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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ BAREVNOSTI
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PO PROVEDENÉM ZATEPLENÍ

Rada města Police nad Metují na svém zasedání 26. srpna
2013 schválila návrh barevného provedení budov základní školy, který bude realizován v rámci projektu „Soubor opatření ke
snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují“. Autorem
architektonického návrhu je Ing. arch. Jiří Dařbuján.
Celá akce s dlouhým názvem „Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují“ spočívá v zateplení obvodového pláště všech budov školy, v kompletní výměně

otvorových výplní (mimo prosklení tělocvičny) a v zateplení
stropů a střešních konstrukcí. Celkové náklady by se měly pohybovat něco přes 18 mil. Kč Necelou polovinu této částky město
získá jako dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Stavební práce budou zahájeny ještě na podzim a dokončeny v závěru
měsíce srpna 2014.
Ing. Pavel Pohner

Mozaika z radnice ...

Léto končí. Začaly tradiční každodenní povinnosti, především školákům. Dny
se krátí a dostávají pravidelnější rytmus.
Finišujeme s letošními investicemi.
Hodnotíme uskutečněné. Chystáme možnost prohlídek našich škol, kam se v posledních třech letech soustředilo nemálo
finančních prostředků.
Polické pouti přálo počasí. Vaše spokojenost s nabídkou nás těší. Jsme rádi,
že jsme v jejím průběhu nemuseli řešit
žádné závažné problémy a pouť byla
tradičně kulturně-společenským vyvrcholením letní sezony. Poděkování patří
firmě pana Janečka za zajištění atrakcí a
sobotního ohňostroje, všem, kteří se na
programu podíleli.
Letní údržbu města pomalu vystřídá
zimní. V tomto čísle Polického měsíčníku
najdete Plán zimní údržby. Dovoluji si Vás
požádat o seznámení s ním a případné
připomínkování či návrhy na doplnění z
Vaší praxe. Do 15. října na moji e-mailo-

vou adresu, písemně nebo osobně.
Stejná prosba se týká i připomínek
k sečení trávy ve městě a spádových obcích. Ploch, které je potřeba udržovat je
čím dál víc. Není v silách technických služeb, aby bylo vše na jejich bedrech.
Pro příští rok bych ráda vytvořila lepší systém rozdělení jednotlivých
ploch s konkrétní zodpovědností mezi
víc subjektů. Opět přivítám Vaše názory,
nabídky ke konkrétním dohodám. I Vás
jednotlivců, kteří jste schopni a ochotni s
letní údržbou pomoci. Snažíme se mít v
pořádku centrum města, sídliště… Unikají nám „periferie“, zákoutí. Děkuju všem,
kteří svým názorem, nabídkou pomohou.
Koupaliště letos přivítalo – především
díky počasí – dost návštěvníků. Především turistů, z okolních měst, i polských.
Našinců moc není. Ale jsou – ti skalní.
Třeba i paní Maisnerová – 96 let – která si
plovárnu užívá od svého dětství.
Ida Jenková

Operační plán zabezpečení zimní
údržby místních komunikací města Police nad Metují je základním dokumentem
pro provádění zimní údržby na místních
komunikacích, které jsou ve vlastnictví
města Police nad Metují.
Článek 1
Úvod
Úkolem zimní údržby je zmírňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními
povětrnostními vlivy s jejich důsledky
tak, aby zimní údržba byla zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým a
technickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.
Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou většinou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto
plánu průsečíkem společenských potřeb
uživatelů místních komunikací a možnostmi danými finančními prostředky
rozpočtu města s přihlédnutím k technickým možnostem. Obsahem plánu je
specifikace činností vlastníků místních
komunikací s přihlédnutím k platným
právním předpisům v této oblasti.
Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti
odstranit, ale pouze zmírnit a vzhledem
k tomu, že závady nelze zmírnit okamžitě
na celém území města, stanoví plán zimní
údržby i potřebné priority. Tyto priority
vyplývají z nestejné důležitosti místních

komunikací a z technických možností
provádění zimní údržby.
Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou
těchto komunikací a zároveň je jedním
z důkazních prostředků pro posouzení
odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a
schůdnosti.
Článek 2
Vysvětlení základních pojmů
Obecně závaznými právními předpisy
se rozumí:
a) zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „zákon“)
b) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“)
Zimní údržbou místních komunikací
se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích,
které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41, odst.
1 vyhl.).
Sjízdnost místních komunikací je
takový stav těchto komunikací, který
umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a
jejich důsledkům (§ 26, odst. 1 zák.).
Závadou ve sjízdnosti na místních
komunikacích se rozumí taková změna
ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič před-

Město Police nad Metují ve
spolupráci s PARTNERS a projektem DEN FINANČNÍ GRAMOTNOSTI připravilo seminář

Škola finanční
gramotnosti
pro občany města
a spádových obcí.
Vybraní odborníci na nich poradí,
jak na špatné úvěry, jak správně
zajistit sebe i rodinu či jak vybrat
hypotéku. Odpoví na otázky z oblasti financí, které nás v běžném životě
trápí.

Seminář je zdarma.

Koná se ve středu 16. října
2013 od 17.30
na sále Pellyho domů.

Ida Jenková

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

vídat při pohybu vozidla přizpůsobeném
dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním
situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst.
6 zákona).
Schůdnost místních komunikací a
průjezdních úseků silnic je takový stav
těchto komunikací, který umožňuje pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2 zákona).
Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec
předvídat ani při pohybu přizpůsobeném
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním
situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst.
7 zákona).
Vlastníkem místních komunikací je
město (§ 9, odst. 1 zákona).
Správcem komunikací je fyzická nebo
právnická osoba, kterou obec pověřila
výkonem svých vlastnických práv (§ 9,
odst. 3 zák.).
Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší
finančních prostředků, kterou může obec
ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam (§
27, odst. 6 zákona) a pro technickou nebo
ekonomickou nemožnost zimní údržby.
Vlastník nemovitosti, která v zasta-
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věném území obce hraničí se silnicí nebo
místní komunikací je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna odstraňovat
nebo zmírňovat závady ve schůdnosti na
přilehlém chodníku a odpovídá za škody uživatelům chodníku, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti (§ 27, odst. 4
zákona).
Zimním obdobím se rozumí doba od
1. listopadu do 31. března následujícího
roku. V tomto období se zimní údržba
místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez
zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.
Článek 3
Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací
a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
• zajistit potřebné finanční prostředky
na provádění zimní údržby
• uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní
údržby
• kontrolovat včasnost a kvalitu prací
při provádění zimní údržby
b) Základní povinnosti správce místních
komunikací
• zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou
• v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím
k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací
• řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o
této činnosti předepsanou evidenci
• úzce spolupracovat při zajišťování
zimní údržby s orgány obce – města,
policií a jinými zainteresovanými orgány
• kontrolovat provádění všech prací
spojených se zimní údržbou
c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
• přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období
obvyklý
• při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost
stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, ledové jazyky, kluzkost ve stínu
stromů a budov apod.)
• při chůzi po chodníku používat té
části chodníku, která je udržována
• při přecházení komunikací použít
k přechodu označený přechod pro
chodce na němž
• jsou podle tohoto plánu zmírňovány
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závady ve schůdnosti

Článek 4
Základní technologické postupy při
zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti
a) Odklízení sněhu mechanickými
prostředky
Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií
zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat
podle možností dříve než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době,
kdy vrstva sněhu dosáhne min. 5 cm. Při
trvalém sněžení se odstraňování sněhu
průběžně opakuje. Na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na
ostatních chodnících v šířce 1 m. S posypem komunikací se začíná po odstranění sněhu a kdy jen nebezpečí vytvoření
kluzkosti na komunikaci.
b) Zdrsňování náledí nebo provozem
ujetých sněhových vrstev posypem
inertním nebo chemickými materiály
Účinek posypu inertními materiály
spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž
se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je
však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.
Posyp komunikací chemickými posypovými materiály se bude provádět výjimečně a pouze v malé míře.
c) Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se
provádí pouze omezeně na místech, která
jsou pro mechanizační prostředky těžko
přístupná nebo nepřístupná, ale dopravně důležitá. Sníh se odstraňuje a posyp
provádí na úzkých chodnících, uvolňování vstupu na přechody.
Článek 5
Časové limity pro zahájení prací při
zimní údržbě místních komunikací

a) Při odstraňování sněhu
V době pracovní nejdéle do 30 minut
od zjištění, že vrstva napadlého sněhu
dosáhla 5 cm. V době mimopracovní při
domácí pohotovosti do 45 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla
5 cm.
b) Při posypu inertními materiály pro
zmírnění kluzkosti komunikací
V době pracovní nejdéle do 30 minut
po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost
vlivem kluzkosti. V době mimopracovní
při domácí pohotovosti do 45 minut po
zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti vlivem kluzkosti.

Článek 6
Stanovení pořadí údržby místních
komunikací
I. pořadí
1. traktor: Radimovská (částečný posyp), Tyršova, Husova Masarykovo
náměstí, Tomkova, Radešovská (posyp), Radešov, z Radešova k Zákopanici
2. LADOG - traktor : K Vodojemu (posyp), Na Bělidle (posyp),
Hvězdecká(posyp), K Sídlišti (posyp), K Drůbežárně (posyp), Na Sibiři až po Čukotku (částečný posyp),
Smetanova (částečný posyp)
II. Pořadí
1. LADOG - traktor : Jiráskova, Dvořákova, Dukelská, Mírová, Ledhujská (posyp), Zahradní, Na Prádle,
Ke Koupališti, Pod Klůčkem, Horní,
Slunečná, Wihanova, Fučíkova, Gagarinova, Pod Havlatkou, U Lesovny, Za
Pekárnou, Malá Ledhuje
III. pořadí
1. traktor: Soukenická, Malý Rynk, Ke
Strážníci (dolní část), U Damiánky,
V Rokli (posyp), Ke Žděřině, Ze Žďárské k Malé Ledhuji, Ochoz (částečný
posyp), Příčná, U Opatrovny, ze Žďárské od čp. 243 k čp. 399, parkoviště
před škvárovnou, V Domkách
Zimní údržba místních komunikací
prováděná v obcích Pěkov, Hony a Hlavňov- viz čl.10. Na ostatních místních komunikacích se zimní údržba neprovádí,
případně se provede pouze v případě naléhavých potřeb.
Článek 7
Odstraňování sněhu a posyp
komunikací určených
výhradně pro chodce
Správce místních komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí
stanoveném v tomto plánu. Dále uvedené chodníky se udržují v celé jejich délce
a v minimální šířce 1 m. Na průjezdním
úseku silnice městem se závady ve schůdnosti zmírňují pouze na přechodech. Na
ostatních částech průjezdního úseku silnice zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich
správce, kterým je Správa a údržba silnic, závady ve schůdnosti jsou zmírněny
zmírněním závad ve sjízdnosti.
a) chodník okolo Bezděkova parku
b) průběžné chodníky Bezděkovým parkem
c) chodník okolo čekárny – kř. ul. Tyršovy
a Husovy
d) chodníky v ul. Nádražní od kř. ul. Tyršovy po kř. ul Soukenické
e) levý chodník (směr Bezděkov/ v ul.
17. listopadu od Masarykova náměstí
k pozemku závodu Veba a.s. a od vrátnice závodu Veba a.s. po výjezd ze silnice k bývalé cihelně
f) chodník v ul. Ostašské

g) chodník v ul. K Sídlišti
h) chodník v ul. Na Babí a Na Sibiři – od
Krčmy k autoopravně
i) průběžný chodník sídlištěm
j) spojovací komunikace Masarykovo náměstí ul. Nádražní
k) chodníky okolo kašny na Masarykově
nám.
l) chodník okolo čp. 340 (Česká pošta) a
čp.341 (býv.Zemědělská škola)
m) chodník u kř. ul.Bělská a silnice Ledhujská (u pensionu Adler)
n) chodníky podél státní komunikace
v Pěkově (zajištěno smlouvou o provedení práce)
Na ostatních komunikacích pro chodce se zmírňování závad ve schůdnosti
neprovádí, případně se provede pouze
v případě naléhavých potřeb, především
u objektů ve správě Technických služeb
Police nad Metují, s.r.o.
Článek 8
Zodpovědnost za provádění
zimní údržby
Za provádění zimní údržby je zodpovědný p. Michal Mucha tel: 602 772 284
Vlastní údržbu budou provádět následující pracovníci:
a) Jan Doležal - pluhování
traktorem s radlicí, práce s nakladačem
OSTROWEK
b) Miroslav Gennert – pluhování LADOGEM s radlicí, pluhování traktorem
s radlicí,
c) Milan Plný – posyp inertním materiálem – Multicar, ruční údržba chodníků
d) Karel Dachs - posyp inertním materiá-

Víceúčelové hřiště

Nikomu patrně neuniklo, že v druhé
polovině srpna byla dokončena jedna
z největších letošních investic – stavba
víceúčelového hřiště. Všem pak patrně
vrtá hlavou, proč dosud nebylo otevřeno,
a předáno sportovní veřejnosti k užívání.
Důvody možná někoho překvapí, ale je na
místě je zveřejnit, aby se městem nešířily
„zaručené zprávy“ typu „jedna paní povídala“.
Hlavním důvodem pro neotevření
byly čerstvě oseté travnaté plochy okolo
herní plochy. Samozřejmě, nad projektem, kde je tráva navržena, vidí člověk
spíše konečný (ideální) stav, tedy vzrostlý trávník, nicméně v reálu je potřeba několika týdnů, aby se trávník chytil. Tudíž
jsme čekali na to, až tráva povyroste, aby
nedocházelo k vynášení nečistoty z ploch
mimo hřiště na hrací plochu. Hrací plocha je totiž poměrně citlivá na poškození
ostrými hranami kamenů (štěrku), a my
nevymysleli způsob, jak jinak (než neotevřením) vynášení nečistot na hrací plochu zabránit. Posledním důvodem pro za-

lem – Multicar, ruční údržba chodníků
e) Stanislav Rubáček – pluhování chodníků malotraktorem s radlicí, ruční
údržba chodníků
Článek 9
Posypový materiál
Posyp bude prováděn strojně drtí se
zrnitostí 4 - 8 mm (Masty), drtí se zrnitosti 0 – 8 mm (Rožmitál) a ručně pískem.
Všechny druhy posypových materiálů
jsou uloženy ve skladových prostorách
organizace Technické služby Police nad
Metují, s.r.o.
Článek 10
Smluvní vztahy
Na úklid sněhu v obcích Hlavňov,
Pěkov a Hony je uzavřen smluvní vztah
mezi organizacemi Technické služby Police nad Metují, s.r.o. a Družstvem vlastníků Police nad Metují. Tato smlouva je
uzavírána vždy ne jedno zimní období a
zaručuje úklid sněhu v uvedených obcích
vždy s platností od dne podpisu do 15. 4.
následujícího roku.
Zimní údržba místních komunikací
v Pěkově a Honech se provádí na těchto
úsecích:
a) příjezdová komunikace ze státní silnice na Hony a průběžné místní komunikace na Honech
b) příjezdová komunikace na „Malé
Hony“ a k hájovně
c) komunikace „Na Drahách“ – z křižovatky státních silnic na Broumov a Teplice
n.Met.
d) průběžná komunikace v Pěkově ze
státní silnice na státní silnici od domu
tímní čekání na otevření hřiště je nutnost
dodělat některé práce, a dokoupit některé vybavení, které původně nebylo v projektu, ale již nyní je nám zřejmé, že bude
nutné je udělat. Určitě někoho napadne,
proč tyto věci nebyly v projektu už od počátku? Nejsou tam zkrátka proto, že nad
papírem (tedy při projektování stavby)
jsme viděli řadu věcí jinak. Některé věci
nám původně připadly jako nadbytečné,
ale nyní se ukázalo, že měly své opodstatnění. Ano, je to naše chyba, nicméně
se nepokouším tyto nedokonalosti
zakrývat, ale snažíme se je aktivně
vyřešit, k všeobecné spokojenosti.
Až budeme obdobnou stavbu stavět
podruhé, budeme už poučenější a
moudřejší, a řadě chyb předejdeme.
Proto mi dovolte se touto cestou za
město omluvit, za vzniklé komplikace, a požádat (zejména sportovní) veřejnost o trpělivost při dolaďování posledních detailů.
Jiří Škop,
místostarosta

č.p.11 k domu č.p.18
Zimní údržba místních komunikací
v Hlavňově a Polici nad Metují se provádí
na těchto úsecích:
a) průběžná místní komunikace v Hlavňově tj. od farmy dojnic Družstva vlastníků k mostu
b) přes hlavňovský potok u domu č.p.57
c) komunikace na „Malé straně“
d) místní komunikace z Hlavňova na
Hvězdu
e) místní komunikace ul. Ledhujská – od
hranice k.ú.pod domem č.p.148 v Suchém Dole po křižovatku se státní silnici do Suchého Dolu u domu č.p. 37
v Polici nad Metují
g) pokračování místní komunikace Na Sibiři (Čukotka)
Článek 11
Kontrola provádění
zimní údržby
Kontrolu kvality provádění zimní
údržby provede vždy po vydatném sněžení, nejméně však 2x týdně p. Michal
Mucha, nebo Ing. Vasil Bučok namátkovou kontrolu provádí starosta nebo místostarosta.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
Toto organizační směrnice byla schválena radou města dne 7. 11. 2011 a tímto
dnem nabývá účinnosti. Zároveň tímto
dnem končí platnost organizační směrnice č.11/ 2008 ze dne 24. 11. 2008.
Ida Jenková
starostka města Police nad Metují

ZE PSÍHO ÚTULKU
Událo se...

Ve čtvrtek 19. se v České Metuji našel pes. Je to štěně a je mu asi necelý rok.
Jeho rasu si netroufám přesněji odadnout
ale mohl by to být kříženec pitbula. Má
bílé packy a je bílý okolo krku jinak hnědý. HLEDÁME JEHO PŮVODNÍ MATIJELE.
Jinak jsme tento měsíc v útulku neměli
žádného psa. Za to jsme velmi rádi.
Pavlína Hilscherová
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Stavební úpravy místní komunikace K Vodojemu

Firma SaM silnice a mosty a.s. Hradec Králové, vítěz výběrového řízení
vypsaného městem Police n. M., zahájila v druhé polovině srpna již několik let
plánovanou opravu komunikace v horní
části ulice K Vodojemu. Dle smlouvy o
dílo, a pokud to umožní počasí, by oprava měla být dokončena nejpozději do
6. října 2013. Původní stav cesty byl ne-

• rekonstrukce ,, Starého lesoparku“ v Polici nad Metují,
• rekonstrukce lesní cesty v Nízké
Srbské,
• oprava lesní cesty na Žděřině
• pořízení vyvážecího vleku Palms.
To je krátký výčet akcí, které DSO
Lesy Policka prováděl a dokončil v letních měsících.
Ve ,, Starém lesoparku“ je instalováno
nové zábradlí a jsou vybudovány schody
s opěrnou zdí v dolní části u hlavní cesty
na nádraží, nebo Petrovice.
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utěšený, vozovka špatně odvodněná, potrubí v cestě propadlé a povrch štěrkové
vozovky byl narušen vodní erozí.
V rámci stavebních úprav bude provedena nová konstrukce vozovky s asfaltovým krytem v délce 265 m a šířce 3,5 m.
Směrový průběh vozovky bude kopírovat
původní cestu. Pro míjení vozidel bude
vybudována jedna levostranná výhybna,

další možnost vyhnutí bude u odbočky
k objektu regulační stanice plynu. Poloha odbočky vlevo do Brandejsovy ulice
bude upravena s ohledem na plánovanou
výstavbu rodinných domů a umístění komunikace k nim. Všechny stávající vstupy a vjezdy na sousední pozemky podél
opravované komunikace budou zpevněny betonovou zámkovou dlažbou. Dešťové povrchové vody budou svedeny pomocí příčného a podélného sklonu k levému
(severnímu) okraji vozovky a odvedeny
pomocí horských vpustí a kanálů do
prodloužené stávající kanalizace v ulici
k Vodojemu. Veškeré upravované plochy
budou plynule navazovat na okolní terén
a uvedeny do řádného stavu. Dopravní režim na rekonstruované komunikaci bude
zachován jako obousměrný a v začátku
úpravy bude provedeno osazení svislé dopravní značky „Zóna s dopravním
omezením“.
Děkujeme obyvatelům této lokality za
trpělivost při provádění stavebních prací.
Doufáme, že nová komunikace bude sloužit ke všeobecné spokojenosti.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Rekonstrukce
lesní cesty v Nízké Srbské
byla prováděna metodou
KIRPY . Stávající povrch
byl rozryt, po doplnění
chybějícího
kameniva
byl materiál předrcen a
promísen, poté byla provedena úprava
příčného sklonu a hutnění povrchu hutnícími deskami.
Byla zpevněná i skládka pro dřevo a
upraveny nájezdy na hlavní komunikaci .
Oprava lesní cesty na Žděřině probíhala ve vyrovnání useků vyježděných do
mělkého úvozu( tzv. kolejí) ,srovnáním
terénu a vyplnění štěrkem a jeho následným uválcováním.
Pořízením vyvážecího vleku se svazek
Lesy Policka stal soběstačným jak pro vy-

vážení kratších sortimentů, manipulaci
ale také pro rozvážení palivového dřeva,
výhodou je především vlastní doprava a
rozvoz i menšího množství paliva.
Na Starý lesopark; cestu v Nízké Srbské a vyvážecí vlek se podařila sehnat finanční podpora z několika opatření Programu rozvoje venkova.
Jako další důležitou finanční podporu
DSO Lesy Policka získal od Královéhradeckého kraje na Profesionalizaci svazku
obcí, na částečné pokrytí nákladů manažera svazku a účetní.

Na stránkách www.lesypolicka.cz
je k nahlédnutí fotodokumentace z výše
uváděných akcí i další informace jako je
například cena palivového dřeva .
Binar Luboš DSO Lesy Policka

Architekti pro Polici

Na přelomu září a října (konkrétně ve
dnech 30. 9. – 6. 10. 2013) bude v našem
městě v rámci pořádaného workshopu s
názvem „Pro Polici nejen do šuplete“ pracovat skupina studentů liberecké fakulty
architektury. Celý týden bude zakončen
v neděli 6. 10. Dnem architektury (viz
pozvánka otištěná níže), v rámci kterého
budou studentské práce veřejně prezentovány, a na který zájemce o tuto problematiku srdečně zvu. Od této akce si slibujeme získání řady námětů pro možnost
řešení některých bolavých veřejných míst

našeho města.
V rámci tohoto týdne pak bude vernisáží a veřejnou prezentací zahájena
výstava soutěžní návrhů z architektonické soutěže Cena Petra Parléře, které
se v letošním roce naše město účastnilo.
Připomínám, že jsme se soutěže účastnili se zadáním řešení úpravy Masarykova náměstí, ulice Kostelní a náměstí
Komenského. V rámci toho čísla rovněž
otiskujeme pozvánku, přičemž si touto
cestou dovoluji pozvat ctěnou veřejnost
na veřejnou prezentaci návrhů, která proběhne dne 2.
10. v odpoledních
hodinách v Pellyho
domech. V rámci výstavy bude pořádána
anketa, jejímž prostřednictvím bychom
rádi získali širší přehled o tom, jaký z návrhů, případně jaký
z nápadů, jednotlivých
soutěžících se Vám
líbí, a který by tedy
bylo v budoucnu možné zrealizovat. Výstava soutěžních návrhů
potrvá do 16. 10., tak
věřím, že využijete možnosti návrhy
shlédnout, a vyjádřit
se k nim.
Jiří Škop,
místostarosta

MAS Stolové hory

pokračuje v přípravě integrované strategie území

Ve dnech 19. – 20. září uspořádala Místní akční skupina (MAS) pro své
členy a další zájemce odbornou exkursi za příklady dobré praxe. Tato odborná exkurse byla pořádána v rámci
čerpání dotace, kterou naše MAS získala za účelem přípravy integrované
strategie území, která bude základním
dokumentem, od kterého se v rámci
území, na kterém MAS působí, bude
v období 2014 – 2020 čerpat prostředky ze strukturálních fondů Evropské
unie.
Za příklady dobré praxe jsme vyrazili do jižních Čech, konkrétně do
okolí Borovan a Českého Krumlova,
kde působí dvě MAS – MAS Sdružení
růže a MAS Pomalší. V rámci exkurse
nám byly prezentovány projekty, které byly realizovány za užití dotačních
prostředků z MAS. Na vlastní oči jsme
tedy viděli, jak peníze z dotačních programů organizovaných místní akční
skupinou využívají sportovní spolky,
hasiči, města a obce, či podnikatelé
(provozovatelé pensionu a restaurace, kovář či zemědělec). Doufejme, že
i na základě získaných poznatků z této
exkurse se nám vše podaří připravit
tak, abychom pomohli rozvoji,
zaměstnanosti a vůbec dobrému
životu v našem regionu.
Jiří Škop, předseda MAS

VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH
NÁVRHŮ ZE SOUTĚŽE
CENA PETRA PARLÉŘE

E-aukce energií pro veřejnost

Z médií se v každém týdnu dozvídáme, že v různých
částech republiky pořádají města a obce veřejné dražby dodávek elektrické energie a plynu, pro něž se vžil pojem „e-aukce“. Ani my nechceme zůstat pozadu, proto v nejbližších
týdnech, zejména po výběru partnera, který nám pomůže
s organizací této akce, bychom rádi e-aukci rovněž zorganizovali. Po výběru partnera pak veřejně oznámíme termín,
příp. termíny, pro možnost zapojit se do této akce, nicméně ten, kdo třeba nyní novou smlouvu uzavřel a nemůže ji
vypovědět, se nemusí obávat, že by o možnost zapojit se
do veřejné dražby přišel, neboť předpokládáme (tak jako
v ostatních městech), že proběhne více etap e-aukce, takže uspořádáním jedné e-aukce nikomu nezaniká možnost
přihlásit se v další etapě (nebo tehdy, až mu to podmínky
jeho smlouvy dovolí). O pořádání e-aukce Vás budeme
informovat tradičními způsoby, tj. v Polickém měsíčníku, na
webu města, a prostřednictvím městského rozhlasu.
Jiří Škop, místostarosta

2. – 16. 10. 2013
foyer Pellyho domů,
Police nad metují

Vernisáž se uskuteční 2. 10. 2013 od 16 hod.
Výstava bude otevřena v provozní době
Informačního centra.
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Na začátku měsíce srpna se v Pěkově na
hřišti konal III. ročník nohejbalového turnaje trojic „Pěkovská křeč“. Hráči bojovali
za tropického vedra o nejlepší umístění
nejprve v rozlosovaných skupinách a poté
ve vyřazovacím play off. Ptáte se, kdo že
došel nejdále? Zajímavá to otázka, do finále
se probojoval tým Farmy Božanov a… a? A
opět tým nevystřílených Pistolníků.
A kdo že vyhrál? Chvilka napětí… Ano,
pistolníkům ani po dvou předešlých vyhraných „Křečích“ střelný prach nezvlhl a již
potřetí se stali vítězi. Nutno však podotknout, že jen kvůli tomu, aby se mohli turnaje zúčastnit, museli o dva dny zkrátit svoji
rekreaci v daleké Itálii, za což sklidili velkou
kritiku od svých drahých poloviček a podle
dosavadních informací má jeden nejmenovaný hráč „Pistolníků“ Tomáš Thér studené
večeře dodnes. 

