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PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ PŘIVÍTALI „MOŘE V POLICI“
Velice ráda bych poděkovala všem, kteří
se zapojili do akce „Moře v Polici“ a to nejen
po stránce finanční, materiální, pracovní,
ale i recesistické… Vám všem patří moje veliké DÍKY.
Město Police nad Metují nám umožnilo
tuto akci udělat na krásném náměstí, zajistilo ozvučení, zázemí na radnici, zapůj-

kde si mohly pohrát, zacachtat v bazéncích, ale i zúčastnit se soutěží, při
kterých hledaly klíče k pirátskému
pokladu. Rodina Kristova z Bezděkova zapůjčila a postavila lešení, kam
se dalo plátno pověsit. Honza, který
nechce být jmenován, přivezl a odvezl plážový písek. Zahradnictví Zobal
zapůjčilo palmy. Od Dušana Schreibera byla pro děti zmrzlina zdarma.
Zapojili se i Skaláci, Julinka, Muzeum
papírových modelů…
Děkuji panu Valchařovi za pomoc, děkuji majitelům aut, kteří si
své vozy přeparkovali.
Počasí nám přálo, a tak na náměstí bylo plno. Pepino měl přichystané stylové občerstvení. Bubnovalo
se i na bubny (mladí ze ZUŠky, spolu
se svým učitelem). Vrcholným číslem bylo vystoupení suchodolské-

čilo i trávník, ale hlavně kašnu, kde bylo
opravdu plno. Broumovská VEBA nám ušila
plátno na míru. Byla to bledě modrá látka
se čtverečky, čímž dodala obrazu DIGI rozlišení. Polické koupaliště zapůjčilo nezbytné propriety (záchranný kruh, slunečníky,
ale hlavně stylového plavčíka, který na vše
dohlížel). MaMiNa udělala pro dětí zázemí,

ho spolku Spona. Toto vystoupení
bylo úžasné, a chlapům to opravdu
slušelo; dámy prominou. A až panu
Kulichovi sundají sádru, těším se na
jejich další vystoupení, které proběhne na polickém koupališti.
Až budeme mít sestříhané časosběrné video z náměstí a z malování plátna, dáme vědět, kde jej bude
možné shlédnout. Máte-li nějaké
fotky, např. ze Strašidelného kláštera, z Lampiónového průvodu anebo
z akce Moře v Polici, a chcete se o ně
s námi podělit, prosím posílejte je na
renata.maxovka@seznam.cz .
Tak někdy příště na viděnou,
třeba už v září na Strašidelném klášteru. Bude kupa novinek, a ta nejdůležitější, že se lístky budou prodávat
v předprodeji.
Renata Steinerová

BĚH Z POLICE DO POLICE

V sobotu 21. června 2014 se uskutečnil další a velmi zdařilý ročník recesistické akce „Běh z Police do Police“. Akce opět volně navazovala na program Svatojánského jarmarku ve Žďáře nad Metují. Počasí bylo příznivé, což zvýšilo báječnou atmosféru, o kterou se
postarali nejen všichni účastníci běhu, ale i pohodová kapela Duch band. O sponzorství se postaraly: Kvíčerovská pekárna, VEBA textilní
závody, Skrblíkův ráj, Lékárna na náměstí,
obuv Eigel, masáže Radka Kaufmanová a
České dráhy, a. s. Výsledky závodu jsou následující:

Kategorie – děti:

1. Míra Hlaváček – čas 18:02
2. Míša Važan – čas 19:55
3. Pepa Alvarez – čas 20:00

Kategorie – dospělí:

1. Manželé Kaněrovi a Térovi – čas 26:58
2. Jana Hlaváčková – čas 32:02
3. Dagmar Hauschková – čas 32:04
Bc. Eva Pápaiová

Mozaika z radnice . . .

