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VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ

V průběhu měsíce srpna byla dokončena stavba víceúčelového sportoviště v místě bývalého hokejového hřiště. Jak trpěla
porodními bolestmi samotná stavba (zpomalená nejprve deštivým květnovým a červnovým počasím; posléze zpomalovaná
řadou změn, které – snad – do budoucna zvýší komfort užívání
hřiště, nebo umožní bezproblémovou stavbu nafukovací haly,
bude-li v budoucnu rozhodnuto o její stavbě), tak trpí porodními bolestmi i vlastní uvedení stavby do užívání.
Pro veřejnost by se mělo hřiště otevřít na začátku září, přičemž termín bude upřesněn v návaznosti na získání povolení
k předčasnému užívání stavby vydaného  stavebním úřadem.
Nicméně, největší obavu z hlediska užívání v nás vzbuzují
plochy, na kterých bude v budoucnu trávník, V tuto chvíli se jedná o plochy hliněné, přičemž největší riziko spatřujeme ve vnášení nečistot z těchto ploch na plochu hřiště, neboť tyto nečistoty mohou v konečném důsledku zhoršit vsakovací schopnost

plochy hřiště, a případně i poškodit jeho samotnou povrchovou
úpravu hřiště. Poškození stavby je asi tím posledním, čeho bychom při užívání stavby chtěli dosáhnout, a je tedy nyní na nás
vymyslet, jak zamezit přenášení nečistot na obuvi sportovců z
ploch budoucích trávníků na plochu hřiště.
Každopádně byla by škoda, neotevřít hřiště na poslední dva
měsíce venkovní sportovní sezóny, takže uděláme vše pro to,
aby bylo hřiště otevřené a dostupné co nejdříve! V tomto ohledu
si touto cestou dovolím požádat ctěnou sportovní veřejnost o
určitou shovívavost, byť původní (plánovaný) termín otevření
hřiště (na pouť), je již za námi.
V tomto čísle pak přinášíme sérii fotografií nového hřiště,
přičemž o termínu otevření Vás budeme informovat prostřednictvím všech našich informačních kanálů.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Mozaika z radnice ...

• Je po pouti. Svatá Anna, chladna z rána…
Blíží se podzim. Tak to je u nás každý rok.  
Každoročně děkuju všem aktivním. Těm,
kteří se podílejí na nabídce   místních i
příchozích. Nejinak je tomu i letos. Věřím,
že i za Vás. Dík a Vaše spokojenost je naší
odměnou.
• Tento rok je mimo jiné v duchu dvou
opětovně zmiňovaných výročí. 760 let
od první písemné zmínky o městě a
800 let od příchodu benediktinů na Policko a Broumovsko. Jsme v „mezidobí“.
Tedy co se restitucí týká. ÚPZS pomalu
předává benediktinům, těžko rozhoduje. Benediktini ještě nevlastní, nemohou
rozhodovat. Jsou však případy urgentní.
Ohrožující život, znepříjemňující život.
Za město se snažím citlivě dosáhnout potřebného. Například nerušeného pohledu z vyhlídky na Hvězdě. Nebo ošetření
nemocného stromu, který je nebezpečný
svou křehkostí.
• V pondělí 22. července se sešla Rada Muzea papírových modelů. Muzeu se daří.
Adekvátně velkému úsilí jeho pracovníků
pod taktovkou Martiny Váňové. V konkurenci s Muzeem Merkur je obdivuhodná
návštěvnost. Výtěžek ze vstupného i prodeje vystřihovánek, a dalších nabízených
produktů. I zde není jen posvícení. Řešíme pochopitelné, a bohužel i nepochopitelně zbytečné problémy. K těm patří
např. nedohoda s jedním z duchovních
otců muzea. Jeho nepochopení nutnosti
podřídit se dohodnutým pravidlům. Zřizovatelem MPM je město. Jsou dána přesná pravidla, včetně sestavování a čerpání
rozpočtu. Jsme zodpovědní zastupitelům,
Vám všem. Město si zcela přirozeně hlídá nemalé finanční prostředky, které do
zřízení a provozování muzea vložilo a
dává. Je těžké se bránit subjektivním informacím, které mnozí z Vás dostáváte.
V poslední době již hraničily s urážkami
a nedisciplinovaností. Proto byl nejmenovanému, velmi šikovnému a bezesporu  
obětavému, členovi Rady Muzea papírových modelů pracovní vstup do muzea
odepřen.
• Letní terasa nabízí zajímavý program.
Martina Váňová a Pavel Frydrych nám
opět připravili pestrou nabídku. Zvýšená návštěvnost potěšila. Mám ráda pohled z terasy na náměstí. Ve všední den
příjemné mravenčení běžného života.
O svátcích zklidněné čekání na průjezd
vozidel, pohyb průchozích…. Zpřístupnili jsme průchod vedle Večerky. Nápad
„Džúzy“, Jardy Teunera, který se realizace
nedožil. Opět ne všemi vítaná změna. Na
posledním veřejném ZM před prázdninami jsme obdrželi petici proti realizaci této
akce. Důvody protestu byly např. průvan,
seskupování mladistvých, znečišťování,…
Průvan je. Jednoho mladistvého močící-
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ho na čerstvě natřenou zeď jsme již díky
kamerovému systému identifikovali a
pokutovali… Nějak se mi neustále příčí
nerealizovat zajímavé projekty jen díky
naší neukázněnosti a nepoučitelnosti. To
bychom nemohli zakládat květinové záhony, instalovat lavičky, altány… Spíš musíme věřit výchově a následně potřebné
represi. Uděláš chybu, budeš potrestán.
Ve městě jste mohli potkávat lidi z úřadu
práce vykonávající veřejně prospěšnou
činnost. Ráda konstatuju, že 2/3 z přidělených pracují zodpovědně a velmi
přínosně. Není jednoduché přidělovat
a koordinovat jejich každodenní práci
v návaznosti na práci TS, které většinou
nastupují v likvidaci smetků a odpadků.
Požádala jsem TS a SO, aby jednali s ÚP
o pokračování minimálně 4 lidí i v dalším
půlroce, protože smlouva současných
VPP končí k poslednímu říjnu. Tito pracovníci mohou být využíváni k úklidovým
pracím venkovním i v našich zařízeních,
příspěvkových organizacích, veřejných
budovách, bytovém fondu… Práce je všude dost.
Může se stát, že mladiství jsou za svůj
prohřešek odsouzení k výkonu veřejných
prací v určitém počtu hodin. Ty většinou
odpovídají případnému počtu dnů výkonu trestu. Letos se na nás obrátili tři
odsouzení, kterým Probační a mediační
služba v Náchodě doporučila odpracování u technických služeb nebo u města.
Většinou mají odsouzení na odpracování
jeden kalendářní rok. Práce s nimi je náročná. Nejen časově. Smutně konstatuji,
že ani s jedním z nich není dohoda jednoduchá. Můj postoj je však jasný. Dostaneš
šanci a je jen na Tobě, zda ji využiješ, či
nikoli.
Ve středu 24. 7. jsem se sešla s prof. Vladimírem Wolfem, bývalým děkanem PF
HK. Pro příští jaro chystáme u nás v Polici
velkou konferenci o Kladském pomezí.
V rámci projektu organizace cestovního
ruchu Branka o.p.s. Název turisticky významného území Kladské pomezí není
výmysl posledních cca dvaceti let. Je to
historický název území, jehož jsme součástí. Kromě prof. Wolfa účast přislíbili
pracovníci AV, historici, spisovatelé, politici.
Hlavní organizátoři přínosného projektu
Jeden svět z Policka odešli. Fyzicky. Zůstávají na dálku. Bylo však nutné rozhodnout, zda pokračovat. Kdo a jak. Julinka,
CKV a podpora vedení města se budou
snažit o pokračování tohoto smysluplného projektu. Věříme, že i s pomocí studentů broumovského gymnázia. Všichni
pod taktovkou Marušky Hornychové.
Mnozí jste si možná zakoupili kalendář
pro rok 2014. Police nad Metují za starých časů. Děkujeme za pochvalná slova.
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Příští rok bychom v tomto duchu pokračovali. Materiálu máme mnoho.
Ve čtvrtek 1. 8. jsme v partnerské Swidnici navštívili koncert Krakovského symfonického orchestru v rámci Bachovského
festivalu. Mezi hudebníky byli i naši poličtí spoluobčané, hobojisté, Petra a Aleš
Ambrosi.   Ti jsou součástí i Vídeňského
symfonického orchestru a dalších těles.
V průběhu posledního roku pravidelně
koncertují nejen v Polsku a Rakousku, ale
i ve Švédsku, Švýcarsku, Francii…
Ve městě vznikla v průběhu měsíce další
sportoviště. Adrenalinové dirtoviště naproti tréninkovému hřišti a parčík s posilovacími a protahovacími stroji nad domem s pečovatelskou službou. Dirt park
si kluci z BMX parku vybudovali sami.
Protahovací stroje instalovaly především
naše TS.
Víceúčelové sportoviště se dokončuje. I díky našim požadavkům a nepřízni
květnovému počasí s mírným časovým
posunem. Oproti projektu jsme doplnili
hřištěm na petanque. Po dohodě s dodavatelem se z praktických důvodů přidal
chodník ze zámkové dlažby u vstupu na
beach volejbalové hřiště, zatravňovací
dlaždice mezi hřištěm a skladem, nový
plot u venkovního oplocení včetně zdi a
brány, realizace celistvé štěrkové plochy
při vjezdu….    Dohodli jsme se na zkušebním podzimním provozu, kdy se budeme snažit zjistit povinnosti správce,
způsob využití víceúčelového sportoviště
v dopoledních, odpoledních i večerních
hodinách. Pro naše školy, spolky, jednotlivce…Byť jsme se seznámili s provozem
několika odpovídajících sportovišť v blízkém i vzdáleném okolí, je třeba vycházet
z místních podmínek. Věříme, že po vyhodnocení zkušebního období budeme
na jaře chytřejší.
Díky příznivějšímu rozpočtu jsme si léto
„užili“ velmi pracovně. Budovalo se ve
školce na sídlišti, v základní škole i v ZUŠce. V říjnovém měsíčníku se investicím
budeme věnovat. Na říjen také plánujeme
Dny otevřených dveří v těchto budovách.
Budeme se těšit na Váš zájem, protože
v posledních dvou letech se v našich školských zařízeních mnoho změnilo, hodně
investovalo.
Končí čas letních dovolených. Začíná další
školní rok. Děkuji všem, kteří prázdniny
museli rozdělit mezi odpočinek a dohled
nad opravami a údržbou ve svých školách.
Přeji radostný nástup do nových školních
povinností. Školákům, především těm,
kteří nastupují do prvních ročníků, nejen
základní školy, trpělivost, pracovitost,
ochotu k poznávání a vzdělávání. Vám
všem zdraví a ochotu sdílet věci veřejné.

Ida Jenková
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Rekonstrukce chodníků v Ostašské ulici

Na posledním (červnovém) jednání
zastupitelstva zazněl dotaz na to, kdy a
v jakém rozsahu bude realizována oprava chodníků v Ostašské ulici. Na obdobnou otázku jsem již odpovídal na jednom
z jarních jednání zastupitelstva, nicméně
cítím, že je na místě zveřejnit náš postoj i
na stránkách tohoto periodika.
Zadání opravy chodníků v ulici Ostašská (dále jen „chodníky“), jakož i rozsah
této opravy, je přímo závislý na připravované rekonstrukci silničního tělesa v této
ulici (dále jen „komunikace“). Vlastníkem a investorem opravy komunikace je
Královéhradecký kraj, který má na celou
stavbu opravy komunikace zpracovánu
projektovou dokumentaci, a od loňského roku se snaží získat na akci stavební
povolení. Vlastníkem a investorem stavby chodníků je město, přičemž však tuto
rozsáhlou rekonstrukci chodníků nelze

povolit, ani realizovat dříve, než bude
povolena, a alespoň zahájena, rekonstrukce komunikace.
V současnosti máme od Královéhradeckého kraje příslib, že pokud dojde ještě během letošního podzimu (nejpozději
do konce roku) k získání pravomocného
stavebního povolení, bude oprava komunikace zařazena do investic kraje v roce
2015. V takovém případě jsme připraveni
chodník v nezbytném rozsahu opravit a
do doby rekonstrukce udržovat alespoň
v bezpečně schůdném stavu. V opačném
případě (tj. pravomocné povolení na rekonstrukci komunikace získáno nebude)
navrhneme do rozpočtu roku 2014 generální opravu chodníků ve stávající trase.
O dalším vývoji v otázce chodníků
v Ostašské ulici Vás budeme informovat.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Od 22. 8. je opět cestování mezi Náchodem a Broumovem kratší. Skončila
uzavírka frekventované silnice v úseku
Pasa, která od jara procházela rozsáhlou
rekonstrukcí a kvůli níž musela doprava
od června dosud po dlouhé objížďce. Řidiči budou muset až do září, kdy rekonstrukce skončí, počítat v opravovaném
úseku s omezeními a projíždět stavbou.
„Objížďka tohoto úseku byla poměrně
dlouhá a možnost projíždět stavbou řidičům výrazně uleví. Rekonstrukci a modernizaci samotné silnice na Pasa chceme
ukončit do října. Jde o jednu z největších
letošních investic do krajských silnic.
Díky této modernizaci bude cestování
do broumovského výběžku bezpečnější a
pohodlnější,“ řekl náměstek královéhradeckého hejtmana Karel Janeček.
Osobní automobily dosud musely po
objížďce silnicemi třetí třídy přes Lachov,
Bohdašín a Jetřichov. Nákladní a autobusová doprava je vedena téměř po stejné
objízdné trase jako v loňském roce, tedy
přes Lachov, Bohdašín, Meziměstí a Hejtmánkovice.
„Silnice je jedinou spojnicí mezi Náchodem a Broumovem, kudy proudí kamiony, linkové autobusy či vozy sanitek
záchranářů. Proto je její význam pro celou oblast klíčový,“ řekl již dříve královéhradecký hejtman Lubomír Franc.
Stavbaři celkově nebezpečný úsek životně důležité broumovské silnice rozšířili a vybudovali na Pasa stoupací pruhy.
Rekonstrukce silnice vyjde na zhruba 90
milionů korun, většinu nákladů pokryje
dotace z Evropské unie.
Královéhradecký kraj, který se stará

o více než 3310 kilometrů silnic druhé a
třetí třídy, již získal z evropských finančních zdrojů na modernizaci své silniční
sítě zhruba dvě miliardy korun.
Imrich Dioszegi, tiskový mluvčí
Královéhradeckého kraje
(pozn. red.: článek byl redakčně upraven)

Ve čtvrtek 22. 8. byla ukončena úplná
uzavírka komunikace přes Pasa
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Polická pouť je
minulostí

Polická pouť je za námi. Zůstala řada dobrých zážitků, řada milých
vzpomínek, avšak zůstala i určitá pachuť z problémů, které se během pouti nebo v návaznosti na pouťové akce
objevily, a které bude do budoucna
třeba řešit.
Za město se tímto omlouvám
všem, kterým nedělní výstava veteránů v Bezděkových sadech způsobila
komplikace při dopravě, a zároveň
se omlouváme i provozovatelům linek veřejné dopravy, a slibujeme, že
v příštím roce se zasadíme o to, aby i
při pouťové neděli mohla autobusová
linková doprava fungovat bez větších
potíží.
Současně děkuji všem, kteří po
dobu Polické pouti strpěli obtěžování
parkujícími vozidly návštěvníků pouti,
jakož i všem, kteří strpěli dočasné uzavírky místních komunikací, a zejména
všem, kteří strpěli obtěžování hlukem,
ať již přímo v prostoru náměstí, tak i
v ostatních částech města, kam hluk
z akcí pořádaných městem doléhal.
Věřím, že hluk může být pro někoho
dost nepříjemnou imisí, ale zároveň
doufám, že obtěžování hlukem nepřesahuje míru přiměřenou poměrům.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Veřejná prezentace návrhů soutěže
Cena Petra Parléře

V minulém čísle Polického měsíčníku jsem přinesl několik odpovědí na
dotazy, které se ke mně dostaly v návaznosti na účast záměru úprav prostor
Masarykova a Komenského náměstí a
ulice Kostelní v soutěži Cena Petra Parléře. I přesto se objevují stále otázky na
to, kdy bude akce realizována… Znovu
tedy opakuji, a budiž to veřejně šířeno, že nyní se nacházíme ve fázi, kdy
byl sice jeden ze tří podaných návrhů
oceněn v architektonické soutěži, ale
kdy zároveň NENÍ ZAHÁJENÍ REKOSNTRUKCE NÁMĚSTÍ V PLÁNU MĚSTSKÝCH INVESTIC, NEBYL VE VEŘEJNÉ
SOUTĚŽI VYBRÁN DODAVATEL STAVBY, AKCE NEBYLA ZAŘAZENA DO ROZPOČTU MĚSTA, A TUDÍŽ V SOUČASNÉ
DOBĚ NA REALIZACI TÉTO AKCE NEMÁME FINANCE a akce tak v horizontu
nejbližších měsíců a let NEBUDE REALIZOVÁNA.
V druhé polovině měsíce září bude
zahájena výstava podaných návrhů, jejíž součástí bude nejen veřejná prezentace návrhů autory, ale i anketa, jejímž
cílem bude zjistit, co z přeložených ná-

vrhů se veřejnosti líbí, a co naopak nikoliv, přičemž takto získané názory budou
podkladem pro další PROJEKTOVOU
přípravu stavby. Veřejná prezentace,
kterou připravujeme, vychází z obecného předpokladu, že nikdo nemá patent
na rozum, a že architektura je často o
střetávání různých názorů a náhledů na
řešení téže věci.
Rád bych Vás tedy touto cestou
pozval nejen na připravovanou výstavu, ale i na veřejnou diskusi nad získanými návrhy. Věřím, že v konečné
fázi vykrystalizuje určitý širší veřejný
konsenzus, na jehož základě budeme
schopni realizovat další kroky, a v některém z příštích volebních období pak
akci i zrealizovat ke spokojenosti většiny (nepředpokládám, že by se podařilo
nakonec zavděčit všem).
O termínu zahájení výstavy a veřejné prezentace návrhu Vás budeme
informovat prostřednictvím plakátů,
městského rozhlasu a městských webových stránek.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Architekti pro Polici nejen do šuplete
Den architektury v Polici nad Metují

Na začátku měsíce října proběhne
v našem městě workshop pro studenty
architektury. Tento workshop nese hrdý
název „Pro Polici nejen do šuplete“, přičemž si od jeho spolupořádání slibujeme
získání návrhů na řešení některých bolístek veřejných ploch či veřejných prostor
nebo budov v našem městě.

Workshop bude zakončen Dnem architektury, při kterém budou vypracované návrhy veřejně prezentovány. K veřejné prezentaci návrhů dojde dne 6. 10.
2013.
Bližší informace k této akci přineseme v příštím čísle Polického měsíčníku.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Autobusové nádraží v Náchodě se
připravuje na rekonstrukci

Ta bude zahájena již koncem příštího
týdne demolicí stávajících budov (objekt
vodárny, kiosky a další přilehlé objekty).
Postupně pak začnou probíhat stavební
práce.
„Bohužel zpoždění se zahájením prací
přibližně o dva měsíce, které nezavinilo
město Náchod, má vliv na samotnou realizaci a především termín dokončení. Z
důvodu technologického postupu zasáhne
realizace do zimních měsíců, a tím dojde
k posunutí původně avizovaného termínu
dokončení na letní měsíce. Přesný termín
bude záviset na klimatických podmínkách
během stavby a bude průběžně upřesněn“,
vysvětlil místostarosta Tomáš Šubert.
Se zahájením stavebních prací ve
čtvrtek 15. srpna 2013 bezprostředně
souvisí dočasné přemístění současného autobusového nádraží, které musí
celé akci předcházet.
Autobusové nádraží Náchod bude

proto z neděle 11. 8. na pondělí 12. 8.
2013 dočasně přemístěno do ulice Za
Teplárnou.