– školáků, předškoláků
i malých špuntů. Takže
věkové rozpětí pestré.
Cíl akce – najít poklad.
Cestou – značenou různými šipkami děti hledaly dopisy a pak plnily
uložené úkoly (jak už
to u šipkované bývá)
– např. přenos zraněného kamaráda (nakonec se osvědčilo v praxi – Doubravka špatně
došlápla), zazpívat si
společně písničku, kterou všichni známe a u
toho dělat dřepy, udělat hada a projít společně kus lesa (had se

Velké díky patří sponzorům turnaje a
všem, kteří se na jeho zorganizování podíleli, jmenovitě bych chtěl poděkovat p. Čápové za upečení výborného dortu pro vítěze
(pozn. redaktora - nikomu nedali ochutnat,
lakomci!). Velice mě potěšilo, že pozvánku
na náš turnaj přijal jeden z nejznámějších
světových zpěváků Justin Bieber viz foto.
Justin přislíbil účast i na příští Pěkovské
křeči, takže se máme na co těšit. 

nesmí rozpojit, jinak se
vrátit. Šikovný velitel Michal u toho stačil
najít ještě hřiby!) a cestou sbírat léčivky,
ze kterých je možné si uvařit čaj,… Zkrátím to: poklad děti našly – byly v něm zlaté čokoládové medaile („Ach jo, já myslel,
že jsou opravdický.“ – Michal č. 2), udělali
jsme si v přírodě táborák, opekli buřty
(„A kečup není?“ „Ne, ten jsem nevzala“.
„Já bych ho teda vzal“. - Lukáš), uvařili
výborný čaj z toho, co jsme cestou našli
(pravděpodobně nebylo nic jedovatého)
– děti si moc pochvalovaly, čaj byl zbarvený ostružinami a fakt hodně dobrý. A
nakonec jsme museli oheň uhasit. Jak? Dá
se různě. My jsme to vyřešili vodou z lahví – a že o ně byla mela. Na každého se
nedostalo. Závěr? Děti byly skvělé a jako
vždy – vtipné. Jen doufejme, že jim se to
také aspoň trochu líbilo.

Za SK Pěkov Jan Pataki

Za knihovnu Šárka Pokorná

Prázdniny rychle utekly, a abychom
dětem nějak zpříjemnili nástup na školních škamen, připravili jsme pro ně na
poslední srpnový pátek ŠIPKOVANOU.
Podmínka byla – děti bez rodičů. Proč bez
rodičů? Asi všichni víme, že když jsou děti
samy, jsou úplně jiné. A světe div se, rodiče
volné odpoledne uvítali! Sešlo se 12 dětí
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Zdravotní cvičení

pod vedením R. Teichmanové
bude zahájeno
v úterý 1.10.2013 v 19.30 hod.
v budově bývalé školy
v Pěkově.

Rozpis lékařů
stomatologické služby
říjen 2013

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

     Tel. č.

05. – 06. 10. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
12. – 13. 10. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
19. – 20. 10. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
26. 10.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
MUDr. Jan Kubec
27. 10.
ZS Police nad Metují
MUDr. Lukáš Neoral
28. 10.
ZS Police nad Metují
		

491 543 398
491 524 334
603 479 132
491 524 334
491 543 398
491 541 654
602 333 452

Život v domě s pečovatelskou službou

Popouťovou akci na
pečovatelském
domě
jsme z důvodů čerpání
dovolených letos posunuli až na 27. srpna.
Trochu jsme měli
strach, aby nám vyšlo počasí, koncem srpna už na
sezení venku může být
chladno. Ale počasí vyšlo
a zábava byla výborná. A
kdo se o ní postaral?
Zkrácenou
módní
přehlídku „Napříč stoletím“ si připravila SPONA – spolek nadšenců ze
Suchého Dolu. A bylo na
co koukat. Šaty modelek
i modelů byly od roku
1870 až do doby nedávno minulé. V průběhu
přehlídky sehrála Spona
několik humorných scének, při kterých se všichni opravdu nasmáli. O
přestávkách, ve kterých
se manekýnky a manekýni upravovali, hráli k
poslechu Kamarádi osady 5, kteří se do popouťové akce pro uživatele
pečovatelské služby zapojili už podruhé.
Pozvání přijala i skupinka obyvatelů z
polického domova důchodců.
Na toto příjemně strávené odpoledne
budeme všichni dlouho vzpomínat. Ještě
jednou chci všem, kteří se o zábavu postarali, moc a moc poděkovat.

Výzva k veřejnosti

Obracíme se na občany s prosbou,
aby pomohli svými autentickými informacemi, vzpomínkami, písemnými
či fotografickými materiály týkajícími
se koncentračního tábora Gross-Rosen v blízkosti polského města Rogoźnica (nedaleko Wałbrzychu). Tento
tábor měl pobočky i na našem území a
na začátku roku 1945 se z něho uskutečnil „pochod smrti“, který skončil
masakrem vězňů u Choustníkova
Hradiště. Vaše informace pomohou
při realizaci našeho projektu, jehož
cílem je při příležitosti 70. výročí
ukončení 2. světové války přiblížit
mladé generaci osudy lidí, které tento
válečný konflikt poznamenal. Svoje
informace s kontaktem na sebe zasílejte prosím do 30. 11. 2013 na e-mail:
Gross-Rosen@seznam.cz, případně
se obracejte na uvedené adresy realizátorů projektu.
Děkujeme za spolupráci.
Okresní výbor Českého svazu bojovníků
za svobodu Náchod, Palachova 1301,
547 01 Náchod,
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285,
549 32 Velké Poříčí
lidí, což byla škoda. Prošli jsme si muzeum,
Jiřinky byly naaranžovány ve sklepeních
tvrze. Všem se výstava moc líbila. Na závěr
výletu se posedělo v Penzionu 65.

Další akcí byl výlet do České Skalice do
muzea Boženy Němcové na výstavu Jiřinek. Tohoto výletu se zúčastnilo pouze 13

Na říjen připravujeme ke Dni seniorů
opékání špekáčků a soutěž v kuželkách,
které jsou nově umístěny v zahradě pečovatelského domu.
Touto akcí také vítáme podzim a zavíráme altán.
Kejdanová Ilona

RM souhlasí s finanční spoluúčasti
pro zajištění krytí ztráty z provozování
dopravní obslužnosti na části území
Královéhradeckého kraje u autobusové
linky č. 640109 (Police nad Metují Suchý Důl - Hlavňov - Bukovice - Police
nad Metují) ve výši 11 019 Kč a pověřuje
místostarostu jednáním ve věcech
smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě
ztráty z provozování dopravní obslužnosti
na části území Královéhradeckého kraje
s Královéhradeckým krajem, přičemž si
vyhrazuje právo projednání konečného
návrhu této smlouvy před jejím
podpisem.
RM schvaluje záměr směny části
pozemku p.č. 17/2 v k.ú. Pěkov o ploše
cca 500 m2.
RM
schvaluje
záměr
pronájmu
nebytových prostor - jedné místnosti
o ploše 18 m2 ve druhém nadzemním
podlaží domu č.p. 341 v Tyršově ulici

v Polici nad Metují (budova Muzea
papírových modelů - místnost 1A).
RM schvaluje přidělení městských bytů
v Polici nad Metují:
1) byt č. 2 - 1+1 v domě č.p. 407 v ulici Na
Babí paní Daně Středové,
2) byt č. 11 - 2+1 v domě č.p. 340 v
Tyršově ulici paní Zdeňce Hanušové,
3) byt č. 6 - 0+1 v domě č.p. 314 v ul. 17.
listopadu panu Norbertu Doležalovi,
- nájemní smlouvy budou uzavřeny
na dobu určitou šesti měsíců s
možností dalšího prodloužení,
budou-li nájemci řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu
a doloží potvrzení o bezdlužnosti
městu,
4) byt. č. 5 - 0+1 v domě č.p. 309 v ul. 17.
listopadu panu Markovi Kočímu
- nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou čtyř měsíců po dobu
náhradní služby za výkon trestu.

Usnesení rady města ze zasedání č. 16, 17 / 2013 ze dne 26. 8. a 9. 9. 2013
5) byt v domě č.p. 309 v ulici 17.
Listopadu paní Boženě Šilpertové
- nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 3 měsíců s možností
dalšího prodloužení, budou-li
nájemci řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájmu bytu a doloží
potvrzení o bezdlužnosti městu,
RM souhlasí s předloženým konceptem
barevnosti budovy ZŠ Police nad Metují,
která bude realizována v rámci projektu
„Soubor opatření ke snížení energetické
náročnosti ZŠ Police nad Metují“, a jež
vypracoval Ing. arch. Jiří Dařbuján.
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.
923/1 v k.ú. Police nad Metují - zahrádky
pod Havlatkou:
1) zahrádku č. 11 o ploše 500 m2 paní
Květe Grčkové,
2) zahrádku č. 13 o ploše 400 m2 panu
Bedřichu Šilpertovi.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na
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dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, nájemné je stanoveno ve výši 1,Kč/m2 ročně.
RM schvaluje požádat Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
o převod spoluvlastnického podílu
1/2 k pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Pěkov
a Státní pozemkový úřad o převod
spoluvlastnického podílu 1/2 k pozemku
p.č. 167/2 v k.ú. Pěkov.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 5 položky rozpočtového opatření č. 15 - 19.
Snížení příjmů a výdajů o 4.038 Kč.
RM schvaluje následující pořadí
jednotlivých nabídek ve veřejné zakázce
malého rozsahu „Poskytnutí úvěru Soubor opatření ke snížení energetické
náročnosti ZŠ Police nad Metují“,
doporučené hodnotící komisí ve Zprávě o
posouzení a hodnocení nabídek:
1. Komerční banka a.s., Na Příkopě
969/33, 114 07 Praha 1
2. Československá obchodní banka, a.s.,
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
3. Česká spořitelna a.s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4
RM rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky ve veřejné zakázce malého
rozsahu „Poskytnutí úvěru - Soubor
opatření
ke
snížení
energetické
náročnosti ZŠ Police nad Metují“ :
Nejvhodnější nabídkou je nabídka
podaná uchazečem Komerční banka a.s.,
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, s
nabídkovou cenou 554 212,22 Kč.
RM pověřuje Mgr. Jiřího Škopa,
místostarostu
obce,
podepsáním
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky.
RM doporučuje ZM ke schválení přijetí
úvěru na výše uvedenou akci ve výši 23
mil. Kč
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Technický dozor akce Soubor opatření ke snížení energetické
náročnosti ZŠ Police nad Metují“
Bc. Radomíru Martinovou, IČ 68510098,
Divadelní 933, 549 41 Červený Kostelec, s
nabídkovou cenou 146.900,- Kč bez DPH
(tj. 177.434,- Kč včetně DPH). Současně
také schvaluje uzavření mandátní
smlouvy a doporučuje ZM provedení
odpovídající rozpočtové změny
RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve
výši 4 tis. Kč organizátorům akce „Den
architektury“ konané v Polici nad Metují
u příležitosti letošního výročí města a
výročí příchodu benediktinů na Policko.
RM schvaluje jako vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu „Odvodnění
místní komunikace v Hlavňově“ pana
Václava Kohla, IČ 16805569, Suchý Důl
35, 569 62 Suchý Důl, s nabídkovou
cenou 88.800,- Kč bez DPH (tj. 107.448,Kč včetně DPH) a současně také schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
RM doporučuje ZM zvolit pana Horsta
Schirlo, nar. 2. 9. 1937, bytem Ostašská
250, Police nad Metují, a pana Petra Zimu,
nar. 20. 2. 1969, bytem Bělská 333, Police
nad Metují, na další čtyřleté období do
funkce přísedících Okresního soudu v
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Náchodě.
RM schvaluje záměr pronájmu prostoru
Masarykova náměstí pro umístění
pouťových atrakcí v době konání tradiční
Polické pouti.
RM bere na vědomí hospodaření
města za období od 1. 1. do 30. 6. 2013.
Rozborem hospodaření města byla
zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ
a MŠ Police nad Metují za měsíc leden –
červenec 2013. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž nedostatky
nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek
hospodaření MŠ Police nad Metují za
období od 1. 1. do 30. 6. 2013. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek
hospodaření ZUŠ Police nad Metují za
období od 1. 1. do 30. 6. 2013. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek
hospodaření Knihovny Police nad
Metují za období od 1. 1. do 30. 6.
2013.
Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM povoluje pro školní rok 2013 - 2014 v
souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
MŠ výjimku z nejvyššího počtu dětí
stanovenou vyhláškou č. 14/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů vyhlášky
č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání
takto:
27 dětí - třída č. 2 – Berušky
27 dětí - třída č. 3 – Kopretiny
25 dětí - třída č. 1 a č. IV. - Zvonečky a
Sluníčka
Podmínkou je, že toto zvýšení počtu
nebude na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
RM povoluje pro školní rok 2013 –
2014 v souladu s § 23 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání ZŠaMŠ výjimku z nejvyššího
počtu žáků pro třídy 6. A a 6. B na 32
žáků. Podmínkou je, že toto zvýšení
počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
RM schvaluje navýšení nákladů na
realizaci zakázky „Stavební úpravy 2.
NP ZUŠ v Polici nad Metují“, z důvodu
nutnosti opravy havarijního stavu

podlahové a stropní konstrukce.
RM nesouhlasí s dovybavením prostoru
s posilovacími stroji o dětské prvky v
hodnotě 20.000 Kč.
Rada města:
a) ukládá odboru IMŽP připravit
a předložit návrh na doplnění
víceúčelového hřiště tak, aby bylo
bezproblémově
provozuschopné,
zejména:
- navrhnout
úpravu
vnitřních
nezpevněných travnatých ploch, aby
nemohlo docházet k znečišťování
(např. dlažba, zatravňovací dlaždice,
geotextilie s kačírkem, holá textilie
…);
- navrhnou
dovybavení
hřiště
lavičkami;
- navrhnou oddělení hřiště od plochy
s petanguem plotem, popř. variantně
sítí;
- navrhnout
zpevnění
venkovní
travnaté plochy mezi hřištěm a
skladem dlažbou.
Návrh technického řešení, včetně
ocenění nutných nákladů předložit k
jednání RM 9. 9. 2013.
Rada města:
do
doby
schválení
b) zakazuje
dodatečných
úprav
sportoviště
vydávat jakékoli částky z rozpočtové
kapitoly určené k financování údržby
a rozšiřování městských sportovišť.
c) nesouhlasí, aby do doby provedení
potřebných úprav bylo víceúčelového
hřiště uvedeno do provozu.
RM ukládá místostarostovi svolat
jednání o majetkovém vyrovnání s TJ
Spartak Police nad Metují.
RM souhlasí se záměrem výpůjčky
pozemku parc. č. 959/80 v katastrálním
území Velká Ledhuje, u bytového domu
čp. 254, Ostašská ul., Police nad Metují.
RM souhlasí s tím, aby podíl 50%
nákladů na opravu povrchu veřejně
přístupné účelové komunikace na
pozemku parc. č. 959/80 v katastrálním
území Velká Ledhuje, u bytového domu
čp. 254, Ostašská ul., Police nad Metují,
byl hrazen z rozpočtu města.
RM souhlasí s rozšířením projektového
zadání stavby „Chodníky - Ostatšská ul.“
o opravu chodníku před čp. 104, včetně
prodloužení chodníku k provozovně VAK
Náchod, a.s., a včetně doplnění kanalizace
pro odvedení dešťových a splaškových
vod s tím, že úpravu stávající PD této
investiční akce zadá město Police nad
Metují po nabytí právní moci stavebního
povolení
stavby
„Rekonstrukce
komunikace č. II/303 - Ostašská“.
Rada města:
poskytnutí
odměny
a) schvaluje
ředitelce knihovny a ředitelce MŠ
ve výši dle přílohy. U ředitele ZŠaMŠ
odkládá rozhodnutí o poskytnutí a
výši odměny na závěr roku z důvodu
negativního vývoje plnění rozpočtu
z KÚ.
b) žádá školskou radu o stanovisko
k poskytnutí odměny řediteli ZŠaMŠ.
c) ukládá řediteli ZŠaMŠ předložit
informaci v jakém poměru je jeho

navrhovaná odměna k celkovým
odměnám vyplaceným pedagogického
sboru.
RM odvolává pana Ladislava Badalce
z funkce člena Rady Muzea papírových
modelů.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce místní
komunikace na pozemku p. č. 995/1, k.
ú. Police nad Metují“ společnost SMIČR group, s. r. o., se sídlem Pionýrská
363, 550 01 Broumov, s nabídkovou
cenou 2.174.832,05 Kč bez DPH (tj.
2.631.546,85 Kč včetně DPH) a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici
nad Metují přijala sponzorský dar od
firmy Hašpl a. s. ve výši 10.000,- Kč na
snížení nákladů spojených se zajištěním
pracovního soustředění Dechového
orchestru ZUŠ v Hronově.

RM schvaluje zřízení věcného břemene
na pozemcích p. č. 130/1 a p. č. 302/2
v k. ú. Hony ve prospěch oprávněného společnosti Telefónica Czech Republic a.s.,
spočívající v právu užívání části pozemků
za účelem zřízení, provozu, údržby a
oprav podzemního telekomunikačního
vedení. Věcné břemeno se zřizuje na
dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
ve výši 513,- Kč + DPH.
RM schvaluje přidělení městských bytů
v Polici nad Metují:
1) byt č. 3 - 1+1 v domě č. p. 337 v
Tyršově ulici paní Pavle Pamětické,
2) byt č. 6 - 2+1 v domě č. p. 115 v ulici
Na Babí panu Zdeňkovi Pokornému,
- nájemní smlouvy budou uzavřeny
na dobu určitou jednoho roku s
možností dalšího prodloužení,
budou-li nájemci řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu
a doloží potvrzení o bezdlužnosti

Výsledky fotosoutěže - září

Na obrázku v zářijovém čísle Polického měsíčníku byl detail štítu polického vodojemu. Správnou odpověď zaslali 3 čitatelé. Gratulujeme! Výherci si mohou drobnou
cenu vyzvednout v Informačním centru Pellyho domů

Co je to? Kde je to?

- soutěžní fotografie na říjen

FOTO Štěpán Horák

Své odpovědi můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu infocentrum@
policko.cz nebo napsat na lísteček s Vaší adresou a přinést do Informačního centra
Pellyho domů vždy do 15. dne příslušného měsíce. Ze správných odpovědí budou
vylosovaní tři výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková

městu.
RM souhlasí s úpravou zadání nového
územního plánu města.
RM nesouhlasí se změnou využití dotace
určené z grantového programu města
Společnosti pro rozvoj Pěkova a Honů
RM
schvaluje
realizaci
akce
„Výtvarné a barevné řešení fasád
objektů ZŠ“ v celkové hodnotě
37.700,- Kč bez DPH.
RM souhlasí s udělením 50% slevy ze
vstupného do Muzea papírových modelů
pro studenty z klášterního gymnázia Jana
Nepomuckého v bavorském Rohru.
RM doporučuje ZM ke schválení
a) vítěze výběrového řízení na
realizaci
nadlimitní
veřejné
zakázky „Zajištění sběru, třídění,
shromažďování, odvozu, využití
a zneškodňování komunálního a
ostatního odpadu pro město Police
nad Metují“ společnost Marius
Pedersen, a.s., Hradec Králové, IČ
42194920
b) uzavření smlouvy o dílo s tímto
vítězným uchazečem.
RM pověřuje místostarostu města k
jednání se společností Marius
Pedersen a.s., ve věci ukončení
stávající smlouvy o dílo, a to
dohodou k 31. 12. 2013
RM bere na vědomí stížnost nájemníků
domu Nádražní 209 a pověřuje
společnost Technické služby Police nad
Metují s. r. o. přípravou přehledu závad
na domě s návrhem na jejich odstranění s
termíny a předpokládanými náklady.
RM schvaluje realizaci opravy povrchu
kontejnerového stání na rozhraní
pozemků p. č. 731/8 a 731/12 v k. ú.
Velká Ledhuje a rozšíření zpevněné
plochy pro sběr tříděného odpadu na
pozemku p. č. 220/2 v k. ú. Velká Ledhuje.
Rada města:
a) bere na vědomí, že v rámci
vypsaného VŘ na zhotovitele stavby
dílny AMK nebyly podány žádné
nabídky,
b) pověřuje odbor IMŽP vyhlášením
opakovaného výběrového řízení za
shodných podmínek, za nichž bylo
vyhlášeno prvotní výběrové řízení.
RM schvaluje následující dovybavení
víceúčelového sportoviště:
- nákup 4 ks plastových lavic
134×72×76cm
- nákup 2 ks plastových popelnic na
odpad
- výstavbu
pevného
plotu
s vyklápěnými spodními díly mezi
hřiště a plochu s petanquem
- nahrazení travnaté plochy okolo
hřiště, a mezi plotem a novým
skladem, kačírkem
- nákup 2 ks stojanů na kola
- přivedení stálého napájení kamery na
sloup osvětlení sportoviště
RM schvaluje záměr bezúplatného
převodu pozemků st. č. 1/4 o výměře
1353 m2, st. č. 435 o výměře 314 m2 a st. č.
436 o výměře 38 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ
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Změna intervalu svozu odpadu

Oznamujeme občanům v katastrálních územích Velká Ledhuje a velké části Police n. Met., že od 42. kalendářního týdne,
tj. od 18. října 2012, nastane pravidelná změna intervalu
svozu zbytkového odpadu z popelnic, a to z týdenního na čtrnáctidenní (svážet se tedy bude v sudých týdnech - 44., 46.,
48. …). Čtrnáctidenní svozový interval potrvá do začátku března, kdy ho opět vystřídá interval týdenní.

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.