yy Skočili jsme do léta. Provázeni aprílovým
počasím, které tradičně přichystalo čtyři krásné, tropické, červnové dny. I letos
jsme chtěli vyhovět těm, kteří nedočkavě čekali na otevření polického koupaliště. Dva měsíce na plovárně probíhaly
přípravné práce. Především ve velkém
bazénu, kde opadávají kachličky. Bylo
nutné opravit i startovací bloky. Technologie stará 20 let si taky žádá své. Instaloval se přístřešek u pokladny a nespočet
maličkostí. Uvedení bazénů do provozu
je náročné i po stránce hygienických
požadavků. Vše se zařídilo a 10. 6. bylo
koupaliště uvedeno do zkušebního provozu. Musíme si uvědomit, že prvním
dnem otevření je spuštěn náročný provoz – především chemický. Každý den
již stojí město peníze. Přejme si tedy, aby
počasí bylo přející. Veškerý personál je
připravený k provozování k všeobecné
spokojenosti. Mezi prvními letošními
návštěvníky byla i paní Marie Meisnerová, se kterou přinášíme rozhovor na
str. 8. Paní Marie si zaplavala čtyři délky
bazénu a byla velmi spokojená.
yy K ukládání výkopové zeminy bude sloužit prostor u bývalé skládky u Radešova.
Díky pochopení jednoho občana Radešova, bude mít město potřebný skládkový
prostor. Do konce července by mělo proběhnout geodetické zaměření a vypracování projektové dokumentace s urychlenou realizací.
yy Na víceúčelovém sportovišti jsou instalovány kůly na uchycení sítí mezi kurty.
Probíhá postupná oprava všech plakátovacích ploch. Retardéry – na základě diskuse v technické poradě, stavební komisi,
radě města s přispěním názoru městské
policie – budou letos umístěny následovně. Jeden při vjezdu do náměstí mezi Pellyho domy a domem Hálových – elektro
Černý. Druhý uprostřed ulice Gagarinovy
na sídlišti nad sportovištěm. Do poloviny
července by měly být vyspraveny naše
komunikace. Zpevněné i nezpevněné.
Vloni osvědčená firma spravuje asfaltové
silnice ve vytipovaných místech. Pracuje
velmi kvalitně. O tom se můžete přesvědčit například na křižovatce u kovárny.
Letos na tyto opravy město vyčlenilo 200
tis. Kč a technické služby 100 Kč. Další
práce budou pokračovat na Letné, k Nebíčku, v Hlavňově, na Honech…. Dle plánu a rozpočtu. Na autobusovém nádraží
dojde k demolici stávajícího zastávkového místa. Postarají se o to hoši z polického AMK. Je chvályhodné, že jsou ve
městě spolky, které nemají pouze nataženou ruku, ale jsou ochotny si peníze na
činnost a údržbu svých objektů zajis- tit
prací. Dojde k přemístění mobiliáře Správy CHKO Broumovsko do „parku“ naproti
vinárně „V“. Do Bezděkových sadů budou
instalovány dvě čekárny. Pokračujeme

v rozmísťování dalších laviček. Ve městě
i na periferiích. Naproti Kolárovu divadlu
je nová lavička s věnováním. Tentokrát
od letošních šedesátníků. Každodenně
řešíme nevhodné parkování a bezpečnost silničního provozu uvnitř města.
Bude instalováno nové zrcadlo. K zlepšení přehlednosti křižovatky u Barev a laků
na Sibiři. Po ukončení zateplení základní
školy bude přemístěna maketa policajta
do Hlavňova. Další pokus ukáznit řidiče
při průjezdu obcí, která je zatížena objížďkovou trasou. Je opravena a vyčištěna meteostanice. Povodňová komise
zkontrolovala před letními dešti vodní
toky a kritická místa. Poslední červnový
týden byly instalovány tabulky k „výchově“ neukázněných pejskařů. Průběžně probíhá sečení trávy a letní úklidy a
plevání. Pan místostarosta vypracoval
podklad pro dopravní generel. Začalo
se s opravou chodníku v Ostašské ulici.
Ošetřilo se stromořadí ke Žděřině. Probíhá kontrola druhé části akce Přeložka
silnice II/303. Prošli jsme a zaznamenali všechny nedostatky. Na základě jejich
odstranění proběhne následná kontrola
se zápisem, a tím bude akce definitivně
ukončena bez dalších možných reklamací. Dovoluji si tímto požádat občany
v úseku této přeložky, aby se na nás s případnými problémy, souvisejícími s tímto,
obrátili. V pátek 20. 6. započala kontrola
FÚ na akci Intenzifikace čističky odpadních vod. …. Děkujeme za upozornění na
maličkosti, které jsou potřebné napravit.
O mnohých nedostatcích víme a postupně řešíme.
yy Červen byl ve znamení hodnocení
celoročního úsilí. Především v našich
školách. Mateřinkách. Dětem jsme předávali Pamětní listy a byli přítomni jejich
pasování na školáky. Deváťáci se tradičně
loučili na sále Pellyho domů. Absolventi
zušky v Kolárově divadle.
yy Letopisecká komise schválila čistopis zápisu za rok 2013. Originál kroniky města
je uložen v trezoru v sekretariátu. Jsme
rádi, když o něj čas od času někdo projeví zájem. Stalo se tak na začátku června,
když v knihovně paní kronikářka Jindra
Vaníčková vyprávěla o své práci dětem ze
základní školy. V knihovně jsou uloženy
obrazové přílohy kroniky. Je to zajímavé
čtení a prohlížení.
yy Turisticky významná oblast Kladské pomezí. Katastr bývalého okresu Náchod.
Název, který se snažíme propagovat a zasunovat do povědomí lidí. Návštěvníků,
ale i nás samých. Letos byl na konferenci
o cestovním ruchu v hotelu TOMMI na
Babí představen projekt Toulavý baťoh.
Jedná se o dětskou formu seznamování
s tímto územím prostřednictvím postavičky Toulavého baťohu v pracovním
sešitu a v mapce. Díky pochopení vedení
základní školy, škol a školek v Polici i na
Policku jsme využili posledního červno-