Provoz autobusového nádraží v
Náchodě po dobu rekonstrukce

Od pondělí 12. 8. 2013 (00:00 hodin) budou autobusy přijíždět a odjíždět
z tohoto provizorního nádraží. Současně proběhne i úprava dopravního značení
v okolí autobusového nádraží, které bude
platit pro motoristy i pro chodce. Pro lepší orientaci zde na každém konci ulice Za
Teplárnou slouží přehledná mapa s čísly
stání. Výstup je umístěn před areálem
společnosti CDS v ulici Borské.
„Žádáme proto všechny účastníky silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti a věnovali těmto změnám patřičnou
pozornost“, upozorňuje cestující místostarosta Tomáš Šubert.
Nina Adlof,
tisková mluvčí MěÚ Náchod

ZE PSÍHO ÚTULKU

V útulku se událo...

Jsme moc rádi, že v útulku za celé léto
nebyli skoro žádní psi. Tento měsíc se
našel pes Karel, který měl na obojku telefonní číslo. Byl vrácen původním majitelům, v útulku se tak zdržel jen dva dny.
V porovnání se zimou je v létě v útulku
minimum psů.  
Pavlína Hilscherová

Rozpis lékařů
stomatologické služby
září 2013

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař

     Tel. č.

31. 8 - 01. 9. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 525
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
07. - 08. 09. MUDr. Lukáš Neoral ml. 491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 427
491 582 381
14. - 15. 09. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí		
21. - 22. 09. MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police nad Metují
28. - 29. 09. MUDr. Ladislav Růžička 603 479 084
Poliklinika Broumov
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Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Jak bylo již
dříve avizováno,
došlo k úpravě
ochrany dřevin
a povolování jejich kácení. Stalo
se tak vyhláškou
Ministerstva životního prostředí
č. 189/2013 Sb.,
která je účinná od 15. července 2013.
Zásadní změna nastala v přístupu
ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve
správním řízení žádat o povolení pokácet
stromy, které se nachází na jeho zahradě.
Zahrada je pro účel vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u
rodinného domu v zastavěném území obce,
tedy    související se stavebním pozemkem,
na kterém je umístěn bytový nebo rodinný
dům definovaný podle stavebního zákona,
který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Tuto podmínku tedy
nesplňují např. pozemky v zahrádkářských
osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob
není vyloučen. Živý plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považován není. Na vlastní zahradě si tedy nově
může její majitel bez předchozího povolení
obecního úřadu své vlastní stromy pokácet.
Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí
významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný
strom. Každý majitel zahrady by ale měl
vědět, že k pokácení stromu by měl přistoupit pouze v případech, kdy je k tomu pádný
důvod. A mělo by to být zpravidla v období
vegetačního klidu.
Vyhláška nově upravuje definici stromořadí, pro jehož pokácení, i v případě
jednotlivých stromů, bude nově třeba povolení. Stromořadí má v sídlech i krajině
svou nezastupitelnou historickou, funkční a estetickou roli. Proto je potřeba vždy
odpovídajícím způsobem vyhodnotit, zda
je nutné kácet. Stromořadí je pro účel
vyhlášky definováno jako souvislá řada
nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé
řady některý strom, pořád se jedná o stromořadí. Za to se naopak nepovažují stromy
rostoucí v ovocných sadech a v plantážích
dřevin. Povolení je tak potřeba i pro stromy,
které tvoří stromořadí, přestože nedosahují
obvodu 80 cm.
Vyhláška také nově rozšiřuje ochranu zapojených porostů dřevin s obvodem
kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí přesahující plochu 40 m2, které
často tvoří významný podíl zeleně ve volné
krajině i v sídlech. Pro jejich pokácení bude
rovněž potřebné povolení.
Naopak povolení není potřebné pro kácení dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu
využití jako plantáž dřevin.
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Podle vyhlášky se kácení provádí
zpravidla v období vegetačního klidu.
Kácení v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno, ale měly
by k tomu být pádné důvody. Kácením
stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy
chráněné tímto zákonem. To se může týkat
např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno
úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptá-

ků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich
biotopů.
Kompletní text vyhlášky je možné získat
na městském úřadu nebo na internetových
stránkách Ministerstva životního prostředí.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Jak je to se zisky vlastníků lesů?
Tisková zpráva Sdružení vlastníků obecních a soukromých
lesů ČR (SVOL)

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR (tzv. Zelená zpráva) projednaná vládou 31. července t. r. přinesla podrobný pohled na celé odvětví
a poskytla lidem z oboru i zájemcům
z řad veřejnosti celou řadu cenných
informací. Jak ukázala zpráva ČTK ze
dne 5. srpna „Zisk vlastníků lesů loni
rostl, nejvíce vydělával stát“, dají se
tyto údaje chybnou interpretací hrubě
zkreslit.
Již s tvrzením v titulku nelze souhlasit. Ano, státní podnik Lesy České
republiky v roce 2012 skutečně vykázal
rekordní zisk ve výši téměř 5,5 miliardy Kč, nicméně k tomu, aby celé tvrzení
z titulku bylo pravdivé, je ještě daleko.
Možnost odvodu tohoto zisku do státního rozpočtu, tedy skutečně státu, zavedla až novela zákona o státním podniku
od 1. srpna t. r. O této možnosti, nikoliv
povinnosti, rozhoduje Ministerstvo zemědělství po předchozím souhlasu vlády.
Ze zisků LČR, ani z těch „obřích“ z posledních tří let, do státního rozpočtu zatím
nedorazila ani koruna. Za pozornost jistě
stojí, že zisky státního podniku do r. 2010
byly řádově pouze ve stovkách milionů
korun, tedy zcela neodpovídající rozloze
spravovaného lesa, ani zisku dosahovanému v současnosti. Při pohledu na tuto
skutečnost jsou na místě tři otázky: kde
končily tyto miliardy do roku 2010, zda
je současná výše zisku úměrná a zda není
cenou za tyto zisky destabilizace lesnického sektoru jako takového.
Zpráva ČTK uvádí, že u státních lesů
dosahoval zisk před zdaněním na hektar
včetně dotací 3.907,- Kč , u lesů soukromých 2.103,- Kč a že nejmenší zisk vykazovaly lesy ve vlastnictví měst a obcí
(1.452,- Kč na hektar). Toto tvrzení vyplývá z neznalosti způsobu hospodaření
v lesích ve vlastnictví státu a ve vlastnictví
fyzických osob, měst a obcí a je nezbytné
je upřesnit. To, že se porovnávají a dávají
do souvislostí vzájemně odlišná čísla, je
způsobeno nájemným, které právě obecní a městské organizace, ale i organizace
zřízené fyzickými osobami k obhospodařování lesů svým zřizovatelům odvádějí. Zde je podstata onoho rozdílu zisku,

který vytváří státní podnik a zatím si jej
ponechává na svých sice transparentních
účtech, ale vlastníkovi (státu) jej dosud
neodevzdává a nižšího vytvořeného zisku
fyzických osob a obecních majetků, které
musí kromě zisku vytvářeného pro svůj
vlastní rozvoj, nákup techniky či investování do vybavení firmy, pravidelně odvést svému vlastníkovi nájemné. V Zelené
zprávě je vliv nájemného na zisk zejména
obecních a městských lesů sice v textu
vysvětlen, nicméně pro účely zprávy ČTK
toto vysvětlení nebylo vůbec vzato do
úvahy.
V rámci interního ekonomického šetření, které provádí SVOL, je odváděné
nájemné jednou z podstatných zjišťovaných hodnot. Pouze v roce 2009, kdy
byly ceny dříví na velmi nízké úrovni,
poklesla tato hodnota na necelých 1.500
Kč/ha, v ostatních letech se hodnota odváděného nájemného pohybuje mírně
nad 2.000 Kč/ha. Připočteme-li tedy toto
nájemné k výši zisku vykázaného městskými a obecními lesy ze Zelené zprávy,
přiblížíme se hodnotě uváděné pro státní vlastnictví. Způsob správy obecních,
městských i soukromých majetků však,
na rozdíl od systému zadávání prací u
LČR, podporuje stabilní pracovní místa na venkově a jednoznačně preferuje
místní drobné živnostníky a dřevařské
provozovny.
Poznámka na okraj:
Zhruba 40 % lesních pozemků v České republice patří nestátním majitelům
– městům, obcím, soukromým majitelům
– fyzickým osobám či právnickým osobám,
lesním družstvům obcí, školám apod. Jejich zájmy, k nimž patří zejména zajištění
rovnováhy mezi všemi stránkami hospodaření v lesích (ekologickou, ekonomickou
a sociální) a respektování vlastnických
práv, obhajuje a prosazuje na regionální,
národní i mezinárodní úrovni dobrovolná
organizace majitelů a správců nestátních
lesních majetků SVOL. K dnešnímu dni její
členové hospodaří na 377 tisících hektarech lesa, což představuje 14 % výměry
všech lesů v republice. Více na www.svol.
cz.

Ing. František Kučera, předseda SVOL
602 339 448, info@svol.cz, www.svol.cz

Pozn. redakce: Město Police nad Metují
je členem SVOL od roku 1996.

Fotosoutěž

Naše každodenní cesty za povinnostmi, ale i toulání po městě a okolí pro potěšení a oddych, si můžeme zpestřit. Třeba
zastavením se u detailů, které mnohdy
nevnímáme. V této uspěchané době si
Vám dovolujeme nabídnout fotosoutěž.
Především pro radost. V každém z čísle
Polického měsíčníku bude otištěna fotografie Štěpána Horáka. Vaším úkolem
bude poznat, kde se u nás v Polici či na
Policku daný objekt, detail, předmět, nachází.
Své odpovědi můžete posílat mailem
na adresu info@policko.cz nebo napsat
na lísteček s Vaší adresou a přinést do
Informačního centra Pellyho domů. Ze
správných odpovědí budou vylosovaní tři
výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková

Setkání zastupitelstva města s občany

V článku pod stejným názvem zveřejněném v minulém čísle Polického měsíčníku
zaznělo ze strany autorek sester Seidelových několik připomínek k organizaci veřejných zasedání zastupitelstva města, na
které si dovolím reagovat. Nejprve se budu
věnovat připomínkám, které se týkaly špatné slyšitelnosti vystupujících řečníků a kritice zbytečně velkého odstupu veřejností od
zasedajících zastupitelů.
Je pravdou, že s problémy týkajícími se
ozvučení veřejných zasedání i některých
jiných přednášek uskutečňovaných na sále
Pellyho domů se potýkáme od jeho uvedení
do provozu po provedené rekonstrukci celého objektu před více jak pěti lety. Ozvučení sálu Pellyho domů bylo v rámci zmíněné
rekonstrukce řešeno z finančních důvodů
velice skromně a některé technické nedostatky tak musely být odstraněny dodatečně a některé (např. akustika pódia) nejsou
k úplné spokojenosti vyřešeny dodnes. Jedna věc je však technika a druhá zvyknout
si, že když vystupuji na veřejném zasedání, nehovořím jen k úzkému okruhu okolo

sedících zastupitelů, ale i k veřejnosti, byť
skromné, která se nachází třeba i na druhé
straně sálu. Sem zcela jistě směřuje oprávněná kritika pisatelek uvedeného článku.
Mají pravdu, že se často stává, že řečník
mikrofon odmítne nebo jeho proslov skončí dříve, než se k němu mikrofon dostane.
Proto jsme se rozhodli, že od následujícího
zasedání zastupitelstva bude z řad zaměstnanců města vyčleněna osoba, která zajistí,
aby každý z vystupujících měl před zahájením svého proslovu k dispozici mikrofon.
Zároveň provedeme změnu zasedacího pořádku tak, aby místa určená veřejnosti byl
blíže k zasedajícím zastupitelům.
Další připomínka, aby zastupitelé seděli k veřejnosti pokud možno čelem, je již
poněkud diskutabilní. Je třeba si uvědomit,
že zasedání zastupitelstva je zasedáním vrcholného orgánu města, které má zákonem
daná pravidla. Zastupitelstvo rozhoduje o
současnosti i budoucnosti města a prostor,
ve kterém se zasedání odehrává, by měl
především zastupitelům vytvořit podmínky pro odpovědné rozhodování. V žádném

případě se nejedná o vystoupení pro veřejnost. Zákon dává veřejnosti právo účastnit
se zasedání zastupitelstva, především z důvodu kontroly a z důvodů zajištění obecné
informovanosti. Proto si myslím, že zasedací pořádek by měl v první řadě vyhovovat
samotným zastupitelům. Současný zasedací
pořádek je uzpůsoben tak, aby zastupitelé
měli výhled jak na předsedajícího a své kolegy, tak i na projekční plátno a místa pro
veřejnost. Jestliže bychom připustili, aby
zastupitelé zasedli čelem k veřejnosti, ocitli
by se při současném technickém vybavení
sálu zády k projekční ploše, na které jsou
promítány zásadní informace k programu a
předkládaným návrhům na usnesení. Obávám se, že by tak ztratili přehled o průběhu celého jednání, což by zcela určitě mělo
špatný vliv na jejich konečná rozhodování.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pisatelům za každý upřímně myšlený podnět
či připomínku.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Pouliční svoz nebezpečných a objemných odpadů a elektroodpadů z domácností

Ve 40. kalendářním týdnu, a to ve středu 2. října 2013, proběhne v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech, pravidelný
„pouliční“ svoz odpadů. Odebírány budou nebezpečné a objemné odpady a veškerá vyřazená elektrozařízení z domácností.
Odebrány naopak nebudou stavební odpady a odpady ze zeleně.
Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený čas na
stanovených zastávkách, obsluze svozového vozidla společnosti
Marius Pedersen a.s., která je uloží do vozidla a odveze ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na sběrových zastávkách
nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Informace k tomuto svozu jsou uvedeny také v brožurce „Průvodce pro nakládání s komunálním odpadem“ a na internetových
stránkách města Police n. M. (www.meu-police.cz). Pokud někdo

tuto brožurku nemá, může si ji vyžádat na radnici.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem, podle známého harmonogramu:
zast. č. ulice, nároží, místní část
čas příj. a odj.
1.
Radešov, na návsi
16.00 - 16.10
2.
Hlavňov, u bývalého parkoviště pod vlekem 16.20 - 16.30
3.
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
4.
Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
5.
Pěkov, autobus. zast. u skladu fy. Čáp a syn 17.10 - 17.20
6.
Pěkov, u obecního domu   	
17.25 - 17.30
7.
u odbočky na „malé“ Hony 	
17.35 - 17.45
8.
Hony, na návsi
17.50 - 18.00
9.
Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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„Třídí celá Police, je to snadné velice“
Důsledné třídění odpadů v domácnostech a jejich odkládání na místa
k tomu určená je základem polického odpadového systému a rozumného nakládání s odpady obecně. Na tuto skutečnost
poukázal i leták o třídění odpadu v Polici
n. M. s jednoduchým sloganem v názvu,
který obdrželi polické domácnosti před
dvěma lety. Třídění odpadů je potřebné
nejen z důvodu využívaní surovin, ale
také proto, že to městu přináší nemalé
finanční prostředky pro financování odpadových nákladů, a má to i významný
energetický a environmentální přínos.

Pokud tento leták už doma nemáte, je
možné si ho vyzvednout na městském
úřadě nebo v městském informačním
centru, protože je dobré mít potřebné informace po ruce. Na uvedených místech
je také k dispozici Odpadový průvodce
se základními informacemi o městském
odpadovém systému. Ti, kdo využívají
počítač, najdou potřebné informace také
na internetových stránkách města Police
n. M. (www.meu-police.cz), pod záložkou
Město, Informace o odpadech.    

Společnost EKO-KOM, a.s. zpracovala před třemi lety
studii a metodiku
„Posouzení
vlivu
sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů, včetně obalové složky, na životní prostředí“. Tato studie
prokázala, že systém třídění a recyklace
odpadů v ČR má významný environmentální přínos. Podle této metodiky bylo
v roce 2012 díky recyklaci papíru, plastů,
skla, kovů a nápojových kartonů v rámci
systému EKO-KOM uspořeno 27,034 GJ
energie, která nemusela být vyrobena

a reprezentuje roční spotřebu energie
cca 300.000 domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o
1,114 mil. t CO2 ekvivalentu, tedy více než
1% celkových emisí skleníkových plynů
ČR.
Na základě tohoto celkového vyhodnocení, obdrželo také Město Police
n. M. osvědčení o tom, že díky rozvoji a
provozu systému třídění a recyklace využitelných složek komunálních odpadů,
včetně obalových, přispělo, ve spolupráci se spol. EKO-KOM, a.s., ke zlepšení
životního prostředí a snížení „uhlíko-

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Osvědčení o úspoře emisí a energie

Jubilea

V červenci 2013 slavili...
70 let
paní
pan
paní
paní
paní
pan
paní
pan
75 let
paní
pan
paní
80 let
paní
pan
85 let
paní

Renata Maixnerová
Tomáš Thér
Olga Pfeiferová
Danuše Břeská
Marie Pohlová
Stanislav Adámek
Božena Podlešáková
Václav Knittel
Vlasta Kohlová
Pavel Kubín
Veronika Kotová
Marie Kultová
Miroslav Fulka
Marta Kollertová

Všem ju b ila nt ů m pře jeme
pevn é zd rav í a k rá s n é d ny
plné po ho dy v d a lší ch l etech .

Změna intervalu svozu
odpadu z popelnic

Oznamujeme občanům v katastrálních územích Hlavňov, Hony,
Pěkov a Radešov, že od 38. kalendářního týdne, tj. od 19. září 2013,
se změní interval svozu zbytkového
komunálního odpadu z domovních
odpadových nádob (popelnic) ze
čtrnáctidenního na týdenní. Týdenní svozový interval potrvá do začátku
května příštího roku, kdy ho opět vystřídá interval čtrnáctidenní.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

vé stopy“. Úspora, kterou město dosáhlo za rok 2012, představuje 225,652 t
emisí CO2 ekvivalentu, úspora energie
5 580 726 MJ. Podílelo se na tom celkem
205,665 t vytříděných využitelných odpadů, za něž město obdrželo odměnu ve
výši 560.574,- Kč.
Město Police n. M. děkuje všem,
kteří své odpady řádně třídí a ty, kteří
tak nečiní, vyzývá, aby přijali třídění
odpadů jako běžnou a potřebnou součást každodenního nakládání s odpady.
Podle podkladu od spol. EKO-KOM, a.s.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Statistika

K 31.7.2013 mělo město Police
nad Metují dle dostupné evidence
4261 obyvatel.

Sňatky

V červenci uzavřelo svá manželství
7 párů
12.7. Jiří Kubín a Kateřina Nermuťová
- v obřadní síni
13.7. Miroslav Vojtěch a Veronika
Teuberová –  v obřadní síni
19.7. sňatek na Hvězdě před kaplí
25.7. David Jašek a Petra Tesařová –
na obec-ním úřadu ve velkých
Petrovicích
26.7. Martin Beran a Radka Vlachová
– v Suchém Dole
27.7. Filip Ticháček a Soňa Pohlová –
farní sbor Českobratrské církve
evangelické
31.7. církevní sňatek v kapli na
Hvězdě
Dagrmar Hambálková,
matrikářka

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí a nepřejí si být
jmenováni v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a
slavnosti,  aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
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13. 7. 2013
Miroslav Vojtěch
a Veronika Teuberová

Nezmarněme svůj čas, svůj
tvůrčí čas….

Panu Kollertovi k 85. narozeninám

Mirek Šmíd odešel před dvaceti lety,
25. 9. 1993. Odešel mladý, ale žil a zažil hodně. Byl
mimo jiné i zakladatelem Mezinárodního horolezeckého festivalu, který letos slaví 30. narozeniny. Festival se každoročně koná za velkého zájmu
nejen horolezců. Bez Mirka, na jeho počest. Jeden
díl života režiséra Jiřího Středy se měl promítat
po Mirkově smrti. Nikoho nenapadlo, že premiéra
bude tak brzy. „Lezení pro něj byla životní droga.
Myslím, že kdyby mohl smrt volit, tak to, co ho potkalo, se mu líbilo. Zbloudilá osoba v čase vpřed!“
Ida Jenková

Prázdninový týden v knihovně

I letos jsme pořádali již po osmé
„Prázdninový týden v knihovně“. 20 dětí
se každé ráno scházelo v dětském oddělení. Celým týdnem nás provázela knížka
Stanislava Havelky a Petra Chvojky Strašidla na Kulíkově.
Počasí nám přálo, takže po ranním
čtení jsme vyráželi do přírody a věnovali
se stavění hradů a lesních domečků. Také
jsme jeden hrad navštívili – Bischofstein.
Týden jsme zakončili tradičně pouštěním
lodiček.