Svoz proběhne zastávkovým způsobem, podle známého
harmonogramu:

zast. č. ulice, nároží, místní část
čas příjezdu a odjezdu
16.00 - 16.10
1. Radešov, na návsi
2. Hlavňov, u bývalého parkoviště pod vlekem 16.20 - 16.30
16.35 - 16.45
3. Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.50 - 17.00
4. Hlavňov, parkoviště na otočce
5. Pěkov, autobus. zast. u skladu fy. Čáp a syn 17.10 - 17.20
17.25 - 17.30
6. Pěkov, u obecního domu
17.35 - 17.45
7. u odbočky na „malé“ Hony
17.50 - 18.00
8. Hony, na návsi
18.05 - 18.15
9. Pěkov, u č.p. 55
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.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Nová vrata haly ve sběrném
dvoře

Na počátku září byla v polickém sběrném dvoře dokončena výměna kovových vstupnich vrat sběrné haly, ve které
se odkládají vyřazená elektrozařízení, nebezpečné odpady, pneumatiky a papír. Původní vrata byla ve špatném technické stavu zkřivená a nedoléhala, po obvodu prorezavělá s ulámanými panty
a s pokřivenými zárubněmi. Vrata se špatně zavírala a údajně se
stala i terčem zlodějů. Po domluvě s provozovatelem sběrného dvora bylo konstatováno, že oprava se již nevyplatí a bylo by potřebné
vrata vyměnit.
Kolektivní systém ASEKOL, zajišťující odběr a zpracování vyřazených elektrozařízení, se kterým má město Police nad Metují
uzavřenou smlouvu, založil Fond ASEKOL, jehož účelem je podpora
projektů týkajících se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, se zaměřením mimo jiné i na rekonstrukce stávajících míst
zpětného odběru. Pro rok 2013 vyhlásil grantové řízení se třemi
programy, v rámci kterých bylo možné žádat o poskytnutí finanční
podpory. Jedním z nich je i program „Rekonstrukce“. Jeho letošní
tematické zaměření je zvýšení zabezpečení sběrných dvorů, s podporou projektů s minimální výší nákladů 20.000,- Kč a minimální
spoluúčastí žadatele 30% z celkových nákladů. Město Police nad
Metují využilo této možnosti a podalo přihlášku do grantového
řízení s názvem projektu „Zvýšení zabezpečení sběrného dvora
v Polici nad Metují - výměna vstupních vrat sběrné haly“, aby si pomohlo výše uvedenou, dříve či později nevyhnutnou rekonstrukci
zrealizovat. Rozpočet na tento projekt připravila spol. Brikosmont
s.r.o., Police nad Metují, a to ve výši 49.900,- Kč vč. DPH. Podaná
žádost byla schválena a město obdrželo od Fondu ASEKOL dar ve
výši 30.000,- Kč na realizaci tohoto projektu. Po podpisu smlouvy
o dílo pak mohla začít vlastní realizace. Byly vyspraveny zárubně,
osazeny nové panty, vyrobena a osazena nová vrata, vše bylo natřeno a pod vraty byl vytvořen nový betonový práh.
Doufáme, že nová vrata budou dobře sloužit a přispějí ke zlepšení zabezpečení shromažďovací haly proti vandalům a zlodějům a
tím zamezí poškozování či krádežím shromážděných zpětně odebraných elektrozařízení, zlepšení funkčnosti i vzhledu sběrného
dvora, zvýšení důvěry občanů i povinných osob v řádné zabezpečení sběrného dvora a tím zvýšení efektivitu zpětného odběru elektrozařízení.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Jubilea

V srpnu 2013 slavili...
70 let pan Milan Máslo
pan František Průša
75 let paní Anna šitinová
pan Konrád Lichter
80 let paní Jiřina Kyselová
paní Januška Kollertová
85 let paní Ludmila Krtičková
pan František Vondra
paní Marie Drechselová
90 let paní Antonie Vojtěchová
Vš em j u b i l ant ů m p řejeme
pev né zdrav í a k rá sné d ny
pl n é p o ho dy v dal ších l etech .
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.

17. ročník akce Týden knihoven
30. září - 6. října 2013
Letošní motto zní S námi jen all inclusive!
Naší snahou je nabízet vám co nejlepší
služby během celého roku. Jak se nám to
daří, musíte posoudit vy, naši uživatelé, návštěvníci, čtenáři. Letos nás čeká i vylepšení technického vybavení. Věřím, že to bude
znát i v běžném provoze. Kromě toho v říjnu chystáme:
Knihovna města Police nad Metují
a Senior klub Ostaš
zve na

setkávání nad stránkami knih
při společném čtení

v podání osvědčeného a vynikajícího
pana Františka Pivoňky.
Program:
v úterý 1. října 2013 v 15 hodin
Ze života horolezce
(výběr z knih Miroslava Šmída)
v úterý 5. 11. 2013
Miroslav Horníček
v úterý 3. 12. 2013
Petr Šabach
vždy v 15 hodin v dětském oddělení
knihovny.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.

Čtení pro nejmenší

Akce se týká především předškoláků a
dětí z prvních tříd. Budeme se scházet každý čtvrtek v 16 hodin v dětském oddělení
knihovny. Čeká nás čtení, prohlížení knížek,
povídání i drobné tvoření. Účast je úplně
dobrovolná. Těšíme se na vaše děti a snad i
naše budoucí čtenáře.

Statistika

K 31.8.2013 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4257 obyvatel

Sňatky

I v srpnu uzavřelo manželství 7 párů:
3.8.
8.8.
9.8.

10.8.
10.8.
23.8.
24.8.

obřad v kostele apoštola Pavla Církve
československé husitské
Richard Thér a Martina Šormová,
v Kovářově rokli
Lukáš Koucký a Edita Jirásková,
na zahradě Penzionu 65
sňatek ve Velkých Petrovicích
Petr Verner a Linda Balcarová,
na louce v Bezděkově nad Metují
Václav Bruckner a Aneta Sýkorová,
v obřadní síni
sňatek v kapli Panny Marie Sněžné na
Hvězdě, římskokatolický
Dagrmar Hambálková,
matrikářka
manželé Thérovi

K 31. 12. 2012 měla knihovna ve svém
fondu 37 695 svazků knih, tj. o 481 knih
více než rok předtím. Musíme udržovat stav
fondu zhruba v této výši vzhledem k prostorům, které knihovna má. A tak nás letos
čekal nelehký úkol vyřadit knihy opotřebované, poškozené, duplikáty a multiplikáty (tituly, které máme ve fondu vícekrát, a
zájmu čtenářů stačí jen jeden výtisk) a nečtené, zastaralé. Ze dvou třetin šlo o knihy
z tzv. výměnného fondu. To je část fondu
knih, který je určen pro vesnické knihovny
v našem obvodu. Knihoven je celkem osm.
Dvě jsou naše pobočky Hlavňov a Pěkov a
šest je obecních v Bezděkově, České Metuji,
Machově, Suchém Dole, Velkých Petrovicích
a Žďáře nad Metují. Na nákup těchto knih
přispívají z větší části obecní úřady těchto
obcí a část je získána prostřednictvím náchodské knihovny z peněz na regionální
funkce knihoven z krajského úřadu.
Vyřazené knihy jsme nabídli ostatním
knihovnám prostřednictvím knihovnické
internetové konference. A protože žádná
neprojevila o knihy zájem, nabídli jsme je
zájemcům v burze vyřazených knih a časopisů a zbytek putoval do sběru. Nebylo nám
lehko u srdce.
Ale nebojte se, zároveň během roku
probíhá plynule nákup a zpracování nových knih, které už čekají na své čtenáře.
V knihovně najdete i specializovaný fond
regionální literatury. To jsou knihy a dokumenty se vztahem k našemu regionu. Tato
literatura vyžaduje zvláštní péči. Je zařazena v regionálním oddělení, odkud se půjčuje
ke studiu do studovny a opravdu výjimečně,
po dohodě se čtenářem k absenčnímu studiu. Dnes vám z tohoto fondu, který je takovým naším rodinným stříbrem, přinášíme

ukázku knih a sborníků se vztahem k historii města. Vždyť si připomínáme 760. výročí
první písemné zmínky o Polici.

Přehled knih k dějinám Police nad
Metují – regionální fond
(záznam obsahuje údaje v tomto pořadí:
Autor:název, místo vydání rok vydání (klíčová slova o obsahu knihy)

• Čechura, J.: Broumovská rebelie, Praha
1997 (selské povstání)
• Stopami dějin Náchodska, sborník Státního okresního archivu v Náchodě, 1995
– současnost (různá témata z dějin našeho regionu)
• Čermák, L.: Stopy-fakta-svědectví z historie trati Choceň-Broumov v datech a
obrazech, 1. díl, 1997
• Čermák, L.: Stopy-fakta-svědectví z historie trati Choceň-Broumov v datech a
obrazech, 2. díl, 1999 (železnice)
• Polické fórum, Zpravodaj polických občanů, 1. - 5. ročník, 1991-1994
• Vlídné setkání: vzájemná korespondence O. Březiny a S. Boušky, Olomouc 1996
(básnící, korespondence)
• Pichl, M.: Hostince v Polici nad Metují, 2002 (hostince, výčepy, pohostinství,
lidé, pivovary)
• Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních, Liberec 2002
• Pichl, M.: Stručná historie Police nad
Metují, 2002
• Pichl, M.: Historické počátky města Police nad Metují - 750. výročí první písemné zmínky, 2003
• Pichl, M: Police nad Metují v datech:
stručný přehled událostí let 993-2003,
Police n.M. 2004
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• Baštecká, L.: Jak se žilo na Kladském

•
•
•
•

pomezí, Č. Kostelec 2004 (historie,
kroniky, paměti)
Krtička-Polický, A.: Báje a pověsti
z kraje Jiráskova, Liberec 2006
Čižmář, Z.: 150 let textilní průmyslové tradice na Broumovsku: 18572007, Veba 2007
Lisická, H.: Zrcadlo starých časů: pověsti a zkazky z českých měst, Praha
2008
Cechner, A.: Soupis památek historických a uměleckých v okresu Broumovském, fotokopie části o Polici nad
Met. (architektura, historie, památky)

TANEČNÍ KURZY
Kurzy pro DOSPĚLÉ
POKROČILÍ

Lekce probíhají v uzavřené společnosti na sále Pellyho domů.
Nabízíme poslední volná místa!
Kurzovné 1 000 Kč/pár je třeba
uhradit předem v Infocentru.
Těšit se můžete na nové figury a
sestavy!

Termíny tanečních lekcí:
03. 10. od 19 hod. – pokročilí 1. lekce
17. 10. od 19 hod. – pokročilí 2. lekce
31. 10. od 19 hod. – pokročilí 3. lekce
14. 11. od 19 hod. – pokročilí 4. lekce
28. 11. od 19 hod. – pokročilí 5. lekce
12. 12. od 19 hod. – pokročilí 6. lekce
Pátek 20. 12. od 20 hod. – věneček

Kurzy pro MLÁDEŽ

Rozpis lekcí na sále Pellyho domů:
SO 5. 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.

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

OSTATNÍ AKCE

Úterý 1. 10. 2013 v 17 hod.
sál Pellyho domů

ČAJ O PÁTÉ

K tanci a poslechu opět s Josefem Langrem z Hronova.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 30 Kč
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Polický měsíčník – srpen 2013 – strana 1

• Pichl, M.: Sochařské památky Police
nad Metují, 2009
• Čtvrtečková, A.: Osudy židovských rodin z Náchodska, Liberec 2010
• Sádlo, V.: Aby se nezapomnělo-, Liberec 2010 (osudy, 2. sv. válka, oběti, historie, paměti)
• Brandejs, S.: Kniha o Polici nad Metují a Policku, 1940 (podrobně zpracované dějiny města i okolních vesnic,
hospodářské poměry, řemesla)
• Jánský, K.. Průvodce po Polici nad
Metují a okolí, 1901 (turistický průvodce)
• Kaněra, C. F.: Pamětnosti farní osady

Čtvrtek 10. října od 17,30 hod.
Pellyho domy, učebna č. 306
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ II.

LISTY

růže z listů, papírové listy

Cena: 60 Kč/osoba
V ceně veškerý materiál
Lektorka: Martina Nosková
Počet míst omezen.
Přihlášky a platba do 4. 10. 2013
v Informačním centru.

Polické nad Metují, 1872 (paměti faráře C. F. Kaněry)
• Bouza, E.: Osm století textilní výroby
na Broumovsku, Hradec Králové 1972
• Vilímková, M.: Ve znamení břevna
a růží, Praha 1989 (památky, kláštery, benediktini), Tomek, V. V.: Příběhy
kláštera a města Police nad Metují,
Praha 1881
• Bouza, E.: Povstání poddanského
lidu 1775 v severovýchodních Čechách, Hradec Králové 1975
H. Jenková, V. Plachtová a H. Sauerová

VÝSTAVY

2. 10. - 16. 10. 2013, foyer Pellyho
domů

VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH
NÁVRHŮ ZE SOUTĚŽE
CENA PETRA PARLÉŘE

Vernisáž výstavy, jejíž součástí bude
veřejná prezentace návrhů, se uskuteční dne 2. 10. od 16 hodin. Výstava
bude otevřena v provozní době IC. Více
informací o Ceně Petra Parléře:
http://www.cenapp.cz
18. 10. - 22. 11. 2013
foyer Pellyho domů

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Zahájení v úterý 8. 10. ve 14,30 hod.
na sále Pellyho domů. Přihlášení studentů se zaplacením školného (200
Kč) bude probíhat od 13.45 hodin.
úterý 15. 10. 14-18 hod., foyer
Pellyho domů

PODZIMNÍ DĚTSKÝ
BAZÁREK

Dětské oblečení, botičky, hračky, autosedačky, sedátka do vany, krosničky,
vaky, šátky, zavinovačky, mantinely do
postýlek, dětský nábytek, potřeby pro
miminka, atd.
Kontakt: tel.
773 903 029,
777 903 029

26. 10. 2013 od 9.00 do 14 hod.,
foyer Pellyho domů

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
z fotosoutěže
Výstava děl přihlášených do Fotografické soutěže Dobrovolného svazku
obcí Policka. Výstava bude zahájena
slavnostní
vernisáží
v pátek
18. října 2013 v 17,00 hod.
Návštěvníci se mohou těšit na pestrý
výběr fotografií napříč čtyřmi soutěžními tématy – Život v obcích, Živá příroda,
Neživá
příroda,
Budovy
„Projekt
je
spolufinancován
z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis“
Muzeum Města Police nad Metují

8 & 60 - výstava

V srpnu 1968 vzniklo nejen v Polici n.
Metují mnoho fotografií dokumentujících tehdejší situaci v Československu.
V roce 2012 byl nalezen jeden nevyvolaný film zachycující srpnové události
v Polici.
V říjnu lze výstavu navštívit po předchozím objednání (tel. 491 423 248).
Výstavu naposledy přístupná 28. 10.

PŘIPRAVUJEME

IC

ZÁPIS do tanečních
pro mládež 2014
Zápis bude probíhat od 21. 10.
2013. Závazné přihlášky jsou
k dispozici v IC nebo na
www.policko.cz

Kurzovné: 1 400,- Kč
Záloha 700,- Kč je splatná ihned při přihlášení do kurzu. Doplatek 700,- Kč splatný
v únoru 2014.
Zvýhodněné kurzovné: 1 200,- Kč
pouze při přihlášení celého páru. Podmínkou je jednorázová úhrada celé částky.
Taneční se budou konat vždy v sobotu na
sále Pellyho domů v Polici nad Metují.
Zahájení v září 2014. Kurz vedou manželé
Poznarovi z Červeného Kostelce.

Úterý 5. 11. 2013 v 17 hodin
sál Pellyho domů

ČAJ O PÁTÉ
Vstupné: 30 Kč

Středa 13. 11. 2013 v 18 hod
Kolárovo divadlo

!VIVA MEXICO!

live multimédia show Kateřiny a
Miloše MOTANI
Vstupné: Kč 100,-

Sobota 23. 11. 2013
sál Pellyho domů

CVIČENÍ
S OLGOU ŠÍPKOVOU
OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM

POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba v ŘÍJNU:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 15:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 15:00
Pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00

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

KINO

POLICKÝ FILMOVÝ KLUB
Úterý 15. 10. 2013 od 17hod.

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ

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.

Sobota 5. 10. 2013 od 8 hodin

DEN PRO AFRIKU

Sobota 5. 10. 2013 – Neděle 6. 10. 2013,
sál Pellyho domů

DEN ARCHITEKTURY
V POLICI NAD METUJÍ

Neděle 6. 10. 2013 v 10 hodin, lyžařský
areál „Nebíčko“

BĚH OKOLO OSTAŠE

Tradiční přespolní běh okolo stolové
hory Ostaš.
Středa, tělocvična ZŠ
ORIENTÁLNÍ TANEC
děti: 16,00 – 17,00 hod.
ženy: 17,15 – 18,15 hod.

ZUMBA/BOKWA: 18,30 – 19,30 hod.
Neděle, tělocvična ZŠ
ZUMBA: 18,30 – 19,30 hod.
Cvičitelka: Pavlína Nosková
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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.
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…
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU
PELLYHO DOMY NEBO V DIVADLE 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM PROMÍTÁNÍ

PROJEKT: PROMÍTEJ I TY!

Občanské sdružení Julinka ve spolupráci
s městem Police nad Metují zve na promítání dokumentárních filmů z projektu
Promítej i ty!
Pátek 11. 10. 2013 od 18 hod.

Z POPELNICE DO LEDNICE

90min, Německo
Než se zelenina dostane z pole na váš talíř,
nejméně polovina jí skončí na skládce. To
znamená každé druhé rajče či hlávkový
salát. Zní to neuvěřitelně, ale bohužel je
tomu tak. Nemluvě o tom, že zemědělství
produkuje třetinu skleníkových plynů.
Stačí se podívat do odpadních kontejnerů
supermarketů či do nejbližší popelnice,
abychom zjistili, v jak obrovské míře plýtváme jídlem. Režisér Valentin Thurn předkládá ve svém snímku znepokojivá a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti, jak tuto situaci zlepšit.
Na příkladech „odpadkové potápěčky“
zachraňující vyhozené jídlo ze supermarketů, amerického antropologa, který založil
komunitu lidí najímajících si konkrétního
farmáře k pěstování zeleniny, a řady dalších ukazuje možné cesty, jak plýtvání
potravinami zastavit. Pokud bychom ho
omezili o polovinu, mělo by to na produkci
skleníkových plynů podobný efekt, jako
kdyby ze silnic zmizelo každé čtvrté auto.
VSTUP ZDARMA.
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Pátek 11. 10. 2013 od 20 hod.

HLAD

90 min., Německo
Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a poptávka po surovinách. Svět počátku 21.
století se dramaticky mění, a to tak, aby
vyhovoval především potřebám bohatých.
S touto změnou se v chudých zemích nadále zhoršuje už tak bídná životní úroveň.
Zatímco v USA je největším problémem
společnosti obezita, o pár tisíc kilometrů
dál na jih, na Haiti, jsou lidé tak chudí, že
musí prodávat vlastní děti do otroctví a k
obědu jedí koláče z bláta. Ještě dále, v
Brazílii, pokračují nenasytné dřevařské
společnosti za přihlížení zkorumpovaných
politiků v kácení amazonských pralesů a
přispívají tak ke klimatické změně. V jejím
důsledku dochází k častějším smrtícím
obdobím sucha v subsaharské Africe. Masajům v Keni tak bez dešťové vody zbývá
jenom žízeň a hladovění. V Indii zase tisíce
farmářů uvěřily krásným snům o geneticky
modifikované rýži a vrhli se do propagovaného experimentu. Jenže když nezaprší,
nesklidí ani to, co měli dříve. Kdo nemůže
splácet dluhy, volí raději sebevraždu. Film
Hlad přináší detailní a šokující pohled na
osudy komunit a konkrétních lidí, kteří se
na třech kontinentech ocitli v pasti současných mezinárodních poměrů
VSTUP ZDARMA.
Po obou projekcích bude následovat
beseda. Bližší informace najdete na
www.policko.cz.

Když bývalého galejníka Jeana Valjeana
(Hugh Jackman) propustí na podmínku,
netuší, že za zády bude mít jako věčný stín
posedlého inspektora Javerta (Russell
Crowe). Ten ctí zásadu, že zloděj zůstane
vždy zlodějem a Valjean se zdá být jasným
příkladem, zvlášť když pravidla podmínečného propuštění záhy poruší. Jenže
Valjeanovi se daří unikat, začne žít pod
změněnou identitou, stane se ctihodným
občanem a dokonce starostou, jenže ani
tehdy není před slídivým Javertem v bezpečí. Po smrti tovární dělnice Fantine (Anne Hathaway), kterou si klade za vinu, se
ujme její dcerky Cosette. Společně s ní pak
před Zákonem utíká do anonymity francouzské metropole. Tam na ně po pár
letech relativního klidu čeká kromě Javerta
i další nebezpečí – ulice bobtnající revolucí,
kterou připravují mladí kluci. Jeden z nich,
Marius (Eddie Redmayne), se při letmém
setkání zamiluje do dospívající Cosette
(Amanda Seyfried) a ta jeho city opětuje.
Kvůli své dceři a jejímu štěstí se Valjean
rozhodne riskovat, dokonce se vydá na
barikády v předvečer rozhodujícího souboje mezi revolucionáři a armádou, aby z
předem prohrané bitvy zachránil Mariuse.
Na místě, kde historie napsala jednu ze
svých krvavých kapitol, se zároveň odehraje finální souboj mezi ním a Javertem.

* VIP: Vstup na profesionální divadlo,
všechny amatérské soubory, představení
Racci a koncert (vstup na koncert a představení Racci zdarma)
* OCHOTNÍK: Vstup na dvě vybraná amatérská představení (nahlášení představení
je nutné při objednávce permanentky),
představení Racci a koncert (vstup na
koncert zdarma)
PERMANENTKY JSOU PŘENOSNÉ!

Ceník permanentek:
SEDADLA

VIP

I. Přízemí řada:
1 - 5 a balkon
řada: 1 -2

530,-

210,-

III. Přízemí: 14
– 16. řada a
balkon: 3. – 4.ř.

450,-

170,-

II. Přízemí řada:
6 -13

OCHOTNÍK

490,-

190,-

PROGRAM

Pátek 4. 10. 2013 od 19hod.

KONCERT KAPELY
ČÁRY MÁRY

66. POLICKÉ
DIVADELNÍ HRY

PŘIPRAVUJEME

LISTOPADOVÝ TERMÍN

BÍDNÍCI

Velká Británie, 2012, 157 min.
Muzikál / Drama / Romantický
Režie: Tom Hooper

Předloha:
Victor
Hugo
(kniha)
Scénář: William Nicholson, Alain Boublil,
Claude-Michel Schönberg
Hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne
Hathaway, Amanda Seyfried, Helena
Bonham Carter, Eddie Redmayne, Sacha
Baron Cohen, Aaron Tveit, Colm Wilkinson,
Isabelle Allen, Edward Lewis French, Lily
Laight, Samantha Barks, Charlotte Hope,
Andy Zelary, Julian Seager, Karol Steele

Program naleznete také na www.policko.cz
a samostatných plakátech.
Předprodej vstupenek, permanentek a
rezervace míst na jednotlivé workshopy
probíhá na Infocentru v Pellyho domech.

Polické divadelní hry se uskuteční s
finanční podporou Královehradeckého
kraje.

PERMANENTKY 2013:

Polický
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V rámci předplatného si můžete zakoupit
zvýhodněné vstupné na 66. Polické divadelní hry, které se budou konat od října do
listopadu 2013. V letošním roce jsme pro
Vás připravili dva druhy permanentek:

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 a 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 jeho 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 300km 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

Sobota 5. 10. 2013, 15 hodin, sál /
učebny Pellyho domů

Pátek 25. 10. 2013 od 19hod.

PYGMALION

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 a 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 afrických vesnicích: Guineji, Mali apod. Zároveň s bubenickým
workshopem proběhne i workshop afrického tance a na závěr dojde k propojení
obou kurzů.
Pavel Šmíd - djembe ,kytara - působící 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: 50Kč poputuje na dobrou věc!

Středa 9. 10. 2013 od 9hod.

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ aneb
BRUMDA A ČMELDA
OPĚT V AKCI!

Dramatizace: Zdeněk Tomeš a Michaela
Sajlerová
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.

Divadelníci z Hronova se tentokrát pustili
do nastudování moderního zpracování
starořecké báje o sochaři, který vytvořil
krásnou sochu, do které se sám zamiloval a
prosil bohyni lásky Afroditu, aby jí vdechla
život. Prosil však marně…
Režie: Ing. Miroslav Houštěk
Scéna: ak. malíř Ivan Krejčí
Světla a zvuk: Michal Kops
Napovídají: Hana Peterková, Zuzana Stárová
Tech. spolupráce: Dagmar Kolínová, Pavel
Lelek, Pavel Zuzek
Osoby a obsazení:
Profesor fonetiky Henry Higgins - Miroslav
Lelek
Plukovník Pieckering - Richard Kašpar
Paní Higginsová, profesorova matka Renata Klicperová
Pan Alfred Doolittle, popelář - Josef Kindl
Líza Doolittlová, jeho dcera - Lucie Peterková
Paní Enysford Hillová - Vladimíra Rousková Slečna Enysford Hillová, její dcera - Jana
Prauseová
Freddy Enysford Hill, její syn - Daniel
Zobal Paní Pearsová, Higginsova hospodyně - Ivana Richterová
Služebná u paní Higginsové - Zdeňka
Skaunicová
Dále hrají: Hana Peterková, Zuzana Stárová, Rostislav Hejcman, Cyril Šourek, Pavel
Zuzek, Karel Bím

Rezervace předem na Infocentru
v Pellyho domech JE NUTNÁ!
Pátek 18. 10. 2013 od 19 hod.

