejlí (acoustic herbal folk), Basia Pachura (básnířka, hudebnice z Polska),
Krystyna Skalická (zpěv, harmonika)

POLICE PLNÁ POEZIE

Polygonální stodola – Správa CHKO

*****************************************************************************************************************

RC Team pod AMK Police nad Metují
malé občerstvení zajištěno
so 14 - 16 hod

EXHIBIČNÍ JÍZDY RC MODELŮ AUT

POUŤOVÉ KOLÁČE

historická rocková kapela z Červeného Kostelce (vstupné: 70,- Kč)

NANOVOR

*****************************************************************************************************************

Kapela letos oslavuje 40. výročí založení
občerstvení zajištěno (vstupné 40 Kč)
Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) od 20 hod

KONCERT skupiny KAMARÁDI OSADY 5

Pellyho park od 20 hod (za každého počasí!)

PÁTEK 10. 8. 2012

opět bude vystaveno exotické ptactvo. ukázka jiřin
so 8 – 18 hod, ne 8 – 16.30 hod (vstupné: dospělí 25 Kč, děti 5 Kč)

6. ROČNÍK SOUTĚŽE HOLUBŮ- MEMORIÁL MIROSLAVA JEŽKA

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A EXOTŮ +

11. – 12. 8. 2012
Chovatelský areál v ulici Ke Koupališti

PROGRAM POLICKÉ POUŤI 11. – 12. srpna 2012

Pouťové atrakce zajišťuje firma Janeček z Prahy. * Hlasy z Kvíčerova vyjdou v pátek 10. 8. 2012 odpoledne! Akce označené * se za nepříznivého počasí konají na sále Pellyho domů.

Výstava portrétů, krajinek, zátiší a abstrakcí - so, ne 9 – 18 hod

OBRAZY V PLENÉRU X

11. – 12. 8. 2012
Radimovská ulice čp. 403 (u sauny)

*****************************************************************************************************************

Zajímavé rostliny z několika kontinentů – Asie, Afriky,
Severní a Jižní Ameriky, včetně zajímavostí z Madagaskaru.
pá-so 9 - 17 hod, ne 9 - 16 hod (vstupné: dospělí 10,- Kč, děti zdarma)

VÝSTAVA KAKTUSŮ - Klub kaktusářů Broumov

11. 8. – 12. 8. 2012
Výstavní prostory Pellyho domů

*****************************************************************************************************************

so, ne 8 - 17 hod

VÝSTAVA A PRODEJ CITRUSŮ
A EXOTICKÝCH ROSTLIN

11. – 12. 8. 2012
Hasičárna Police nad Metují

*****************************************************************************************************************

Třígenerační výstava fotografií
Pohled nejen na naše nádherné okolí přes hledáček fotoaparátu
dědy, otce a syna.
Otevřeno každý den 9 - 11hod., a 13 - 16hod.

JENKOVI – KRAJINA TŘIKRÁT JINAK

6. – 17. 8. 2012
stará škola „Dřevěnka“

*****************************************************************************************************************

JAHODOVÝ SALÁT - otevřeno každý den 9 – 17 hodin

21. 7. - 15. 8. 2012
Pellyho domy, učebna č. 306 (3.NP)

*****************************************************************************************************************

doplněná bohatou expozicí pokojových rostlin, trvalek, okrasných dřevin,
vřesů, popínavých rostlin, bylinek a fuchsií
ZOOKOUTEK, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, OBČERSTVENÍ S POSEZENÍM,
RYBOLOV NEJEN PRO DĚTI
otevřeno denně 9 - 18 hod
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Letní terasa
Pellyho domy
- výběr z akcí konaných v červenci

Letní terasa je místem konání mnoha zajímavých
kulturních akcí, jejichž program najdete na
webu policko.cz. Z terasy jsou krásné výhledy
na náměstí a blízké okolí.

Štěpána Horáka

21.7.2012 – Vernisáž Josefa Kleinera – výstava
obrazů rodáka z Bukovice s netradičním názvem
Jahodový salát.

12.7.2012 – Čtení pod slunečníky - zajímavý
pohled nejen rodáků a místních, ale i lidí
„odjinud“ na zdejší kraj.

23.7.2012 – Vernisáž Varianty - výstava obrazů
polického rodáka Pavla Mazala Frydrycha.

14.7.2012 – Koncert Annabase – známá
regionální funk-jazzová hudební formace,
na snímku Anna Laslett a Štěpán Přibyl.

28.7.2012 - Odpoledne s kouzelníkem - celé
odpoledne v režii mistra kouzelníka Miloše
Malého z Náchoda.
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KRMIVA
A
CHOVATELSKÉ POTŘEBY
ZA
INTERNETOVÉ CENY
Zahradnictví Zobal ve svých prodejnách
v Hronově (naproti spořitelně)
v Polici nad Metují (v zahradnictví u kláštera )
v Teplicích nad Metují ( naproti domovu důchodců)
rozšiřuje sortiment
o krmiva a chovatelské potřeby.
Snažíme se prodávat za příznivé ceny.
Přijďte se podívat.