vého týdne a s těmito materiály děti seznámili. S postavičkou Touly se budete
setkávat. I v tomto čísle Polického měsíčníku.
yy Bezprostřední atmosféru měla Férová
snídaně v klášterní zahradě. MaMiNě dík
za všechny akce. Je fajn, že na organizaci
akcí mnohé spolky participují. Krásnou
ukázkou byl letošní Den řemesel,
Memoriál Josefa Hejnyše, Moře v Polici. Vám všem obdiv a velké poděkování.
Letos opět jel Toulavý autobus. Se seniory. Z domu s pečovatelskou službou,
z domova důchodců, s těmi, kteří nemají
možnost vyjet se svými blízkými. Průvodcovství se zhostila Věra Kašíková, se
kterou si každou středu od deseti hodin
můžete zaposilovat na strojích nad DPS.
Toulavý autobus a letošní výjezd senior
klubu na Ostaš zasponzorovala dopravní
společnost CDS, které patří upřímný dík.
I letos jsme součástí Dvořákova festivalu.
Wihanovo kvarteto hrálo Dvořáka, Paganiniho a Beatles. Příští rok bude tento
festival slavit 60. výročí. Jeho posláním je
i propojování kultury a cestovního ruchu.
Vybíráme pořady kvalitní, za kterými
mnohdy musíte dojíždět do větších města
a vynakládat nemalé částky za vstupné.
Wihanovo kvarteto za 100 Kč asi opravdu nikde nenavštívíte. Zúčastnila jsem
se Valné hromady TJ SPARTAK Police nad
Metují, celokrajského sportovního dne
policie, který již tradičně probíhá v našem městě. Přínosná byla konference o
rozvoji česko-polské spolupráce ve Swidnici. Hledáme smysluplné využití neprodaného Zeleného domečku. Proběhla
dvě jednání s o.s. Pferda, které provozuje
kavárny Láry fáry. Zasedala grantová komise, která navrhla k rozdělení 850 tis.
Kč ve druhém kole. Rada města následně projednala a zastupitelstvo schválilo.
Využila jsem přítomnosti vysokoškoláků
cestovního ruchu z Jihlavy, kteří zde byli
na týdenním pobytu, k diskusi a k zaznamenání jejich postřehů z pobytu. Vyplnili
dotazník zaměřený na turismus. Opakovaným negativem byla malá nabídka
stravovacích kapacit, nevzhledné výlohy,
absence kavárny…. Další školní skupinou, která v Polici tvořila, byli studenti
střední umělecké průmyslovky z Prahy.
Týdenní, velmi zajímavé, práce vystavili
v Muzeu papírových modelů. Ve svých
kresbách a malbách mnohdy upozornili
na drobnosti, kterých si nevšímáme. Víte,
že ve štítu chaty na Hvězdě je židovská
hvězda? Polická univerzita volného času
19. 6. ukončila jarní semestr celodenním
výletem do Litomyšle. Opět perfektně
připraveným paní Vlastou Klapalovou. Je
příjemné, že pokračuje tradice recesistické akce Běh z Police do Police. Již třetím rokem ji kloubíme se Svatojánským
jarmarkem ve Žďáře. V sobotu 21. 6. se
uskutečnil 20. ročník hasičské soutěže O
pohár starostky v Ochozi. Poprvé jsme
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se zapojili za DSO Policko do akce DSO
Broumovska nazvané Malé letní dovádění. Reprezentovali nás radešovští hasiči a
jejich rodinní příslušníci. Jejich 6. místo z
15 je překvapivé. Postupujeme na knize
o Hlavňově. Připravujeme vydání brožury o panu učiteli Karlu Petrovi a Hanuši
Wihanovi. Účastí jsme podpořili Koncert
pro radost v čs. kostele. Oddávali jsme,
vítali občánky, blahopřáli jubilantům,
psali slova soustrasti…. Na DPS se vítalo
léto. V DD jsme se s domem s pečovatelskou službou účastnili letošních her.
Průběžně jednám s podnikateli. V červnu
s panem Martinem Kašparem z Microtermu, s panem Tomášem Reslem a s panem
Markem Remešem ze SaarGummi. Jedná
se vždy o velmi příjemná setkání. Když
to jen trošku jde, tak spolupráce vyústí
i finanční podporou konkrétních aktivit.