OTYLKA

Divadelní soubor Maska Česká Skalice
Režie: Petr Škrdla
Hrají: Ilona Krajcová, primářka – Eva
Schwarzová
Aleš Bureš, trenér – Jaromír Kříž
Hana Slabá, pokojská – Lada Vacková
Lenka Kopecká, přítelkyně – Monika Škrdlová
Doktor Untrlauf, dietolog – Petr Tengler
Ámos Lesinský, pacient – iroslav Vavřena
Karel Raft, manžel – Radek Rýdl
Otýlie Raftová – Pavla Kápková
Nápověda – Lucie Novotná ad.
Světla, zvuk – Miroslav Široký, Eva Široká
Inspicie – Irena Vavřenová
Scéna – Lída Kadaníková
Hudba – Eva Schwarzová

Komedie o tom, jak podváděná manželka
bojuje s nadváhou, manželem i autoritami a hlavně se silou peněz, která, jak se
zdá, vládne všemu a všem. Rozuzlení je
na dosah ruky a přece je nakonec všechno trochu jinak...:-)

Vstupné: 80,- / 70,- / 60,-

G. B. Shawa zná celý svět a jeho hry také.
Mnozí ho dokonce považují za jednoho z
nejlepších divadelních autorů vůbec. Jeho
zdravý sarkasmus a ironický pohled na
člověka a jeho problémy je základem všech
jeho divadelních her. A stejně tomu je u
jedné z nejlepších a nejčastěji uváděných
her „Pygmalion“. Sochař, který vytvořil tak
dokonalou sochu ženy, že se sám do svého
díla zamiloval a prosil bohyni lásky Afroditu, aby soše dala cit a řeč, se stala podkladem pro hru G. B. Shawa. Profesor fonetiky
Henry Higgins se vsadí, že pouliční prodavačku květin naučí správné řeči i chování a
představí ji ve vysoké společnosti jako
vévodkyni. Pokus se mu sice vydaří, ale
každé pro má i své proti...
Slovo režiséra o hře: Známý irský filosof a
dramatik G. B. Shaw napsal tuto hru v roce
1912, takže jí bylo již 100 let. Od té doby se
skoro nepřetržitě objevuje v repertoárech
divadel na celém světě. Na českém jevišti
se poprvé hrála v Národním divadle v
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Praze již v roce 1914. Skvělou hlavní postavu Lízy Doolitlové sehrála tehdy výborná česká herečka Andula Sedláčková. Od
těch časů vystoupila v této roli řada vynikajících českých hereček. Protože postava
prostořeké londýnské květinářky dává
velikou příležitost dobré herečce podat
nezapomenutelný výkon, české herečky
rády v této hře vystupují. Když se v posledních letech hra objevila jako muzikál a
byla nafilmována pod titulem MY FAIR
LADY, její popularita ještě vzrostla. Vybrali
jsme si ji proto, že dokáže výborně pobavit
diváky a hercům dává skvělou příležitost
předvést své herecké schopnosti. Budeme
se ze všech sil snažit, aby se líbila i vám!

Vstupné: 80,- / 70,- / 60,-

Neděle 3. 11. 2013 od 16 hod.,
uč. č. 306, Pellyho domy

WORSKHOP POHYBOVÉ/
KONTAKTNÍ IMPROVIZCE

v párech, trvá 90 minut a povede ji zkušená
taneční lektorka Petra Slavíková.
Vstupné: 50Kč

"filmečku" a opatří ho úvodním a závěrečným titulkem.

Neděle 3. 11. 2013 od 18 hod.,

!!PELLYHO DOMY!!

RACCI

Divadlo v pohybu a tanečnice ze STUDIA
Nová scéna - Lidé v pohybu působící pod
Laternou Magikou, Praha

Dramatizace, režie, choreografie: Jana Raila
Suchá
Kytara: Jan Borek
Hrají a tančí: Petra Slavíková, Jan Samuel
Halm, Jana Raila Suchá a Jan Borek.
...když už vás omrzí odpadky a rybí hlavy,
je třeba vystoupat na poslední schod a
letět.. Není nad to, podívat se na svět pěkně
z nadhledu. Konec honění se za rybí hlavou...
Věčný příběh o touze po svobodě, vlastní
identitě a síle přátelství. Volně inspirováno
příběhem Richarda Bacha: Johathan Livingston - Racek.
Divadlo na schodech, trochu se slovy, trochu beze slov...
Vstupné: 50Kč

¨
Účastníci z workshopu odejdou vybaveni základními kompetencemi, které
jim umožní vytvořit krátký film z několika
záběrů
včetně
sestřihu,
ozvučení a exportu do výsledného formátu připraveného k distribuci na
internetu. A jako bonus vlastní "dílo" k
tomu.
Počet účastníků je omezen! V případě
velkého zájmu možnost otevření stejného
kurzu 23. 11. v tentýž čas.

Kurzovné a občerstvení: 250 Kč.
UPOZORNĚNÍ: Lekce trvá 4 hodiny a
v ceně kurzovného je zahrnuté i
občerstvení.
Pátek 15. 11. 2013 od 19hod.

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ

Divadelní soubor F. A. Šubert, Dobruška

Sobota 9. 11. 2013 od 14 do 18 hod.,
uč. č. 306, Pellyho domy

AUDIOVIZUÁLNÍ
WORKSHOP –
„Jak vytvořit film“

Chcete se odreagovat od každodenních
povinností a zaměřit se na svůj osobní
rozvoj emocí, duše i těla? Právě toto vám
nabízí pohybová/kontaktní improvizace.
Jedná se o jednoduché a přirozené pohyby
v prostoru spojené s kontaktem a vnímáním nejen našeho těla, ale i ostatních tanečníků. Budeme se zaměřovat především
na práci s váhou a centrem těla. Pohybová/Kontaktní improvizace rozvíjí naši
důvěru, sebeuvědomění a kreativitu.
Lekce je určena pro tanečníky i netanečníky všech věkových kategorií, individuálně i
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Workshop je určen všem zájemcům
o tvorbu domácího videa, kteří ve 4 hodinové lekci získají základní znalosti a dovednosti při práci s videokamerou, importem dat do počítače a jejich zpracováním
ve střihovém programu. V první části semináře se seznámíme se základními manuálními funkcemi přístrojů - ostření,
expozice a vyvážení bílé - a situacemi, kdy
je využít, případně kdy pracovat v automatickém režimu, včetně ukázek. Ve druhé
části následuje snímání připravených
situací se zaměřením na práci s kamerou s
využitím manuálních i automatických
funkcí - držení, švenk (panoráma), kompozice, zoom, různé světelné podmínky. Třetí
část uzavře celý produkční řetězec importem dat do PC, jejich organizací a zpracováním. Ve střihovém programu bude představena jeho filozofie a základní funkce.
Každý si svoje záběry sestříhá do krátkého

Vtipná komedie z pera mistra Oscara Wildea, která nás zavede na současný anglický
venkov. Zde, na zámku Canterville, sídlí
slavný duch sira Simona. Velvyslanec USA
pan Otis se nemovitost rozhodne, i přes
varování, že na zámku straší, koupit a se
svou rodinou se v něm usadí. Brzy se však
o existenci ducha přesvědčí na vlastní oči.
Těžko však říct, jestli je více vyděšené
strašidlo, nebo rodina p. Otise... :-)

Nečekané zvraty, komické situace a vtipné
dialogy. Střet dvou kultur - anglické a americké, které jsou si sice blízké řečí, ale
odlišné ve všem ostatním. V hlavních rolích
se předvedou Luboš Řehák, Gabriela Svědíková a Jiří Mach pod režijní taktovkou
nadějného mladého režiséra Václava Macha.
Vstupné: 80,- / 70,- / 60,-

Pondělí 18. 11. 2013 od 19hod.

FILUMENA MARTURANO
ANEB MANŽELSTVÍ PO
ITALSKU

Diana Malvína Pachlová nebo Anna Fialová
Umberto František Skopal
Riccardo Karel Heřmánek ml. nebo Jan
Ťoupalík
Michele Petr Srna nebo Michal Čeliš
Nocella Libor Hruška nebo Zdeněk
Hruška
Farář Petr Vančura nebo Václav Legner
Maskérka Eva Hrušková
Kostymérka Radka Šedová

v hlavních rolích slavné tragikomedie,
která patří k tomu nejlepšímu z italské
tvorby:

Simona Stašová
& Svatopluk Skopal

Co všechno musí podstoupit prostá žena,
aby dostala k oltáři zhýralého boháče a
pro své syny zabezpečila rodinu. Vždyť
děti jsou přece děti!

Režie: Zdeněk Kaloč
Hrají: Filumena Marturano Simona Stašová
Domenico Soriano Svatopluk Skopal
Alfredo Amoroso Čestmír Gebouský
Rosalia Solimene Jaroslava Pokorná nebo
Jaroslava Obermaierová nebo Jaroslava
Tvrzníková

MPM děkuje ZŠ
Police nad Metují, především řediteli panu
Mgr. Karlu Nývltovi,
za darování několika
dveří pro první patro
muzea.
V sobotu sedmého
září pořádali poličtí
hasiči „Den s hasiči“. MPM pro děti připravilo papírovou dílnu, kde si zájemci mohli
výtvarně pojmout a následně slepit model
hasičského auta.
Návštěvníci, kteří mají zájem, mohou přímo v muzeu hrát o vystřihovánku. Stačí, aby
vyplnili krátký dotazník, kde se mimo jiné
ptáme, jak se o muzeu dozvěděli, co se jim líbilo či nelíbilo a spolu s kontaktem odevzdali
u pokladny. Tento měsíc byli vylosováni pan
Jan Antoš z Jablonce nad Nisou a Ondřej Barták z Prahy.
Během prvních zářijových týdnů MPM
navštěvovala ZUŠ Police nad Metují. Děti,
pod vedením pana Jaroslava Soumara studovaly především architekturu. Kreslily pro
další použití především architektonické prvky a detaily.
Od měsíce října Muzeum papírových
modelů upravilo na zimní období
návštěvní dobu na: 9 – 15 hod.
(ve všední dny, přestávka 11:30 - 12:00)
9 – 17 hod. (víkendy, svátky, školní
prázdniny, přestávka 11:30 - 12:00)
Po předchozí domluvě lze muzeum
navštívit i mimo uvedené časy.
Otevřeno celoročně včetně pondělí.

PROGRAMY PRO ŠKOLY

LISTOPADOVÉ TVOŘENÍ
4. – 15. 11. 2013
Program pro školní a předškolní skupiny.
Tvoření z přírodnin a papíru.
Cena programu 20 Kč dítě, pedagogický
doprovod zdarma.
ADVENTNÍ DÍLNY
9. – 20. 12. 2013
Připomenutí tradic, tvoření nejen z papíru.
Cena programu 20 Kč dítě, pedagogický
doprovod zdarma.
Muzeum papírových modelů také nabízí
interaktivní prohlídky spojené s výtvarnou
reakcí na expozici. Vhodné pro všechny
typy škol.

KROUŽKY A AKCE V MUZEU
MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
pondělí od 14:30 do 16:00
věk 6-9 let (mladší děti s doprovodem)
středa od 15:30 do 17:00
věk 10-15 let
OTEVŘENÝ ATELIÉR, OD 14 HODIN
Každou třetí neděli v měsíci:

20. října – DÍLNA v rámci MEZINÁRODNÍCH MODELÁŘSKÝCH DNÍ 2013
Vstup zdarma.

MEZINÁRODNÍ
MODELÁŘSKÉ DNY

19. – 23. října 2013
více informací www.mpmpm.cz, email:
info@mpmpm.cz, tel: 777 828 657

Technická spolupráce Luboš Loubal, Aleš
Hanzlíček, Václav Skalník, Jiří Beneš
Překlad Oldřich Kautský
Úprava scénáře Zdeněk Kaloč
Scéna Kateřina Baranowská
Kostýmy Kateřina Baranowská
Hudební spolupráce Petr Mandel
Pohybová spolupráce Petr Pachl
Délka představení s přestávkou cca 2 hodiny 15 minut
Premiéra 25. 11. 2012 Divadlo ABC

Domenico Soriano je úspěšný obchodník a
též neodolatelný ctitel ženských půvabů.
Mladičkou Filumenu Marturano potkal v
jednom neapolském nevěstinci uprostřed
druhé světové války. Pak se jejich cesty
nakrátko rozešly, aby se však po válce
náhodou potkali znovu a tehdy se zrodil
vztah, který vydržel 22 let. Filumena se
stala jeho milenkou a v době, kdy byl Domenico na cestách, dokonce vedla jeho
obchody. A po všech těch letech si jednoho
dne ten starý kocour přijde, že se ožení s
nějakou mladou holkou! To tedy Filumena
nemůže nechat jen tak!
V ideálně namíchaném dění se střídají
humorné scény s dramatickými. Nesmrtelnou filmovou adaptaci s názvem Manželství po italsku natočil v roce 1964 slavný
italský režisér Vittorio De Sica a do hlavních rolí obsadil Sophii Lorenovou a Marcella Mastroianniho.
Vstupné: 290,- / 280,- / 270,-

Připravujeme:
NOČNÍ PROHLÍDKA MUZEA
28. 10. 2013

Ve sváteční den přijměte pozvání do
Muzea papírových modelů. Prohlédněte si
expozici za nočního osvětlení. Pro zájemce
bude k dispozici průvodce.
Otevřeno od 19:30 do 21:30.
Děti do 6 let zdarma, ostatní 30,-Kč.

Několik zápisů z návštěvní knihy.
• 22. 7. 2013 Je neuvěřitelné, co všechno
se dá vyrobit z papíru. Nádhera. Novákovi, Štětí.
• 31. 7. 2013 Děkujeme za krásný zážitek
a obdivujeme vše včetně trpělivosti modelářů všech exponátů. Přejeme úspěch.
Vzali jsme s sebou kamarádky ze Švýcarska a jsme v téhle chvíli pyšní Češi. Lucie
s rodinou
• 8. 8. 2013 Nádherné modely z papíru a
skvělý nápad na muzeum. Maty a táta
• 16. 8. 2013 Máte to tady moc pěkné, moc.
Člověk žasne, jak někteří lidé mají šikovné ručičky. Já mám bohužel obě ruce
levé. Jaroslav Pospěch, Hranice
• 10. 8. 2013 Velmi se nám zde líbilo, příští
rok se těšíme na nové modely. Přejeme
mnoho úspěchů modelářům při tvorbě.
Kateřina Zikmundová
• 27. 8. 2013 Užíváme si konec prázdnin.
Líbí se nám ve vašem kraji a obdivujeme
titěrnou práci při tvorbě úžasných modelů. Díky, Andulka
• 5. 9. 2013 Děkujeme za krásu. Důchodci
z České Libchavy
Martina Váňová
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PROMÍTÁME I MY!
Patříte mezi více než tisícovku dospělých diváků, kteří
navštívili některé z promítání festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech JEDEN SVĚT v Polici nad Metují?
Rádi byste znovu do kina?
Příští ročník, který pro vás tentokrát připravují Marie Hornychová, Martina
Junková a Jakub Voves ve spolupráci s městem Police nad Metují a partou
studentů Gymnázia Broumov, proběhne v Kolárově divadle opět na jaře,
ve dnech 20. – 22. 3. 2014. Pro vás, kterým chybí atmosféra diskusně
promítacích večerů, nabízíme malý podzimní předkrm!

18. 9.
2013
p
roběhlo
!

18. září odpoledne proběhla v rámci senior klubu Ostaš na sále Pellyho domů veřejná
projekce německého dokumentu Na stupních vítězů. Film představuje portréty pěti zasloužilých sportovců a sportovkyň různých národností (ve věku 85 - 100 let!), kteří trénují
přípravu na seniorské atletické mistrovství světa - ve skoku do výšky, ve sprintu, v hodu diskem aj.
Přes technické komplikace a vynucenou promítací přestávku jistě docenily desítky seniorů neuvěřitelné výkony hlavních hrdinů stejně jako jejich záviděníhodnou vitalitu, energii a humor. Děkujeme
hostům Vojtovi Kvapilovi a Tondovi Pohlovi za ochotu přijít s diváky podebatovat a zpestřit
promítání vlastními sportovními i trenérskými zážitky a příhodami!

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Jan Tenhaven / Německo, Rakousko / 2010 / 94
Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představují
pět atletů, kteří se ve skromných podmínkách připravují na 18.
mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském Lahti. Tvůrci
snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli
a obdivuhodné kondice je možné
uchovat ve starém těle...

7. 11.
2013
17 h

7. listopadu v 17 hodin promítneme v aule ZŠ
drsný dokument Manželka za 50 ovcí. Tematikou
filmu i odpoledně/podvečerní hodinou cílíme především na rodiče malých dětí, kterým nabídneme jejich pohlídání
o patro níže v herně Mateřského centra MaMiNa. Srdečně
zveme všechny, které oslovuje téma složitých ženských osudů
nejen v Afghánistánu, projekce bude opět veřejná a zdarma.
Bližší informace i anotace filmu v listopadovém PM.

W W W. P R O M I T E J I T Y. C Z
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MANŽELKA ZA 50 OVCÍ

Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52
Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími o generace, se kterými někdy nejednají lépe než se psy. To je také případ šestnáctileté Sabere, které
v sedmi letech zemřel otec a osvojil si ji blízký příbuzný. Když bylo
dívce deset, prodal ji o čtyřicet let staršímu Tálibánci, jenž ji čtyřikrát přivedl do jiného stavu. „Často jsem myslela na sebevraždu,“
vzpomíná Sabere na manželský život se slzami v očích. Dívka
měla jako jedna z mála štěstí, že se jí podařilo uniknout a ukrýt
se v azylovém domě pro ženy s podobným osudem. Ani poté
ovšem nemá vyhráno. V upřímném snímku režiséra Nimy Sarvestaniho sledujeme marnou snahu Sabeřiny chudé matky a jejího
muže dosáhnout dceřina rozvodu. Když se zdá, že osud je jim
konečně nakloněn, nevlastní otec dostává výhrůžky kvůli své
druhé dceři, desetileté Farzenah. Výměnou za stádo ovcí ji kdysi
slíbil jinému muži. „Splátka“ měla proběhnout po jejích patnáctinách, ženich si však usmyslel, že ji chce dříve…

Zaslechli jste, že 16. říjen je vyhlášen
jako celosvětový Den výživy nebo
také Den boje proti hladu? Pro nás,
většinu času syté, nejspíš téma víc
než odtažité…
11. 10
.
2013
17 h

Více než 150 zemí světa se probíhajícími kampaněmi snaží během
října o zvýšení informovanosti ohledně globálního pohledu na téma
hladu ve světě, o problémech nesmysleného plýtvání s potravinami.
Město Police a o.s. Julinka se připojuje komponovaným programem v Kolárově divadle v pátek 11. 10. 2013.

Z POPELNICE DO LEDNICE
Valentin Thurn / Německo / 2011 / 88

Než se zelenina dostane z pole na váš talíř, nejméně polovina jí
skončí na skládce. To znamená každé druhé rajče či hlávkový
salát. Zní to neuvěřitelně, ale bohužel je tomu tak. Nemluvě
o tom, že zemědělství produkuje třetinu skleníkových plynů.
Režisér Valentin Thurn předkládá ve svém snímku znepokojivá
a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá
možnosti, jak tuto situaci zlepšit. Na příkladech „odpadkové
potápěčky“ zachraňující vyhozené jídlo ze supermaketů, amerického antropologa, který založil komunitu lidí najímajících si
konkrétního farmáře k pěstování zeleniny, a řady dalších
ukazuje možné cesty, jak plýtvání potravinami zastavit.

HLAD

Marcus Vetter, Karin Steinberger / Německo / 2009 / 90

Součástí tematického programu bude beseda s „ Ing. Éčkem“
Vítem Syrovým, autorem nejen veleúspěšné knihy Tajemství
výrobců potravin a odborníkem na chemické příměsi, konzervanty, barviva aj. přídatné látky v potravinách. Záludnosti umělé
chemie v jídle asi zajímají nejen ty, kteří tuší, že i zákonem povolené látky nejsou zdaleka neškodné. Vít Syrový pro povídání
v Polici navrhuje také další témata, která budou tematicky předjímat promítané filmy – „Jak se dnes chováme k potravinám“, „Dávají současné potraviny život?“ Přijďte diskutovat, srdečně zveme!
Více na www.vitsyrovy.cz. Vstupné na besedu dobrovolné!
V jídelně polické základní školy děti denně vrátí
nedojedených 15 – 20 kg zbytků. Těžko odhadnout,
jaké množství nesnědených svačin schovají každý
den odpadkové koše. Má smysl ukázat dětem život
jejich vrstevníků v chudých částech světa, má cenu
diskutovat s nimi o plýtvání potravinami? Myslíte,
že děti kolem vědí, co je to opravdu mít hlad?

Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok,
globální oteplování a poptávka po surovinách. Svět počátku
21. století se dramaticky mění, a to tak, aby vyhovoval především potřebám bohatých. Zatímco v USA je největším problémem společnosti obezita, o pár tisíc kilometrů dál na jih,
na Haiti, jsou lidé tak chudí, že musí prodávat vlastní děti
do otroctví a k obědu jedí koláče z bláta. Ještě dále, v Brazílii,
pokračují nenasytné dřevařské společnosti za přihlížení zkorumpovaných politiků v kácení amazonských pralesů a přispívají tak ke klimatické změně. V jejím důsledku dochází k častějším smrtícím obdobím sucha v subsaharské Africe.
Masajům v Keni tak bez dešťové vody zbývá jenom žízeň
a hladovění. V Indii zase tisíce farmářů uvěřily krásným snům
o geneticky modifikované rýži a vrhli se do propagovaného
experimentu. Jenže když nezaprší, nesklidí ani to, co měli
dříve. Kdo nemůže splácet dluhy, volí raději sebevraždu.
Film Hlad přináší detailní a šokující pohled na osudy komunit
a konkrétních lidí, kteří se na třech kontinentech ocitli v pasti
současných mezinárodních poměrů.
Po celé odpoledne a večer bude stejně jako při jarních projekcích
zpřístupněn Divadelní klub vnitřním průchodem!

Vzdělávací portál Jeden svět na školách připravil ke světovému
Dni proti hladu pro menší i větší školáky krátké dokumenty
a spoty, jejichž cílem je ukázat dětem problematiku hladu
a plýtvání s potravinami v globálních souvislostech a umožnit
učitelům otevřít nepopulární, ale důležité téma i ve svých hodinách. Jak se do kampaně zapojili žáčci a žáci ZŠ v Polici nad
Metují a studenti Gymnázia Broumov se dočtete v příštím PM.

Ve tře
týdnu s tím říjnovém
e proje
kcím do
mentů
am
ku
jícím se ateriálům týk aproblém
ve světě
u hladu
i MC M bude věnovat
a
skauts MiNa a oddíly
kého s
tře
Skalác diska
i.
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Přehled kulturních akcí pořádaných
Regionálním muzeem v Náchodě v měsíci říjnu 2013
Léčitelství na Náchodsku

Lazebníci, felčaři, apatykáři
Po celý měsíc je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou léčitelství
na Náchodsku. V rámci výstavy lze např. zhlédnout hlavu egyptské
mumie z pražského Hrdličkova muzea člověka, která je v Náchodě
prezentována vůbec poprvé. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9-12; 13-17 hod., v sobotu 8-12 hod.

pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo
na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.
dobrosov@seznam.cz.

Police nad Metují

Výstava o srpnu 1968 v Polici nad Metují
Do 28. 10. 2013 mohou zájemci v Muzeu Města Police nad Metují v benediktinském klášteře navštívit výstavu připomínající události v srpnu 1968, pořádanou ve spolupráci s Městem Police nad
Metují a CKV Pellyho domy. Jádro tvoří dosud nepublikované snímky. Výstavu lze navštívit po předchozím objednání (tel. 491 423
248 - organizované skupiny), naposledy bude otevřena při státním
svátku 28. 10. 2013.

Pavlína Nývltová, knihovník RM v Náchodě

Navedl mne, abych ženu svou zamordoval…

Hrdelní soudnictví města Náchoda v 16.
až 18. století
V říjnu je možné v budově stálé expozice na Masarykově nám.,
čp. 18 opět navštívit úspěšnou výstavu věnovanou historii hrdelního práva. Otevřeno denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.

Dějiny Náchoda a Náchodska

Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí
9-12, 13-17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle
491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@
seznam.cz.