Jiskérky v očích
A let osmdesát pět
Nebojí se verši svými vyprávět
Kolik moudrosti
Odvahy
Let pokorné práce
Léta hledání i nacházení
Elixíru mládí
Receptem je láska
Tvrzená časem

zené a z evidence odepsané knížky podle
Knihovního zákona nabídneme jiným
knihovnám a pak… Je nám jich stále líto,
na sběr je ještě čas. Proto chystáme burzu
vyřazených knih. V sobotu 14. 9. od 9 do
12 hodin a v pondělí a úterý od 9 do 12 a
od 13 do 17 hodin ve výstavních prostorách Pellyho domů (v přízemí). Přijďte si
vybrat ze starších knih a časopisů.

Webové stránky
(www.knihovna-police.cz)

Naše webové stránky jsou po zásahu
hackerů dočasně mimo provoz Po odstranění závady chceme zlepšit provoz
stránek i jejich zabezpečení přechodem
na vyšší verzi systému. I to však vyžaduje
čas. Omlouváme se tedy našim uživatelům za námi nezaviněné problémy.
Můžete alespoň nahlédnout do našeho katalogu.
Knihovna města a ZO Českého zahrádkářského svazu v Polici nad Metují

vyhlašují již 9. ročník soutěže

v aranžování suchých rostlin

Kouzlení s květinami

Burza vyřazených knih
a časopisů

S knihami je to jako s lidmi - přicházejí, hledají si své čtenáře, v knihovně si
prožijí svůj knižní život, na jehož konci
je vidět, zda se staly bestsellery, evergreeny, či vysedávaly v koutě a bohužel
si je nikdo nenašel. Jsou opotřebované, potrhané, zašpiněné či úplně nové a
přesto nečtené a všechny už zastaralé.
Na jejich místo se tlačí „mladá generace“,
nové knížky s novými příběhy a informacemi. Nám knihovnicím nezbývá než se
„pochlapit“ a dát se do vyřazování. Vyřa-

Soutěž je určena dětem
základních škol Policka.
Výstava soutěžních prací s hlasováním diváků proběhne během
zahrádkářské výstavy v Pellyho domech ve dnech 26. - 28. září 2013.
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i celé třídy, družiny apod.

Autorem veršů je Jitka Bonaventurová. Oslavencem Jan Kollert ze
Suchého Dolu. Toho času obyvatel
polického domova důchodců. Přidáváme se za město Police nad Metují
k mnoha gratulantům. S poděkováním za jeho příkladný vztah k životu, pracovitost a obdivuhodnou
lidskost. S přáním zdraví, spokojenosti a tvůrčí invence, která nás svojí hloubkou a pokorou obohacuje.
Ida Jenková

Týden knihoven
30. září - 6. října 2013 - 17. ročník

Letošní motto zní S námi jen all inclusive!
Také v naší
knihovně
se na tento
knihovnický
svátek chystáme. Více
v příštím
čísle měsíčníku.

Nabídka knih:
Bennet, Matthew: Bojové techniky středověkého světa. 500 n. l. – 1500 n. l.
Vybavení armád, bojeschopnost a taktika.
Šťovíček, Michal: Vendéeské války.
Dějiny Francie a Monaka, občanské války.
Budil, Ivo T.: Úsvit rasismu.
Rozvoj rasového myšlení do 2. pol. 18. stol.,
rasové teorie, sociální antropologie.
Tinková, Eva: Rétorika aneb řeč jako nástroj.
Praktický průvodce řečí těla a neverbální
komunikací.
Šmíd, Jan: Obrázky z Champagne.
Cestopisné vzpomínky.
Ťin, Cha: Rekviem za Nanking.
Válečný román o Nankingském masakru
1937 – 1938.
Smejtek, Lubor: Encyklopedie pravěkých
pokladů v Čechách.
Archeologické nálezy, slovník lokalit, množství kreseb a fotografií.
Boučková, Tereza: Šíleně smutné povídky.
Autorka knihy Rok kohouta připravila soubor třinácti smutných příběhů obyčejných
lidí.
Potterová, Alexandra: S tebou už nikdy.
Současný humorný román anglické autorky
určený ženám.
Stern, Viveca: Tiché vody.
Nová švédská detektivka.
Mayle, Peter: Podfuk jako víno.
Humorný napínavý román autora knihy
Rok v Provence.
Dáša Ducháčová
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POLICKÝ FILMOVÝ KLUB:

Středa 11. 9. 2013 od 17 hod.

ČTYŘLÍSTEK VE
SLUŽBÁCH KRÁLE

Animovaný / Rodinný / Komedie
Česko, 2012, 90 min
Režie: Michal Žabka
Hudba: Ondřej Soukup
Hrají: Ivan Trojan, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma, Ondřej Brzobohatý, Václav Postránecký, Jiří Lábus, Jan Přeučil ad.

Melancholický multimilionář, ochrnutý
Philippe si za svého nového opatrovníka
vybere Drisse, extrovertního mladíka z
předměstí, kterého právě propustili z
vězení. Jinými slovy - najde si na tuto
práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří
se jim však propojit nemožné: Vivaldiho a
populární hudbu, serióznost a vtípky,
luxusní obleky a tepláky. Bláznivým,
zábavným, silným, neočekávaným a
hlavně
„nedotknutelným“,
přesně
takovým se stane jejich přátelství…
Komedie s dramatickou zápletkou o tom,
že ani od krku po prsty u nohou
nepohyblivý člověk odkázaný na pomoc
druhých, nemusí ztratit smysl života.

Pokud
se
chce
dostat
zpátky
domů, musí partičce zábavných zelených
postaviček pomoci, uvěřit v jejich tajuplný
svět a zachránit ho. Boj o záchranu lesa se
však promění v boj o náš lidský svět. Díky
odvaze, kterou Mary prokáže, získá nejen
nazpět svého otce Bombu, ale i nové
přátele. Královnu lesa - krásnou, bystrou a
silnou Taru, která vždy panuje s úctou a
vtipem. Obří housenku Nim Galů, známou
svou vášní pro večírky, které rovněž
nechybí moudrost a praktičnost.
Komediální duo hlemýždě a slimáka Hňupa
a Hruba, přičemž Hrub se považuje za
největšího lamače dámských srdcí v lese.
Ostříleného bojovníka Ronina, šéfa elitní
lesní jednotky, muže s ostře řezanou tváří a
suchým humorem, ochotného za svou
královnu položit i život…

Vstupné: 50 Kč

Úterý 15. 10. 2013 od 17 hod.

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK
oslavil letos už 40 let od svého „narození“,
prvního vydání kresleného příběhu autora
a výtvarníka Jaroslava Němečka. Teprve
nyní se však Fifinka, Myšpulín, Piňďa a
Bobík dostávají na filmové plátno – a to v
dobrodružném příběhu autorů Josefa a
Hany Lamkových, dynamickém, vtipném,
moderním se spoustou humorných a
gagových situací, nečekaných zápletek a
překvapení.
Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku
úžasné setkání – na Karlově mostě je
nejdříve přepadne obživlý lev ze sochy
Bruncvíka, který je pak zavede do
podzemních chodeb pražského Hradu, kde
se setkají se samotným císařem Rudolfem,
kterému pomůžou najít kámen mudrců…
Vstupné: 40Kč.

Úterý 17. 9. 2013 od 19 hod.

NEDOTKNUTELNÍ

Francie, 2011, 112 min.
Komedie / Drama / Životopisný
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Scénář: Olivier Nakache, Eric Toledano
Hudba: Ludovico Einaudi
Hrají: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le
Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Cyril
Mendy, Emilie Caen, Sylvain Lazard,
Benjamin Baroche ad.
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USA, 2013, 102 min.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný /
Fantasy
Režie: Chris Wedge
Předloha: William Joyce (kniha)
Scénář: Tom J. Astle, Matt Ember, James
V. Hart, William Joy… (více)
Kamera: Renato Falcão
Hudba: Danny Elfman
Hrají: A. Seyfried, J. Hutcherson ad.

PELLYHO DOMY
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka,
taková je sedmnáctiletá Mary, která
prožije dobrodružství, o jakém se jí
nezdálo ani v nejdivočejším snu! Po
návratu do rodného domu se snaží sblížit
se svým otcem Bombou, který se jí odcizil.
Svérázný a roztržitý profesor Bomba je
posedlý
zkoumáním
pozoruhodné
civilizace drobných lesních mužíčků
žijících v lesích. Mary dochází trpělivost.
Poté, co se kouzlem ocitne v tomto
podivném lesním společenství, je ovšem
nucena svůj pohled přehodnotit.

Pro podzimní měsíce připravujeme v
Pellyho domech pravidelné tvoření, které
bude probíhat jednou za měsíc od 17.30
hod., v rozsahu cca 2,5 - 3 h.
Cena za jeden kurz se bude pohybovat
od 50 Kč (v závislosti na tom, zda bude v
ceně zahrnuta i spotřeba materiálu).
Lektorka: Martina Nosková, držitelka
certifikátu Regionální produkt Broumovsko.

V roce 2013 připravujeme:

• Náušnice z moosgummi (12. září)
• Listy: růže z listů a papírové listy (10.
října)
• Čertíci z pedigu (14. listopadu 2013)
• Plstění - vánoční ozdoby (12. prosince)

Pellyho domy, učebna č. 306

čtvrtek 12. září
od 17.30 hod.

nÁUŠnICE
z

MOOSGUMMI
Cena: 60 Kč/osoba
V ceně veškerý materiál
Počet míst omezen.
Přihlášky a platba
do 10. září v IC.

Kurzy pro DOSPĚLÉ

ZAČÁTEČNÍCI nebo POKROČILÍ¨

Každý kurz zahrnuje 6 lekcí +
Věneček. Lekce probíhají vždy 1x za
dva týdny ve čtvrtek, v uzavřené
společnosti na sále Pellyho domů.

Termíny tanečních lekcí:

26. 09. od 19 hod. – začátečníci 1. lekce
03. 10. od 19 hod. – pokročilí 1. lekce
10. 10. od 19 hod. - začátečníci 2. lekce
17. 10. od 19 hod. – pokročilí 2. lekce
24. 10. od 19 hod. – začátečníci 3. lekce
31. 10. od 19 hod. – pokročilí 3. lekce
07. 11. od 19 hod. – začátečníci 4. lekce
14. 11. od 19 hod. – pokročilí 4. lekce
21. 11. od 19 hod. – začátečníci 5. lekce
28. 11. od 19 hod. – pokročilí 5. lekce
05. 12. od 19 hod. – začátečníci 6. lekce
12. 12. od 19 hod. – pokročilí 6. lekce Pátek
20. 12. od 20 hod. – společný Věneček (živá
hudba)

Oba kurzy povedou manželé Poznarovi
z Červeného Kostelce.
Nabízíme poslední volná místa!
Kurzovné 1 000 Kč/pár je třeba
uhradit v IC před zahájením kurzů.

Kurzy pro MLÁDEŽ

Rozpis lekcí na sále Pellyho domů:
SO 14. 09. od 18.00 hod. - zahájení SO
21. 09. od 18.00 hod.
SO 28. 09. od 18.00 hod.
SO 05. 10 od 10.00 do 12.30 hod.
SO 12. 10. od 18.00 hod. - Prodloužená
SO 19. 10. od 18.00 hod.
SO 26. 10. od 18.00 hod.
SO 02. 11. od 18.00 hod.
SO0 9. 11. od 10.00 do 12.30 hod.
SO 16. 11. od 18.00 hod.
SO 23. 11. od 18.00 hod. - Prodloužená
SO 30. 11. od 10.00 do 12.30 hod.
SO 07. 12. od 10.00 do 12.30 hod.
SO 14. 12. od 19 - 24.00 hod. - Věneček

Vstupné pro doprovod, veřejnost
apod.:
40,- Kč/lekce
60,- Kč Věneček
350,- Kč gardenka

Čtvrtek 5. 9. 2013 od 19,30 hod.
Letní terasa Pellyho domů
zakončí svůj provoz divadelním
představením:

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ,
NEBUDU SE BÁT
aneb TŘI NA LAVIČCE

Polický ochotnický soubor Kolár
ve spolupráci se Senior klubem
Ostaš 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.
Občerstvení zajištěno, deky s sebou!
Vstupné dobrovolné.

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Termíny podzimního semestru:
!! úterý
středa
středa
středa
středa
středa

08. 10. 2013
23. 10. 2013
30. 10. 2013
13. 11. 2013
27. 11. 2013
04. 12. 2013

Studentem se může stát každý zájemce, který se řádně přihlásí a zaplatí
školné 200 Kč za semestr.
Přednášková odpoledne se konají
na sále Pellyho domů od 14.30 hodin.
Jsou otevřena pro řádně přihlášené
studenty i pro veřejnost za 60 Kč
na jedno přednáškové odpoledne.
Přihlášení studentů, se zaplacením
školného, bude probíhat před první
přednáškou od 13.45 hodin.

VÝSTAVY

5. 8. - 13. 9. 2013
Foyer Pellyho domů

MAGICKÁ KRÁSA
KLADSKÉHO POMEZÍ

Výstava fotografií p. Miroslava Macka,
přístupná v provozní době IC: pracovní
dny 9.00 – 11.30 hod. a 12.00 – 17.00
hod., So + Ne 9.00 – 12.00 hod.

26. - 28. 9. 2013
Foyer Pellyho domů

PODZIMNÍ VÝSTAVA
21. 8. - 28. 10. 2013
Muzeum Města Police nad Metují
(klášter)

8 & 60 – výstava

V srpnu 1968 vzniklo, nejen v Polici
nad
Metují
mnoho
fotografií
dokumentujících tehdejší situaci v
Československu.
V roce 2012 byl nalezen jeden
nevyvolaný film zachycující srpnové
události v Polici. Výstava v Muzeu
Města Police nad Metují vychází právě
z těchto dosud nikdy nepublikovaných
snímků.
Výstava se koná od 21. 8. do 28. 10.
Do 30. 9. 2013 otevřeno denně mimo
pondělí: 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod.
V říjnu 2013 lze výstavu navštívit po
předchozím objednání (tel. 491 423
248 - organizované skupiny).

KONCERTY
Sobota 28. 9. 2013 od 19 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Polici n. Metují

SVATOVÁCLAVSKÝ
KONCERT
Účinkují

Police Symphony
Orchestra & Dasha

Vstupné:
v předprodeji 100,- Kč
(předprodej od 16. 9. v Infocentru)
na místě 150,- Kč

SPORT

JÓGA

Pellyho domy - učebna č. 306
POKROČILÍ: pondělí 19,00 – 20,30 h.
ZAČÁTEČNÍCI: úterý 19,00 – 20,30 h.

Zahájení lekcí: 16. 9. / 17. 9. 2013
Poplatek za 10 lekcí: 850,- Kč
Počet míst omezen!!
Přihlášky a úhrada poplatku do
10. 9. v Infocentru v Pellyho domech.

VÍCEÚČELOVÉ
SPORTOVIŠTĚ

Termín zprovoznění víceúčelového
sportoviště v Malé Ledhuji, provozní
řád, hodiny a ceník pro veřejnost,
najdete na webových stránkách města
www.meu-police.cz, www.policko.cz a
zároveň přímo v areálu sportoviště.
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BEACH
HŘIŠTĚ

Nabízíme
možnost
pronájmu beach hřiště: vhodné pro
beach volejbal, beach kopanou a beach
tenis.

Rezervace
termínů
a
bližší
informace v Infocentru v Pellyho
domech (Otevřeno Po – Pá 9.00 –
11.30hod. a 12.00 – 17.00 hod., So + Ne
9.00 – 12.00 hod.; tel. 491 421 501)

NOVĚ K PRODEJI NA IC:
KALENDÁŘ 2014
Město Police nad Metují ve
spolupráci s kreslířem a grafikem
Petrem Čuhaničem a historikem
Miroslavem Pichlem vydalo kalendář
na příští rok s kresbami význačných
polických
budov
a
míst.
K prodeji na IC za 99 Kč

INFOCENTRUM

e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

INFOCENTRUM POMÁHÁ:
MAGNETKA NA LEDNICI

Od srpna ke stávajícímu sortimentu
přívěsků na klíče přibyla veselá
magnetka na lednici opět od firmy
Čtyřlístek.
Jejich
zakoupením
přispíváte CELOU C� A�STKOU na dobrou
věc – pomoc handicapovaným dětem.
Za vydělané peníze pro ně firma
nakupuje pomůcky a potřeby pro
výuku. Více informací naleznete na
www.ctyrlistekHK.eu

Polický
měsíčník–- únor
září 2013
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Od srpna se na našem pultu objevily
sirupy a medicinální víno – Šláftruňk od
firmy KITL:

*MEDUCÍNKA

SIRUP PRO OBDOBÍ CHŘIPEK
A NACHLAZENÍ
Obsahuje: propolis, léčivé byliny,
vitamín C, pouze ovocný cukr, bez
alkoholu. Výrobek získal ocenění
Výrobek roku Libereckého kraje 2012.
Cena: 169 Kč

*ŠLÁFTRUŇK ZLATÝ

VÍNO NA DOBROU NOC
Vyrobený z hroznového vína,
7 léčivých bylin s uklidňujícím účinkem
a hroznového moštu. Pomáhá uklidnit
a uvolnit od stresu. Doporučené
dávkování: 50ml 1-2hod před spaním.
Cena: 159 Kč

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM

POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba v září:
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 – 12:00
neděle
9:00 – 12:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00

BIO SIRUPY
a ŠLÁFRTRUŇK KITL

*ŽIVOTABUDIČ

HLASY Z KVÍČEROVA
Oblíbené čtivo, vydávané redakční
radou přímo z útrob Sluje českých
bratří, ku příležitosti Kvíčerovské
pouti, je k dostání na IC v Pellyho
domech za 10 Kč. Kdo alespoň
neprolistoval, jako by na pouti ani
nebyl.

SIRUP NA POVZBUZENÍ
Místo
energetického
drinku
v plechovce nabízíme na IC k prodeji
přírodní alternativu: sirup z hroznové
šťávy a 5 léčivých bylin. Jedna 500ml
láhev
odpovídá
zhruba
20
plechovkám. K prodeji na IC za 179 Kč.

*SIRUP PRO VÝROBU
DOMÁCÍ LIMONÁDY

Sirupy jsou k dostání ve dvou
variantách – s příchutí bezu a zázvoru.
Jsou vyrobeny dle tradičních receptur
z čerstvých bio bylinek. Květ bezu má
silné antioxidační účinky a zázvor se
v lidovém
léčitelství
užívá
při
chřipkách a nachlazení.
Cena: 119 Kč
PŘIJĎTE OCHUTNAT!

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
66. POLICKÉ
DIVADELNÍ HRY

Podrobný program naleznete na
www.policko.cz,
samostatných
plakátech, a ve vydání říjnového PM.
Předprodej vstupenek a permanentek
bude zahájen 15. 9. 2013 v Infocentru.

PROGRAM

ZMĚNA!! Pátek 4. 10. 2013 od 19hod.