Firma Resl zasponzorovala zmiňované
sítě mezi kurty. SaarGummi se budou
podílet na vybavení půjčovny náčiní na
víceúčelovém hřišti. Jan Antl zajistil železnmé kůly z firmy Ferona. Děkujeme!
Své jubileum – 90 let - slavil i Dobročinný fond pro pozůstalé. Jsem ráda, že i zde
jsem mohla za město pozdravit, popřát a
poděkovat. V pátek 27. 6. Proběhla v Náchodě výstava obrazů hlavňovského občana Lubomíra Zeidlera.
yy Za vedení města i jménem svým Vám
přeji příjemné, zdravé a radostné letní
dny. Všem, kteří užívají zasloužených
prázdnin, načerpání nových sil. Naplnění času dovolených novým poznáním. U
nás doma, cestováním v Čechách, Moravě
či Slezku, ale i za hranicemi. Přeji veselé
vracení do Police, na Policko.
Ida Jenková

Vývoj kolem areálu mlékárny
společnosti MILPO

Snad nikomu, kdo se pohybuje naším
městem, nemohlo uniknout, jak stále dál a
víc chátrá areál bývalé mlékárny.
Město se v průběhu let situaci snažilo
řešit. Městu se podařilo odkoupit část areálu, a po odstranění části staveb a zařízení
v této části zrealizovat odstavnou plochu
pro osobní automobily. V dalších částech
areálu město na základě rozhodnutí stavebního úřadu zajistilo výkon rozhodnutí,
kterým byly vlastníkovi stavby nařízeny nezbytné udržovací práce či stavební úpravy.
Jednalo se o zachycení bortící se zdi uvnitř
areálu, u níž hrozil pád do sousední zahrady, potažmo o odstranění části komínu, který díky statickým poruchám v horní části
tubusu hrozil zřícením.
V posledních letech již město pouze
sledovalo probíhající insolvenční řízení,
přičemž se několikrát pokusilo navrhnout
insolvenčnímu správci odkoupení areálu
za cenu v řádu statisíců korun, proti existujícím pohledávkám, které město vůči provozovateli mlékárny v insolvenčním řízení
uplatnilo. Přes odpor výboru věřitelů však
k prodeji nikdy nedošlo, avšak došlo k jiné
věci. V rámci probíhající insolvence byl areál mlékárny tzv. vyjmut z konkursní pod-

staty pro jeho nezpeněžitelnost, přičemž
následně došlo k ukončení insolvence pro
nedostatek majetku na straně společnosti
MILPO (vše je možné dohledat v insolvenční rejstříku na www.justice.cz). Po ukončení
insolvenčního řízení bylo očekáváno zahájení likvidace společnosti v souladu s obchodním zákoníkem, v rámci níž mělo dojít
k vypořádání zbylého majetku společnosti.
Avšak – k velkému překvapení – byla společnost bez dalšího zlikvidována, aniž by
k vypořádání majetku došlo.
V několika posledních měsících se město pokoušelo nalézt řešení, tedy přijít na to,
s kým má vlastně nyní jednat, resp. zjišťovalo, komu nyní svědčí vlastnické právo k celému areálu. V tomto snažení bylo nakonec
město úspěšné. Město se obrátilo na rejstříkový soud, přičemž tímto soudem bylo
městu doporučeno podat na soud návrh na
tzv. „obživnutí“ společnosti, která proběhne
v rámci nové likvidace společnosti.
Nyní – v rámci této nově nařízené likvidace společnosti – dojde již k vypořádání
zbylého majetku, přičemž na zastupitelích
města nyní zůstane rozhodnout, zda bude
pro město výhodné areál odkoupit, a po
vzoru některých okolních měst např. za po-

Místní akční skupina Stolové hory
(MAS), o jejíž činnosti Vás informujeme
průběžně na stránkách měsíčníku, pokračuje v přípravě strategického plánu, na jehož podkladě bude v období 2014 – 2020
možné do našeho regionu získat celkem
značné množství dotačních prostředků,
které budou moci čerpat obce, podnikatelé,
či neziskové organizace.
Na veřejném projednání, které se konalo 16. 6. v Polici nad Metují a 18. 6. v Hronově se mohla veřejnost seznámit nejen
s výsledkem dotazníkového šetření, ale i
s dílčími výsledky práce pracovních skupin,

které byly v rámci MAS ustanoveny. Děkuji
touto cestou všem, kteří se prací na přípravě strategického plánu MAS zúčastnili, a to
ať již formou vyplnění dotazníku, nebo formou aktivní účasti na veřejných projednáních. Ostatně, zejména veřejná projednání
byla klíčovou možností pro nasměrování
budoucího dotačního proudu pro konkrétní
cíle. Každý, kdo těmto jednáním nepřiložil
patřičnou váhu, může tedy v budoucnu
svým způsobem litovat, že se nepokusil
sám aktivně ovlivnit to, co ovlivnit mohl.
Přiznám se, že pro mne bylo celkem skličující zjištění, že když už nám dotační politika