Pevnost Dobrošov

Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí
je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík)
umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. V říjnu je otevřeno denně mimo pondělí 10-12, 13.30-16 hod. Návštěvu
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Otevření nové polické školy před 155 lety

Protože stará dřevěná škola v Umrlčí
ulici v padesátých létech předminulého
století již přestávala vyhovovat potřebám
žactva z Police a okolí, bylo nutno se poohlédnout po jiné školní budově. Tou dobou
se dostal do dražby dům sládka Lazara proti kostelu (čp. 107), v jehož přízemí bývala
šenkovna. Toto místo bylo obecně uznáváno za nejvýhodnější pro školu. V dražbě byl
dům vydražen za 7230 zlatých. Potřebný
obnos byl uhrazen takto: panství, jakožto
patron školy, věnovalo částku 4000 zlatých,
město 2000 zlatých, vesnice Ledhuj, Bukovice a Radešov 1231 zlatých. Budova byla
značně přestavěna a zřízeny v ní tři třídy
a byty pro učitele.
Dne 7. června 1858 bylo potom slavnostní otevření a posvěcení školy. V 8 hodin
ráno zpíval v kostele vikář a děkan z Červeného Kostelce František Kerner pobožnost „Veni sancte Spiritus“ („Přijď, ó Duchu
přesvatý …“) s hudbou za účasti úředníků
okresních, panských, městského zastupitelstva, měšťanů a množství okolního lidu.
Po tomto obřadu následoval průvod
do nové školní budovy vedený duchovenstvem. Kráčel špalírem sousedů a školní
mládeže. Na stupních nové školy uvítala
průvod jménem všeho žactva žákyně Anna
Legová. Poté byla škola opatem Rotterem
vysvěcena a proneseny projevy. Vikář Kerner ve své řeči pochválil nově zřízenou ško-

lu a učitelstvu nastínil, jak je nutno mládež
náležitě připravit k budoucímu životu a jak
žáky poučovat, aby se z nich stali řádní občané. Dále poděkoval za pomoc při budování školy prelátovi, jakožto zástupci panství,
starostovi města, členům městského zastupitelstva, jakož i všem těm, kteří se přičinili o zřízení nové školy. Mládeži pak připomněl, aby byla svým dobrodincům vděčna.
Po něm se ujal slova starosta města F.
Šolc, poděkoval jak vikáři tak i prelátovi,
kterého na slavnosti zastupoval P. At. Jeřábek.
Po obřadu vysvěcení šel průvod opět
do kostela, kde byla sloužena figurální mše
a slavnostní „Te Deum laudamus“ („Tebe
Boha chválíme“), přičemž byly na Strážnici vystřeleny salvy
z hmoždířů „a škola
odevzdána k vyučování řiditeli školy t. č.
Antonínu Hausmannovi a druhému učiteli Wácslavu Reichartovi, též i k obývání
jejich“.
Odpoledne, „aby
ta slavnost posvěcení
školy déle v paměti
zůstala, dala obec a
várnická společnost

Kdo byl Rudolf Provazník

Rudolf Provazník byl jedním z významných učitelů polického a broumovského regionu. Narodil se 6. ledna 1920, zemřel
20. října 2003. Pocházel ze zemědělské rodiny. Jeho dětství –
to byly vesnice Zdelov, Velká Černá nad Orlicí, Šachov, písečná
pole, borové lesy a milovaná Divoká Orlice. Středoškolské vzdělání získal na reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí. Léta dospívání prožil se spolužáky ve skautingu. Po maturitě nastoupil
k firmě KAPLAN v Borohrádku. Později se rozhoduje pro povo-

po poledni asi o 3 hodinách piva do letohrádku várnického pod sv. Václavem v kopci
přinášeti, co se ho až do večera vypilo, přitom rohlíčky, žemličky a viřtle. Turecká muzika zkrze ten celý čas hrála, zde bylo veliké
množství sousedů a mladého lidu a veliká
veselost panovala při tý nejlepší harmonii.
Když se ale již večer přiblížil, šli muzikanti
s celou hudbou dolů až do rynku a pak ku
škole a tu opět dlouho hráli a pak s hudbou
zase na náměstí odešli“… (Lege)
Použité materiály:
Časopis Broumovsko, ročník II., 1948
Pichl, M.: Police nad Metují v datech. Vydalo město
Police nad Metují v roce 2004

Vybral František Janeček

lání učitele …
Jeho prvním učitelským místem byla v roce 1945 měšťanská škola Polici nad Metují, zde však byl jen pár měsíců. Potom
nastoupil jako učitel v Hlavňově, v roce 1951 následoval Suchý
Důl, v roce 1962 Velká Ves. Mimo učitelské činnosti měl i bohatou veřejně prospěšnou činnost. Fotografoval, dělal vlastivědné
přednášky, hrál a režíroval v ochotnickém divadle, psal divadelní hry pro děti, maloval, pokud to tehdy aspoň trochu šlo, cestoval a opět prostřednictvím přednášek a článků v regionálních
časopisech roznášel svoje poznání dál. Jeho celoživotní láskou
byl skauting, později se věnoval i lukostřelbě. Před odchodem
do důchodu působil na základní škole v Broumově, Hradební
ulice.
Po celý život měl krásný vztah k Hlavňovu, měl rád tuto vesnici a její obyvatele, často na ně vzpomínal.
V jednom ze svých dopisů uvádí:

„Za svého působení v Hlavňově jsem dobře poznal jeho občany.
Myslím, že jsem si s nimi vždycky rozuměl a můj vztah k nim zůstane
navždy přátelský. Je to hezký pocit, mohu-li říci: Měl jsem je rád, protože to byli dobří lidé! A v mysli se vynoří tváře, s kterými se člověk
stýkal. Kdo utvářel jejich povahy a jejich charakter? Odpověď by byla
jistě velmi složitá: Byly by to hospodářské podmínky, přírodní terén
a mnoho okolností jiných, v nichž tito lidé žili. Byl by to třeba i ten
patriotismus, který lpí na tradici mluvy, na rodovém písmáctví, na
historii obce. Vzpomínám si, s jakým pochopením ze strany občanů
jsem zde dělal dětské divadlo. Dětské! Ale kolem plno dospělých lidí:
Janečkovi, Zinkeovi, Zeidlerovi, Kubečkovi, … promiňte, nejmenuji-li
hlavňovské občany všechny. Potom fotografická kronika obce – opět
ochota, pochopení pro věc.“
Připravil F. Janeček
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Co mě přivedlo do zdejšího kraje
Aleš Vondráček

- autor hlavňovské hymny - nar. 1936
v Ostravě

Vystudoval historii na Vysoké škole
pedagogické v Praze a anglický jazyk na
Pedagogické fakultě KU v Praze. Celý život
zasvětil kantorské profesi. V roce 1958 nastoupil jako učitel na střední školu v Dobříši (nyní gymnázium Karla Čapka), v letech
1990 – 1998 tuto školu řídil. Po krátkém
působení na MŠMT se rozhodl měnit dění
spíše zdola a na „své“ gymnázium se vrátil.
„Jsem kantorem rád“, říkává s úsměvem. Od roku 1975 se věnuje překladům
anglické poezie. Předmětem jeho zájmu
je zejména anglicky psaná lyrika 18. a 19.
století.
Mám li říci upřímně, co mě přivedlo
do zdejšího kraje, jehož středobodem už
po léta jsou Police a Hlavňov, přiznávám,
že to byla láska. Já vím, zní to banálně,
ale podobný příběh má za sebou mnohý
z nás.
Původně jsem z Ostravy a Beskyd.
Tam někde a v skautingu je začátek mé

lásky k přírodě. Po válce jsem se s rodiči přestěhoval do Prahy, otec byl původně Pražák. V Praze jsem studoval historii a při té příležitosti jsem se seznámil
se svou ženou, pocházející z Police. Můj
tchán, poštovní zaměstnanec Bohumil
Borna, duší muzikant v kapelách pánů
Švorčíka a Hybše, byl úžasně hodný člověk. Jeho paní,
poštovní
doručovatelka
v Suchodole a na Slavném,
byla pravým opakem toho,
co zlí jazykové někdy vyprávějí o tchyních. Našel
jsem na Policku svůj druhý
domov, přátele, kamarády,
i moje dcera má nejlepší
kamarádky v Polici.
Už šesté desetiletí trávíme velkou část léta pod
Ostašem, v houbových rájích v Šolcáku, na Pasách,
na Boru a v Petrovičkách,
v tom úžasném lesním
údolí vedoucím do Hlavňova, na Hvězdu, do Kovářovy rokle a skalních stěn.
Kolikrát za těch necelých šedesát posledních let
jsem do těchto míst přivedl své studenty a kolegy
z Dobříšska a Mníšecka ze
středních Čech, abych se
pochlubil vším tím, co mne
sem táhne zpátky.
To nejhezčí ale stejně
neukážete. Jsou to přátelské vztahy zdejších obyvatel, kteří vás už berou
jako svého. Páteční večery

Z polické mateřinky…

… Vám dnes přinášíme několik horkých
novinek. Všechny se týkají změn –
samozřejmě k lepšímu – které naši
mateřinku potkaly v průběhu prázdnin
Největší změnou prošla naše školní
zahrada za MŠ. Už to zdaleka není jen
travnatá plocha, po které děti mohly
v létě jen běhat a v zimě si stavět sněhuláky. Vyrostlo zde promyšlené centrum
pro environmentální výchovu (česky výchovu k péči o životní prostředí) všech
dětí. Hlavní částí je venkovní učebna,
kde děti mohou získávat dovednosti a vědomosti, pracovat s přírodními materiály, sledovat změny v přírodě a pozorovat i
některé drobné živočichy. Samozřejmostí
tohoto areálu jsou domečky pro úschovu nářadí, pomůcek a materiálů a výsledků našeho pěstitelského snažení.
Pohrát si můžeme v proutěných stavbič-
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kách (tunel a iglú), zemskou přitažlivost
můžeme pozorovat v pískovém bludišti
a gurmáni si přijdou na své při přípravě
nějaké dětské delikatesy na ohništi. Cílem všech činností, které budou probíhat na této části školní zahrady, je:
• Celoroční otužování dětí delším pobytem venku
• Využití prostoru pro činnosti, které
jinak probíhají ve třídě – mimoškolní
aktivity (kroužky), více možností pro
aktivní a pohybové hry – jízda na koloběžkách a tříkolkách, apod.
• Vlastnoruční pěstování různých plodin, pozorování jejich vývoje, poznávání a pojmenování rostlin, keřů a
stromů apod.
• Společné setkávání s dětmi z ostatních tříd, společné akce s rodiči,

v hospůdce U Doležalů se zpěvem a harmonikou, osazenstvo hospůdky Pod jasanem nebo Na hrázi, přátelé, na které se
celý rok těšíte a jejichž úsměv a ruky stisk
vám dodají energii a radost ze života.
Připravil F. J.

s dětmi z partnerské MŠ ze Swidnice, s příslušníky policie, s myslivci,
s účastníky Dne otevřených dveří,
s dětmi z Maminy, se staršími kamarády ze školní družiny apod.
• Sbírání přírodních materiálů, jejich
následné poznávání, pojmenování a
přiřazování, možnost seznámení se
s přírodou zblízka tím, že si přírodniny ohmatáme, očicháme, ochutnáme
a vyzkoušíme si i některé jednoduché
pokusy.
• Ve spolupráci s firmou Agro Česká Skalice se zapojíme do projektu
„Malý zahradník“ s tématy o živém
vánočním stromečku, o kytičce pro
maminku, o koloběhu v přírodě, o jarním osení, o Krakonošově zahrádce, o
Kulihráškovi.

• Veškeré výsledky našeho snažení a
bádání ukážeme i rodičům a všem,
kteří se o naši práci zajímají.
Aby byl výčet změn na naší školní zahradě úplný, můžete se podívat do minulého Polického měsíčníku, kde najdete celou fotogalerii z průběhu výstavby tohoto
přírodního areálu.
Další změnou, která naši mateřinku
v průběhu prázdnin vylepšila, je nová
umývárna a toalety ve třídě Kopretin. Vše

je sladěno do kopretinkových barev a až
se vychytají drobné chybičky a nedodělky, bude radost se v této umývárně učit
hygienickým návykům.
Poslední změna potěšila nejen všechny strávníky, ale především paní kuchařky – nový konvektomat. Jedná se o stroj,
který kuchařkám ušetří práci a čas s přípravou jídel – peče, dusí, smaží a vaří a
zvládne udělat i několik různých jídel najednou!

Všechny tyto investice zafinancoval
náš zřizovatel –město Police nad Metují.
Celková hodnota investice úpravy školní zahrady činí 1.166.566,- Kč, hodnota
koupelny 125 000,-Kč a konvektomatu
173 000,-Kč.
Těšíme se s Vámi za měsíc nashledanou!
Vaše paní učitelky
a pan učitel MŠ na sídlišti

Republikové finále v desetiboji
v podání Lucky a Martina z polické základky.

Hradecké květnové krajské finále desetiboje OVOV bylo pro naši školu úspěšné. Řadu výborných výsledků našich žáků
vyšperkoval bodový zisk Lucky Rotterové
a Martina Žigy, který jim zajistil nominaci
na pražské celostátní finále.
Začátkem školního roku jsme tedy
vyrazili na čtyři dny na Strahov, kde byl
opět připraven náročný sportovní program doplněný účastí řady významných
sportovních osobností a také zajímavý
kulturní doprovod. I když jsme s Martinem měli jisté zkušenosti z loňské účasti
na tomto finále, musím zde přiznat mé
překvapení ohromným organizačním
posunem vpřed ze strany organizátorů.
Snad za všechny to shrnula v závěrečné
řeči mnohonásobná medailistka z olympiád, paní Věra Čáslavská, kdy přirovnala
průběh akce k japonské organizaci závodů: všechno klaplo přesně podle plánu,
žádný zádrhel, žádná časová prodleva,
vše, co bylo slíbeno, bylo i splněno …
Zatímco Lucka sbírala zkušenosti a
snažila se mezi početným polem soupeřek stejné věkové kategorie, Martin
už zkušeně zvládal úskalí dvoudenního
sportování a sbíral úspěšně bodíky. Sečteno a podtrženo : Lucka solidní 40. místo
v republice a Martin celkově skvělé šesté
místo! Škoda, že se mu nepodařilo udržet
umístění „na bedně“ po prvním dnu, ale
bodový rozdíl od druhého po sedmé místo byl opravdu minimální a rozhodovaly
maličkosti. I tak – krásná práce a velká
gratulace oběma našim reprezentantům.

výchovy a tak věřím, že mezi nimi vyrůstá
další borec, který to dotáhne až do Prahy. Přál bych co největšímu počtu holek
i kluků z naší školy, aby se i oni stali součástí 620 vybraných finalistů k měření sil
na Rošickém stadionu. Je to totiž zážitek
na celý život.
Závěrem mi dovolte poděkovat Lucce
i Martinovi za předvedené výkony, vedení
školy za podporu sportování a také olympijským vítězům Robertu Změlíkovi a
Romanu Šeberlemu za nápad a hlavně realizaci – po mém soudu – skvělého sportovního programu pro všechny věkové
kategorie. Zkusit si to může totiž opravdu
každý…
P. Jansa, kabinet TV, ZŠ Police n.M.

Stejně tak poděkování za bezproblémové
chování a vystupování.
Odměnou oběma byla možnost osobního setkávání se s olympioniky dob minulých i těch „londýnských“ a i s některými známými tvářemi kulturního světa. Za
zmínku stojí například výrazná osobnost
pohody a vtipu – Jakub Kohák alias Zadar.
Případné zájemce o osobní výsledky
Lucky a Martina či o programu Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů odkáži
na webové stránky OVOV, kde se dozvíte
všechno, co vás zajímá a to nejen o republikovém finále. Tomuto sportovnímu programu se celoročně věnujeme se všemi
chlapci naší školy v rámci hodin tělesné
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Prázdniny v Izraeli

Jak jsme již čtenáře informovali, na
jaře tohoto roku se mladí výtvarníci z
oboru Propagační design Střední školy
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí zapojili do soutěže Současný
Izrael, která byla jako připomínka obětí
holocaustu pořádána v rámci projektu

CEMACH 2013 pro studenty českých, slovenských, maďarských a polských středních škol. Škola z Velkého Poříčí se stala
nejúspěšnější školou tohoto ročníku.
Letošní maturantka Anežka Chvojková získala ve
výtvarné disciplíně
této soutěže 2.
místo a zároveň
velké překvapení
– prázdninový zájezd do Izraele!

Ale dejme již slovo samotné Anežce.
„Takže vše začalo
přednáškami o Izraeli, kde jsme si já a
dalších 550 studentů
z České republiky a
ze Slovenska podali
přihlášku do kreativní soutěže CEMACH.
Soutěžilo se ve třech kategoriích (výtvarné, literární a internetové). Po několika
týdnech, když jsem se já i mí spolužáci
připravovali na maturitu, jsme se dozvěděli
výsledky. Z deseti prvních míst jich naše
škola obsadila pět a jedním z nich bylo i
moje, a to cena ve formě poznávacího zájezdu do Izraele spolu s elektronickou čtečkou
knih Kindle. Nadšení bylo opravdu veliké.
Ceny se předávaly v památníku Lidice za
účasti Jaakova Levyho, velvyslance Státu Izrael v České republice.“
O prázdninové cestě Anežka ochotně
vyprávěla: „Již 6. července jsme já a dalších
sedm oceněných stáli na letišti Václava Havla v Praze a vzájemně se seznamovali. Po
příletu do Tel-Avivu nás dovezli do hotelu
na pláži. Potom už naše skupinka vyrazila
s průvodkyní paní Daliou Weber (původem
z Československa) na oběd do nejvyhlášenější restaurace a poté na odpolední výlet do
přístavního města Jaffa, které je označováno za jedno z nejstarších na světě. Po odpo-
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ledním koupání ve Středozemním moři nás
čekala vynikající večeře, kde samozřejmě
nesmělo chybět přinejmenším kilo místní
speciality – cizrnové pomazánky humus.
Na druhý den jsme vyrazili naším VIP vozem na sever, kde nás postupně okouzlilo
městečko Atlit s pevností Château Pèlerin
a největší severoizraelské město Haifa s
bahá‘istickým chrámem a nádhernými zahradami na
Karmelské
hoře.
Večer jsme povečeřeli s izraelskými
studenty, kteří nás
následně ubytovali
ve svých domovech
a druhý den s námi
podnikli výlet do
drúzské vesnice, kde
nás převzali tamní
studenti. Navzájem
jsme poznávali odlišnosti našich kultur a
vyměňovali si drobné dárky. Odpoledne
téhož dne byl pro nás velkou atrakcí kibuc

Kfar Masaryk. Tady jsme se mohli přesvědčit, jak dobré vztahy panují mezi Českou
republikou a Státem Izrael. Dokazovalo to
i muzeum T.
G. Masaryka,
kde nás přivítaly fotografie
mnoha českých
státníků.
K
večeru nás čekala cesta do
centra země i
náboženského
dění - do Jeruzaléma. Po
krátké
zastávce v Akku
jsme konečně
stanuli v tomto majestátním městě. Ačkoli jsem ateista,
musím říci, že toto místo na člověka působí svou posvátností a vzbuzuje skutečnou

úctu. Po ubytování v hotelu jsme absolvovali
prohlídku největší jeruzalémské synagogy.
Další den nás čekal Yad Vashem, památník
obětí a hrdinů holocaustu. Dále jsme putovali na Olivovou (Olivetskou) horu a poté
konečně přišla prohlídka Starého města se
Zdí nářků, chrámem Svatého hrobu a arabskou tržnicí. Tentokrát jsme povečeřeli s novým velvyslancem panem Gary Korenem. V
noci jsme vyrazili do ulic, které opravdu žijí,
a opět se setkali se vstřícností obyvatel a jejich touhou po vědomostech. Poslední den
nás zavál do pouště, a to konkrétně na pevnost Masada a k Mrtvému moři, kde jsme
si mohli zaplavat, lépe řečeno vznášet se ve
vodě a nakoupit si pravou kosmetiku z Mrtvého moře. Tímto byl náš fascinující zájezd
u konce a 12. července jsme odlétali z letiště v Tel-Avivu směr Praha. Jsem nesmírně
vděčná všem, kteří se nějakým způsobem
podíleli na této akci. Izrael je opravdu jedním z nejkrásnějších států světa. Žijí zde velmi srdeční lidé a jejich kultura i historie je
mimořádně působivá. Vzpomínky na tento zájezd jsou nezapomenutelné,“ dodává
s úsměvem úspěšná
absolventka školy
Anežka Chvojková.
Střední
škola
propagační tvorby
a polygrafie Velké
Poříčí se nyní chystá
na významnou událost. Tuto školu si
přeje navštívit vzácná návštěva, sám
velvyslanec Státu
Izrael v České republice pan Jaakov
Levy. Chce se seznámit se vzdělávacím
zařízením,
které
letos zaznamenalo
ve výtvarné disciplíně soutěže CEMACH
tak vynikající výsledky. Je samozřejmé, že
po letošním úspěchu se žáci školy zapojí i
do dalšího ročníku této kreativní soutěže.

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz

VÝSTAVY STŘEDNÍCH ŠKOL
INFORMACE PRO RODIČE

V průběhu měsíce října se uskuteční výstavy středních škol na
podporu volby povolání žáků 9. tříd
základních škol. Společnost bon
miroir s.r.o. Hronov se pořádáním
těchto akcí zabývá již několik let.
Pro zvýšení účinnosti prezentací
je s podporou Královéhradeckého
kraje organizována přeprava žáků
základních škol do místa konání výstav. Generální záštitu nad přehlídkami přijali pan Bc. Lubomír Franc,
hejtman Královéhradeckého kraje a
starostové měst Trutnova a Náchoda pan Mgr. Ivan Adamec a pan Jan
Birke.
Na výstavy je celkem přihlášeno více než 50 vystavovatelů a dohodou se základními školami bude
organizována doprava žáků 9. tříd
z regionu.
Generálním sponzorem je
Česká spořitelna OP Hradec
Králové. Hlavními partnery jsou
ATAS elektromotory Náchod a.s.,
MERKUR TOYS Police nad Metují
s.r.o. a Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové.
Partnery akce jsou Střední škola
informatiky a služeb Dvůr Králové
nad Labem, Střední průmyslová
škola, SOŠ a SOU Nové Město nad
Metují a Střední škola obchodu, služeb a gastronomie Hradec Králové.
Tisk Katalogu vystavovatelů zajišťuje grafické studio Střední školy

propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Cílem akce je poskytnout
žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové struktury
všech typů středních škol pro školní rok 2014/2015.
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRÁLOVÉHRADECKO- HRADEC KRÁLOVÉ KC ALDIS – úterý 1. 10. 2013.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v den konání od 10 do 17
hodin.














Zájem o SPŠ v Hronově roste

V posledních letech vychází ze základních škol
stále méně žáků, což se projevuje i nižším náborem
na střední školy. Není tomu tak na Střední průmyslové škole v Hronově. Zájem o studium na naší škole roste. Oproti minulému roku se zvýšil počet žáků
nastupujících do prvních ročníků o pětinu. Po několika letech škola opět otevírá všech pět tříd.



PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRKONOŠE – TRUTNOV Národní dům
– úterý, středa 15. - 16. 10. 2013.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v první den konání od 13
do 17 hodin, ve druhý den od 8 do
17 hodin.


Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910



PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ
POMEZÍ - NÁCHOD hala Hamra –
úterý, středa 22. – 23. 10. 2013.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v první den konání od 13
do 17 hodin, ve druhý den od 8 do
17 hodin.
Vstup na přehlídky je bezplatný !
Marcela Štěpánková, Hronov
602 451 421

Žáci školy se mají v příštích letech na co těšit.
Škola se zapojila jako partner do projektu financovaného z EÚ, který realizuje Královéhradecký kraj
pod názvem „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, a získala
tak celkem téměř 15 milionů Kč.
A co si za to škola pořídí? Moderní školní robotizovanou linku na bázi CNC strojů (soustruh a
frézka) a šestiosý robot. Učitelé získají dovednosti
v programování na CNC obráběcích strojích v řídicích systémech Fanuc, Heidenhain, Sinumerik a SW
k Robotu Mitsubishi. Své znalosti budou předávat
především žákům v maturitním oboru strojírenství
a učebním oboru nástrojař. Žáci tak během studia
získají základní dovednosti při obsluze, programování a seřizování CNC obráběcích strojů. Aby zájem
o technické obory naší školy rostl i v dalších letech,
umožní SPŠ v Hronově seznámit se s programováním v různých kroužcích rovněž žákům základních
škol náchodského regionu.
Ing. Lada Pošmurová,
Mgr. Jana Maslikiewiczová - SPŠ Hronov
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Den s hasiči se povedl

V sobotu 7. 9. se konala oslava 145.
výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů
města Police nad Metují. Akce byla zaměřena zejména na děti. Připravili jsme pro ně
odpoledne plné různých soutěží a her, za
které každý malý účastník dostal sladké odměny. Děti si prohlédly hasičská auta, jejich
vybavení a výsuvný žebřík, který si také
sami vyzkoušely. K dispozici byl také p. Nývlt
se svými koňmi. Největší radost dětem udělala
„pěnová koupel“. Pro
dospělé byla připravena
bohatá tombola a občerstvení. Akcí provázel
moderátor J. Matěna.
Děkujeme za pomoc s
pořádáním akce MPM,
skautům a sponzorům:
VEBA a.s., HAUK s.r.o.,
PEJSKAR & spol., Kvíčerovská pekárna, Hračky
Havlík, Auto -Ramax,

Astronomický
klub

Technické služby Police n/M, Výživa pro
život Geum, Kadeřnictví Iris Hair, Nehtová
modeláž Monika Haklová, Zelenina Suchomel, Koloniál Purkert Petr, Zahradnictví
Zobal, Sport Nikola Řezníčková, Drogerie
Teta, Drogerie Vávrová, Papírnictví na náměstí, Pivovar Náchod.
Jiří Hubka, velitel JPO II

tinely do postýlek, dětský nábytek, hrací
deky, potřeby pro miminka, jídelní židličky
atd.

PRAVIDELNÉ DOPOLEDNÍ PROGRAMY

PODZIMNÍ BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A POTŘEB

v Pellyho domech v úterý 15.10.
od 14 do 18 hodin
Chcete prodávat? Domluvte se na tel.:
777 903 029 s Helčou nebo mailu mcmamina@centrum.cz. Prodej bude probíhat
formou pronájmu stolečku za 50,-, pokud
máte na prodej pouze několik věcí nebo
nemáte možnost prodávat osobně, pokusíme se najít řešení!
Chcete nakoupit? Na bazárku seženete
dětské oblečení, zimní kombinézy, botičky, hračky, autosedačky, sedátka do vany,
krosničky, vaky, šátky, zavinovačky, man-

Pondělí 9:00– 11:00 h – děti 2-3 roky
s doprovodem (Šárka, Radka)
9:00 – 11:00 h – MIMINKA do 1
Úterý
roku (Markéta, Eliška)
Středa 9:30 – 11:30 h – Malý Zvídálek –
děti 2,5-3 roky bez doprovodu
(Jana, Martina)
Čtvrtek 9:00 – 11:00 h – děti 1-2 roky
s doprovodem (Lucka, Helča)
Pátek
9:00 – 11:00 h – děti 2-3 roky s
doprovodem (Maruška, Verča)

Pokud podzimní počasí dovolí, zpestřujeme dopoledne občasnými tematickými
vycházkami nebo výlety.
Druhý říjnový týden věnujeme tematicky Světovému dni výživy, který je zároveň i
Světovým dnem boje proti hladu a plýtvání
potravinami.
Hledáme cvičitelku na odpolední/
podvečerní cvičení na míčích pro těhotné maminky!
Více k akcím
i odpoledním
kroužkům MC ve
FOTOGALERII na
www.
mcmamina.cz
a na profilu
www.
facebook.com/
MCMaMiNa

Marie Hornychová
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Police nad Metují
DALŠÍ KOMETA STOLETÍ?