KONCERT KAPELY
ČÁRY MÁRY

Tato plzeňská skupina spolu hraje od
r. 2010. Je jich pět: Filip Čenda Kratochvíl
- kytara, mandolína, zpěv;
Marta
Soukupová - kytara, zpěv; Jana Holá kytara, perkuse, zpěv; Jindra Zbyšek Obst
- housle, zpěv a Michal Krony Jergl –
baskytara. Jejich hudebním stylem je folk
s prvky jazzu. Na repertoáru se podílí
všichni členové kapely, čímž je zajištěna
barevnost a různorodost jejich tvorby.
Kromě vlastních písniček, ve kterých s
oblibou využívají vícehlasého zpěvu, vám
zahrají i známé písničky, které si budete
moci zazpívat společně s nimi.
Z jejich
úspěchů
nutno
zmínit
několikerou účast na Portě, z níž si dvakrát
přivezli ocenění nejcennější – cenu diváků.
V kapele jsou dva strojvedoucí a dvě
maminky na mateřské dovolené, kromě
toho houslista dojíždí na zkoušky 300 km.
Takže domluvit zkoušky dá někdy zabrat:-).
I přes to přese všechno spolu hrají, a hrají
skvěle! Těší se na Vás, kapela Čáry Máry
Vstupné: 80Kč
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Sobota 5. 10. 2013

BUBENICKÝ WORKSHOP

Ve spolupráci s Junákem Police nad
Metují se uskuteční Bubenický workshop.
Přijďte si vyzkoušet hru na tradiční
západoafrické bubny a další hudební
nástroje, a ponořit se tak do proudu
energie, kterým Vás tato hudba bude
unášet. Osvojíte si techniku hry na bubny
Djembe a basové bubny Sangban, kenkeni
a dundun, ale také cítění rytmu. Současně
proběhne kurz afrického tance, který vám
pomůže relaxovat a nabrat spoustu
pozitivní
energie.
Na závěr dojde k propojení hudby a tance.
Kurzy jsou vhodné pro všechny věkové
kategorie a povedou je zkušení bubeníci a
tanečnice, kteří se účastní kurzů přímo v
západoafrických vesnicích: Guineji, Mali
apod.
Pavel Šmíd - djembe, kytara - působí v
kapele Tubabu Brno a Kora Jungle Jazz
Jiří Bouda - kora, djembe - Kora Jungle
Jazz
Alena Chládková - tanec - Tubabu Brno
Kateřina Barešová - africký a scénický
tanec - Yayé Oyé Africa Hradec Králové
Honza Koutný - djembe a basové bubny Tiditade Praha.
Workshop se koná zároveň v rámci
Dne pro Afriku.
Vstupné na oba kurzy je dobrovolné a
poputuje na dobrou věc!

Účinkují: Patrik Vojtíšek, Petr Buchta,
Kryštof Nohýnek, Zdeněk Tomeš, Michaela
Sajlerová
Autor: Jiří Kahoun, Zdeněk Tomeš,
Michaela Sajlerová, Zdeněk Svěrák, Petr
Skoumal
Režie: Zdeněk Tomeš
Délka představení: 60 min.
Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu?
Proč je podzim tak sladký?
Kde spí v zimě pavouk?
Co dělají Čmeláčci o Vánocích?
Kdo je to bílé strašidlo s pometlem?
Čí jsou stopy ve sněhu?
A je to tady! Léto končí a na paloučku u
čmeláčí chaloupky začíná podzim. Všechno
odkvetlo a všechno padá. Čmeldové
ochutnají první sladké hrušky, jenže neví,
že si na nich taky pochutnává nebezpečný
Sršeň. Ještě, že ty hrušky padají. Vrací se
vyděšení čmeldové k mamince, která má
pro ně také překvapení. Na oslavu
posledního sluníčkového dne k nim
přichází sousedé - pan Babočka, paní
Mnohonožka Božka, pan Kvapík, pan
Cvrček, babička Čmelinda a nesmí chybět
ani Beruška. Všichni mají nějaký dárek, aby
se Čmeláčkům v zimě dobře spalo. A taky
spí. Jenže Zima Zimice je tak krutá, že se
Čmeldové probouzí uprostřed zimy, aby si
přitopili. Stopy ve sněhu jim nahání strach.
Kdo jim to chodí kolem čmeláčí chaloupky?
To už uvidíte sami! Představení je uváděno
v nastudování Divadla Krapet.

Vstupné: 50Kč.
Představení je určeno pro školky, školy i
pro veřejnost. Rezervace předem na
Infocentru v Pellyho domech JE NUTNÁ!

V RÁMCI 66. ROČNÍKU PDH
PŘIPRAVUJEME:
WORKSHOPY:
* KREATIVNÍ
* POHYBOVÉ/ KONTAKTNÍ
IMPROVIZACE
Středa 9. 10. 2013 od 9hod.
*
AUDIOVIZUÁLNÍ
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ:
MEDVÍDKŮ aneb
* PYGMALION
BRUMDA A ČMELDA
* RACCI
OPĚT V AKCI!
Dramatizace: Zdeněk Tomeš a Michaela * OTYLKA
Sajlerová
*STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
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MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Kroužek je určen všem dětem, které
mají chuť tvořit z papíru. Origami, papírové
modelářství a kreativní tvorba. Důraz bude
kladen na individuální rozvíjení tvořivosti každého účastníka kroužku a na cvičení
nejen jemné motoriky, ale především trpělivosti dítěte.

pondělí od 14:30 – 16:00
věk 6-9 let
středa od 15:30 – 17:00
věk 10-15 let

Cena modelářského kroužku:

Letní dny v MPM

Muzeum papírových modelů změnilo
podobu svých webových stránek www.
mpmpm.cz, které pro MPM vytvořil pan
Ing. Petr John. Autorem výtvarných ilustrací je pan Jaroslav Soumar, ten také
navrhl banner, který visí při vjezdu do
náměstí. V Muzeu papírových modelů
můžete nyní hrát a vyhrát. Čekají na vás
nové pracovní listy, soutěže a také vystřihovánky, které si můžete přímo na místě
vyzkoušet. V sobotu 10. 8. po poledni se
v Polici nad Metují zastavilo více jak 100
trabantů. Celé náměstí se zaplnilo těmito,
dnes už kultovními, automobily. Zastávka
v Polici nad Metují byla součástí spanilé
jízdy šestého ročníku Trabi show, ve které „Honeckerovy saně“ zavítaly do Jívky,
Stárkova, Teplic nad Metují a Adršpachu. Popolední přestávku v Polici využili
účastníci spanilé jízdy k návštěvě Muzea
papírových modelů, kde pro ně byla připravena komentovaná prohlídka. Role
průvodce se zhostil náchodský modelář
Petr Frič, sám nadšený motorista a kdysi
majitel vozidla Trabant. Do muzea tento
den, za zvýhodněné vstupné, zavítalo 89
nadšenců motorového světa. Jeden z nejvzácnějších exponátů, Ještěd, je zapůjčen
na výstavu „Ještěd 40 let s námi“ v Severočeském muzeu v Liberci do 15. 9. 2013.
Během pouti MPM nabídlo návštěvníkům
zvýhodněné vstupné (děti do 6 let zdarma, ostatní 30,- Kč). Této nabídky přes
víkendové veselí využilo 195 platících návštěvníků. Vchod zdobila papírová plastika od Josefa Kleinera. Muzeum nově nabízí pohlednice s fotografiemi expozice a
jednotlivých modelů. Série 13 pohlednic,
byla vydána ve spolupráci s panem Miroslavem Konopkou a Petrem Prášilem.
V přípravě je elektronický obchod. Za
prázdninové měsíce do MPM zavítalo na
2118 platících návštěvníků a k tomu 469
rodin. Fotografie z akcí a novinky můžete
sledovat na facebooku: https://www.facebook.com/MuzeumPapirovychModelu
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Pololetní docházka: 150,-Kč, Celoroční:
250,-Kč, Jednotlivý vstup na kroužek 20 Kč.
Kroužek bude probíhat jedenkrát týdně hodinu a půl. V ceně je lektor, materiál a drobné občerstvení. Přihlášky je možné podávat elektronicky (info@mpmpm.cz), nebo
přímo v muzeu. První setkání se uskuteční
16. a 18. září.

OTEVŘENÝ ATELIÉR MUZEA PAPÍROVÝCH MODELŮ - KAŽDOU
TŘETÍ NEDĚLI V MĚSÍCI OD
14 HODIN
22. září – DRACI

Přijďte si vyrobit svého draka, za příznivého
počasí si ho i společně vyzkoušíme. Vstupné
pro děti do 6 let zdarma. Ostatní 30 Kč.

MEZINÁRODNÍ MODELÁŘSKÉ
DNY 19. – 23. října 2013

Mezinárodní modelářská soutěž, výstava
soutěžních modelů, modelářské dílny a dny
otevřených dveří v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují.

SOUTĚŽ

Témata: ČESKÁ A POLSKÁ ARCHITEKTURA, VOLNÉ TÉMA
Kategorie soutěže: děti 7 – 15 let, studenti 15 – 25 let, dospělí, senioři nad 65 let

Přihlásit se můžete e-mailem na   Info@
MPMPM.cz, nebo na telefonním čísle 777
828 657. Do soutěže se může zapojit každý.
Soutěžit můžete s vlastním modelem či požádat o zaslání vystřihovánky.

PROGRAM

sobota 19. října 2013

Od 9 do 19 hodin Den otevřených dveří, komentované prohlídky, dílny pro veřejnost.
Od 14 hodin vernisáž výstavy, předání cen
vítězům modelářské soutěže.

neděle 20. října 2013
od 9 - 19 hodin. Den otevřených dveří, ko-

mentované prohlídky, dílny pro veřejnost.

21. – 23. října 2013
Tvůrčí dílny pro školní kolektivy a komen-

tované prohlídky.
Přihlásit se můžete:
e-mailem na Info@MPMPM.cz, nebo
na telefonním čísle 777 828 657.
Projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu
Glacensis.
Více informací: www.mpmpm.cz

Martina Váňová

VÝSTAVA 8 & 60

Město
Police
nad
Metují
a
Regionální muzeum Náchod pořádají od
21. srpna v prostorách Muzea v Polici
nad Metují výstavu připomínající okupaci
Československa, vojsky Varšavské smlouvy,
v roce 1968. Centrem výstavy jsou dosud
nezveřejněné unikátní fotografie z Police
nad Metují, pořízené v srpnových dnech
roku 1968 a objevené až po 45 letech.
Výstavu doplní autentické letáky a dobový
tisk.

Kromě historických dokumentů budou
vystavena i výtvarná díla inspirovaná
aktem okupace. Ke zhlédnutí bude
připraveno sedm grafik Vladimíra Rocmana
z grafického cyklu „Srpen 68“, grafiky
polického výtvarníka Jiřího Samka a práce
dalších: Jaroslava Šolce z Police nad Metují,
Petra Staňka z Broumova, Alžběty Čechové
a Tomáše Petříka z Olomouce a Josefa
Kleinera z Bukovice. Podle organizátorů
výstavy má její výtvarná část „oživit expozici
a nabídnout další možnosti pohledu na
srpen 68, než jaký nabízí ‚suché‘ historické
dokumenty.“ V expozici se objeví i citáty
z literárních děl, které odkazují na srpnové
události Československu, např. od rakouské
laureátky Nobelovy ceny Elfriede Jelinek,
ruské básnířky Natálie Gorbaněvské nebo
ruského básníka Jevgenije Jevtušenka.
„Snímky nafotil můj děda, pan Zdeněk
Teimer,“ říká Martina Váňová, spoluautorka
projektu a historička umění, „a to byl ten
prvotní impuls k uspořádání výstavy, která
bude reflektovat místní události.“ „Někdy
potom jsme vymysleli,“ doplňuje druhý ze
spoluautorů, Pavel Frydrych, „že bychom
expozici mohli doplnit o výtvarná díla, která
by se vztahovala k aktu okupace. Nejdřív
jsme oslovili pana Rocmana, který v letech
1968-69 aktuálně reagoval na situaci a
vytvořil grafický cyklus "Srpen 68". Potom
jsme oslovili naše přátele výtvarníky, jestli
by pro výstavu neudělali obraz. Vznikla
tak zajímavá konfrontace – nejen dobová
fotografie versus obraz či grafika, ale i
pohled na danou dobu očima několika
generací. Panu Rocmanovi bude letos
devadesát, Pepovi Kleinerovi je třiadvacet.“
„Výstavou chceme oslovit co nejširší okruh
návštěvníků,“ dodává Martina Váňová
„proto jsme oslovili vlastně tři generace
výtvarníků. Výstava je vhodná i pro školní
skupiny.“
Expozici hudebně doplní nahrávky
písní Jany Šteflíčkové, Jaromíra Nohavici a
polického hudebníka Pavla Fulky.
Výstava se koná od 21. 8. do 28. 10.
2013. Do 30. 9. 2013 otevřeno denně mimo
pondělí: 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod.
V říjnu lze výstavu navštívit po předchozím
objednání (tel. 491 423 248 – organizované
skupiny).                                Martina Váňová

Ohlédnutí za 4. ročníkem setkání autorů poezie
v Polici nad Metují POLICE PLNÁ POEZIE

Ve dnech 2. - 4. 8. 2013 se díky
laskavé podpoře města Police nad Metují
uskutečnilo už čtvrté setkání autorů poezie.
Básnířky a básníci přijeli nejen z blízkého
okolí, ale někteří vážili cestu až z jižních
Čech (Petr Šulista) nebo z jižní Moravy
(Libuška Matysíková). Už podruhé jsme
mezi námi přivítali i hosta ze sousedního
Polska - básnířku, kytaristku a zpěvačku Basiu Pachuru z Bielawy. Někteří zůstávají
Polici věrní už od prvního ročníku a rádi
se sem znovu vracejí (Libuška Matysíková,
Věra Kopecká a Jaroslav Odehnal), za to jim
určitě patří poděkování.

Letos bylo naše setkání ve znamení oslav
760 let od první písemné zmínky o městu
Police nad Metují a 800 let od příchodu
benediktinů na Policko a Broumovsko.
Rok od roku shledáváme, že i když tomuto
starobylému městu roky přibývají (a nám
nejinak), přesto je čím dál tím krásnější,
úhlednější a lidštější. Každý rok objevujeme
něco nového a vždy je to k lepšímu. Během
prvního srpnového víkendu jsme v Polici
prožili mnoho nezapomenutelných setkání
s lidmi i přírodou, načerpali jsme zde
novou energii a vzájemnou radostí jsme
osvěžili svou duši. Množství propagačních
materiálů, které jsme obdrželi jako
pozornost od města, a které jsme si odváželi
s sebou jako milý suvenýr, nám bude
nepochybně inspirací k tomu, abychom
mohli městu Polici a Policku darovat něco
ze své tvorby a oslavit je ve svých verších. A
máme i letos věru na co vzpomínat.
Náš letošní program doznal drobných
změn, ale ty k životu a k vývoji patří.
Letos se naše aktivity určené veřejnosti
uskutečňovaly, díky podpoře a zázemí
Domova seniorů v Polici nad Metují, ve
společenských prostorách této velmi
pěkně zrekonstruované budovy. V pátek
2. 8. představil svou novou, autobiograficky
laděnou knihu „Slunce zapadá jak nebesa
krásných křídel“ režisér Jiří Schmiedt, poté
následoval recitál „Lahodná vteřina“ pana
Stanislava Kubína z Liberce. Pak už byl čas
občerstvit také tělo, a tak jsme po chutném
pozdním obědě v Divadelním klubu završili
den procházkou po Polici. Obdivovali jsme
krásný výhled na město a jeho široké okolí
z nového altánu blízko Zděřiny. Tam jsme
také zavítali, abychom ochutnali něco ze

zdejší nabídky. Vraceli jsme se už po tmě,
Policí usínající pod hvězdnatým nebem.
Letos většina z nás bydlela v pěkném
prostředí Na Zámečku. Poděkování patří
ochotné paní Šrůtkové, která nám zde
ubytování zajistila a postarala se o nás.
V sobotu 3. 8. jsme využili blahodárných
účinků ranního osvěžení v místním
koupališti, v tomto mimořádně horkém
létě nám to přišlo opravdu vhod. Je nutno
podotknout, že jsme během posledních
dvou ročníků prožili dny velmi chladné,
provázené deštěm, naštěstí ne souvislým
(PPP se podvakrát konala v rámci
polické pouti a ta
je prý tímto typem
počasí
pověstná),
nejpříjemněji
bylo
zatím během prvního
setkání v roce 2010.
Naštěstí nám rozmary
počasí tolik nevadí,
rozmanitost
patří
k životu a v tom je
jeho půvab. Po ranní
koupeli následovala
snídaně na terase
Pellyho domů. Zde
nás svým milým
projevem
oslovila
paní starostka a
PPP tak oficiálně
zahájila.
Sobotní
dopoledne
jsme
využili k návštěvě
znovuzrozené
suchodolské kapličky.
Na toto místo jsme se podívali už během
prvního ročníku. Bylo to krátce potom, když
kaplička vyhořela, a na smutném spáleništi
se konal benefiční koncert. Jsme rádi, že
díky houževnatosti a obětavosti místních
občanů tato památka opět existuje a je
snad ještě krásnější, než bývala. Toto místo
nás dojalo svým pohnutým příběhem,
obdivovali jsme obnovenou křížovou
cestu a osvěžili jsme se vodou z léčivého
pramene. Vrátili jsme se pěšinou kolem
tajemné Čertovy skály k hlavňovskému
rybníku, kde jsme se v hospůdce Na Hrázi
posilnili výborným obědem.
Od 15 hodin se uskutečnil ve
společenském sále Domova seniorů
literárně hudební pořad pro veřejnost.
Se svými verši vystoupili účastníci PPP
(Jitka Bonaventurová z Prahy, nová tvář
Pavel Frydrych alias Mazal z Police nad
Metují, Věra Kopecká z Křinic u Broumova,
Martin Koreček z Chrudimi, Stanislav Kubín
z Liberce, Libuše Matysíková z Vrchoslavic
na Hané, Jaroslav Odehnal ze Štěchovic a
Třebenic u Prahy, Petr Šulista ze Strakonic
a Jitka Vránová z Chrudimi). Letos jsme
oželeli účast tradičního účastníka Martina
Vídenského z Letohradu (pracovní důvody)
a Oliny Novotné z Jablonce nad Nisou
(zdravotní důvody), z rodinných důvodů
nakonec nepřijel Stanislav Janiga ze
Železného Brodu. Milým překvapením pro
všechny přítomné byl jeden z obyvatelů
Domova seniorů, pan Jan Kollert ze
Suchého Dolu. Připojil se k nám se svými
pozoruhodnými verši. Obdivovali jsme
jeho spontánnost, nepatetický projev a to,
že texty recitoval zpaměti. Koncem srpna
oslaví úctyhodných 85 let. Hudebního

doprovodu k veršům
se velmi příjemným
způsobem
ujaly
Krystyna Skalická
z Prahy a Basia
Pachura z Bielawy.
Vyvrcholením
celého odpoledne
byla vernisáž obrazů
Josefa
Kleinera
z Bukovice. Autor maleb si přál, aby mu
Krystyna i Basia jeho výstavu ve vestibulu
Domova seniorů zahájily. V podvečer jsme
opět zavítali na terasu Pellyho domů a
byli jsme svědky promítání zajímavých
krátkometrážních filmů pana Pfeiffera. I
když už se blížila půlnoc, bylo příjemně
teplo a na svíčkami ozářené terase bylo
pod hvězdami útulno. Program večera
doplnil, díky organizačnímu talentu Pavla
Frydrycha, improvizovaný koncert Basiy
Pachury. Přestože její vystoupení nebylo
v původním plánu, všichni návštěvníci
promítání zůstali a se zaujetím si její tklivé,
zvučným hlasem zpívané písně vyslechli.
Není divu, že sklidila velký obdiv a přítomní
nešetřili potleskem.
Neděle 4. 8. byla ve znamení loučení,
většina účastníků PPP už musela z Police
odjet, přesto se ještě v odpoledních
hodinách podařilo uskutečnit plánovaný
koncert Basiy Pachury pro obyvatele
Domova seniorů. I zde bylo vidět v očích
posluchačů známky dojetí.
Podle ohlasů, které mělo naše působení
v Polici nad Metují, si troufám tvrdit, že se
nám čtvrtý pokus naplnit toto báječné místo
poezií podařil. Nebylo by to možné bez
přízně a obětavé podpory paní starostky
Idy Jenkové, bez báječného plakátu pana
Jaroslava Soumara a bez laskavé náruče
Domova seniorů, kterou nám letos ochotně
poskytla jeho paní ředitelka Věra Kašíková.
Děkujeme a už teď se těšíme na pátý ročník.