MAS veřejně projednala svou strategii
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Rozpis lékařů
stomatologické služby
červenec 2014

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
05. – 06. 07. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
12. – 13. 07. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
19. – 20. 07. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.
26. – 27. 07. MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují

491 524 334
491 541 654
602 333 427
602 304 594
491 541 654
602 333 452

Hlasy z Kvíčerova
volají

Každý, kdož honosíš se nějakou
fotografií, zvěčňující udatný činy vobčanů Kvíčerouskejch, neváhej a tyto
předej redakci Hlasů z Kvíčerova do 15.
7. t. r. na adresu redakce: Sluj Českých
bratří, Ostaš, případně pak vosobně
předej, kterýmukoliv z redaktorů, na
kterýž narazíš po městě či v Krčmě.
Stejněž pak zachovej se ten, kterýž máš
na paměti příběh či historku, která by
stran významu pro Kvíčerou a jeho vokolí nejbližší v zapomnění upadnouti
by neměla. Budiž každému zřejmo, že
bez Vašich příspěuků nebude Vašich-našich Hlasů z Kvíčerova… a bez našich-Vašich Hlasů z Kvíčerova nebude
pravá a úplná Kvíčerouská pouť. Tak
nic doma neskrejvejte pro příští generace, a předejte vše do rukouch těch
správnejch.
Vaše redakce HzQ
mocí dotací na tzv. brownfields, odstranit
a na získané ploše zrealizovat nějaký nový
záměr, který pomůže zkvalitnit život v našem městě.
Jiří Škop, místostarosta

EU dává možnost o něčem rozhodnout tady
doma, tak říkajíc na „rodné hroudě“, že je
to velké většině lidí lhostejné. Každopádně
už teď slyším ty kritické hlasy, které budou
nespokojeny s tím, jak jsou v konečném
důsledku nasměrovány možnosti čerpání
těchto „našich“ malých dotací.
Každopádně velice děkujeme všem těm
desítkám lidí, kteří projevili zájem a zapojili se AKTIVNĚ do přípravy dokumentu,
díky němuž budeme moci (prostřednictvím
MAS) v budoucnu rozdělovat prostředky
v místních dotačních programech.
Jiří Škop, předseda MAS Stolové hory

Rekonstrukce
komunikace v Bukovici
- aktuální informace

Kvalita vody z vrtu Julinka na polickém
náměstí

Po celou dobu rekonstrukce komunikace jsme byli ujišťováni o tom, že rekonstrukce probíhá podle sjednaného harmonogramu, a byť možná nám (tj. zástupcům obcí
v tomto regionu) připadne postup prací na
stavbě pomalý, opak je pravdou.
Na posledním kontrolním dnu, který
proběhl před uzávěrkou měsíčníku (12. 6.
2014) jsme byli konfrontováni se zajímavou
realitou. Na stavbě v průběhu kontrolního
dne nepracoval nikdo (!). Tato situace nám
byla zdůvodněna dočasným zastavením
prací ze strany investora (poznámka: investorem stavby je Královéhradecký kraj)
z důvodu pochybení zhotovitele stavby
při postupu prací, které spočívalo zejména v nepřizvání investora k ukončení některých prací před jejich překrytím další
vrstvou. Na tomto jednání jsme z důvodu
našeho silného odporu k zastavení prací
byli ujištěni, že zastavení se týkalo pouze
několika málo dní, přičemž práce již budou
obnoveny.
V rámci tohoto posledního kontrolního
dne zhotovitel stavby potvrdil, že i přes určitá zdržení a komplikace budou objížďky
ukončeny v termínu ukončení stavby podle
smlouvy o dílo.
O aktuálním vývoji na této stavbě Vás
budeme i nadále informovat.
Jiří Škop, místostarosta