V září loňského roku objevili astronomové v Rusku novou kometu, která
dostala jméno ISON. Komety většinou
dostávají jména podle svého objevitele
nebo místa, kde byl objev učiněný. Některé komety mohou být pojmenované podle techniky, kterou astronomové
k objevu použili. A to je i případ komety s
podivným jménem ISON, které je složené
z prvních písmen názvu použitého dalekohledu.
Kometa ISON se nyní přibližuje ke
Slunci. Na své dráze projde 1. října kolem
Marsu a 28. listopadu mine ve vzdálenosti 1,1 milionu km Slunce. Pokud kometa
ISON „přežije“ těsný průlet kolem Slunce,
existuje šance, že ji uvidíme dokonce i na
denní obloze. Poslední kometa pozorovatelná ve dne byla C/2006 P1 McNAUGHT
v lednu roku 2007.
Od 5. prosince bychom mohli kometu
ISON pozorovat nízko na ranní a po 17.
prosinci také na večerní obloze.
Doufejme, že se uvedená optimistická předpověď vyplní. K tomu si budeme
přát hezké počasí, které je k pozorování
komety nezbytné.
Úplné označení očekávané komety je
C/2012 S1 ISON

Pohledy do vesmíru

Středoevropský letní čas (SELČ) končí v neděli 27. 10. Ve tři hodiny SELČ si
posuneme hodiny zpět na druhou hodinu středoevropského (nikoliv zimního)
času.
SLUNCE 23. října v 8 hodiny 9 minut
SELČ vstupuje do znamení
Štíra, den se v říjnu 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 jihozápadním obzorem, viditelnost se
zlepšuje,
MARS
ráno na východě v souhvězdí
Lva, 15. října v konjunkci
s hvězdou Regulus,
JUPITER většinu noci v souhvězdí Blíženců, 25. října v konjunkci
s Měsícem,
SATURN není pozorovatelný,
URAN
po celou noc v souhvězdí
Ryb,
NEPTUN v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK,
Astronomický klub Police

Seniorské výletování a ještě další seniorské zprávy…

Měli nás tam „nahoře“ rádi, protože v
den našeho výletu do Harrachova dne 4.
září se nebe, v Polici zamračené, po cestě
vyjasnilo a připravilo nám opravdu počasí,
jak se patří na výlet seniorů. Přesně v 7 a
10 minut jsme vyjeli parádním autobusem“
CDSky „ z náměstí a v plném autobusu to
jen hučelo. Po cestě jsme přibrali ještě další
účastníky a už jsme si to přes Žďár a další
obce nasměrovali do cíle
naší cesty. Pro osvěžení paměti uvedu některé obce,
kterými jsme projížděli –
Česká Metuje, Verneřovice
, Jívka, Vápenka, Chvaleč,
Radvanice, Petříkov, Nové
Buky, Rokytnice n. Jizerou,
Vrchlabí, Vilémov, Trutnov.
Harrachov nás přivítal v
10 hodin. Asi jsem ta místa
trochu promíchala, ale cíl
byl jistý.
Naše první kroky vedly
do „Sklárny Novosad a syn“
a. trochu z historie sklárny
nám může přiblížit založení a její chod. Rozhodující
událostí v historii sklárny, tehdy sklárny v
osadě Nový Svět, byl příchod šlechtického
rodu Harrachů do Krkonoš. První zmínka
o sklářské huti je z roku 1712. Je nejstarší fungující sklárnou v Čechách. Dochovala
se zde ruční výroba skla pomocí sklářských
píšťal a foukání do dřevěných forem. Doprovázela nás výkladem milá průvodkyně
a přímo před hutěmi a v těsné blízkosti
sklářů jsme se přesvědčili, jak skláři foukáním vytvářejí nápojové soubory. Je to
práce nelehká a především vyžadující um
a přesnost. Ono se zdá, jako by šlo o hraní
se skleněnou tvárnou hmotou a vyfukování, ale zkuste si vytvořit sklenku! Vyrábí se
zde užitkové, dekorativní sklo a křišťálové
lustry, to vše především na vývoz. V této
době jsou nejžádanější jednoduché, čiré
soupravy. Měsíční produkce jak jsme se dověděli, činí cca 40.000 kusů. A tak jsme si
prošli hutní halu s pecemi, brusírnu, která v
současné době čítá dva brusiče, protože na
odbyt jde zejména hladké sklo a pak jsme si
také prohlédli museum skla.
Ale ještě něco z nedávné historie. Po
pádu „ socialistického „režimu převzal
sklárnu podnik Crystalex Nový Bor, ale až s
novým majitelem nastal rozmach sklářské
výroby od 1. 7. 1993. Novým majitelem se
stal vyučený sklář JUDr. František Novosad
a zároveň vystudovaný právník. A i když
nastávaly situace, kdy se vývoz i domácí
spotřeba snížila, dovedl si nynější majitel
podnikáním získat nové trhy a třeba i založením minipivovaru získat nové zdroje
financování.
O muzeu skla stojí za to se zmínit. Je
součástí sklárny. Tato ucelená sbírka historického skla z výroby zdejší sklárny nás
uvedla do pohádkové krásy. Nacházejí se tu
sbírky i z doby barokní a pozdější výrobky, které sklárnu Harrachov proslavily na
průmyslových výstavách ve Vídni, Paříži,
Londýně a Barceloně. Stačí procházet tímto
světem a uvědomíte si, co skláři z Harrachova dokázali. Nádherné tvary váz, sklenic
a celých setů roztodivných tvarů a barev

v nás zanechaly dojmy, které se v každém
čase mohou obnovit. Nezapomínejme, že v
tomto koutě Krkonoš leží cosi vzácného a
duchovního.
A kdo z nás dostal chuť na místní kvasnicové pivo, navštívil minipivovar s restaurací, postavený v r. 2002 a konečně z jeho
ochozu jsme sledovali zručnost sklářů. I
prodejna nás zaujala širokým sortimentem

výrobků. A ani kaple sv. Alžběty v sousedství sklárny nebyla prosta našeho zájmu,
Skleněný zvon jsme sice neuviděli, ale za
to uvnitř kaple benátský oltář ze zrcadel,
dovezený z Itálie, nás zaujal svou nádherou.
A co by to bylo za výlet, kdybychom nenavštívili údolí řeky Mumlavy. A tak jsme
si tam z Harrachova vykročili. Přivítal nás
Mumlavský vodopád, asi 10 m vysoký skalní stupeň v žulovém řečišti. Pokochali jsme
se touto přírodní krásou, vytvářející obří
hrnce a kotle, zvané čertova oka, vymleté
dravým proudem v žulových stupních. V
zimě, když voda zamrzne, vykouzlí ledopád
– dílo přírody.
Zadívali jsme se na tu krásu a mnozí z
nás fotografovali a jistě se na „rajčeti“ pokocháte nejen touto přírodní krásou, ale též
sklárnou.
Zbývá nám účastníkům seniorského
zájezdu, poděkovat těm, kteří se o výlet
přičinili a připravili nám pěkný vstup do
podzimních dnů. Díky Vám Hanko, Helenko,
Jano, Františku. A díky též panu řidiči, který nás bezpečně zavezl domů. Jsme dobrá
parta!
Konec výletů a jsme opět“ v lavicích“,
tedy v Pelláku a nasloucháme seniorským
zprávám po letních prázdninách. Píše se
18. září 2013 a znovu jsme se sešli v hojném počtu. Pellák „praská ve švech“. Zahájení začíná jako obvykle: přivítání našim
„vejborem“ a hned se pouštíme do našeho
programu. Místo zahájení „ZUŠkou „ představila nám Ivana R. dva sportovce – pana
Antonína Pohla a Vojtu Kvapila. A měli o
čem povídat na téma „Aktivní stáří.“ Věnují se mládeži a vůbec, povídali nám o svých
zážitcích ze sportování a takový maraton,
jak nám ho líčil Vojta, to není jen tak. Pan
Kvapil mně jistě odpustí, že ho uvádím jako
Vojtu. Vždyť je, jako když svému tatínkovi
vypadl z oka, to byl taky sportsman a já ho
pamatuji a mnoho přítomných z nás. Zúčastňují se oba všelikých sportovních akcí a
pan Kvapil trénuje kluky ve fotbalu. A páně
Pohlovo vyprávění o sportu jako radosti,

nikoliv trápení, nám sedlo. My senioři netrháme rekordy, přinášející újmu na zdraví,
ale ze sportování jako chůze, plavání, jízda
na kole a lyžování máme radost. To všechno, ještě rekreačně, většina z nás zvládne.
A k tomu nám Ivana také připomněla, že u
„Pečovatelského domu „je zřízeno hřiště se
všelijakým sportovním nářadím, které my,
senioři, můžeme báječně využívat.
A protože celý dnešní program se zaměřil na zdravé sportování seniorů, připomněla nám Helenka P., že dne 1. 10. je „Den
seniorů“ a proč bychom také neměli mít
svůj den, vždyť dle statistik je nás cca 3,5
mil. a každá civilizovaná společnost si seniorů váží.
V rámci této tematiky nám byl promítnut německo-rakouský film „ Na stupních
vítězů“ v německém originálu „Herbstgold“,
Podzimní zlato. O promítání filmu se zasloužila paní Marie Hornychová z občanského
sdružení „Julinka“. Představilo se nám pět
atletů vysokého věku, kteří se připravovali
na mezinárodní seniorské mistrovství světa
ve finském Lahti. Celý ten film ukázal tyto
sportovce citlivě a někdy i úsměvně. Tvůrci snímku představili, kolik zdravého ducha, svěží mysli a kondice je ve starém těle.
Např. stoletý pan Alfred Proksche, diskař,

vítěz, ve volném čase maloval ženské akty.
Nebo kouzelná 94 letá italská diskařka Calvesi, či 93 letý sprinter ze Stockholmu Liedtke , náš skokan Jiří Soukup z Hradce Králové, ročník 1927, který se zúčastňuje i „Běhu
na Hvězdu“, jak nám prozradil pan Kvapil.
Tak to byl zážitek, který nás seniory
může povzbudit k aktivitě a radosti ze života.
Tak jsem to sepsala ještě za čerstva,
a pokud jsem na něco zapomněla, vy si to
sami připomenete a zaradujete se, co všechno nás ještě v našem věku může čekat a
potkat. Jen ne škarohlídství, to k nám, jak
pozoruji při setkáních, ani nepatří.
Na závěr ještě uvedu, že paní starostka
nezůstala na Aljašce a k naší velké radosti
na nás nezapomněla a přišla hned mezi nás.
Nezapomeňte na naše příští setkání,
které vypukne ve středu 16. října 2013. Na
shledanou!
J@rca Seidelová
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Po delší odmlce se opět hlásíme z domova důchodců. Naposled jsme se na
stránkách Polického měsíčníku společně sešli na jaře. To ale neznamená, že se
u nás nic neděje. Právě naopak. Posuďte
sami.
Náš Domov se těší stálé přízni žáků i
učitelů z místních i okolních škol a školek.
Než se děti rozběhly na prázdniny, přišli
mezi nás žáci ze Základní školy v Bezděkově nad Metují, ze Základní školy v Polici
nad Metují a ze Základní školy v Machově. Všichni nám předvedli svá vystoupení, která se nám moc líbila. Z mateřských
školek se na nás přišly podívat dětičky
z Mateřské školy v Polici nad Metují i ti
nejmenší z Mateřského centra Mamina.
Nezapomněli na nás ani posluchači Základní umělecké školy v Polici nad
Metují. Nejenže každých 14 dnů zpíváme
s panem učitelem Čapkem, což se nám
moc líbí, také nám přišly zahrát mladé
houslistky i Country kapela pana učitele
Ševců. Dalším vystoupením byl klavírní
koncert paní Janečkové. Ceníme si snahy,
umění i času, který nám všichni věnovali.
Vystoupení byla pro nás zážitkem, všem
děkujeme a těšíme na další setkání.
Vydařily se nám i Sportovní hry seniorů, které se konaly 6. června. Počasí bylo
sice tehdy chladnější, ale nakonec jsme

nezmokli a mohli jsme se
rozdovádět ve stylu hippies a 60. let. Potkali jsme
se s našimi přáteli z okolních domovů, popovídali si
a zasportovali.
Teplých letních dnů jsme využili
k různým výletům. Byli jsme se podívat
na Bischofsteině a na Ostaši, navštívili
jsme Zámecký jarmark v Teplicích nad
Metují, v hronovské Justýnce jsme se zúčastnili jejich sportovních her. Další z akcí
byl Den otevřených dveří v Domově důchodců Tmavý Důl.
V létě bývá i chuť na zmrzlinu, proto
jsme vyrazili do restaurace „65“ na osvěžující pohár a přijali jsme od slečny Váňové a pana Fridricha pozvání k návštěvě
letní terasy v Pellyho domech, kde jsme
si prohlédli výstavu obrazů i Polici z ptačí
perspektivy. Za pozvání děkujeme.
Celé prázdniny probíhala v naší vstupní hale výstava obrazů mladého malíře
pana Josefa Kleinera z Bukovice, za jehož
ochotu zapůjčit nám své obrazy děkujeme. On sám se pak představil na setkání
básníků „Police plná poezie“, konaném ve
dnech 2. – 4. 8. 2013. Náš domov udržuje
již několikaleté přátelství s organizátorkou této akce paní Jitkou Bonaventurovou a jejich přátel. Přijali jsme letos její
nabídku k uspořádání této akce v prostorách Domova. Setkání mnoha milých
lidí se vydařilo, své básně přednesl i náš
obyvatel pan Jan Kollert ze Suchého Dolu.
Verše nás pohladily po duši a věřím, že se

tato akce bude opakovat i v budoucnu a
stane se nedílnou součástí života a dění
našeho Domova. Všem, kteří se o tuto
akci zasloužili, děkujeme.
Tradicí se již stalo Popouťové posezení v Domě s pečovatelskou službou Javor,
letošek nebyl výjimkou. V „pečováku“ se
nám opět velmi líbilo, zábavné pásmo
spolku „Spona“ i koncert „Kamarádů osady 5“ neměly chybu. I oni všichni zaslouží
naše poděkování.
A když je náhodou špatné počasí, tak
si promítáme různé filmy nebo fotografie,
například z ostrova Kos, z Českého ráje
nebo ze Šumavy, anebo jsme pekli různé
dobroty, třeba pouštní růže, rybízový koláč nebo štrůdl.
Také jsme letos v našem Domově
zahájili takovou naši soukromou „Akademii třetího věku“. Chceme pořádat
cyklus přednášek a povídání na rozličná
zajímavá témata z oborů lidské činnosti a
života kolem nás. Jako první nám o chodu
městského úřadu povídala paní starostka
Jenková a pan místostarosta Škop. Další
přednáška slečny Dvořákové, nutriční
sestry náchodské nemocnice, byla o zdravé výživě a ostatní nás ještě čekají.
Sami vidíte, že život v našem Domově neutuchá a je to i zásluhou Vás, našich
spoluobčanů a přátel.
Na shledanou na stránkách Polického
měsíčníku nebo přímo v Domově se za
kolektiv obyvatel a zaměstnanců Domova
důchodců těší
Věra Kašíková, ředitelka

V rámci propagace regionu Broumovska a Policka účastníci mají připraveno v
části koupaliště propagační materiály, si
můžou odnést s sebou domů.

Nakonec se 9 statečných vydává
na TA8km (kočárky), 59 statečných na
TA16km, 34 statečných na TA25 km, 46
statečných TA33, 3 stateční na CYKLO 30
a 3 stateční na CYKLO 50.
Zajímavostí letošního ročníku je
velký počet účastníků ze vzdálenějších
částí Čech (Otrokovice, Lysá nad Labem,
Brno, Zlín, Ostrava), a i účast turistů ze
Slovenska (Žilina, Ružomberok, Prešov),
Rakouska (Vídeň), Polska (Stanonice) a
Belgie (Brusel) Asi tam ráno nepršelo.
Nejstarším účastníkem je pořadateli vyhodnocen Vladimír Kupec ze Stráže pod Ralskem– ročník 1940, který se
účastnil trati 16km pěší. Na dotaz, jak se
mu akce líbila? - Jedu ze Stráže pod Ralskem, až do Trutnova je to bez deště. No
když už jsem ale tady, tak si jdu trasu projít. Příští rok už mezi vámi taky nemusím
být.
Nejvzdálenějším účastníkem je vyhodnocen Joeri Mertens z Belgie, který se
zúčastnil trati 33 km pěší. Na dotaz, jak
se mu akce líbila? - Jsem na návštěvě u
kamaráda v Praze. Vzal mě do těchto kon-

Tiskové prohlášení 24. ročníku turistického pochodu
„Teplicko-adršpašská 33“, konaného dne 14.9.2013

Prší, tak začíná start celkově 24. ročníku turistického pochodu „Teplicko-adršpašská 33“ dne 14.9.2013. S pocitem,
že již nemůže být hůře, organizátoři připravují prezentaci tak, aby alespoň psaní
přihlášek se mohlo konat „v suchu“ Po
sečtení všech přihlášek dochází organizátoři k číslu 146. 146 statečných turistů,
které nevlídné počasí neodradilo. Začíná
se projevovat trochu skepse ze zbytečné
práce a promrhaných prostředků (nejen
finančních). Nakonec po informaci, že na
sousedním pochodu v Úpici byla účast
skoro 10x menší, považujeme číslo 146
k daným podmínkám za výborné.
Každý účastník na startu dostává
malé občerstvení a samozřejmě propozice s mapou, popisem trasy a vyznačením kontrolních bodů. Jediné, co již
nelze ovlivnit, otázka funkčnosti propozic vystaveným větru a dešti. Startující
upozorňujeme, že 5 minut chůze budou
procházet podél papírnictví. Tam budou
mít k dispozici zdarma eurofólie. I přesto
se divíme, že některé propozice došlých
účastníků držely pohromadě.
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čin. Původně jsme pochod pro jeho početnou účast nechtěli jít.
Měli jsme v plánu broumovky. Nakonec, když tak krásně pršelo,
rozhodli jsme se přihlásit. I tak to tady byla „davovka“ Hlavně
v Adršpachu.
Nejmladším účastníkem je vyhodnocen Štěpán Petr z Bačetína u Dobrušky, nar. 17. 5. 2013, který se zúčastnil trati 8km
kočárky, a jak datum narození napovídá - v kočárku. Na otázku
mlčí, po opakované otázce, jak se mu zde líbí, začíná brečet. Asi
má hlad.
Všichni účastníci dostávají v cíli keramickou medaili a diplom. Na účastnících je vidět jejich pohnutí a i to, že na tento
pochod asi dlouho nezapomenou.
Po 12cté hodině přestává pršet a začíná hrát country skupina Slaveňáci a skupina Elka, která svou produkci zajišťuje i
na plánovanou večerní taneční zábavu pro veřejnost. Naštěstí
neprší, je docela teplo a tak může taneční zábava probíhat již dle
naplánovaného scénáře.

S K A UTSKÉ OKÉNK O
Již třetím rokem naše středisko pořádá „Den pro Afriku“ v rámci sbírky Postavme školu v Africe, kterou pořádá organizace Člověk
v tísni. Díky této sbírce se postavilo již 14 škol v Etiopii, avšak nestaví se pouze školy, peníze ze sbírky jsou využity také na školení učitelů, zavádění nové a efektivnější metodiky výuky nebo na
spolupráci s rodiči dětí. Z financí získaných ze 4. ročníku sbírky se
v roce 2008 podařilo dokončit vrt, který zásobuje pitnou vodou
na 12 tisíc obyvatel. A díky tomu může víc dětí chodit do školy,
protože se nemusí starat o nošení vody v období sucha. Naše akce
nedokáže Afriku zachránit, ale je to jeden z kamínků na cestě, která
vede k lepšímu životu dětí a mladých lidí v Africe.
Tak pokud chcete přispět na dobrou věc i vy, tak přijďte na některý z programů, který proběhne v sobotu 5. října v rámci Dne pro
Afriku - www.skolavafrice.cz

„Skaláci“, středisko Junáka v Polici nad Metují,
pořádá v sobotu 5. října

„Den pro Afriku 3“

8:00-11:30 – Masarykovo náměstí Police nad Metují – děti
si mohou zkusit vylézt na palmu, vyrobit rumbakoule, nebo
ozdoby z papíru. V 9:00 a v 10:00 vystoupení bubeníků. Nebudou chybět ani pečené placky, prodejní stánek s tradičními
černoušky a sbírkové kasičky.
Workshop afrického bubnování a afrického tance pod vedením skupiny DENBAYA z Brna.
15:00 - Masarykovo náměstí /sál a učebny Pellyho domů,
vstupné 50 Kč
Lektoři: Basové bubny a djembe - Jiří Bouda a Pavel Šmíd
Africký tanec - Alena Chládková
Workshopy budou v podstatě dva – bubnování a tanec, ale na závěr se je pokusíme spojit v jeden. Pokud vlastníte nějaký buben
djembe nebo nějaký jiný afro nástroj, přineste ho s sebou, na tancování si můžete vzít sportovní boty, ale lépe se tancuje bez bot.
Info: www.denbaya.cz
Večerní promítání z cestování po Africe doplněné koncertem seskupení KORA JUNGLE JAZZ aneb relax při netradičním spojení africké kory a kytary.
19:00 – sál v přízemí polického kláštera
Fotky převážně z východní Afriky bude promítat Milan Karpf
a Simona Grätzova, jejich promítání doplní a zakončí koncert
skupiny KORA JUNGLE JAZZ (Pavel Šmíd – kytara, Jiří Bouda kora, info: www.korajunglejazz.cz) Zimy se bát nemusíte, v sále
jsou kamínka a vstupné je dobrovolné - celé půjde na sbírku
Postavme školu v Africe.
H. Mazancová

Polický měsíčník - říjen 2013 - strana 30

Celá akce by nešla zrealizovat bez města Teplice nad Metují a obce
Adršpach, mediální podpory rádia Český Rozhlas Hradec Králové,
Agentury pro rozvoj Broumovska a Mikroregionu Policka. Současně
by nemohla být zorganizována bez finanční a technické pomoci soukromých společností (Komap Dědov, CDS Náchod, Continental Horní
Adršpach, Penzion Kovárna – Bernard Lainka, Broumovské stavební
sdružení – Miroslav Netík, VK Ložiska Police nad Metují, Tomáš Valenta - Stavební dozor.eu, Myška Radek – stavební firma, Granit Lipnice,
Grätz Miroslav – stavební firma, Teplické skály – Martina Tauchmanová,
ZNL - Neoralovi, Zámecký hotel Bischofstein, Kadeřnictví – Tereza Štěpánková, Večerka – Sádílkovi, Potraviny – Jarmila Kubečková, Lékárna u
Sv. Alžběty Teplice nad Metují, Miroslav Ročárek – Teplice nad Metují),
a především by nešla zorganizovat bez všech kolegů, spolupořadatelů,
kteří této akci dobrovolně věnují svůj čas a svou práci.
Hlavní poděkování patří ale zejména všem startujícím účastníkům. Byl to pochod jen a jen pro ně.
Všem děkujeme a těšíme se na shledanou 21.9.2014 na startu 25.
ročníku Teplicko-adršpašské třiatřicítky.

Za Spolek RADOST Pavel Borna

NOVINKY FILATELIE
Ochrana přírody - Karlštejnsko – aršík

Námět známky: Národní přírodní rezervace Karlštejn (1547
ha) byla založena v roce 1955. Nachází se mezi Berounem, Vráží,
Mořinou, Karlštejnem a Srbskem v chráněné krajinné oblasti
Český kras (128 km2), která však byla vyhlášena až v roce 1972. Z
geologického hlediska je zde v převážné míře zastoupen vápencový
podklad, který je rozrytý krasovými kaňony, roklemi a mnoha
jeskyněmi. Lidé osidlovali toto území již před 40 tisíci lety. V
rezervaci se vyskytuje
teplomilná
flóra
typická
pro
středomořskou
oblast. V rezervaci
se
nalézá
řada
cenných, geologicky
významných profilů
a světově známých
nalezišť zkamenělin.
Největší turistickou
atrakcí oblasti je však středověký hrad Karlštejn či Karlův Týn,
jehož základní kámen položil v roce 1348 na příkaz českého a
římského krále Karla IV na skalní výšině (později zvané Kněží
hora) sám pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky v černé barvě kombinovaný
vícebarevným ofsetem
Čtyři kupóny doplňují celkovou kompozici aršíku, kde se nacházejí
další druhy fauny a flóry.

Václav Zapadlík - Česká auta - Škoda I.