Jitka Bonaventurová,
spoluorganizátorka PPP

Jaroslav Odehnal

Police nad Metují
Stále je půvabná,
svěží a mladá
tak jako na louce
voňavý květ.
Milá je velice
nad řekou Police,
vždyť je jí teprve
sedm set let.
(Když přidáte šedesát,
tak to máte akorát)
Pak si s námi, páni, dámy,
pojďte zazpívat:
Nad Metují, nad Metují,
slunko svítí, mráčky plují
a v Polici na ulici
radují se usedlíci.
Tralala, tralala,
šedesát si ubrala,
tak jako to, mezi náma,
dělá každá správná dáma.
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Dobrovolný svazek obcí Policka vyhlašuje

FOTOGRAFICKOU
SOUTĚŽ
Tematické okruhy

1) Život v obcích

(tradice, tradiční produkty, řemesla, slavnosti…)

2) Živá příroda
3) Neživá příroda
4) Budovy

(současná i historická architektura)

Vyhlašovatel soutěže očekává digitální fotografie barevné či černobílé zachycující přírodní a kulturní zajímavosti na
území Policka a Radkówska, a to v souladu s vyhlášenými soutěžními kategoriemi.
Termín soutěže: 30. 7. – 15. 9. 2013
Výherci jednotlivých kategorií obdrží věcné ceny. Nejlepší snímky, minimálně 5 ks za každý tematický okruh soutěže, budou vytištěny a bude z nich
vytvořena výstava. Tyto snímky, ale také budou sloužit k vytvoření stolního týdenního kalendáře na následující rok.
Každý autor dává účastí ve fotografické soutěži souhlas s bezplatným publikováním snímků v propagačních materiálech a na webových
stránkách mikroregionu Policka, obcí Policka, případně obcí Radkówska. Tyto fotografie zůstávají v majetku vyhlašovatele soutěže, nevrací se!

Pravidla soutěže
Fotosoutěž v rámci projektu „Slavnosti, řemesla a tradiční produkty česko-polského příhraničí – Policko“, který je evidovaný pod registračním číslem
CZ.3.22/3.3.02/13.03685, a který má napomoci především k zachycení přírodních krás našeho regionu a života v obcích s akcentem na tradice, tradiční
produkty, řemesla a slavnosti v příhraničním česko-polském regionu, probíhá od 30. 7. do 15. 9. 2013 ve vypsaných tematických okruzích a je určena
amatérských fotografům bez omezení věku.
Účastníkem soutěže se stává každý, kdo sám vytvoří a předá organizátorovi soutěže alespoň jednu fotografii na některé z daných témat. Během doby
trvání soutěže může každý soutěžící přihlásit max. 10 fotografií k jednotlivým tematickým okruhům soutěže.
Soutěžní fotografie jsou přijímány pouze v elektronické podobě (formát JPG), min. rozlišení jednoho snímku 300 dpi. CD nebo DVD se soutěžními
snímky jsou přijímány do 15. 9. 2013 v kanceláři DSO Policka u Evy Pápaiové, adresa: Dobrovolný svazek obcí Policka, Eva Pápaiová, Masarykovo nám.
90, 549 54 Police nad Metují. V případě zaslání poštou označte obálku heslem „Fotografická soutěž“. Soutěžní snímky lze taktéž zaslat e-mailem na adresu
papaiova@meu-police.cz, předmět e-mailu „Fotografická soutěž“.
Součástí soutěžního snímku bude jeho stručný popis, tedy kdy byl snímek pořízen a co zachycuje. Každý účastník soutěže dále uvede své celé jméno, rok
narození, bydliště a kontakt (e-mail, telefonní číslo).
Fotografie organizátor soutěže dále neupravuje, nekvalitní snímky a snímky, které nesplní požadavky této soutěže, budou vyřazeny.

Vyhodnocení
Zaslané snímky bude hodnotit pětičlenná komise složená ze zástupců DSO Policka a obcí Radków, Suchý Důl, Velké Petrovice a Žďár nad Metují.
Následně proběhne v měsíci říjnu výstava fotografií spojená s vernisáží.

Výhry
Vždy pět výherců v jednotlivých tematických okruzích obdrží věcné ceny. Vítěze soutěže kontaktuje organizátor prostřednictvím e-mailu nebo poštovního
dopisu. Výhry v soutěži nejsou vymahatelné.

Další informace
Zasláním fotografie do této soutěže účastník potvrzuje, že je autorem dodané fotografie a že je tato fotografie původní, a souhlasí se zveřejněním
v tištěných propagačních materiálech, na webových stránkách vyhlašovatele a podobně. Dále účastník potvrzuje, že vyhlašovateli zveřejněním zaslané
soutěžní fotografie nevznikne žádný závazek vůči třetí osobě a že nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.
Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje Dobrovolnému svazku obcí Policka bezúplatně nevýhradní licenci k užití fotografie – ke všem způsobům
jejího užití, a to v neomezeném rozsahu. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. V rámci užití fotografie je vyhlašovatel soutěže
oprávněn užít fotografie jako celek nebo její část.
Přihlášením do soutěže účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane vítězem některé části soutěže, byly jeho jméno, příjmení a adresa
(tj. uvedení obce) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace či sledování výsledků soutěže, a to zejména zveřejněním na webových stránkách
Policka, obcí Policka a Radkówska, místním tisku apod.
Podrobnosti a aktuální informace najdete na www.policko.cz.

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis“
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Světci k nám hovoří...
SVATÝ MICHAEL (MICHAL)
KDO BYL SVATÝ MICHAL?

Svatý Michal (lat. Michael) je jedním
z archandělů v židovské, křesťanské a islamské tradici a je z nich patrně nejznámější. Jméno je hebrejského původu a znamená
„Podobný Bohu, jako Bůh“. Zmínky o Michalovi se objevují ve Starém i Novém zákoně,
a také v Koránu. Podle biblického vyprávění
zachránil Michael Daniela z jámy lvové. Korán popisuje Michaela jako anděla s křídly
barvy šafránu, na nichž jsou miliony tváří
s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost
pro lidstvo. Michael zvítězil nad drakem, a
proto bývá někdy považován za nebeský
protějšek svatého Jiří. Symbolizuje vítězství
křesťanství nad pohanstvím, božského řádu
nad chaotickými silami temnot. Svědkové Jehovovi považují Michaela za jediného
archanděla a ztotožňují jej s Ježíšem Kristem. Tím však popírají nauku o Nejsvětější
Trojici a Božství Ježíše Krista, což patří mezi
základní principy křesťanské víry. Svědkové se tak vyřazují ze společenství křesťanských církví.

MICHAELOVA ZJEVENÍ

Církevní dějiny zaznamenávají v průběhu věků celou řadu zjevení archanděla
Michaela, z nichž některá se dodnes připomínají v liturgii:
Již do druhé poloviny 1. století je kladeno archandělovo zjevení v Kolosách ve
Grygii. Tamní pohané prý měli smést křesťanskou modlitebnu proudem vody z přehrazené řeky. Zbožný duchovní správce
místního křesťanského sboru Archippos se
o spiknutí dozvěděl, ale protože už nebyl
čas na nic jiného, obrátil se s modlitbou k
Michaelovi. Archanděl se mu zjevil a roztrhl
skály kolem řeky, čímž odvedl vodu jinam.
Toto zjevení se připomíná 6. září.
Na sklonku 5. století (r. 490) se Michael
zjevil na hoře Gargano v Apulii. Jeden z obyvatel blízkého Siponta přišel k jeskyni, do
které se mu zaběhl býk. Chtěl jít za ním, ale
něco mu bránilo vejít. Chtěl tedy býka zastřelit, ale šíp se obrátil a zranil ho na noze.
Svěřil se s tím místnímu biskupovi Vavřinci Maioranovi, který ho vyzval k třídenní
modlitbě. Poté se biskupovi zjevil archanděl
Michael a oznámil mu, že si jeskyni vybral
za svou svatyni. Toto zjevení se připomíná
8. května.
O dva roky později se zde Michael zjevil
znovu a pomohl místním lidem ubránit se
nepřátelskému germánskému vojsku. Brzy
na to se místní rozhodli vystavět u jeskyně
archandělu Michaelovi svatostánek a jeho
vysvěcení bylo naplánováno na 29. září.
Tehdy se archanděl zjevil potřetí a oznámil
lidem, že si svatyni vysvětí sám. Od té doby
se tento den stal Michaelovým svátkem.
V roce 590 se Michael zjevil prosebnému procesí v Římě při morové epidemii.
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Procesí tehdy vedl papež Řehoř I.
Veliký. Lidem se zjevil na ochozu
Hadriánova mauzolea, jak zasunuje do pochvy tasený meč na
znamení toho, že mor skončí. Toto
zjevení se připomíná 9. června a
mauzoleum se od té doby nazývá
Andělský hrad.
Dne 18. října se připomíná
archandělovo zjevení v r. 708 na
hoře Tumba, dnešní hoře sv. Michaela v Normandii. Michael se
zde zjevil místnímu biskupu Aubertovi a přikázal mu vybudovat
na hoře svatyni.

SVÁTEK A KULT
SVATÉHO MICHALA

Svátek svatého Michala se
slaví už od 5. století 29. září, což
je výroční den posvěcení baziliky, která byla zbudována k jeho
poctě v Římě na Via Salaria. Nejznámějším poutním místem je
Monte Gargano v jižní Itálii, kde
se nachází jeskyně, v níž se podle
tradice archanděl Michael zjevil a
posvětil oltář. Odtud vede tzv. Andělská cesta na Horu sv. Michaela
(Mont-Saint-Michel) u severního
pobřeží Francie.
Michaelův svátek se slaví od r. 1969
společně se svátkem archandělů Gabriela a
Rafaela (svátek archandělů).
Lidová tradice ztotožňuje svatého Michala s jedním z cherubů s plamenným
mečem, kteří podle Božího přikázání střežili vstup do rajské zahrady a ke stromu
života. Je proto patronem vojáků a policistů, lékárníků, pekařů, obchodníků, sklářů,
slévačů, vahařů, zaměstnanců bank a také
všech těch, kteří pracují s něčím, co připomíná plamenný meč a srší nebo předává
energii, tedy elektrikářů, radiomechaniků
a rentgenových pracovníků. Jeho kostely a
kaple bývají často stavěny buď na vyvýšených místech nebo na hřbitovech (přímluvce zemřelých před Božím trůnem). Byl také
vzýván při exorcismech.

ATRIBUTY

Svatý Michal bývá nejčastěji zobrazován
v červeném a zeleném šatě či bílém zářivém
brnění. V rukou má meč nebo kopí, jímž
probodává draka jako symbol ďábla. Jako
anděl smrti a božské spravedlnosti někdy
drží v ruce váhy, kterými počítá duším zemřelých dobré a zlé skutky před vstupem
na věčnost.

SVATÝ MICHAL
V LIDOVÉ TRADICI

Lidové pranostiky, vážící se k svátku
svatého Michala, jsou věnovány, jak jinak

než blížící se zimě. Podle počasí či jiných

přírodních úkazů lidé předpovídali, jestli
bude zima tuhá nebo mírná.
• Když mrazy časně před svatým Michalem
přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí.
• Svatý Michal z pole spíchal (spěchal).
• Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po
něm tuhá zima neburácí.
• Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima
přijde cvalem.
• Padají-li před svatým Michalem žaludy,
bude tuhá zima.
• Fučí-li na svatého Michala od severu nebo
od východu, bude tuhá zima.
• Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.

PAMÁTKY ZASVĚCENÉ SVATÉMU
MICHALOVI V NAŠEM KRAJI

Barokní kostel Archanděla Michaela
se nachází v Náchodě v Komenského ulici,
původně se kolem něj rozkládal hřbitov. Byl
vysvěcen roku 1716. Za josefínských reforem byl zrušen a v roce 1846 znovuobnoven. Od roku 1873 sloužil jako školní kostel
náchodské mládeži.
Hřbitovní kostel svatého Michala se nachází také ve Vernéřovicích na Náchodsku.
Jednolodní barokní stavba byla vystavěna
r. 1719 na místě staršího kostelíka.

Použité prameny:
Wikipedie – otevřená encyklopedie
Pod Zvičinou – vlastivědná čítanka
č. 4/2012

Vybral František Janeček

Škola vlastně nikdy nekončí…

Jak jistě víte, školní vyučování se každoročně, se železnou pravidelností, uzavírá
vždy poslední červnový den vydáním vysvědčení, kdy se žáci radostně rozběhnou
vstříc dvěma měsícům slastného odpočinku
od školních povinností. Ve školském zákoně
se však zároveň dočtete, že ve skutečnosti školní rok končí až 30. srpna. Koncem
prázdnin školy opět ožívají a dokončují se
i všechny doplňovací a opravné zkoušky. A
teprve tehdy mají učitelé čisté stoly, připravené na nový školní rok. A jak to je u ředitelů a vedení škol? Pro ty vlastně škola nikdy
nekončí. O prázdninách totiž již intenzivně
připravují nadcházející školní rok a zároveň
mají trochu klidu na konečnou rekapitulaci
toho předešlého. Nejinak tomu bylo u Mgr.
Rudolfa Volhejna, ředitele Střední školy
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí.
O prázdninách si uprostřed příprav nového
školního roku našel čas na ohlédnutí za tím
minulým.
„V oblasti správy majetku Královéhradeckého kraje, do něhož patří budovy
Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, se nám podařilo na jedné
budově provést generální opravu střechy
a na dalších budovách vyměnit dožívající
okna. Největší změnou prošel objekt domova mládeže. Po loňské havárii vodovodního
potrubí se uskutečnila náročná rekonstrukce jídelny s kulturním sálem. Opravou za tři
miliony korun jsme vytvořili nejen důstojné
prostory pro stravování, ale i pro pořádání kulturních akcí a školních výstav. Stejná
péče byla věnována prostorám k ubytování.
Kompletně byla vyměněna elektroinstalace
a ve většině pokojů také podlahy. Nezapomněli jsme rovněž na bezdrátovou počítačovou síť,“ informoval ředitel poříčské
střední školy.
Dále pokračoval: „Ve vybavení školy
jsme se zejména soustředili na projekty
s podporou EU. Průběžně tak obměňujeme
výpočetní a audiovizuální techniku. V oblasti vzdělávání se můžeme pochlubit mnohými úspěchy našich žáků na soutěžích,
kde se řadíme mezi celostátně uznávané
výtvarné školy. Také u letošní státní i školní
části maturity a u závěrečných zkoušek si
naši čerství absolventi vedli dobře. Zároveň
se můžeme pochlubit tím, že v produktivní
činnosti našich dílen jsme utržili přes půl
milionu korun,“ dodal Mgr. Rudolf Volhejn.
Z tohoto výčtu je jasně patrné, že za jeho
jednotlivými položkami se skrývá velké
množství práce celého kolektivu pracovníků v čele se ředitelem školy.
Na otázku, jaké plány má pro příští rok,
Mgr. Volhejn odpověděl: „Ve správě budov je
to zejména kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace v budově
domova mládeže, na niž máme již zpracován
projekt a také i příslib financování. Budeme
se ucházet o dotace z operačního programu
Životní prostředí na snížení energetické ná-

ročnosti budov. V šuplíku máme připravené
i další akce, na které sháníme prostředky.
V oblasti vzdělávání chceme pokračovat ve
zvyšování kvality absolventů. Máme k tomu
výborné zázemí v technologickém vybavení
školy, skvělé ateliéry a výtvarné dílny,“ dodal ke svým plánům.
A co ředitele školy potěšilo v průběhu
prázdnin nejvíc? „Byl to nepochybně zájem
o naši školu, který projevují i pedagogové
jiných škol. V letních měsících jsme přijali
návštěvu ze soukromé pražské školy a na
konci srpna přijela dokonce celá exkurze
učitelů se zájmem prohlédnout si naši ško-

Polická univerzita
volného času
podzim 2013

První přednáškové odpoledne se
koná v úterý 8. 10. od 14.30 hodin
na sále Pellyho domů.
Setkáme se s herečkou Ninou
Divíškovou a spisovatelkou Petrou
Braunovou, která je autorkou životopisné knihy s názvem Nina.
Termíny dalších přednáškových
odpolední jsou již středeční:
23. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11.
a 4. 12.
Program je   rozjednán a bude
oznámen nejdéle na prvním setkání. Tradičně je zásadním problémem  
vytíženost oslovených hostů a sladění termínů.
Školné 200 Kč na semestr zůstává. Vstupné na jednotlivá přednášková odpoledne zdražujeme na 60 Kč.
Těšíme se na věrné studenty i na
nové tváře.  
Ida Jenková

lu. Význam poříčské školy potvrzuje i kongres o digitálním tisku, jehož uspořádáním
jsme byli pověřeni Svazem polygrafických
podnikatelů,“ dokončil své prázdninové zamyšlení Mgr. Rudolf Volhejn.
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz

Organizace školního
roku 2013/2014

Období školního vyučování ve
školním roce 2013/2014 začne ve
všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30.
ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
prázdniny
Podzimní
při29.
říjpadnou
na
úterý
na a středu 20. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny pro okres Náchod jsou  od pondělí 10. 3. do neděle
16. 3. 2014.
Velikonoční
prázdniny
připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní
prázdniny
budou
trvat od soboty 28. června 2014
do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí
1. září 2014.
Marie Vaisarová
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Astronomický
klub

Od 1. října vícedenní jízdenky
pouze elektronicky

Police nad Metují

Nová čipová karta IREDO bude platit na zónové i časové jízdné
IDS IREDO, nejrozsáhlejšího dopravního systému v České republice.
Nová čipová karta IREDO nahradí stávající papírové jízdenky.
Všechny papírové vícedenní jízdenky
tak budou mít svoji elektronickou variantu, která se na prodejním místě nahraje na
kartu. Karta tedy bude plnit roli jízdenky a
prokazovat se jí budete při cestování v rámci všech autobusů a vlaků Královéhradeckého a Pardubického kraje zapojených do
Integrovaného dopravního systému (IDS)
IREDO. Jejich seznam najdete na www.oredo.cz.
Karta bude fungovat také jako elektronická peněženka pro nákup jednorázové
jízdenky. Kredit si koupíte (nabijete) v autobuse či na železniční stanici, kterým můžete
platit ve všech autobusech a vlacích zapojených v IDS IREDO.

Jak to funguje?
Při nákupu časové nebo zónové jízdenky na železniční stanici nebo v autobuse
dojde k jejímu nahrání na čipovou kartu.
Současně vám bude vydán daňový doklad,
sloužící ke kontrole platnosti nahrané jízdenky i k reklamaci. (Daňový doklad ale
neslouží jako jízdní doklad.)
Na kartu lze nahrát všechny druhy
jízdného dle platného tarifu IREDO. Kontrola platnosti vícedenní nebo jednoduché
jízdenky bude probíhat přiložením čipové
karty k odbavovacímu zařízení v autobuse,
k přenosné pokladně průvodčího ve vlaku
nebo ke čtečce revizora.
Bude ještě možné jezdit i na papírovou
jízdenku?
Čipová karta nahradí všechny papírové
vícedenní jízdenky IREDO, jejichž prodej
bude ukončen – viz. tabulka níže. V papírové formě budou vydávány a uznávány pouze jednorázové nepřestupní jízdenky a to
všech typů (obyčejné, poloviční, žákovské,
studentské, ZTP atd.) a jednodenní papírová síťová jízdenka.

Kde čipovou kartu IREDO koupím?
Novou čipovou kartu IREDO je možné zakoupit na kontaktních místech od
1. srpna 2013. Jejich seznam najdete na
www.oredo.cz.