Město pravidelně
Hodnoty vybraných ukazatelů:
prověřuje kvalitu vody
ukazatel
jednotka
skutečnost
limit
z Julinky, aby mohla být
deklarována jako pitná.
reakce vody
pH
7,2
6,5 - 9,5
mmol/l
2,9
2 - 3,5
tvrdost (Ca+Mg)
Aktuální stav prověřil
hořčík
mg/l
7,1
20 - 30
odběr a rozbor provevápník
mg/l
100
40 - 80
dený koncem dubna
sodík
mg/l
1,7
200
Hydrogeologickou spodraslík
mg/l
0,68
lečností, s.r.o. Praha, ve
mg/l
< 0,050
0,20
železo
spolupráci s akreditochrom
ug/l
< 5,0
50
vanou laboratoří spostříbro
ug/l
< 5,0
50
lečnosti VIS, a.s. Praha
sírany
mg/l
31
250
chloridy
mg/l
9,1
100
(protokol o zkoušce č.
mg/l
< 0,2
1,5
fluoridy
2014/1365). Výsledky
dusičnany
mg/l
36
50
rozboru byly porovdusitany
mg/l
< 0,01
0,50
nány s vyhláškou č.
křemičitany
mg/l
11
252/2004 Sb., kterou
hydrogenuhličitany
mg/l
250
se stanoví hygienické
ug/l
< 5,0
10
arsen
požadavky na pitnou
rtuť
ug/l
< 0,1
1
vodu a četnost a rozsah
bakterie a pod.
KTJ/100 ml
0
mikrobiální obraz
jedinci/ ml
0
50
její kontroly, v platném
znění. Lze konstatovat,
že provedená analýza
potvrdila, že voda z Julinky stále vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez úpravy, a to
jak po stránce chemické, tak i po stránce bakteriologicko-biologické. Vzhledem k trvale
vyššímu obsahu dusičnanů, ale není tato voda vhodná pro přípravu umělé výživy kojenců. Z hlediska charakteristiky jde o vodu vápenato-hydrogenuhličitanovou, s poněkud
nepříznivým poměrem vápníku a hořčíku - obsah hořčíku je nižší 7,1 mg/l (optimum je 20
- 30 mg/l) a obsah vápníku naopak vyšší 100 mg/l (optimum je 40 - 80 mg/l) a jde o vodu
tvrdou, s optimální tvrdostí 2,9 mmol/l (optimum je 2 - 3,5 mmol/l). Protokol o provedeném rozboru se všemi analyzovanými ukazateli je k nahlédnutí na MěÚ. Další rozbor bude
proveden na podzim. Tak na zdraví!
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Poplatky za uzavření manželství
účinnost od 1. 10. 2014
schváleno Radou města Police nad Metují
dne 26. 5. 2014 usnesením č. 04/12/2014

Stanovené místo:
Stanovená doba:

obřadní síň
1. a 3. pátek a sobota v měsíci v době od 10,00 do 14,00,
nejsou-li tyto dny státními svátky

Obřad
ve stanovenou dobu v obřadní
síni
ve stanovenou dobu mimo
obřadní síň
mimo stanovenou dobu
v obřadní síni
mimo stanovenou dobu
a obřadní síň
ve státní svátek nebo neděli

Provozní
poplatky

Správní poplatky

(zák. č. 634/2004 Sb.)

Celkem

0,-

0,-

0,-

500,-

1000,-

1500,-

500,-

1000,-

1500,-

1000,-

1000,-

2000,-

1500,-

1000,-

2500,-

Platba je vybírána předem buď v hotovosti matrikářkou, v pokladně, nebo na účet města.
Poplatníkem je kterýkoli ze snoubenců.
Pokud následně nedojde k obřadu, bude provozní poplatek plátci na základě žádosti
v plném rozsahu vrácen.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Informace k volbám
do zastupitelstev obcí
2014
Rozhodnutím prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí byly dny konání voleb do
zastupitelstev obcí stanoveny na pátek
10. října a sobotu 11. října 2014.
Městský úřad Police nad Metují
je registračním úřadem pro volební
strany, které budou kandidovat do zastupitelstev města Police nad Metují,
městyse Machov a obcí Bezděkov nad
Metují, Bukovice, Česká Metuje, Suchý
Důl, Velké Petrovice a Žďár nad Metují.
Kontaktní osoby na úseku voleb:

Jana Hlaváčková
tel. č. 498100916
hlavackova@meu-police.cz
Eva Pápaiová
tel. č. 491509996
papaiova@meu-police.cz

Další užitečné informace najdete
na webových stránkách města Police
nad Metují - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014.
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Krátké zprávy
z Domu pečovatelské služby Javor

yy 29.4. stavění májky a pálení čarodějnic
– již tradiční akce pro uživatele pečovatelské služby. Obyvatelé pečovatelského
domu si vyzdobili a postavili májku, ča-

rodějnice opékaly špekáčky
a obsluhovaly. A zpívaly. Na
kytaru jim k tomu hrál pan
učitel Karel Šimek. Atmosféra byla vynikající.

yy
5.6. účast na
Hrách seniorů v domově důchodců. Na
této akci také nesmíme chybět.
yy
Doba středověká – tak jsme
pod bojovou zástavou Javor
vyrazili do boje. I s vlastním katem. A bojovali jsme do posledního dechu.