Václav Zapadlík (23. 9. 1943) pro Českou poštu vytvořil již devět
poštovních známek (viz předešlá čísla Polického měsíčníku).
Nyní následuje známkový
sešitek ČESKÁ AUTA –
ŠKODA I, který obsahuje
obě známky. Vydávání
emisí
s
tematikou
historických automobilů
bude pokračovat.
Námět známky:
Škoda 645, r. v. 1932
Námět známky:
Škoda 860, r. v. 1930

Podle časopisu Filatelie a
webových stránek www.
ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval
S. Plachta

ROZHOVOR ...
MATĚJ PÁTEK
hudebník

Hraješ v uskupení Clarinerd Q a ve skupině Annabase. Jde nějak říci, které hraní
Tě baví víc?
Nejde. Jsou to různá prostředí, hudba,
muzikanti, humor, všechno. V každé kapele
si přijdu na něco trochu jiného.

Clarinerd Q je klarinetové kvarteto. Jak
vzniklo?
Všichni čtyři (moje sestra Bája, Káťa
Pastorková, Jirka Trnovský a já) jsme spoluhráči ze třídy Romana Rokoše v polické ZUŠ
a současní nebo budoucí studenti konzervatoří. Začátkem roku jsme dostali chuť si
po delší době společně zahrát, dali dohromady pár zajímavých věcí a zjistili, že to ve
vzácných chvílích docela dobře funguje –
většinu času obyčejně jen děláme hovadiny,

s hudbou nebo bez. Hodně nám pomohlo
hraní na vernisážích na Terase v Pellyho domech. Moc bychom toho nenacvičili, kdyby
nebylo kde hrát.

Na YouTube je váš klip k písni „Everything
You Didn‘t Do“. Jak vznikal?
Je to předělávka písničky Jamieho Culluma. V březnu vydal novou desku a na internetu vyhlásil soutěž o nejlepší coververzi. Samozřejmě se přihlásilo
velké množství více či méně
šikovných muzikantů a lístky
na koncert jsme nevyhráli,
ale moc jsme si to celé užili –
nápad, aranžování, zkoušení,
nahrávání s panem ředitelem
Bořkem a nakonec i bleskové improvizované natáčení
klipu s Jakubem Vovsem.
Dodnes nám vyhrožuje, že to
musíme natočit znovu a pořádně.
(pozn. videoklip najdete na
http://www.youtube.com/
watch?v=ywjMrhZ0k2E)
Jak dlouho hraješ na saxofon a jak ses
k němu dostal?
Vzpomínám si, že na mě saxofon udělal
veliký dojem na koncertě Druhé trávy v rukou vynikajícího Luboše Maliny, to mi mohlo být tak šest let. Přání jednou na něj taky
hrát se mi splnilo v patnácti v polické ZUŠ.
Je to opravdu výjimečné místo.
Momentálně studuješ v Praze. Co a kde?
Pátým rokem hru na klarinet na konzer-

„Ráda bych si s vámi znovu zazpívala“

řekla Marta Kubišová Polickému symfonickému orchestru před dvěma roky v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Nezůstalo jen u slov a přání se stalo skutečností 4. září 2013 v kostele Sv. Vojtěcha
a Sv. Markéty břevnovského kláštera. Společný koncert byl tak vyvrcholením slavnostního Dne Prahy 6 u příležitosti udělení
čestných občanství.
V Tereziánském sále břevnovského
kláštera předala Marie Kousalíková, starostka Prahy 6, ocenění třem významným
mužům. Tuto poctu přijal Jan Berka, přednosta motolské ORL, Martin Hilský – fenomenální český překladatel kompletního
díla W. Shakespeara, Oto Pick – diplomat,
předseda akademické rady diplomatické
akademie MZV.
Celý den se tak v Břevnově nesl ve slavnostním duchu.
Naše muzikanty po cestě v dešti přivítalo vlídné sluníčko nádvoří kláštera a i sám
pan Převor Siostrzonek. Odpoledne v kostele bylo vyhrazeno k postavení orchestru a
posledním zkouškám.
Po sedmé hodině večerní začali přichá-

zet první hosté. Zcela vpředu zasedli čestní
hosté, následovali členové diplomatického
sboru, zástupci Magistrátu hlavního města
Prahy a zástupci města Prahy 6, zástupci
města Police nad Metují a další pozvaní.
Posluchače pozdravila paní starostka
Kousalíková a samozřejmě pan Převor Petr
Siostrzonek. Neskrývali radost ze slavnostního večera, ze setkání s mladými muzikanty města Police nad Metují, místa Břevnovu
blízkému již 800 let.
Ke každé místence byl přiložen program
koncertu. Tak se dámy i pánové seznámili
se jmény dirigentů – pana Miroslava Srny
a Jakuba Šarouna, se jmény sólistů - E. Hanušové, K. Soukupové, M. Nádvorníkové, P.
Šotolové, J. Srny, J. Šarouna, J. Sichrovského,
M. Misára a vzácných hostů – zpěvačky paní
Marty Kubišové a dirigenta pana Vladimíra

vatoři u profesora Čápa a od minulého roku
jsem k tomu přidal mezinárodní obchod na
Vysoké škole ekonomické. Co přesně ze mě
bude, pořád není jisté…

Co posloucháš za hudbu?
Mám rád hudbu, která dokáže rozhýbat
duši i tělo a nadchnout mě nápady, vtipem
a zvukem. Nejčastěji to bývá něco směrem
k rocku, jazzu, popu a klasice, často nespadající do žádné škatulky a inspirované ze
všech stran. Poslední dobou nemůžu dostat
z hlavy The Cat Empire nebo Kings of Convenience.

Neláká Tě tvoření? Skládání hudby?
Vždycky lákalo, v hudbě jsem děsně
zvědavý a mám nutkavou (a pro mnohé
otravnou) potřebu si všechno vyzkoušet.
Občas mě něco napadne s kytarou, u piána
nebo počítače. Málokdy se mi povede něco
dodělat, ale mám hotových třeba pár věcí
pro naše kvarteto.

Máš nějaké hudební vzory?
Každý měsíc další a další. Jsou mezi nimi
moji učitelé, spoluhráči, přátelé a spousta
českých i cizích autorů a interpretů. Uvedením jednoho bych upozadil ostatní, všichni
jsou pro mě stejně důležití.

Pokud by sis mohl vybrat, s kým by sis
chtěl zahrát?
S mojí milou Thereskou bych rád nazkoušel a někde zahrál některou z úžasných skladeb pro klarinet a klavír, třeba od
Brahmse nebo Poulenca. Jednou to přijde.
Dovolíme si za sebe, a věříme, že i za mnoho
polických občanů, Matějovi popřát, aby se
mu jeho sny splnily a aby nás svou hudbou
doprovázel co nejdéle.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Popelky. Muzikanti a zpěváci přednesli celkem 13 skladeb, po každé z nich následoval
vřelý potlesk, po poslední strhující. Ve stoje, dlouho, lidé děkovali za krásný hudební
prožitek, za skvělé výkony zpěváků a hráčů.
Vznešené prostředí kostela se tak stalo místem večera, na který se nezapomíná. Naprosto upřímně lidé děkovali těm, kteří nás
tak pěkně štědře hudebně obdarovali. Petře
Soukupové za organizaci koncertu, Praze 6
za pozvání a břevnovským Benediktýnům
za přijetí.
Ludmila Jirásková
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Výstava ve staré škole v Polici nad Metují

Stará dřevěná škola – jinak „Dřevěnka“ – roubená stavba
s mansardovou střechou z roku 1785 v úzké uličce mezi
náměstím a hřbitovem v Polici nad Metují. Vyučovalo se v ní do
roku 1857. K jejímu oživení došlo 29.června 2013.

Výklad mi podala paní Jiřina Hejnová. V přízemí budovy jsou
repliky dvou vesnických školních tříd i s panem učitelem a žáky.
Mobiliář se zachránil z různých zdrojů včetně sběrných dvorů.
V prvním patře je pak byt pana učitele. Secesní ložnici daroval
muzeu pan Faik , což byl jeden z prvních pracovníků muzea.
Ostatní zařízení je ze soukromých sbírek. Během každé výstavy
se objeví dárce, který muzeu něco věnuje. Zajímavým dárcem je
pan Rokytenský, který žije v Sasku a slíbil nám také nějaké věci

do sbírky. Do Police nad Metují se vrací pravidelně na polickou
pouť. Jeho teta pochází ze slavného rodu Pejskarů. Těší nás, že
návštěvníci vzpomínají na některé vystavené věci a pamatují
se na ně ještě od svých babiček. Vzpomínají, jak se ošetřovaly
některé ruční práce, jak se s některými předměty pracovalo. Je
zde třeba historická miska na dělání majonézy, která je více než
100 let stará. Je zde několik nahřívacích historických žehliček.
Jedna z prvních praček na prádlo. Můžeme zde vidět zařízení na
odpeckovávání višní, máme historickou lednici, která se musela
plnit ledem (byla zachráněna z nějakého broumovského statku)
a mnoho jiných věcí.
Nyní si vzala slovo paní Šťovíčková. Na otevření dřevěnky
jsem se podílela spolu s paní Hejnovou a panem Tůmou, který
pracuje pro muzeum Náchod. Ten nám moc pomohl i fyzicky
s vyčistěním a nátěrem lavic do tříd a další údržbou nábytku
a pod. Udělal i kadibudky, natřel okna. Nebýt jeho, tak bychom
to s paní Jiřinou asi nezvládly. Z řemesel, co zde můžete nyní
na výstavě vidět, tak Jiřinka nahoře předvádí Waldorfskou
panenku, jak se dříve dělaly a plnily, pani Balharová paličkuje,
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paní Ježková dělá věci z kukuřičného šustí a kabelky z provázků
a také prostírání. V další světnici máme paní Tůmovou, která
tam přede a má tam ještě také košíkářské výrobky. Na zahradě
můžeme vidět doma vyrobená kamínka, kde pan Zemek na
nich peče placky, také
klobásky,
paní
Zemková maluje hezké
keramické zvonečky,
paní
Tetřevová
drátkuje a také plete
ručně různé hračky,
další stánek má paní
Vlasta
Formanová,
která nádherně vyšívá
handagerskou
a
švanckou výšivku a
španělskou ažúru a
richelie. Je to vlastně
„poličačka“,
bývalá
lékárnice. Takovouto
pracnou výšivku už asi
nikdo jiný nedělá. Jitka
Jiroušová ze Křinic zde
dělá výrobky ze slámy.
Pak je zde stánek
s věcmi tkanými a
předenými, levandulí,
vonnými pytlíky, tkanými polštářky, taškami, pak stánek
s koláči i speciálními točenými makovými, machovské koláče,
štrůdly, makovce a jiné dobroty. Anička Selicharová zde dělá
pravé Machovské frgále a polské mušneky z kynutého těsta. Je
to speciální pečivo plněné mákem a potírané cukrovou vodou.
Tkaní na stavu s pevným listem zde dělám já (paní Štovíčková) a
také tkám na kolíkovém stavu. Pan Zobal z místního zahradnictví
nám zapůjčil květiny na výzdobu domu i zahrady, na které
předvádíme, jak se dříve pralo, sušilo a bělilo prádlo, větraly
peřiny. Panu Zobalovi tedy musíme také velice poděkovat.
Takže, kdo jste se v rámci pouti v Polici podívali i na tuto
výstavu, určitě jste byli spokojeni, jako všichni návštěvníci,
které jsem tam viděl procházet i já.
Antonín Kohl - text a foto

Povídání o tom,
co kdyby ...
7. září 2013 se uskutečnilo x-té setkání absolventů základní školy v Polici
nad Metují z roku 1951, tedy převážně
77-tníků.
Jako vždy to byla příležitost pro setkání s milými přáteli. A jako vždy se
o setkání postaral úřadující předseda
ročníku p. s. Pepa Hauk (p. s. = přítel
a spolužák), a jako vždy zorganizoval
vhodný program. Tentokrát jsme navštívili Muzeum papírových modelů,
rodinný podnik HAUK (s malým pohoštěním) a závěrem byl oběd „Na Mýtě“.
Patří Ti, Pepo, upřímný dík nás
všech.
Nechce se nám od této události odejít „jen tak!“. Zejména exkurze v továrně
vyvolala u patriotů a (bývalých) odborníků z našich řad různé myšlenky, názory, z nichž některé stojí za to říct nahlas.

Motem pro ně může být, co by bylo,
kdyby nebylo ...
Tak třeba: - kdyby tato továrna nebyla. Pak by na 400 lidí těžko shánělo
práci. Počítáme v to zaměstnance, služby pro ně, dopravu, výstavbu atd. Že továrna existuje, je zásluhou p. s. Hauka
a jeho vitality. Samozřejmě, měl oporu,
spolehnutí na členy rodiny a ve výběru
dalších schopných spolupracovníků.
Nebo: - co kdyby se nenašel člověk
jako p. s. Hauk, jak by vypadala Police?
Vždyť je známo, že měl hlavní zásluhu
na rozhýbání veřejných investic ve městě. A že to dělá dobře, je znát na tom, jak
Police vypadá dnes i na jaké kulturní
úrovni je provoz rodinné firmy. Čistotu,
pořádek, mimořádně pěknou úpravu
okolí továrny ocenily zejména zúčastněné ženy.
A mohli bychom samozřejmě pokračovat.
V naší sešlosti se také mluvilo o
tom, jaké životní a zdravotní potíže musel náš spolužák překonávat. Bohužel.
A tak si Ti, Pepo, za spolužáky dovolujeme formulovat vzkaz:
Můžeš být na své životní dílo právem hrdý. A my všichni Tví spolužáci
jsme pyšní, že jsi jeden z nás. Těšíme se
na další sraz třídy.
Ale - nauč se odpočívat, třeba i lenošit. Budeš to potřebovat.
Závěrem prosíme laskavého čtenáře tohoto povídání o to, aby v něm nehledal jakousi servilitu. Nikdo z nás to
nemá zapotřebí. Názory vznikaly spontánně. Vždyť "Na Mejtě" maj tak dobrý
pívo.
Sic nepověřeni, ale jak doufají jménem všech upřímně smýšlejících spolužáků zapsali
Iva a Luděk Palatovi

Ještě rok šedesátýosmý
Vzpomínání již po čtyřicáté páté.
Čas pro pamětníky nezapomenutelný a
stále se připomínající. Snad v této době
již neopakovatelné. Byl to vzrušující
čas, ten čas od ledna 1968 do 21. 8. téhož roku, slibující život bez přetvářek a
adorace východu. Nakonec hukot letadel, tanků a tváře dobyvatelů a zrádců
ukončily to, co jsme chtěli. Svobodu,
demokracii.
Dne 21. 8. 2013 se konala v prostorách Polického muzea v klášteře “Výstava o srpnu 1968 v Polici nad Metují“.
Byly použity fotografie, které nebyly
dosud publikovány a o to byly tehdejší
události zajímavé zvláště pro Poličáky.
Výstava se konala pod patronací místostarosty Mgr. Jiřího Škopa a uspořádalo ji město Police nad Metují a Regionální muzeum Náchod. Stojí za to ji
zhlédnout, ještě je čas do 31. 10. 2013.
„Návštěva“ vojsk pěti zemí nastolila
pod sovětským velením okupaci našeho
státu. Fotografie a písemné projevy –
letáky a básničky – dokládají, jak je vítalo obyvatelstvo, i vedení našeho státu.
Škoda, že atmosféra odporu vydržela
jen do konce roku 1968 a po nástupu
normalizace nastal naprostý zvrat. Vše,
co bylo dále řečeno, a vykonáváno, bylo
v intencích sovětské vůle. Za tuto poučnou výstavu můžeme poděkovat mladým, panu Pavlovi Frydrychovi a slečně
Martině Váňové. O to je jejich náhled a
zájem cennější, neboť nebyli účastníky
tohoto smutného dění. Výstavu uváděl
s podrobnějším vysvětlením p. P. Frydrych a dobové písně Karla Kryla, též zazněly za doprovodu mladého kytaristy.
V Kolárově divadle pak pokračoval
vzpomínkový večer přednáškami paní
PhDr. Zlatice Zudové - Leškové, CSc.,
Mgr. Lydie Baštecké a pana Miroslava
Pichla s obrazovým materiálem z té
doby.
Přednáška, zejména pan Doc. Zudové – Leškové byla poučná a vystihující
dobu, která se zapsala do našich myslí a zkušeností. Byla vynikající a mohli
jsme se z ní všichni velice poučit. Byl to
přesný popis a hodnocení celé doby od
ledna 1968 do 21. 8. 1968.
Nadějné začátky roku 1968 s tehdejším vedením KSČ vyvolaly v mnohých
naději, že socialismus s komunistickou
stranou je reformovatelný. Srpen 1968
s vpádem vojsk však ukázal, že tomu
tak není. V našem vedení nebyla jednota, což v naší zemi není nic neobvyklého. Jenom někteří, jako MUDr. Kriegel,
dokázali odolat. Ten odmítl podepsat
závěrečné komuniké z moskevských
jednání a poslanci Božena Fuková, Gertruda Čakrtová-Sekaninová a František

Vodsloň vč. dr. Kriegela odmítli podepsat v Národním shromáždění smlouvu
o dočasném pobytu sovětských vojsk
v ČSSR. Nedokážeme stručně vypovědět podrobnosti přednášky, zachycující
přesně to, co se u nás tehdy odehrávalo.
Je nutno stále číst a studovat, jak to v té
době vypadalo a jaké postoje měli jednotliví politici a nezapomínat na tyto
postoje. Všichni ti, co o nás rozhodovali,
zklamali. Rovněž tak postoje západních
zemí nebyly jednoznačné. Myslíme, že
pro naše jednání dnes i v budoucnu je
doba roku 1968 a následující normalizace velkým poučením.
Paní Mgr. Baštecká nám promítla
fotografie, jak to na našem okrese a v
městech vypadalo. A pan Pichl nám
vyprávěl o svém probuzení do rachotu tanků a cestě do práce v Hynčicích,
kdy do našeho kraje vstoupili zřejmě
polští vojáci – „zachránci“ socialismu.
Pak nám, resp. jeho spolupracovníci
přečetli některé dobové zápisy MNV
ze zasedání místních orgánů a podle
reakcí posluchačů se nebylo čemu divit. Jak rychle se připojili k obrodnému
procesu, tak někteří rychle vycouvali a
posypali si hlavu popelem. To v našich
zemích také není nic zvláštního.
A protože se tento článek dostane
do našeho měsíčníku až v říjnu, přesto
asi nebude zastaralý vzhledem k tomu,
že nás čekají předčasné volby. A k tomu
bychom chtěly připomenout, že výběr
poslanců do našeho zákonodárného
sboru může ledacos napovědět. A protože bychom se měli vracet k našim
předkům a třeba i ke Karlu Havlíčku
Borovskému, kterému jistě nikdo nebude podsouvat náklonnost k Západu,
uvádíme:
„Slovanská vzájemnost je zcela nemožná.“ S tímto názorem se K. H. B. vrátil ze svého ročního pobytu v Rusku. Z
velké východní země si přivezl přesvědčení, že jazyková spřízněnost nemůže a
nesmí bránit v poznání, že ruský politický systém je otřesně zaostalý a pro
výhonky české demokracie v něm neexistuje ani stín pochopení.
A to je, myslíme, platné až dodnes. Kdo si chce přečíst detaily o této
vzájemnosti a o přivinutí se k „dubisku“- míněno Rusku, podle předzpěvu
k sonetu Slávy dcera od básníka Jána
Kollára, nechť si přečte zajímavý článek
spisovatele a dramatika Milana Uhde
„21. srpen aneb Přivinutí k dubisku“ ze
dne 21.8.2013, publikovaný v Lidových
novinách.
Zajímavé čtení přejí
sestry B.a J. Seidelovy
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VOLBY A PAN KAREL ČAPEK

Všichni se připravujeme na předčasné
volby a nastává čas, kdy budeme přesvědčovaní, koho máme volit. V poslední době
slýchám docela často větu: „Já budu volit
komunisty!“ Je v ní vzdor, naštvanost a snaha šokovat. Možná i nostalgie nad tím, že
„za komunistů jsme byli mladší“. Ne, nechci
teď rozebírat fronty na auta, kola, televize,
toaletní papír a rajčata. Přemýšlel jsem,
koho pohled bych mohl použít pro podporu
argumentu, proč tyto lidi nevolit. Myslím, že
v současnosti je zde jen málo známých lidí,
kteří by mohli vznést fakta, jež by většina
přijala a uznala – opět v tom je vzdor vůči
„těm nahoře“. A tak jsem si pomohl v minulosti a předkládám vám pár vybraných myšlenek tak, jak byly napsány v roce 1924. Na
téma „Proč nejsem komunistou?“ se v této
době v týdeníku Přítomnost vyjádřily tehdejší významné osobnosti: bratři Čapkové,
F. Šrámek, J. Herben a další. Právě slova Karla Čapka jsou platná i dnes. Komunisté se za
těch skoro 90 let nezměnili a to, co napsala
tato osobnost krátce po prvním bolševickém masakru v Rusku, platí i dnes:
„Poslední slovo komunismu je vládnout
a nikoli zachraňovat; jeho velikým heslem

je moc a nikoli pomoc.“
„Je-li mé srdce na straně chudých, proč
u všech všudy nejsem komunistou? Protože
mé srdce je na straně chudých.“
„Nemohu býti komunistou, protože
jeho morálka není morálka pomoci. Protože, káže odstranění společenského řádu a
nikoli odstranění společenského zlořádu,
jímž je bída. Protože, chce-li vůbec pomoci
chudým, činí to podmínečně: nejprve musíme vládnout, a pak (snad) na vás dojde.
Pohříchu ani tato podmínečná spása není
textově zaručena.“
„Nejdivnější a nejnelidštější na komunismu je jeho zvláštní pochmurnost. Čím
hůře, tím lépe; porazí-li cyklista hluchou
babičku, je to důkaz zpuchřelosti dnešního
řádu; strčí-li dělník prst do koleček stroje,
nerozmačkají mu jeho ubohý prst kolečka,
nýbrž měšťáci, a k tomu ještě s krvežíznivou rozkoší. Srdce všech lidí, kteří z těch
či oněch osobních příčin nejsou komunisty, jsou zhovadilá a hnusná jako vřed; není
dobrého chlupu na celém dnešním řádu; co
je, je špatné.“
Jaroslav Mazač

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas podzimní

Deštivé počasí vystřídalo parné léto a
máme tu podzim. Jistě pro nás ale vykouzlí i
krásné barevné dny a budeme opět žasnout
nad nádherou a nenapodobitelností Božího
stvoření.
V rámci církevního roku prožíváme
období liturgického mezidobí. Na počátku měsíce jsme si připomněli památku sv.
Františka z Assisi a Panny Marie Růžencové.
V jeho průběhu nás pak ještě čeká několik
dalších památek a svátků a v závěru měsíce,
po stáním svátku výročí vzniku samostatného československého státu, ještě slavnost Výročí posvěcení královéhradecké katedrály Svatého Ducha. V říjnu máme také
možnost, společně s celou církví, se více
modlit modlitbu Růžence. Na počátku listopadu pak prožijeme Slavnost Všech Svatých
a budeme mít příležitost společně vzpomenout na naše blízké a ostatní zemřelé, kteří
již doputovali svoji pozemskou pouť, mnozí
s nadějí na spásu v Božím království.