ŽÁDOST A VYDÁNÍ
ČIPOVÉ KARTY IREDO

Zažádat o kartu můžete od 1. 9. 2013
prostřednictvím elektronického formuláře na www.oredo.cz nebo na kontaktním
místě již od 1. 8. 2013. Seznam kontaktních
míst najdete na www.oredo.cz. Informace
vám také poskytne v pracovní dny od 8:00
do 16:00 operátor na bezplatné telefonní
lince 800 10 15 20.
Vydávány budou také anonymní (přenosné) karty, které si mohou cestující půjčovat. Na tento typ karty bude možné nahrát kredit na nákup jednotlivých jízdenek.
Naopak časovou jízdenku na anonymní kartu nebude možné zakoupit.
Ke zřízení karty budete potřebovat:
• vyplněnou Žádost o čipovou kartu IREDO
• doklad totožnosti (občanský nebo jiný
průkaz obsahující jméno, datum narození a fotografii žadatele)
• průkazovou fotografii (3,5 × 4,5 cm)
• žáci a studenti – potvrzení o studiu v
předtištěné kolonce Žádosti, nebo platný
Žákovský průkaz

Za vydání karty zaplatíte 150 Kč. Děti
a studenti zaplatí v rámci slevy od 1. 8. do
30. 9. za pořízení karty pouhých 80 Kč.
U nezletilých do 15 let vyřizuje žádost i
vyzvednutí karty IREDO zákonný zástupce,
který předloží rodný list žadatele nebo svůj
platný občanský průkaz, má-li v něm dítě
zapsáno.
Podat žádost a vyzvednout kartu může
i třetí osoba (nejen manžel/manželka). Potřebovat bude vyplněnou žádost a písemnou (neověřenou) plnou moc žadatele.
Při vyzvednutí čipové karty IREDO na
kontaktním místě nebo na pokladně ČD
předloží žadatel nebo jeho zástupce potvrzení o přijetí žádosti nebo svůj průkaz totožnosti.
Životnost čipové karty je 6 let.
IREDO

Harmonogram postupného ukončování předprodeje a prodeje papírových časových kupónů IREDO a papírových „přestupních“ jízdenek IREDO
Druh jízdenky

90 denní časové
30 denní časové
7 denní časové

Jednotlivá relační „přestupní“

Předprodej
do

Prodej
do

Počátek platnosti
nejpozději od

30.9.2013

30.9.2013

31.7.2013

31.8.2013

31.12.2013

31.12.2013

31.7.2013
31.7.2013
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31.8.2013

Platnost
do

30.9.2013

28.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

30.9.2013

29.10.2013
6.10.2013

PODZIMNÍ ROVNODENNOST

nastane v letošním roce 22. září ve
22 hodin 43 minut středoevropského letního času. Den i noc budou stejně dlouhé,
Slunce bude svítit kolmo na rovník. Na sever od rovníku a tedy i u nás se budou dny
dále zkracovat. Na jih od rovníku u „protinožců“ se budou dny prodlužovat.
Neklamnou předzvěstí blížící se zimy
budou souhvězdí Býka, Blíženců a Oriona,
která uvidíme nad východním obzorem
v ranních hodinách.

PLANETY

Pohledné seskupení planet uvidíme po
západu Slunce nízko nad západním obzorem. Napravo od jasně zářící Venuše uvidíme 8. září úzký srpek Měsíce, který bude
3 dny po novu. Nalevo od Venuše uvidíme
méně jasný Saturn. Těsně nad obzorem bychom mohli spatřit také nejmenší planetu
sluneční soustavy Merkur. Pozorování Merkura nám ale nejspíš překazí zákal vzduchu
nad obzorem.
V ranních hodinách upoutá naši pozornost jasně zářící Jupiter v souhvězdí
Blíženců nad východním obzorem. Nalevo
od Jupitera níže nad obzorem uvidíme načervenalý Mars v souhvězdí Raka. Ve dnech
8. až 10. září se Mars nachází poblíž známé
otevřené hvězdokupy M44 (Praesepe – Jesličky). K pozorování se výborné hodí malý
turistický dalekohled.
V letních měsících bývá v tisku a především na internetu šířena „informace“ o
Marsu velkém jako Měsíc v úplňku. Počátky tohoto nesmyslu se dají vystopovat již v
roce 2003. Tehdy byl Mars v létě ve výhodné pozorovací poloze (v tzv. opozici). Úhlový průměr Marsu byl však pochopitelně   i
tenkrát cca 70 krát menší než úhlový průměr Měsíce v úplňku!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Vah dne 	
22. září ve 22 hodin 43 minu
tu SELČ, začíná astronomický 	
podzim, podzimní rovnoden
nost. V září se den zkrátí o 1 	
hodinu a 48 minut,
MĚSÍC
5. v novu, 12. v první čtvrti, 	
19. v úplňku, 27. v poslední 	
čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE večer nízko nad  jihozápad ním
obzorem,
MARS
ráno na východě v souhvězdí 	
Raka,
JUPITER ve druhé polovině noci v souhvězdí Blíženců,
SATURN večer nad jihozápadem v souhvězdí Vah,
URAN
po celou  noc v souhvězdí Ryb,
NEPTUN po celou noc souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK,
Astronomický klub Police

Příměstský tábor MC MaMiNa, turnus I.
- pohádkový

Tábor MC Mamina,
turnus II.- tématicky
zaměřený na povolání
Na táboře jsme si zábavnou formou
her a exkurzí představili nevšední profese. V pondělí to bylo povolání  muzikanta
- představili   a vyzkoušeli jsme si mnohé
hudební nástroje. Hráli jsme tematické hry,
zaměřené na sluchové vnímání. Vysvětlili jsme si některé hudební   pojmy, jako je
klaviatura, houslový klíč, noty. apod. Při
procházce do Základní umělecké školy jsme
poslouchali zvuky města a přírody. Odpoledne jsme si sestavili pomocí barevných
kartonů, špejlí a provázku osnovu s veselými notičkami.  Záměrem dne bylo rozvinout
sluchové vnímání a cit pro hudbu.
V úterý jsme si vyzkoušeli práci zdravotní sestry. Pro děti byla lektorkou
Zuzkou B. (profesí lékárnicí)   připravena  
poutavá přednáška, ze které děti posléze
čerpaly informace na cestě plné zábavných
i poučných úkolů – např. jak se zachovat
v případě, že jste v lese a začne se blýskat,
nebo co dělat, když se popálíte, jaké číslo
volat, když potřebujeme lékařskou pomoc

apod. Na konci cesty   plné her a úkolů čekal děti poklad v podobě zdravotnických
diplomů a drobností. Odpoledne jsme si
vytvořili pomocí silonky, pilin a travních semen hlavu s rostoucími vlasy. Aby děti získaly už v raném věku pocit, že se o někoho
nebo o něco dokážou samy postarat.  Cílem
dne bylo vštěpit dětem základní povědomí
o důležitosti této profese a ukázat jim, jak
správně v určitých krizových situacích postupovat.
Ve středu z nás byli malí modeláři.
Nevšední povolání, pro většinu lidí pouze
koníček. Tuto profesi jsme zvolili proto, že
v Polici nad Metují právě před rokem vzniklo unikátní Muzeum papírových modelů,
které je svým rozsahem 1200 exponátů největším na světě.  A ne všichni se tam už byli
podívat. Proto byla v muzeu  připravena exkurze s poutavým výkladem a spoustou dá-

Náš pohádkový týden začínal každý den
v osm hodin. Po půlhodince volné herny následovala svačinka, po ní každý den zahrání si jiné pohádky a odpoledne vycházka.
V pondělí jsme si pohráli v Pellyho parku,
v úterý na hřišti na sídlišti, ve středu v areálu zahradnictví Zobal, předposlední den
jsme vyrazili s vlastnoručně vyrobenými
dalekohledy do altánu na vyhlídku nad Policí a poslední odpoledne jsme se vyřádili
při diskotéce v zahradě základní školy. Na
obědy jsme chodili do Družstva vlastníků
– porce byly vydatné a jídlo i pití nám moc
chutnaly. Po obědě následoval odpočinek,

rečků. Odpoledne
jsme strávili modelováním misek.
Čtvrtek potěšil
hlavně kluky, byli
jsme hasiči! Nejprve jsme si opět
představili některé z pojmů, které
k povolání neodmyslitelně patří, a
po svačince jsme
vyrazili na exkurzi.
Poličtí hasiči nás
přivítali s otevřenou náručí. Opravdu se nám věnovali

naplno a děti si to
náramně užily. Seděly v hasičském
voze, stříkaly z hadice, viděly staré
čerpadlo, záchranné vyprošťovací pomůcky aj. Záměrem
bylo znovu zdůraznit důležitost a nebezpečnost tohoto
povolání,
stejně
jako vyzdvihnout
ochotu riskovat životy pro bezpečí
ostatních.
Posledním povoláním se stal
sportovec. Pátek
byl dnem sportovním, slavnostním a posledním. Děti si proběhly překážkovou  
dráhu s různě obtížnými úkony. Dále pak

leckteří i usnuli. Kolem 15. hodiny se táborníci rozcházeli domů. Vyvrcholením týdne
bylo sehrání představení Bouda budka a
Červená karkulka pro rodiče a prarodiče.
Moc jsme si pohádkový týden společně
užili!
Martina Macounová a Dan Klimeš
(a my z MC jsme moc vděčné všem, které
baví - navzdory dřině s tím spojené - trávit prázdninový čas s dětmi, u toho je pobavit i vzdělávat, a ulehčit při tom od starosti rodičům, kteří jsou v práci – oběma
Martinám, Zuzce i Danovi DÍKY!)

šipkovanou s vědomostními úkoly, které nabyly během týdne.  Odpoledne jsme strávili
u koní, kde pro děti byla připravena krátká
ukázka drezury, vysvětlení pojmů potřeb
v jezdectví (ohlávka, bičík apod.) a nakonec
jízda na koni. Táborovou tečkou byla pro
každého účastníka medaile, šampaňské a
dort.
Bylo to krásné! Tímto díky: všem malým
táborníkům, byli jste úžasní J, Zuzce Bornové za skvělé nápady a výbornou souhru
při vedení tábora  J, Hele Šikutové za pomoc při sportovní dráze, polickým hasičům
za jejich ochotu nám představit jejich povolání, Martině Váňové za možnost prohlédnout si Muzeum papírových modelů, Elišce
Žákové za pomoc v prostorách MC…
Zvláštní poděkování: Kristýně Skálové
a Míšovi Šolcovi za pomoc při přípravě svačin J
S pozdravem vedoucí tábora
Martina Junková

Polickou pouť jsme zpestřili programem pro
nejmenší děti v klášterních zahradách.

Hlavním cílem bylo umožnit rodičům
nejmenších dětí posedět nebo pohrát si ve
stínu a klidu, slevit si od hluku hlavních
atrakcí na náměstí. Zahrady jsme využili jako volný herní koutek s výtvarnou dílničkou, kde si děti vyráběly malou sovičku,
tiskaly, vymalovávaly a vystříhávaly oblečení na papírovou panenku. Soutěžící děti
dostaly také nějakou sladkost nebo pastelky. Dětem, dychtícím po pomalovaném obličeji, jsme udělali radost a motýlci, kočičky,
pejskové, tygříci, piráti pak běhali po celém
Kvíčerově. Vzhledem k parnému letnímu počasí bylo po celou dobu všem k dispozici pití.

Děkujeme především  Bylince (Martině Noskové) za vedení výtvarné dílničky, dědovi
(Boo) Vrabcovi a všem dalším dobrovolníkům za pomoc při organizaci. Výtěžek  dobrovolného vstupného použijeme  při  další
akcích pro děti .
Helena Pohlová
Aktuality ohledně dopoledních programů i odpoledních kroužků v MC od
začátku školního roku průběžně aktualizujeme na www.mcmamina.cz, s případnými dotazy se obracejte na tel.
773 903 029 nebo mailem na mcmamina@centrum.cz.
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Obrazové ohlédnutí
Den otevřených dveří ve firmě HAUK s.r.o. se vydařil
„V neděli to ve firmě ožilo…“

Dne 18. srpna 2013 se za velice příjemného letního počasí konal Den otevřených
dveří ve firmě HAUK s.r.o. v Polici nad Metují.
Výrobní prostory této rodinné firmy
shlédlo přes 4000 návštěvníků, kteří mohli
využít i posezení s občerstvením a shlédnout bohatý doprovodný program. Vystoupila velice milá a usměvavá Michaela
Dolinová, která celý program také uváděla. Z dalších účinkujících to byla Madalena
Joao, Markéta Konvičková, Michal David
Revival a překvapil i kouzelník Mr. Carlo. Všichni navštěvníci se mohli seznámit
se současným stavem těchto výrobních
prostor, které současní majitelé koupili od
Veby a.s. ve velmi špatném stavu.
„Veškeré rekonstrukce probíhaly postupně a s neustálým navyšováním výroby
jsme byli nuceni přistavět další haly. Budování prakticky ještě není u konce, chybí
příjezdová komunikace a není dokončeno

sportovně – relaxační centrum, které bychom chtěli dát k dispozici zaměstnancům
k pořádání různých společenských akcí“
říká majitel firmy a člověk, který má největší zásluhu na vybudování nových výrobních
hal a příjemného prostředí okolo firmy pan
Josef Hauk.
Někteří z návštěvníků dokonce více ocenili nádhernou zahradu se skalkou v přilehlém areálu.
Výrobní program firmy HAUK s.r.o. je
obsáhlý, zahrnuje výrobu pro automobilový průmysl v oblasti lisování, svařování a
výrobu autokoberců především pro ŠKODA
AUTO a.s. Mladá Boleslav, Kvasiny, ale i pro
další odběratele v Evropě. A   tak např. takovou svařovnu je možné v ČR vidět už jen
pouze ve firmě ŠKODA AUTO a.s. a ve firmě
EMERGE s.r.o.
Děkujeme KHV Metuje – klubu historických vozidel, který poskytl veterány znač-

ky ŠKODA a autobus RTO, kterým byla zajišťována kyvadlová doprava z náměstí do
areálu firmy, a panu Exnerovi za zajištění
občerstvení.
Ti, kteří se této akce zúčastnili, jistě nelitovali, že přišli.
Za organizační tým
Ivana Řehořová

Polický měsíčník - září 2013 - strana 21

S K A U T S K É OK É N K O
Letošní prázdniny jsme vyrazili hned
na tři tábory. První byl tábor Medvíďat
– předškoláků s rodiči. V druhé půlce
července vyrazily světlušky na tábor do
západních Čech. Skauti, skautky a starší
vlčata se ve stejné době vypravili na dva
týdny tábořit na Trutnovsko. Jak se dařilo nejmladším táborníkům jsme psali již
v minulém čísle a teď přijdou na řadu dva
další tábory.

Pátrání po ztraceném receptu
pana Sacharina

V sobotu 13. července 2013 se náš dívčí oddíl světlušek vydal na skautský tábor.
Sešly jsme se na Žďárské zastávce a o několik minut později jsme již směřovaly do
vzdáleného koutu České republiky, do Západních Čech. Čekal nás veliký úkol. Vyřešit
záhadu ztraceného receptu pana Sacharina.
Nás, jakožto mladé, nadějné detektivy, obvolal pan Sacharin, mistr cukrář,
abychom mu pomohly s jeho dlouhostoletým trápením, s pátráním po receptu na
tradiční pochoutku Delikatesní Ratatytle, který se v jeho rodině předává z
generace na generaci po celá staletí, ale v roce 1874 byl ukraden a
Sacharinové se marně snažili jej vypátrat. Léta uplynuly, stopy po zločinu
zmizely, potenciální svědci jsou již
v hrobě a najatí pátrači se spíše
upínají k blábolům než ke kriminalistice. Proto se pan Sacharin rozhodl pro
něco nového. Dozvěděl se o naší mimořádné detektivní škole a okamžitě
kontaktoval naše profesory, aby vyslali své studenty a pomohli mu. My jsme
neváhali a vydali se na cestu. Na případ jsme nebyli sami. Naši kolegové z
druhé detektivní školy se rozhodli, že pomohou. A tak se k nám po cestě přidal
30. oddíl Střelka, Plzeň (smíšený oddíl vlčat
a skautů).
Cílová stanice byla Třemešné pod
Přimdou. Hned po příjezdu nás přivítal kamarád pana Sacharina. Ubytovali
jsme se v domě pana mistra cukráře a
v podvečer nám sám pan Sacharin ukázal stroj času, který bude naším pomocníkem při hledání zločince, avšak
k jeho spuštění jsou potřeba diskety,
které jsou nyní ve vlastnictví Pidižmíků (Sacharinových pomocníků). Ti utekli z jeho
továrny, když se recept ztratil
Každý den jsme objevili jednoho Pidižmíka, který měl disketu u sebe, vhodili
ji do stroje a ukázala se nám scéna, která představovala to, co se odehrálo
před a poté co byl recept odcizen. Jednotlivé scény jsme si zapisovali a
pomalu odhalovali, kdo zločin spáchal. Naše práce byla po celou dobu
hodnocena. Každý večer jsme se sešli v naší společné kanceláři. Naši
nadřízení nám dali kameny vážnosti,
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podle toho, jak se náš tým po celý den
snažil.
Výsledky
byly
zaznamenány do grafu úspěšnosti a poté jsme již
volali panu Sacharinovi, jak se nám daří
postupovat s případem. Samozřejmě
jsme museli podstupovat i různé detektivní práce, zkoušky a cvičení. Vyřešit
úkol s azbukou, dokázat si postavit svou
týmovou kancelář a zvládnout noční
šichtu. To vše jsme úspěšně zdolali a po 12 dnech usilovné práce, došli
k závěru. Recept byl ukraden nejlepším přítelem pana Sacharina a jeho
babičkou. Pátrání nás zavedlo do míst
hradu Přimda a tak jsme se s vidinou
vítězství vydali na ono místo. Všechno
klaplo podle našich předpokladů. Recept
jsme přeci jen objevili a mohli ho slavnostně předat panu Sacharinovi. Ten
nám s velkou radostí nechal zhotovit
Delikatestní Ratatytle. Byl to jeho dík
za naši skvěle odvedenou práci. My jsme
měli tu čest, opět po tolika dlouhých
letech, okusit tak výjimečnou pochoutku, jako je Delikatesní Ratatytle. Byla
velká hostina a celý Sacharinův dům i s jeho
služebnictvem se veselil.
Bylo nám ctí pracovat pro tak výjimečného cukráře. Snad se někdy opět
shledáme.

Lenka Burešová - Smíšek

Údolí strachu

Skauti a skautky z našeho střediska se
letos vydali na samostatný tábor nedaleko
Žacléře do městečka Brimstone. V mnohém
to pro nás bylo nové, ale myslím, že jsme se
i s tábornickými zapeklitostmi, vařením na
kamnech, klíšťaty a odřeninami vypořádali
bravurně.
Do této oblasti jsme se vydali pátrat po
vzácných broucích, ale naše bádání hned
první večer přerušily výstřely. Nedaleko
městečka se stala vražda. Obětí byl místní občan pan
Douglas.
Hned
večer jsme o tom
odeslali telegrafem zprávu do
Londýna a další
den nám dorazili
na pomoc detektivové Sherlock,
Marvin a Merdock.
Požádali
nás o pomoc se
zapeklitým případem. Následující týden jsme
pracovali
pod
jejich taktovkou   
- vyslýchali obyvatele, cvičili se
v detektivních dovednostech, zjišťovali informace o
případu a stopo-

vali podezřelé. Naše pátrání mělo překvapivý závěr – mrtvým nebyl pan Douglas, ale
jakýsi americký cizinec, kterého Douglas
zavraždil, měl k tomu své důvody. Mluvili
jsme jen s paní Douglasovou. Ta nás požádala, jestli bychom nevyrazili do Ameriky,
kde její manžel žil a nezískali jeho deník,
který pomůže vysvětlit důvody, které ho
vedly k zavraždění cizince. Vypravili jsme
se tedy na cestu do Ameriky, byla náročná,
museli jsme lodí a pak pěšky do Chicaga,
kde začínalo naše pátrání. Poté jsme se dostavníkem přesunuli do Vermisského údolí
kde Douglas nějakou dobu pobýval a stýkal
se s místními brakýři – padouchy. Deník se
nám podařilo získat a pan Douglas nakonec
před soudem obstál a nebyl odsouzen za
vraždu. Co v deníku bylo, ale neprozradíme.
Naše pátrání i obsah deníku zaznamenal
Arthur. C. Doyle do knihy s názvem Údolí
strachu, a kdo se chcete dozvědět více, tak
si knížku přečtěte, stojí to za to!
Fotografie z obou táborů můžete nalézt
na: www.skautipolice.cz u jednotlivých oddílů.