yy
17.6. zakončení cvičení
procházkou na vyhlídku. Zde
bylo malé občerstvení, a po návratu do pečovatelského domu
kávička a sušenky ve vestibulu
na nové ratanové sedačce.

yy
23.6. vítání léta v červených barvách s krásným vystoupením tanečního souboru paní
učitelky Bětky Černé.
yy
Všem, kdo se na programu pro naše seniory podíleli,
moc a moc děkuji.
Kejdanová Ilona

Usnesení rady města ze zasedání č. 12 - 13 / 2014 ze dne 26. 5. a 9. 6. 2014
RM schvaluje pronájem bytu č. 46 v
domě s pečovatelskou službou panu J. K.
od 1. 6. 2014.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 7
v domě č. p. 340 v Tyršově ulici paní I. Š. na
dobu určitou 1 roku s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce dodržovat podmínky nájmu.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 06/2014,
kterým se stanoví příspěvek na ošacení a
způsob odměňování při obřadech, slavnostech a jiných akcích.
Rada města:
schvaluje obřadní síň radnice jako místo ke
svatebním obřadům
stanoví dobu k obřadům bez poplatků na
první a třetí pátek a sobotu v měsíci od 10 do
14 hodin, včetně.
schvaluje s účinností od 1. 10. 2014 ceník
provozních poplatků za svatební obřady.
RM ukládá na příští zasedání RM předložit
návrh novely OZV o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství obsahující
osvobození od poplatku pro fyzické osoby
prodávající své potravinářské přebytky na
městské tržnici ve stanovené dny.
RM schvaluje nařízení města č. 01/2014
„Tržní řád“.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti DSO
Lesy Policka a hospodaření v městských lesích.

RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Výměna oken čp. 97, Masarykovo
náměstí, Police nad Metují“ firmu AV okna
s. r. o. se sídlem Vysočanská 548, 190 00
Praha 9, IČ: 28933401, s nabídkovou cenou
207.490,50 Kč bez DPH (tj. 251.063,50 Kč s
DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti MP a
zprávu o stavu veřejného pořádku v územním obvodu OO Policie ČR Police nad Metují
v roce 2013.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: „Stavební úpravy hlediště
Kolárova divadla“ a pověřuje výběrovou komisi k otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: PS-STAV Sedláček - Náchod; Radek Myška - Teplice nad Metují;
DELTA Velké Poříčí, s.r.o. - Velké Poříčí; Brikosmont, s.r.o. - Police nad Metují; Průmstav
Náchod, s.r.o. - Náchod; STAKO Červený Kostelec, s.r.o. - Červený Kostelec
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Bc. Eva Pápaiová - správa dotací; Jana
Rutarová, DiS - ředitelka CKV; Ing. Pavel Pohner – tajemník; Ing. Scholz Pavel - investiční
technik
náhradník: Vasil Bučok - ředitel TS Police
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nad Metují s.r.o., Michal Mucha - TS Police
nad Metují s.r.o., Ing. Troutnar Jan - vedoucí
odboru IMŽP.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: „Stavební úpravy odpadového sběrného dvora v Polici nad Metují“ a pověřuje výběrovou komisi k otevírání obálek,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: Radek Myška - Teplice
nad Metují; DELTA Velké Poříčí, s.r.o. - Velké
Poříčí; Brikosmont, s.r.o. - Police nad Metují;
Broumstav, s.r.o. - Broumov; STAKO Červený
Kostelec, s.r.o. - Červený Kostelec
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP;
Bc. Eva Pápaiová - správa dotací, s.r.o.
náhradník: Ing. Pavel Pohner - tajemník; Ing.
Pavel Scholz - investiční technik; Michal Mucha - TS Police nad Metují s.r.o.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.
259/1, p.č. 1197/, p.č. 244/7 a p.č.244/6 v
k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 725/11 o výměře cca 81 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků st č.
544/4 o výměře 24 m2 a 544/11 o výměře
22 m2 v k. ú. Velká Ledhuje.
RM bere na vědomí odstoupení pana J.