Ze soboty 26. na neděli 27. října
bude navrácen čas z letního na zimní,
tedy o 1 hodinu zpět.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
2. října 4. října -

6. října 7. října -

Památka Svatých andělů
strážných
Památka sv. Františka
z Assisi
27. neděle v mezidobí (C)
Památka Panny Marie
Růžencové
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13. října 15. října 18. října -

28. neděle v mezidobí
Památka sv. Terezie od Ježíše
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty
20. října 29. neděle v mezidobí
27. října 30. neděle v mezidobí,
Misijní neděle
28. října Svátek sv. Šimona a Judy,
apoštolů
Den vzniku samostatného
československého státu,
státní svátek
30. října slavnost VÝROČÍ
POSVĚCENÍ KRÁLOVÉ
HRADECKÉ KATEDRÁLY
SV. DUCHA
1. listopadu - slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3. listopadu - 31. neděle v mezidobí

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 15.30
- 16.30 hod., ve středu 9.15 - 10.00 hod.
Za římskokatolickou farnost
Jan Troutnar

SBĚRATELSKÁ
BURZA

Klub sběratelůPolicka
si vás dovoluje
srdečně pozvat
na setkání a burzu
sběratelů různých oborů
(nálepky , kalendáře,
filatelie, mince,
starožitnosti atd.)
setkání se uskuteční

v sobotu 26.října 2013
v Pellyho domech
v Polici nad Metují
od 9 do 14 hodin.
Klub sběratelů Policka

V měsíci září městská policie:
• zajišťovala závod Rallye Sudety, přejezd
Honský pas (7. 9.). Zaparkované vozidlo
houbaře učinilo v jednom místě trasu
zcela neprůjezdnou. Takřka za minutu
dvanáct, přesně pět minut před příjezdem čela závodu, nám zprůjezdnit trasu
pomohl bagr pracující opodál. Pánovi, co
obsluhoval bagr patří naše poděkování za
ochotu a pomoc. Poděkování patří i celé
rodině Hilscherových, která si pod patronaci na poslední chvíli vzala zajištění průjezdu obcí Suchý Důl.
• prováděla pravidelné kontroly parkování
ve městě a věnovala začátkem školního
roku zvýšenou pozornost přechodům pro
chodce.
• prováděla kontrolu osob, které u města vykonávají trest obecně prospěšných prací.
• zajišťovala doručování písemností občanům.
• vyjížděla ke střetu vozidla se zvěří.
• prováděla opatření k pátrání po osobách,
které by se podle indicií měly zdržovat v
našem městě..
• zajistila převoz „vyčerpaného“ cyklisty,
který ztratil vládu nad svým strojem do
rodinného kruhu..
• s podzimním časem upozorňujeme na povinnost všech cyklistů míti kolo osvětleno.
Statistiky dopravních nehod hovoří zcela
jasně. Závažné následky, které si cyklisté
odnášejí ze střetů s vozidly jsou opravdu
fatální. Prosíme, jezděte na osvětlených
kolech.
• Hezký podzimní čas a snad ještě i babí
léto…
ved. strážník Petr Zima

Podzim a fotbalová přípravka

Přešlo léto, skončily prázdniny, sádrové
ozdoby z rukou našich svěřenců byly sejmuty, zapomenuté věci našly svého šťastného
majitele Jardu Zemka a příznivci polické
kopané se mohli začít kochat nejen krásami
zdejší přírody, ale i výkony svých oblíbenců.
Výsledky 2:7, 1:1, 0:4, 1:4 a 0:2 by fotbalový odborník mohl na první pohled přisoudit
výsledkům mladší přípravky, skutečnost je
však odlišná. Jsou to výsledky našeho „A“
mužstva, kterých v úvodu sezóny docílilo,
a to i přes intenzívní trénink, kterého se
mnohdy zúčastní až 2 hráči tohoto týmu.
To našich kluků se tréninků účastní mnohem více a společně se svěřenci Radka Starého je na hřišti současně kolem 40 kluků. Paradoxně byl termín tréninků mládežnických

vždy skončily v rukách brankáře soupeře.
Až po několika minutách se prosadil Vašek
Valchař. Vzápětí jej napodobil Míra Hlaváček
a v poločase jsme vedli 2:0. I přes naši převahu podnikal soupeř nebezpečné protiútoky,
které však s přehledem i důrazem likvidoval
náš nový objev v bráně, Kuba Pivnička. Zajímavostí je, že Kuba za celý zápas ani jednou nepotřeboval ruce, vše řešil razantním
odkopem. Ve druhém poločase jsme přidali
ještě 4 góly (znovu Vašek, dále Vojta Švorčík
a probuzený střelec Matěj Vít 2x) a nakonec
vyhráli 6:0. Druhý zápas proti Červenému
Kostelci jsme zahájili výborně, sólem Míry
Hlaváčka přes celé hřiště, které skončilo
střelou do tyče a následně nevídanou robinzonádou Kuby Pivničky, který tímto zákro-

k vydatnému a dlouhotrvajícímu dešti však
byl turnaj odložen, takže ani Míra Hlaváček
o nic nepřišel.
Starší kluci měli větší štěstí, hráli v Zábrodí se dvěma mužstvy místních borců
až v neděli. To se již počasí alespoň trochu
umoudřilo a zápasy tak mohly být odehrány.
Nejprve jsme nastoupili proti „B“ týmu Zábrodí, po vyrovnaném začátku jsme vstřelili
gól po sólové akci Standy, který zanedlouho přidal i 2. branku po pěkné „narážečce“
s Vildou Gavelekem. Na naší straně byl v 1.
poločase i rozhodčí. Ne snad, že by pískal
v náš prospěch, ale měl stejný dres jako naši
hráči, takže ti mu několikrát přihráli. Poločas
jsme tedy vyhráli 2:0 a těšili se na příznivý
výsledek. O přestávce se však bohužel roz-

družstev vyhodnocen jako nejvhodnější
pro sekání trávníku, a to i ve dnech, kdy do
nejbližšího mistrovského zápasu dospělých
zbývá 9 nebo dokonce 16 dní. Údajně kvůli
časovým možnostem technických služeb pro
přistavení kontejneru na odvoz posečené
trávy. Žádáme proto vrcholného manažera
Technických služeb města Police nad Metují,
pana Petra Jenku, zda by mohl provést taková technicko organizační opatření ve svěřeném úseku, aby přítomnost kontejneru na
hřišti a v jeho dosažitelném okolí ve dnech
úterý a čtvrtek, v době od 16 do 17.30 hod.,
byla vyloučena. Děkujeme za pochopení.
Trenéři mládeže a zástupci rodičů.
Přípravka je od podzimu rozdělena na 2
týmy, starší (ročník 2002 – 2004) a mladší.
Soutěže pro obě družstva začaly na našem
hřišti 7. září za krásného, ještě letního počasí. Starší kluci zahájili výrazným vítězstvím
nad Velichovkami v poměru 13:1, když se
gólově prosadily opory z minulého ročníku,
Vilda Gavelek, Kuba Maryška, Standa Rubáček, Tomáš Valchař, Hanka Slezáková a posila ze Suchodola Lukáš Jirásek.
Mladší kluci nejprve nastoupili proti
tradičnímu soupeři z Machova, s nímž jsme
hráli v minulosti dramatická a vyrovnaná
utkání. Tentokrát jsme zahájili zápas výrazným tlakem, naše akce však v úvodu zápasu

kem zlikvidoval gólovou střelu k levé tyči.
Postupně se však velmi dobrý soupeř začal
prosazovat, naši hráči nestíhali a po poločase
0:7 jsme nakonec prohráli 1:11. Za odměnu
za své výkony kopal penaltu brankář Kuba
Pivnička, brankář mu ji však chytil a tak naši
jedinou branku v tomto utkání vstřelil Míra
Hlaváček, který začíná konečně při zápasech
předvádět veškeré svoje umění a bojovnost.
Škoda, že jej rodiče hned následující týden
odvezli na neznámé místo a Míra se tak dalšího turnaje nemohl zúčastnit.
A nejlepší přišlo nakonec, zápas starších
kluků s Machovem. Pravé derby, tomu odpovídající bouřlivá kulisa početné divácké
obce, která však na rozdíl od jiných vyhrocených derby zápasů nezapomněla na heslo
„Fandi, ale zůstaň člověkem“.
Obě mužstva dala do hry veškeré své
umění i fyzické síly. Po našem vedení 1:0
(gól Standa Rubáček) soupeř vyrovnal a i
přes další šance obou týmů zápas skončil
1:1. Následoval penaltový rozstřel a v něm
jsme podle tradice opět neuspěli. Standa
trefil brankáře a Kuba Maryška při své střele
pouze vykopl krtka. Náš brankář Vojta Riedl
jednu penaltu chytil, takže jsme penaltový
rozstřel prohráli 3:4.
O týden později měli mladší kluci jet na
hřiště do Červeného Kostelce. Vzhledem

hodčí přestrojil a s námi již nehrál, naši hráči
v obraně připomínali hráče pražské Slavie
při jejich výsledcích 0:7 a 0:4 a během tří
minut na začátku druhé půle jsme dostali 3
góly. Od té doby jsme se nezmohli na žádnou
pořádnou akci a poněkud zbytečně 2:3 prohráli. Toto se nám již jednou s tímto soupeřem podařilo. Stejný průběh zápasu, stejný
výsledek.
Proti „A“ týmu byl náš úkol důstojně
obstát ještě těžší. To se také krátce po zahájení zápasu projevilo, když jsme dostali 2
góly během minuty. V poločase to bylo 0:4,
a nakonec 1:10. Náš jediný gól vstřelil opět
Standa z trestného kopu. Jinak jsme brankáře soupeře vůbec neohrozili. Ještě hůře
dopadli hráči Velichovek, kteří sice přesně
věděli, že žádný gól nevstřelili, odhad inkasovaných branek se pohyboval v rozmezí 10
až 30. Přesné skóre si netroufnul odhadnout
ani jejich trenér.
Další turnaj se odehrál 21. září v Polici za
účasti obou našich družstev. Snad jej nezhatilo počasí, což v době psaní článku ještě nevíme. O tom, jak jsme dopadli, budeme informovat v dalším čísle „Polického měsíčníku“.
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky
Kamil Švorčík, šéftrenér přípravek a starší
trenér mladší přípravky
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Běh Broumovskými stěnami

Poslední prázdninovou sobotu se
mohli občané ČR i jiných států, kteří se
vrátili z dovolených a neměli zrovna co
na práci, zúčastnit již 27. ročníku „Běhu
Broumovskými stěnami“, který pořádají
tradičně poličtí lyžaři. Trať je to velice
náročná a hlavně dlouhá, se startem u
rybníka v Pěkově a cílem před hostincem
„U Lidmanů“ ve Lhotě u Machova. Mezi
startem a cílem se však musí zdolat celý
hřeben Broumovských stěn i se seběhem
na úbočí na broumovské straně a kousek
před cílem i do osady Řeříšné. Ale pak
zase nahoru na Lhotský Šefel. Ještě teď
mně je z toho zle. Jeden účastník z Polska
si trať ještě poněkud vylepšil a omylem
doběhl až do Broumova. Docela zajímavý
mohl být letos seběh ze Lhotského Šefelu
k Lidmanům, kdyby závodu předcházely
vydatné deště a trať byla rozmočená. Po
této cestě se totiž svážely klády a asi jediným možným způsobem, jak tuto část
trati za mokra zdolat, by bylo do cíle doklouzat po břiše nebo po zadku. Případně
na nějakou kládu nasednout a sjet po ní
jako princezna Krasomila s princem Jaromírem ve filmu „Pyšná princezna“.
Od loňského ročníku se některým
běžcům podařilo svoje tělo docela zdevastovat a tak se jim trať zdála ještě delší
než loni, kopce strmější a seběhy ještě
více o „hubujdoucí“. Na start se posta-

vilo celkem 66 běžců a běžkyň. Téměř
všichni závod dokončili. I nadále zůstává
nerozhodnuto, zda vydrží déle běh nebo
Bedřich Klimeš, který se zúčastnil všech
dvaceti sedmi ročníků. To je obdivuhodné. Asi to má Bedřich s tímto během jako
většina lidí se sexem. Jakmile jej jednou
zkusí, již bez něho nemůže žít.
Po lehké kritice v pouťových „Hlasech
z Kvíčerova“, týkající se zapomnětlivosti hlavního organizátora závodu Tondy
Pohla, tentokráte proběhlo vše hladce.
Sušenky na občerstvovací stanice i ceny
pro vítěze byly na místo určení dopraveny včas a beze ztrát.
Čas vítěze, téměř rovné 2 hodiny na
této 25 km dlouhé trase byl obdivuhodný,
naopak čas posledního závodníka, výrazně přesahující 4 hodiny, spíše odsouzeníhodný. Při této příležitosti navrhuji pořadatelům závodu, aby stanovili již na první
občerstvovací stanici na Hvězdě časový
limit. O zařazení této služby operativně
i pro letošní závod žádal autor tohoto
článku po doběhu na Hvězdu ředitele závodu Jiřího Berana, aby mohl trať závodu čestně opustit. Tuto žádost opakoval
i na Slavném, opět však nebyl vyslyšen.
V hlavě měl tento účastník občas i myšlenku, že by vzal za vděk, kdyby jej kousl nějaký jedovatý had, a pořadatelé ho
dovezli domů. Na trati však potkal pouze

slepýše a ten před ním včas utekl. No a
o bezdůvodném vzdání závodu nemohla
být ani řeč. To by mu závodnická čest nedovolila. Zvláště, když pořadatelům slíbil,
že příští rok se již závodu opravdu nezúčastní, aby na něho nemuseli v cíli čekat.
Několik posledních ročníků tento
závodník nestihl vyhlášení vítězů, letos
byla skutečnost ještě horší. Po částečném vzpamatování se v přilehlé zahrádce hostince a vypití dvou sklenek piva
se přesunul do výčepu na hodnocení závodu. K jeho překvapení však již žádný
závodník, s výjimkou výše zmíněného
Bedřicha, přítomen nebyl. A pokud autor
článku pojal tento závod jako přesun na
pivo k Lidmanům, pak účel účasti zcela
naplněn nebyl. Proto apeluji na účastníky příštích ročníků: součástí všech sportovních akcí je také neméně důležitá část
společenská!
Na bídném výkonu autora článku kromě mizerné přípravy měla nemalý vliv
také skutečnost, že byl psychicky zlomen
neúčastí jedné z největších celebrit Police
a okolí, Dáši Hauschkové. Ta s ním na rozdíl od minulého roku neabsolvovala ani
centimetr trati, přesto, že účast na tomto
závodě přislíbila.
Vojta Kvapil, zcela z
ničený účastník závodu

TJ Sokol Police nad Metují otevírá

CVIČENÍ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
(pro děti 1. – 3. třída)

“MARTINKY”

začíná ve čtvrtek 3. 10. 2013 v 16:30 h
Cena 200 Kč na celý rok

Sejdeme se v sokolovně.
Nezapomeňte pohodlné sportovní oblečení, cvičky nebo
jinou vhodnou obuv se světlou podrážkou a pití v
praktické lahvičce.
Martina Macounová - cvičitelka

Hlavňovský pětiboj

Poslední prázdninovou sobotu pořádal Sokol na místním
hřišti sportovní odpoledne. Soutěžilo se v pěti disciplínách –
běh, jízda na kole, střelba ze vzduchovky, hod a kop na bránu.
Dětem se nejvíce líbila střelba a závěrečné opékání buřtů. Hojná účast sportovců všech věkových kategorií mile překvapila a
ujistila nás, že má smysl vymýšlet a organizovat podobné akce.
Za TJ Sokol Hlavňov
Michaela Meierová
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Mistrovství Evropy v Uhlířských Janovicích

Člen Automotoklubu Police nad Metují Petr Matěna jezdící na motorce Suzuki
450 4T se pravidelně zúčastňuje Přeboru
SMS motokrosu Pardubice „Materia Cup

Jak jsme avizovali v předešlém čísle
měsíčníku, několik členů Automotoklubu
Police nad Metují se zúčastnilo ve dnech
24. - 25. 8. 2013 třetího dílu Mistrovství

Evropy (ME) v enduru v Uhlířských Janovicích za účasti těch nejlepších jezdců
jak z Evropy, tak České republiky. Depo
se nacházelo přímo v Uhlířských Janovicích, kde bylo celé zázemí závodu, včetně startu, cíle a slavnostního vyhlášení.
Ubytování jsme sehnali cca 10 km od Uhlířských Janovic v rodinném pensionu v
malé vesničce Benátky. Do Benátek jsme
dorazili již ve čtvrtek dne 22. 8. 2013 ve
večerních hodinách. V pátek dopoledne
jsme se vydali do Uhlířských Janovic do
depa. Zde jsme obhlédli zázemí týmů a
přejímku strojů. Celkem se účastnilo přes
160 jezdců z Francie,
Itálie, Švédska, Norska, Německa, Slovenska, Portugalska,
CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ v ZŠ
České republiky a 26
(pro děti 4 - 7 leté)
českých jezdů, kteří
jeli v rámci Mistrovzačíná v pondělí 7. 10. 2013 v 16:00 h
ství Evropy MezináSejdeme se u bočního vchodu do tělocvičny.
rodní mistrovství ČR

2013“ ve třídě „Open“. Dne 24. 8. 2013
se zúčastnil závodu v Městečku Trnávka, kde skončil na 5. a 6. místě, dne 31. 8.
2013 v Ledči nad Sázavou, kde se umístil
opět na 5. a 6. místě a dne 7. 9. 2013 v
Bělém u Jevíčka skončil 2x na 6. místě. V
průběžném celkovém pořadí je na 4. místě, což je skvělý výsledek. Mezi uzávěrkou
měsíčníku a jeho vydáním se jede závod v
Rudníku a to dne 21. 9. 2013 a následně
v Březové nad Svitavou dne 5. 10. 2013.
V Rosicích byl dne 15. 9. 2013 závod pro
nepřízeň počasí zrušen.

Cena 200 Kč na I. pololetí

(MMČR) v enduru. Odpoledne jsme se
kulturně vzdělávali a navštívili významnou městskou památkovou rezervaci
zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO v Kutné Hoře a to
konkrétně kostel sv. Barbory. Start obou
dnů byl v 9 hodin, jezdci jeli 3 okruhy v
délce 60 km jeden okruh. Trať byla pěkně
připravená, nechyběly zde endurové pasáže jako kořenové sjezdy výjezdy, bahno
a zrádný kamenitý výjezd na Staré Huti,
dále se na trati nacházely dva crossové
testy a jeden endurový. Cross testy byly
namotány na loukách, jeden byl dlouhý
cca 10 minut a druhý okolo 4 minut, oba
byly v oblasti Koblasko. Enduro test byl
v Kácově a měl cca přes 4 minuty. Počasí
v sobotu přálo, celý den svítilo sluníčko.
V neděli odpoledne se počasí zhoršilo a
začalo pršet. To už jsme se však chystali k návratu. Po oba dny byl nejrychlejší
Micheluz Mauizo (Itálie), jezdící na stroji
Suzuki. Japonské stroje měly na Evropě
velmi malé zastoupení, nejvíce jezdců
jezdilo na strojích KTM. Kompletní výsledky jsou uvedeny na stránkách www.
czechenduro.cz.
Velmi významnou akcí pro Automotoklub Police nad Metují v tomto roce
bude rekonstrukce svépomocné dílny.
Svépomocná dílna se nachází v ulici Na
Babí v Polici nad Metují. Na rekonstrukci
byly osloveny tři firmy, kdy firma s nejnižší nabídkou vyhrála. Někteří členové
již začali dílnu vyklízet a postupně bude
docházet k její rekonstrukci. Část rekonstrukce si budeme kvůli úspoře finančních prostředků dělat sami, proto žádáme
členy o pomoc při této rekonstrukci. Konkrétní termíny budou vyvěšeny na našich
webových stránkách www.amkpolice.cz
v sekci Aktuality pro členy. Rekonstrukce
objektu AMK Police se koná díky podpoře
města Police nad Metují, které vyčlenilo
ze svého rozpočtu nemalou částku.
za AMK Police – Petr Dostál

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI v ZŠ
(pro děti 2 - 4 leté)

začíná v úterý 1. 10. 2013 v 17:00 h
Cena 200 Kč na I. pololetí

Nezapomeňte pohodlné sportovní oblečení, cvičky nebo
jinou vhodnou obuv se světlou podrážkou a pití v praktické
lahvičce.
Kateřina Važanová a Martina Macounová
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V Havířově se hrála
hymna pro Polici

Na Těrlickém okruhu se jel další
závod motocyklů kategorie Klasiky ve
dnech 31. srpna a 1. září. V pátek před
polednem odstartovala „Veselá trojka“ ve
složení Miloš Thér pilot AMK Police n. M.,
člen výboru AMK Police n. M. Fulka a já,
z Petrovic. První zastávka je v Náchodě
pro benzín a druhá, jako vždy ve Frydrychově. Na pstruhu seipochutnávali Míra a
Miloš, na dobré kávičce já. K večeru jsme
přistáli v depu. Usadili karavan a absolvovali „formálku“ a technickou přejímku
stroje ČZ 125. Jeli jsme s jedním, protože
se jelo vše dohromady. V sobotu oba tréninky v pořádku. V neděli ráno nás vítal
déšť. S dvouhodinovým zpožděním jsme
připraveni na startu. Start byl na červená světla. Do druhého kola vjíždí Miloš
na prvním místě ve své třídě. Ale v předposledním kole se objevil velký soupeř
Jirka Obtulowicz, který Miloše předjel.
Při vjezdu do posledního kola se ukázalo, který stroj a pilot jsou lepší. Miloš
projíždí cílem první. Hymna se hrála na
počest polického závodníka. S Mírou Fulkou jsme byli rádi, že jsme u toho. Potom
vše naložit a odjezd směr Police nad Metují. Ve Frydrychově už bylo zavřeno, tak
zastávka na pstruha byla na hrázi Otmuchovského jezera. Na Petrovicích jsme si
potřásli rukou s konstatováním, že to byl
dobrý výlet.

Mekka motorizmu
Branná u Jeseníku…

Byla dalším závodem historických
motocyklů v jízdě pravidelnosti ve dnech
7. a 8. září. V pátek jsme odstartovali
tradiční cestou přes Polsko a Lázně Lipová do Branné. Tentokrát jsme přijeli
se strojem ČZ 250, který jel v kategorii
U. Po formální a technické přejímce, která jako vždy proběhla dobře. Večer posezení s přáteli, abychom se dozvěděli,
co je nového a kdo z nás je dědou nebo
tátou. Také jsme předali trička „Fanklubu Lišáků“. V sobotu ráno byla zima, ale
hezky. První trénink v pořádku. K obědu
byl řízek s bramborovým salátem, jako
vždy. Druhý trénink, také v pořádku, jen

Šampaňské zkrápí radost po vítězství. Miloš Thér a Jiří Obtulowicz
drobná údržba. V neděli ráno bylo tepleji
a hezky. Start byl po poledni. V kategorii
U bojovali tři jezdci o první místo z našeho okresu. Miloš vybojoval třetí místo,
ale v pravidelnosti 8. místo. Pravidelnost
není Milošova parketa. Domů jsme odjížděli celkem spokojeni, mohlo to být i
horší.

Do Kyjova, jsme nejeli
zbytečně

Město Kyjov bylo hostitelem pro jezdce kategorie Klasik v sobotu 14. a v neděli 15. září. Vyrážíme z Petrovic okolo
třetí hodiny. Od Týniště nás provázela
silná bouře s lijákem. Okolo Svitav už to
bylo lepší. V půl osmé jsme přijeli do
depa. Stíháme jet na formálku a usadit
karavan. V sobotu
ráno brzo vstáváme a jedeme na
technickou přejímku s oběma stroji.
První trénink se jel
za deště. Výsledek
nebyl nejlepší, ČZ
125 byla na zadních pozicích. ČZ
260 dopadla hůře,
v druhém kole
přestala řadit a

Pronajmu garáž
v Polici nad Metují
v ulici Ke Koupališti.
Cena dohodou.
Kontakt: 728 083 208
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povinně objížděla kola. Hned bylo co dělat. Bohužel řazení se nepodařilo opravit,
„číza“ byla odstavena. Odpolední trénink
se jel ještě za horších podmínek. Miloš
se rozhodl tento trénink neabsolvovat.
S rozpaky jsme čekali na ráno, jaké bude
počasí. Ráno mlha, ale silnice suchá. Příprava na start. Pohled ze zadních pozic je
děsivý. Po startu se Miloš v první zatáčce
zařadil na páté místo. Během závodu se
drží v popředí. V posledním kole se podařil pilotovi šikovný kousek a cílem projel
na třetím místě. Domů jsme odjížděli se
zeleným věncem a pohárem na palubce.
Tímto závodem jsme pro letošní rok
skončili. Děkujeme touto cestou za podporu, kterou Lišáci celou sezónu cítili.
Za AMK Čvaňhák

Prodám byt 2 + 1

v osobním vlastnictví
s balkónem, po částečné
rekonstrukci, plastová okna.
Cena 500 tis. Kč
Kontakt: 604 986 835

PRODÁM/PRONAJMU

nový rodinný dům
ve Slunečné ulici.
Kontakt: 603 525 531

MONOLOGY
VAGÍNY
25. 11. 2013
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

v Náchodě

jen!
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Předprodej v síti Kupvstupenku.cz

Pře

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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Nabízím pronájem
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

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

15. 10. 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

pěkného nového bytu v Polici nad Metují.
Bytová jednotka v kategorii 2+KK o výměře
44 m2 za cenu 4 500 Kč + energie.
Nízké náklady na topení. K tomu navíc
nadstandardně velký sklep a jedno vyhrazené
parkovací stání. Vybavení: plně vybavená
koupelna a WC, nová kuchyňská linka bez
spotřebičů, kuchyňská vestavěná skříň a šatní
předsíňová skříň, podlahové krytiny.
Kontakt na e-mail : novebyty11@gmail.com
nebo mob. 776 855 749.

Pronajmu byt 3+1
v RD v Polici nad Metují 88 m2,
kuchyňská linka vč. sporáku,
sedací souprava, obývací stěna,
dvoulůžko, byt po rekonstrukci
včetně koupelny, ihned volný,
internet,

tel: 777 932590

Nabízíme

PRONÁJEM

nebytových prosto vhodných pro
zřízení prodejny nebo k využití
jako sklad.
Kde:

Náměstí T.G.M. č.p. 94,
Police n. Metují - bývalé železářství
Plocha: cca 130 m2
Cena: dohodou
Kontakt: 603 321 411
glor@worldmail.cz
Volejte ve všední dny v 8.30 – 16.00 hod.
Není vhodné k provozování restaurace,
hospody či herny!!
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Chatová osada
a kemp Ostaš
Tradiční vepřové hody 11. - 13. října
a v pondělí 14.října od 14:00 hod.
- posezení s hudbou –
*****
Výprodej sportovního oblečení
zn. SENSOR a BERGHAUS od „Qětáka“
v sobotu 12.října 10-16 hod.
Aktuality o provozní době a akcích je možné
sledovat na webových stránkách
Chatové osady Ostaš
www.ostas.adrspach.cz
Ubytování tel.: 603 781 832
Hospůdka tel.: 604 371 576

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 měsíci 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
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