Přemýšlíte co s volným časem vašich dětí? Nechte své děti vyrůst
ve skautu!... a dejte jim příležitost
zažít neuvěřitelné zážitky se
svými kamarády z oddílu!

Bereme každého, kdo se nebojí zažít
něco nového a poznávat nové lidi. Nepotřebuje   fyzickou zdatnost, zkušenosti,
ani dobré známky. Oddíly jsou rozdělené
podle věku dětí, scházíme se v klubovně v ulici Na Babí (vedle školní jídelny).
Přesné časy schůzek a kontakty na vedoucí můžete nalézt na

www.skautipolice.cz

Za skautské středisko Haňďa Mazancová

Broumovská
NOVINKY FILATELIE
nemocnice má nové
ordinace i zázemí pro Vlastní známky
Vlastní známka je druh písmenové
zdravotníky
známky, která umožňuje klientovi přímo do

Tři nové ordinace,
odběrová
místnost,
pracovny sester,
opravená biochemická laboratoř i moderní úložiště odpadů vznikly v nemocnici v Broumově díky právě skončené
rekonstrukci. Tato stavba vyšla Královéhradecký kraj na necelých 6 milionů
korun. Nová či rekonstruovaná zdravotnická pracoviště budou pacientům sloužit v dosud nevyužívaných nemocničních
prostorách.
„Broumovská nemocnice má v rámci
krajského zdravotnictví, především kvůli své
poloze, nezastupitelnou roli. Tomu odpovídají i logické a cílevědomé proměny tohoto
zařízení: od roku 2010 se tam uskutečnily
rekonstrukce za bezmála 30 milionů korun,“
řekl královéhradecký hejtman Lubomír
Franc.
Díky stavebním úpravám začnou v nemocnici působit jeden plicní a dva praktičtí
lékaři. Jejich ordinace vznikly v prostorách
bývalého oddělení léčebny dlouhodobě
nemocných. Nové jsou také šatny a denní
místnost pro zdravotníky kuchyň či sociální
zařízení pro zaměstnance nemocnice, které
v této části nemocnice dosud chybělo. Moderní jsou nyní také prostory pro odkládání
použitého zdravotnického materiálu či nebezpečných odpadů.
Před dvěma lety se díky krajské investici dočkalo modernizace 35 lůžek interního
oddělení a 70 lůžek oddělení následné péče.
Celkem tam díky rekonstrukci tehdy přibylo 20 lůžek. V broumovské nemocnici, která
je součástí Oblastní nemocnice Náchod, má
také své výjezdní středisko - Zdravotnická
záchranná služba Královéhradeckého kraje.
Prostředí v broumovské nemocnici
se zlepšilo i díky finančním prostředkům
Nadačního fondu HOSPITAL Broumov. Nadační fond nakoupil a předal ON Náchod
(pracoviště Broumov) do bezúplatné výpůjčky v letech 2009 – 2013 majetek v celkové hodnotě cca 1 900 tis. Kč. Konkrétně
se jedná o 22 ks pečovatelských polohovacích lůžek oddělení lůžek následné péče,
kompletní vybavení pokoje s charakterem
lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty s
dostupností jednotky intenzivní péče (4ks
lůžek, 2 kardiacká křesla), 35 ks kompletů
(elektrické lůžko, noční a jídelní stolek) na
oddělení interny a 22 ks infuzních stojanů
k lůžkům interního oddělení v celkové částce 19 tis.
Kč. V současné době nadační fond soustřeďuje finanční prostředky na nákup
křesel pro klienty oddělení
lůžek následné péče.
Imrich Dioszegi a Eva Blažková

vymezené obrazové části umístit jakýkoliv
vlastní motiv nebo logo své firmy. Vlastní
známka je vydávána jako personalizovaná
výplatní písmenová poštovní známka (s
možností dotisku) a lze ji použít jako doklad
o úhradě ceny poštovní služby poskytované
Českou poštou. Známka je tištěna na samolepící papír a je vydávána na tiskovém listu
se známkami oddělenými zoubkovaným
násekem, doplněným o unikátní atypickou
modifikaci, sloužící jako bezpečnostní prvek. Nadšenci využili této možnosti a propagují polická výročí.

Vzpomínka na výročí před deseti lety,
kdy Police slavila 750 let od založení:

Za filatelisty S. Plachta

PODĚKOVÁNÍ

V tomto roce, kdy si připomínáme výročí 760 let od založení Police, vydal pan
PharmDr. Jiří Pavel známku s polickou radnicí a k výročí 800 let od příchodu benediktinů do našeho koutu známku s polickým
kostelem. Tyto známky si můžete u pana
Pavla v lékárně zakoupit.

V pátek 16. 8. 2013 jsme se
jako každoročně vydali na Polickou
pouť, kde bylo velmi mnoho atrakcí.
Děti tu prožily velmi příjemné odpoledne plné krásných zážitků, na
které budou ještě dlouho vzpomínat.
Rádi bychom upřímně poděkovali
panu Janu Janečkovi, který nám poskytl bezplatné vstupy na atrakce a p. Petru Zímovi, který nám vše zprostředkoval a zajistil nám občerstvení. Vzorně
se postarali o hladký průběh celé akce.
Ještě jednou děkujeme.
Děti a vychovatelé
z Dětského domova v Broumově.

Uvědomování si Kršny

Výňatek z knihy Bhaktijóga
Duše, živá bytost je věčná a nezaniká
se zánikem hmotného těla, nýbrž obdrží nové tělo svých tužeb (karma). Každá
živá bytost je nedílnou součástí Šrí Kršny,
Nejvyšší osobnosti, Božství a má k němu
vztah jako jeho věčný služebník. To je
základní poznání, které člověk musí mít,
aby si uvědomil Boha, Kršnu, své vlastní
postavení a smysl své existence. Uvědomování si Kršny není žádná sektářská
nauka a existuje věčně. Písma říkají, že je
přístupná každému člověku bez ohledu
na to v jakém postavení či zemi se narodil. Toto poznání se předává z učitele na
žáka nepřerušovaným řetězcem posloupnosti duchovních učitelů, která začíná Šrí
Kršnou, Nejvyšší osobností Božstva. Uvědomování si Kršny přinesl na západ jeho
Božská Milost A. C. Bhaktivedanta Swami
Prabhukada v roce 1965.
Markéta Jandová
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ROZHOVOR ...
JAN JANEČEK

Pořadatel Kvíčerovské pouti a
kolotočář

Rozhovor jsme dělali v pátek, kdy pouť
už „frčela“, kousek za náměstím u maringotky pana Janečka. Slyšeli jsme pouťový ruch a
občas zahlédli rozzářenou dětskou tvář…

Do Police jezdíte už řadu let. Kolik přesně?
Do Police jsme letos přijeli už po sedmnácté. Ale jezdili jsme sem i dřív, když ještě žil otec, který dělal „placmajstra“ u PKO
Hradec Králové (pozn. PKO – Park kultury
a oddechu, organizace která mj. spravovala
zábavní podniky po celé republice). To znamenalo, že organizoval rozmístění atrakcí a
dělal to asi pětadvacet let.
Takže pokračujete v rodinné tradici.
Ano. Jde to s námi z pokolení do pokolení.

Vychováváte si i Vy nějakého svého následovníka či nástupce?
Samozřejmě. Mám dva syny a snažím
se je do práce zapojovat. Ale musím říct,
že mladá generace k tomu moc netíhne.
Současná doba má jiné priority, ale dělám
všechno pro to, abychom pokračovali dál.
Táta na nás kouká ze shora a má z nás snad
radost.

Kolik je v tuto chvíli atrakcí na náměstí?
Abych se přiznal, tak přesně nevím. Ale
je tady devět velkých atrakcí a nějaké malé,
které nemám přesně sečtené. Nejsem totiž jediný pořadatel. Vlastně jsme rodinný
podnik. Je tady naše matka a moji tři bratři:
Karel, Václav a Hynek a každý se staráme o
určitou část pouti.
Romantická představa o životě „kolotočářů“ je taková, že se na jaře seberete,
vyrazíte do světa a vrátíte se až na konci
podzimu. Jaká je skutečnost?
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V podstatě to tak je. Většinou na Velikonoce vyjíždíme do ulic, začínáme v Kutné
Hoře a celý rok jezdíme po republice. Za tu
dobu děláme kolem pětadvaceti akcí.

Dá se nějak říci, na kolik je Vaše práce ještě taková ta romantika, kdy každý víkend
jste jinde a nakolik je to už komerce?
Řeknu to asi takhle: jsou akce, ke kterým
romantika patří. Kam jezdíme už spoustu
let, kde to známe a kam se rádi vracíme. Jezdíme tam třeba o dva tři dny dříve a užíváme si svůj klid, projdeme se městem a jeho
okolím. A pak jsou samozřejmě místa, kam
přijedeme, rozbalíme to a po skončení hned
odjíždíme. Všechno ale nelze dělat jen pro
„prachy“ a k naší práci patří i kus tradice.
Snažíme se atrakce nezdražovat, abychom
nezabili pouť. Můj táta říkal, že platí, „že někdy míň znamená víc“ a já se toho snažím
držet.
A zrovna Police je místo, kam se opravdu těším. Přijíždím sem mezi prvními a odjíždím jako jeden z posledních. Rád se tady
projdu, za ty roky už tady mám i známé, které rád znovu potkám. S městem máme velice dobré vztahy, lidi mi tady přijdou vstřícní. Dá se říct, že sem jezdíme jakoby domů.
Kde jste byli, než jste přijeli sem do Police?
V Novém Bydžově na Vavřinecké pouti.
To je jedna z největších akcí. A před tím jsme
byli na „Porcinkuli“ v Hostinném. A z Police
odjíždíme do Pecky u Nové Paky, to je právě
jedno z těch nejromantičtějších míst.
Součástí pouti v Polici je ohňostroj, který
pořádáte. Kde se zrodil ten nápad?
Byl to takový rodinný nápad.
Po revoluci jsme se byli podívat
na Octoberfestu v Německu a
tam jsme se inspirovali. I v současné době jezdíme do zahraničí, protože nás řemeslo baví, ale
chceme a musíme inovovat.
První ohňostroje měly docela příznivý ohlas, tak jsme do
toho začali investovat trochu víc
peněz, aby podívaná byla ještě o
něco lepší. Pro letošek jsme pro
Polici zase trochu přidali, takže
zítra bude ohňostroj větší, než
byl vloni.
Jaká atrakce je podle Vás tou
nej?
Já si myslím, že je to horská dráha. A můžu říct, že patří
k nejoblíbenějším všude, ať už
v Čechách, nebo v Rakousku či
Německu.
A Vaše nejoblíbenější atrakce?
Pro mě určitě autodrom.
Hlavně proto, že pokaždé může
být jiný. Člověk může jezdit
popředu, pozadu, narážet do

ostatních…

Jak moc je logisticky složité pořádat
pouť?
Pro nás už ani moc ne. Dá se říct, že když
dojedeme na místo, tak každý ví, co má dělat. Samozřejmě tomu předchází prohlídka
místa. Většinou v zimě si místa, které tak
úplně neznáme, prohlédneme, vyfotíme,
načrtneme plánek, potom už je to spíš rutina. Přeci jen to děláme pětadvacet krát do
roka. Snažíme se poslední „úpravy“ dělat až
těsně před začátkem, abychom město narušili co nejmíň, aby mohlo co nejdéle normálně fungovat, co se týče třeba průjezdnosti
nebo zásobování.
Trochu odlehčíme vážné téma: jdou na to
dobře „balit“ holky?
No, já jsem už ženatej… (smích) Ale je to
asi trochu výhoda, protože člověk přece jenom dělá něco, co není úplně běžné.

Zdá se nám, že trochu ubývá takových
těch „klasických“ atrakcí. Střelnice, řetízák, dětský kolotoč, houpačky…
Dá se říct, že zrovna střelnice byly dlouhou dobu na ústupu. Moc nefungovaly, lidi
se tam nehrnuli, ale v posledních dvou
třech letech zase přichází do módy. Ale my
jsme měli střelnici vždycky. Neumím si bez
ní pouť vůbec představit. Přestože mám
rád moderní atrakce, tak střelnice tady být
musí. Je to taková klasika.
Takže o papírové růže nepřijdeme?
Určitě ne.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový školní rok

Léto pomalu končí, prázdniny jsou za
námi a je tu nový školní rok. S odvahou, novým elánem a Božím požehnáním, se jistě
podaří dosáhnout dobrých výsledků, abychom byli národem nejenom pracovitým,
ale i vzdělaným. S ostatními předměty bude
ve škole a ve farní místnosti probíhat také
výuka náboženství - křesťanská výchova,
kterou zajišťuje polické děkanství. Vyučovány budou všechny třídy od 1. do 9., spojené do několika skupin, v obvyklém rozsahu
1 hodina týdně. O přesných termínech vyučovacích hodin pro jednotlivé skupiny není
ještě rozhodnuto. Potřebné informace sdělí
děkanství.  První hodiny vyučování proběhnou v týdnu od 16. do 20. září.  
Přejeme všem školákům a studentům
úspěšný nový školní rok a rodičům dostatek
trpělivosti a moudrosti.
V církvi   prožíváme období mezidobí.
K významným  událostem měsíce září, kromě uvedeného začátku nového školního
roku, patří bezesporu Slavnost sv. Václava,
kterou prožijeme 28. září. V tento den se
také bude konat tradiční Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi, pořádaná
Arcibiskupstvím pražským, Českou biskupskou konferencí, Kapitulou sv. Kosmy a
Daminána, farnostmi Brandýs nad Labem a
Stará Boleslav a městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.   Duchovními centry
slanosti budou basilika sv. Václava a poutní
chrám Nanebevzetí Panny Marie, v němž se
také nachází vzácné Palladium země české,
s bohatou historií. Hlavním bodem programu bude poutní mše svatá na Mariánském
náměstí, které bude předsedat kardinál Dominik Duka. Pouť bude doprovázena bohatým kulturním programem.  
Základ slova palladium je nepochybně
odvozen od řecké bohyně Pallas Athény a
konkrétně označuje její kultovní zobrazení
v bojovém ustrojení, se štítem a kopím. Přeneseně se takto nazývají také posvátné předměty uctívané jako symbol ochrany - v našem případě se jedná o kovový obraz Panny
Marie s Ježíškem, o kterém se věří, že chrání
české země. Až do komunistické éry v letech
1948 - 1989 byl jedním z nejdůležitějších
symbolů české státnosti. Jeho historie sahá
podle legend do dob počátků křesťanství v
našich zemích. Legendy praví, že Palladium přinesl sv. Metoděj, když přišel se svým
bratrem sv. Cyrilem na Velkou Moravu šířit
křesťanství. Věnoval ho sv. Ludmile, manželce českého přemyslovského knížete Bořivoje,
u příležitosti jejího křtu. Pro jeho byzantský
původ svědčí kov, ze kterého je vyroben, totiž
tzv. korintská měď. Jedná se o směs různých
kovů, která prý vznikla po dobytí města Korintu Římany: Ti město zapálili, a protože
bylo plné zlata, stříbra a dalších kovů, žárem se vše roztavilo a teklo potůčkem do

moře, kde směs ztuhla. Posléze byla z moře
vybírána a ceněna nad zlato. Sv. Ludmila si
obrazu velmi vážila a uctívala jej, stejně jako
její vnuk svatý Václav, kterého vychovávala
a jemuž Palladium také odkázala. Václav
s sebou vozil Palladium všude - a pokud jel
do bitvy, nebo se musel účastnit nelehkých
vyjednávání, nosil ho dokonce zavěšený na
hrudi. Když byl sv. Václav roku 929 nebo 935
zavražděn ve Staré Boleslavi svým bratrem
Boleslavem, pozdějším knížetem Boleslavem
I., jeho sluha Podiven sejmul Palladium z
mrtvého těla svého pána a zakopal jej. Podivena pak dostihli Václavovi vrazi a pověsili
ho. Další legenda praví, že Palladium bylo
nalezeno až kolem roku 1160 při orání. Od
těch dob bylo umístěno ve Staré Boleslavi, u
hrobu svatého Václava, v němž byl uložen po
3 roky, než bylo jeho tělo převezeno do Prahy.

21. září - 	 Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty
22. září - 	 25. neděle v mezidobí
27. září - 	 Den Charity
28. září - Slavnost SV. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA,hlavního patrona
českého národa, státní svátek
29. září - 	 26. neděle v mezidobí (svátek
sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů)
Pořad bohoslužeb v tomto období bude
jako obvykle:
• v úterý a v pátek mše svatá od 17.00
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 v úterý a v pátek 16.00 17.30 hod., ve středu 9.15 - 10.00 hod.
Za římskokatolickou farnost Jan Troutnar

V uplynulé době městská policie:

Dnes se historikové přiklání k verzi, že obraz
byl pravděpodobně přetaven, takže podoba,
kterou vidíme, je z pozdějších let, nejspíše
až z 15. století, kdy je jeho existence již spolehlivě doložena. Nicméně, materiál, ze kterého je vyroben, je skutečně starší a pochází
pravděpodobně z Byzance. Předpokládá se,
že dnešní podoba, alespoň co do proporcí a
kompozice, se příliš neodchyluje od té původní. Palladiu, jak již název napovídá, byly
připisovány mnohé zázraky. Do Staré Boleslavi za ním proudily procesí poutníků. Za
třicetileté války (1618 - 1648), bylo, jakožto
důležitý symbol české státnosti, ukradeno
Švédy. Podařilo se však získat zpět do Staré
Boleslavi, kde je uchováváno dodnes.

Liturgický kalendář
1. září - 	 22. neděle v mezidobí, cyklus C
8. září - 	 23. neděle v mezidobí (Svátek
Narození Panny Marie)
14. září - 	 Svátek Povýšení svatého kříže  
15. září - 	 24. neděle v mezidobí
16. září - 	 Památka sv. Ludmily, mučednice
- Den církevních škol

• Zajišťovala průběh Kvíčerovské pouti. Jednalo se za posledních dvacet let o jednu
z nejklidněji probíhajících poutí. Drobné
věci byly řešeny bezodkladně ihned. Poděkování patří všem občanům za toleranci, pořadatelům doprovodných akcí za
odvedenou práci, panu Janečkovi, majiteli
atrakcí, za bezvadný a solidní přístup.
• Městská policie kontrolovala veřejný pořádek ve městě… Doba prázdnin přináší
v této oblasti mnoho věcí navíc - drobná
posezení, soukromé oslavy, sezení v restauračních zahrádkách, hudební produkce. Lze však konstatovat, že vše z větší části probíhá v mezích. Čas od času lze někde
zaznamenat porušení pravidel. Tyto věci
byly prozatím řešeny domluvou a bez dalších sankcí.
• MP kontrolovala ve větší míře provoz koupaliště. I zde se bohužel najdou návštěvníci, kteří nemíní respektovat řád koupaliště, ale bohužel nerespektují mnohdy ani
upozornění personálu, který je za provoz
a bezpečnost odpovědný.  To je smutné.
• Městská policie asistovala po střetech vozidel se zvěří. Prosíme, pamatujte jako řidiči na tuto možnost.
• MP přijala celou řadu stížností, z nichž
vybíráme - štěkající pejsek ve Smetanově
ulici, který bez přestání proštěká několik
hodin, kdy majitelé nejsou doma, ta samá
stížnost přišla i ze sídliště, krádež železa
v družstvu s kuriózní kulisou. Řadu podnětů jsme získali od občanů, kterým některé věci nejsou lhostejné.
• 7. září budeme tradičně zajišťovat závod
horských kol Rallye Sudety, konkrétně
přejezd přes Pasa. V dopoledních hodinách lze tedy předpokládat drobná zdržení dopravy v těchto místech.
Hezký zbytek léta…
ved. strážník Petr Zima
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Mladší fotbalová přípravka v létě

Jednoho krásného červencového dne,
v časných ranních hodinách, těsně před
polednem, si mladší trenér nebyl jist, co
se s ním děje. Zda mu již náhodou netáhne
na osmdesátku nebo se neblíží výročí zlaté svatby. V jeho bydlišti v Suchém Dole jej
totiž navštívila starostka města Police nad
Metují. Její návštěva však, jak se záhy ukázalo, měla účel daleko prozaičtější. Paní
starostka nás na začátku prázdnin navštívila v polické školní tělocvičně při pořádání
„Fotbalové školičky“. A přestože návštěvu
ukončila ještě před začátkem společenské
části soustředění, zapomněla ve škole mikinu a přišla si tudíž po několika týdnech(!) do
úschovny pro ni. Tímto se omlouváme „našim“ maminkám, že jsme je podezřívali ze
zapomnětlivosti. Mimochodem, v úschovně
je ještě uložen batoh Jardy Zemka, bílé boty
a zelená mikina od neznámého majitele.
V červenci jsme podobně jako loni pořádali tréninky na hřišti v Suchém Dole.
Oproti minulému roku byla však letos účast
poněkud slabší. Rodiče pravděpodobně
více propadli cestování do Chorvatska, aby
se v letošním horkém létě alespoň trochu
v jižních krajích ochladili. Případně děti na
prázdniny odveleli k babičkám, aby si od
nich oddechli a v klidu se mohli věnovat
jeden druhému (snad se to za několik let
projeví ve zvýšení počtu fotbalových talentů). Dokonce máme podezření, že se cesta
do Suchého Dolu zdála v letošních vedrech
pro některé rodiče příliš náročná. To nám
potvrdil například Matěj Danihel, který
byl sice celé prázdniny doma, ale taťkovi
se jezdit tak daleko až ze Žďára nechtělo. A
rodina Hlaváčkova si na cestu po Evropě do
kufru ani nepřibalila míč. Inu, děti prozradí
všechno.
Ale kluci, kteří na trénink přišli, si vždy
fotbal docela dobře zahráli. Někdy sebou
vzali i kamarády, kteří hrají v jiných klubech, například v České Skalici, ve Studnici
nebo Velkém Poříčí. Náhodný kolemjdoucí
by se při pohledu na některý z tréninků asi
docela dobře pobavil. V brance dcera maminky Šrůtkové se sádrou na ruce, v útoku obdobně vybavený „sádrový panáček“
Standa Rubáček. Proti němu jeho stokilový tatík, kulhající po operaci meniskusu, a
mladší trenér v brance, který nemohl udělat ani krok z důvodu svalového zranění. A
mezi nimi tápající Šimon Šrůtek, po nočním
útoku komárů, na jedno oko nevidící. Estetickou úroveň tréninků tak zachraňovala
alespoň maminka Šrůtková, která posilněna
utopencem a pivem zahájila svoji fotbalovou kariéru na postu brankáře.
Z letošní účasti nemohl mít příliš velkou
radost ani vedoucí Suchodolské restaurace.
Čest rodičů alespoň na poslední chvíli zachránil děda Krmaš se svým zetěm Petrem
Vítem a Otou Maryškou. Všichni pak bez
vážnějších problémů absolvovali i terénní
jízdu na kole domů, již pod potemnělou ob-
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lohou, bez sebemenšího zranění.
Jak trénink v Suchodole začal, tak bohužel i skončil. Při prvním tréninku si při likvidaci penalty zlomil ruku Standa Rubáček a
při posledním Sebastian Hlaváček…
Začátkem srpna jsme se přesunuli
na výborně připravený trávník do Police.
Správce hřiště by asi byl nejraději, kdyby se
celý podzim na hřišti nehrálo a na trávník
se chodily dívat jen exkurze. Ale co se dá dělat, doma se koberec také pošlape.

Projevila se zodpovědnost nově
vzniklého trenérského týmu, který se dostavil v plném počtu. Kromě stávajících
trenérů i Michal Steiner, Jakub Hauschke
a Marek Plný. Vzhledem k počtu svěřenců
se na prvním tréninku mohl každý trenér věnovat jednomu svěřenci. Další týden

však již účast byla lepší. Potěšila i účast maminky Renaty Klímové ze Suchodola, která
přišla s dcerou Lucií a synkem Zdendou.
Tomu však jsou teprve tři roky a většinu
tréninku jen proseděl na míči. Zatím však
ani osobní přitažlivost trenérů neměla vliv
na rozhodnutí některých maminek, aby své

ratolesti na fotbal přihlásily. Kromě již dříve
zmíněné paní učitelky Meierové, která svému synkovi nedopřála fotbalový trénink ani
jako odměnu za poměrně slušné vysvědčení, nemůžeme opomenout také Ivetu Vítkovou ze Suchodola. Ta se svým velmi talentovaným šestiletým synkem Tomášem nechce
jezdit hrát fotbal za hranice katastru obce. A
to je určitě škoda.
Začátkem září začínají mistrovské turnaje přípravek ( 7. 9. a 21. 9 od 9:00 na
hřišti v Polici nad Metují), od letošního
podzimu rozdělených na starší a mladší.
Turnajů se tudíž každý týden až do konce
října zúčastní 2 naše mužstva, a tím pádem
máme dvojnásobně větší šanci na naše další
slavná vítězství.

Tréninky fotbalové před přípravky, mladší a starší přípravky vždy v
úterý a ve čtvrtek od 16:00 na hřišti!!! Těšíme se na nové členy.
Vojta Kvapil a Kamil Švorčík
zástupci trenérského týmu mladší přípravky

Výborný výsledek ve Walbrzychu

Člen Automotoklubu Police nad Metují Radovan Řezníček (viz foto) se ve dnech
10. - 11. 8. 2013 zúčastnil ve Walbrzychu
Mezinárodního mistrovství České republiky terénních motocyklů v enduru. Auto
klub KM Enduro Team v AČR zde v letošním roce uspořádal již druhý závod terénních motocyklů. Na jaře se zde jel endurosprint. Počasí tentokrát přálo. Radovan
Řezníček se se svojí motorkou KTM 450,
se startovním číslem 9, v kategorii Hobby
umístil v sobotu na výborném 5. místě a v
neděli na skvělém 4. místě. O kousek mu
tak každý den unikla „bedna“, a to přesto,
že ho v sobotu potkal defekt v podobě
píchnuté pneumatiky.
Sparingpartnera mu
dělal Jan Vajsar alias
Honánek, který se staral o zázemí a motorku, což na konečném
výsledku bylo znát.
Dalším
aktivním
členem je Petr Matěna,
který jezdí spíše motokros. Konkrétně se zúčastňuje Přeboru SMS
motokrosu Pardubice
„Materia Cup 2013“ ve
třídě Open. Dne 22. 6.
2013 se zúčastnil závodu v Opatově, kde
skončil na 11. a 13. místě a dne 13. 7. 2013 v
Žamberku, kde dosáhl
stejného výsledku, a

tak se po 6. závodech tohoto seriálu propadl na pořád velmi dobré 8. místo. Doufejme, že se mu v dalších závodech bude
více dařit a své celkové místo bude zlepšovat.
Velkou motoristickou akcí terénních
motocyklů bylo Mistrovství Evropy v
enduru, které se konalo ve dnech 24.-25. 8.
2013 v Uhlířských Janovicích, kam několik členů AMK Police zavítalo. Bohužel se
tyto závody jely v době mezi uzávěrkou
měsíčníku a jeho vydáním, takže případné dojmy se budeme snažit popsat v příštím čísle Polického měsíčníku.
Za AMK Police – Petr Dostál

Běh na Hvězdu
- dík za pomoc

Zapomnětlivost je problém... skoro
každý rok se mi stává, že při psaní článku
o Běhu na Hvězdu zapomenu na někoho,
bez něhož by se závod neuskutečnil vůbec, nebo ne v takové kvalitě, a jemuž se
sluší veřejně poděkovat. Letošek nebyl
výjimkou a mohu to omlouvat čímkoliv,
ale stalo se. Takže po euforii z toho, že vyšlo vše – peníze a ceny od sponzorů, počasí, skoro 200 lidí ze tří zemí, bezchybní
rozhodčí – se musím vrátit na zem.
Chtěl bych tedy dodatečně poděkovat
ještě pár lidem: Martině Váňové, ředitelce Muzea papírových modelů, za ceny pro
běžce a volné vstupné do tohoto jedinečného muzea pro každého (!!!) účastníka
závodu, včetně dětí, a její vstřícnost, kdy
s úsměvem řešila každý problém, Pavlovi
Frydrychovi za pomoc při značení trasy
běhu (a kdo to někdy dělal, ví, co to obnáší a kdy se vrací), oběma za pomoc při
regulaci dopravy, dohled nad bezpečností
a při samotném vyhlašování výsledků na
Hvězdě, kdy jsem se o spoustu věcí nemusel strachovat a vše bylo dokonale zvládnuté, a Dáše Hauschkové za všestrannou
pomoc od tisku propozic a plakátů, až
po otevření prostor MěÚ a kávu pro rozhodčí – a to ji čekala 8,9 km dlouhá trať.
Její zásluhou jsem také mohl uskutečnit
jeden z nápadů, kdy ke startu zněly krás-

Přeborníci okresu!!!

Cvičení žen při ASPV
Spartak Police nad Metují
Od 2. září 2013 opět začínáme cvičit. Všechny hodiny probíhají v malé tělocvičně ZŠ Police nad Metují.

Rozpis cvičení:
Pondělí

19,00 – 20,00 Kondiční posilování (R. Teichmanová)
Cvičení je organizováno jako tzv. kruhový trénink. Na jednotlivých 		
stanovištích se střídá aerobní cvičení s cviky posilovacími. Používá		
me různé náčiní – lehké činky, overbaly, velké míče, trampolínky. 		
Vždy první (novou) hodinu jsou všechny cviky vysvětleny. Poté se 		
hodina 3× opakuje a cvičenky cvičí samostatně na stanovištích 		
(podle karet s popisem cviků)
20,00 – 21,00 Cvičení starších žen (J. Zocherová)
20,00 – 21,00 Step-aerobic (J. Zocherová)
20,00 – 21,00 Posilování bez náčiní s vahou vlastního těla (J. Zoche-

Úterý
Středa
rová)
Čtvrtek
19,00 – 20,00 Step-aerobic a posilování (K. Brátová)
Od října se rozběhne i zdravotní cvičení. Jedná se o cvičení pomalejší, při kterém se vyrovnávají svalové dysbalance. Zkrácené svaly se protahují, ochablé se
posilují. Zdravotní cvičení začíná v úterý 1.10.2013 a pokračuje vždy v úterý a
čtvrtek 18,00 – 19,00. Těšíme se na Vás.
Cvičitelky ASPV
né a neoposlouchatelné tóny Smetanovy
Vltavy. Dokonalé ozvučení náměstí i prostoru před chatou Hvězda zajistil Miloš
Řehák, s nímž byla perfektní spolupráce.
Je vás ještě hodně a určitě i teď zapomenu: Ido, Heřmane, dík za podporu
města, TS za technickou pomoc a vodu na
Hvězdě, panu Kozárovi za autobusovou

Mladší žáci Police/Hronov B hrající v minulém fotbalovém roce okresní přebor se stali
přeborníky okresu.
Pro širší kádr v této kategorii jsme postavili
B tým. Ten si nevedl vůbec špatně. Soupeři nám
byli Broumov B, Meziměstí, Teplice, Stárkov.
Protože naše družstva jsou spojena Hronov/
Police, tak podzimní domácí utkání se hrála na
Polickém hřišti a jarní část v Hronově. V podzimní části soutěže jsme nepoznali hořkost porážky, a to hlavně díky tomu, že nás v některých
zápasech podpořily hráči A týmu. Jmenovitě
Ondra Nosek a Honza Ansorge. Za podzim jsme odehráli osm
zápasů s výsledkem osm výher a skóre 39 : 9.
V jarní části jsme už odehráli většinu utkání bez posil A týmu,
ale i přes to se nám podařilo udržet vedení v soutěži. Nejtěžším
soupeřem nám byli hráči Broumova, kteří nás dvakrát porazili.
Celkově se nám podařilo dvanáctkrát vyhrát a jen ve třech utkáních jsme ochutnali hořkost porážky, celkové skóre 65 : 26.
Nejlepší naši střelci

Ansorge, Nosek, Ducháč.

Poděkování ovšem patří všem, za své výkony si zaslouží pochvalu.
Sestava: Gorgán, Pohl, Nosková, Hofman, Starý, Rieger, Pohl, Ducháč, Krista, Lemfeld, Schrotter, Hofman Dan, Trojtl, Ansorge,
Nosek, Bitnar, Jirásek.
Trenéři: Starý, Ansorge.
Radek Starý

dopravu zpět, MP za zajištění křižovatek,
rozhodčím za dokonalou práci včetně
počítačového zpracování a tisku kompletních výsledků – já už jen četl. Děkuji i
všem ostatním, na něž jsem si teď zrovna
nevzpomněl a omlouvám se.
Jaroslav Mazač

Pozvání na turnaj v plážovém volejbalu
4. ročník

Pohár plný písku
pohodové polické pohárové plážové plácání
pořádá PEDRO

turnaj pro všechny příznivce této hry

trojice
kategorie : amatéři - sobota
soutěžáci - neděle
termín :
14. - 15 září 2013
místo :
přihlášky :

Police n.M.
do 8.9.2013 info viz propozice
propozice :

www.sskpedro.policenadmetuji.cz/plazak
Info : jansapetr@seznam.cz / 608 122 819
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MONOLOGY
VAGÍNY
25. 11. 2013
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

v Náchodě

Předprodej v síti Kupvstupenku.cz

jen!

há
a
z
j
e
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o
dpr

Pře

SSK Pedro Police nad Metují

pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
a s podporou sponzorů pořádá čtrnáctý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi …

sobota 21. září 2013 – 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
4 km běh

5 x 0,5 l
3 x 0,5 l

pití piva /10°/
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 …

muži, ženy
12:00 - prezentace
13:00 - nástup, zahájení soutěže

!!! 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

Přijďte posedět k dobrému pivu a
shlédnout bitvu hasičských družstev o
předposlední body do letošního ročníku
Náchodské hasičské ligy.
občerstvení zajištěno po celé odpoledne
Pořadatelé se těší na Vaši účast!
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Pronajmu garáž
u lomu u Radešova.
Info: 605 870 270

ANGLIČTINA
PRO VĚČNÉ
ZAČÁTEČNÍKY
Atraktivní, zajímavá výuka a individuální přístup.
Mám nenahraditelné zkušenosti a prokazatelné úspěchy na tomto poli.
Stručně a přehledně Vám řeknu všechno, co Vám škola zapomněla říct.

Kominík
Jiří Meier
Kostelní 103
Police nad Metují
54954

Tel. 723684834
- nabízím kontrolu a čištění spalinových cest v souladu s nařízením vlády
č.91/2010 sb.

Mobil: 602 581 708

Hledáme pronájem
chalupy
v Polici nad Metují a okolí
Mladí manželé s ročním dítětem hledají pronájem domku v Polici nad Metují
a okolí. Možnost dohody o spoluúčasti na případné úpravě či rekonstrukci
prostor.

Vojtěch Zavadil, tel. 608159100.

Pronajmu byt 2 + KK

v centru Police nad Metují
Cena 2.800,- Kč plus energie.
Topení plynové.

Tel.: 736 480 070

Pronajmu byt 2+1

v rodinném domě se zahradou
v Polici nad Metují. Vzdálenost do
centra cca 5 minut pěšky.

Tel.: 731 716 004

Pronajmu byt 3+kk
v centru Police n.Met. po celkové
rekonstrukci, částečně zařízený.
Volný ihned.

Zájemci volejte
605 774 982.

Pronajmu byt
v Polici nad Metují
na sídlišti.

Bližší info: 603441264
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PAPÍRNICTVÍ

na náměstí

……………………………………………………………………………..
ŠKOLA

Kancelář

Domácnost

Obalový materiál

- školní tašky – EMIPO, Bagmaster

- sešívačky, děrovačky

- plastové nádobí

- stužky, stuhy, rozetky

- penály, peněženky

- pořadače, eurofolie

- papírové, alobalové nádobí

- dárkový balicí papír

- pastelky, tužky, voskovky

- papír do tiskárny

- sáčky, pytle, tašky

- přání do obálky

- PILOT Frixion, Tornádo

- obálky

- krabice na dorty

- papírové dárkové tašky

- sešity, bloky

- sponky, připínáčky

- plastové kelímky

Těšíme se na Vás
……………………………………………………………………………..
Hvězdecká 17 (náměstí), Police nad Metují
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Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

Drogerie Jaroslava Vávrová

Masarykovo náměstí 86, Police nad Metují
Vás zve na prezentaci firmy

V den konání prezentace

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 15 %

na namíchanou barvu v kolorovacím přístroji firmy PRIMALEX.
Odborné rady, tipy a poradenství všech výrobků firmy PRIMALEX,
Vám poskytne zástupce výše zmiňované firmy, pan Čížek.
Přijďte se zeptat na cokoliv, co Vás u výrobků firmy Primalex zajímá.
Veškeré rady jsou zdarma a nejsou podmíněny nákupem barev!

Prezentace se koná dne 17. září 2013 od 12.hodin do 17.hodin.

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%
Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost)

11. 9. 2013
• 13h Police nad Metují (odstavné parkoviště-naproti kostelu)
• 14h Teplice nad Metují (parkoviště na náměstí)
• 15h Vernéřovice (parkoviště u obchodu potravin)
• 15,30h Hejtmánkovice (parkoviště u kulturního domu)
• 16h Broumov (parkoviště pod „Střelnicí“)
• 17h Křinice (u hospody)
Kuřice černé, červené

stáří:
cena:

12 - 18 týdnů
120 - 180,- Kč

Chovní kohoutci

stáří:
cena:

12 - 18 týdnů
120 - 180,- Kč

(nesou bílá vejce)

Slepice ve snášce

100,- Kč

! Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky !

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
po - pá 8 - 15h!
gallusextra@centrum.cz

OCELTECH, s.r.o. , zpracování plechu
Nádražní 311, Police nad Metují, 549 54

Přijme pracovníka na pozici:

Obsluha CNC ohraňovacího lisu
Požadujeme:
- Znalost výkresové dokumentace Práce ve 2- směnném provozu
Nástup možný ihned.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám svůj
strukturovaný životopis na adresu: burdych@oceltech.cz, nebo
volejte na tel.číslo: 606 890 285

OCELTECH, s.r.o. , zpracování plechu
Nádražní 311, Police nad Metují, 549 54

Přijme pracovníka na pozici:
Náplň práce:
-

Vedoucí kvality

Zodpovědnost za vstupní a výstupní kontrolu výrobků

Požadujeme:
-

Znalost výkresové dokumentace
Zkušenosti ve strojírenství 3
roky Základy AJ či NJ
Řidičský průkaz B samostatnost,
pečlivost

Nástup možný ihned.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám svůj
strukturovaný životopis na adresu: burdych@oceltech.cz, nebo
volejte na tel.číslo: 606 890 285
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov

Police n. Metují

Datum:
24. září 2013
v 15.00 hod.

Datum:
26. září 2013
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
http://autoskola-fiedler.wz.cz

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
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Polický měsíčník - periodikum
města Police nad Metují
•
•
•
•

Autor obálky:  Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky:  
vždy 20. den v měsící do 15 hod.
• Distribuce: první pracovní den v měsíci
• Vychází v nákladu: 950 ks
• Registrační číslo: MK ČR E 11974   
• Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o., Velké Poříčí
• Adresa redakce:
MěÚ Masarykovo nám. 98,
Police nad Metují 549 54
 	
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail:  polickymesicnik@meu-police.cz  
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4 	
250,- Kč + DPH
125,- Kč + DPH
• velikost do 1/8A4
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují

Z PRŮBĚHU REKONSTRUKCE
ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY
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