M. od koupě budovy č. p. 345 na pozemku
st.p.č.386/2 a pozemku st.p.č.386/2 v k.ú.
Police nad Metují.
RM souhlasí s podnájmem nebytového prostoru v budově I. stupně základní školy na 1.
podlaží, třetí osobě, dle předložené nájemní
smlouvy, za účelem provozu masérny.
RM bere na vědomí údaje uvedené v dotazníku pro vyhodnocení nároků na skupinový
vodovod Teplice - Bohuslavice vyplněný pro
účely akce „Rekonstrukce přivaděče pitné
vody z Teplic nad Metují do Bohuslavic nad
Metují - studie proveditelnosti“.
RM požaduje zabezpečení bezplatného
přezkoumání hospodaření za rok 2014 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
RM schvaluje:
jednorázové dodatečné vyrovnání mezi městem a TJ Spartak ve výši 50 tis. Kč, které bude
kompenzovat vyšší hodnotu městu darovaných šaten u víceúčelového sportoviště
rozpočtové opatření č. 2 s položkou č. 5
RM souhlasí podle §209 NOZ s podáním návrhu krajskému soudu na vydání rozhodnutí
o obnovení existence zaniklé společnosti
MILPO s.r.o.
RM schvaluje, aby provoz polického koupaliště byl zahájen v neděli 15. 6. 2014.
RM schvaluje prodej neupotřebitelného
nadbytečného majetku - odstředivka – typ:
DO 250, v. č.: 019/99 (PBS Velká Bíteš a.s.);
rozběhová spojka – typ: B 20 z 69 (Rotofluid), který zůstal v areálu městské ČOV
uložen po intenzifikaci ČOV, na náhradní díly,
za cenu 14.520,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje bezplatné užití znaku města
Police nad Metují pro účely propagace Polického symfonického orchestru.
RM schvaluje bezúplatné použití znaku
města organizaci TJ Sokol Police nad Metují
pro účely propagace.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně
závaznou vyhlášku č. 02/2014 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
RM schvaluje uzavření smlouvy o přijímání platebních karet mezi městem Police nad
Metují a Komerční bankou a.s.
RM schvaluje prodej zbytných betonových
dlaždic 30x30 cm z rekonstruovaných chod-

níků v Ostašské ulici za cenu 3,- Kč/ks.
RM schvaluje prodej vyřazeného hmotného
majetku inv.č.791 - PC Leo Intellect paní R. J.
za cenu 400,- Kč.
RM schvaluje přidělení městských bytů:
byt č. 2 v domě č.p. 360 v ulici 17. listopadu
M. M. na dobu určitou 3 měsíce,
byt v domě č.p. 56 (hasičské zbrojnici) v Pěkově panu P. F. na dobu určitou 6 měsíců.
Nájemní smlouvy mohou být prodlouženy,
budou - li nájemci řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č.
1184/13 v k.ú. Police nad Metují o ploše 5m2
firmě KM- PRONA, a.s. na dobu určitou od 1.
6. 2014 do 15. 8. 2014 za celkovou částku
100,-Kč.
RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy o
výpůjčce ze dne 1. 3. 2010 uzavřené mezi
městem Police nad Metují a SK Fagone o. s., o
změně výměry užívaných pozemků.
RM schvaluje záměr vypůjčit část pozemku
p. č. 966/1 o výměře cca 2300m2 v k. ú. Velká
Ledhuje.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 784 v k.ú. Hlavňov o výměře cca 200
m2.
RM schvaluje záměr směnit část pozemku
p. č. 1145 o výměře cca 600m2 v k. ú. Velká
Ledhuje.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor - učebny č. 305 o ploše 21m2 ve 3.
nadzemním podlaží Pellyho domy č. p. 75 na
Masarykově náměstí v Polici nad Metují.
RM schvaluje záměr darovat pozemek p. č.
63/2 v k.ú. Hlavňov
RM souhlasí s bezplatným uskladněním inventáře obce Suchý Důl do budovy č. p. 489 v
ulici Radimovská v Polici nad Metují na dobu
od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 na vlastní riziko.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: Stavební úpravy ZUŠ Police
nad Metují – rekonstrukce vytápění“ a pověřuje výběrovou komisi k otevírání obálek,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: Sádovský Miroslav -Bu-

Výsledky červnové fotosoutěže

Na obrázku v červnovém čísle Polického měsíčníku byla sestava reflektorů osvětlení víceúčelového sportoviště. Tentokrát bylo
sedm správných odpovědí, ze kterých jsme vylosovali 3 výherce,
manželé O.+M. N., M. P., E. E., kterým blahopřejeme a máme pro
ně připravenu v infocentru v Pellyho domech drobnou pozornost.

kovice; Martin Tomášek - Police nad Metují;
Zdeněk Teiner – Police nad Metují; Jiří Kaválek Náchod, Pavlišov; PROTO.CZ s.r.o. – Hronov
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Ing. Scholz Pavel – investiční technik;
Lubor Bořek – ředitel ZUŠ
náhradník: Bc. Eva Pápaiová - správa dotací;
Ing. Pavel Pohner – tajemník,
Petr Jenka - TS Police n. M s.r.o.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava hřbitovní zdi - Police
nad Metují“ firmu Vše pro stavby, s. r. o. se
sídlem Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ:
28969553, s nabídkovou cenou 481.248,90
Kč bez DPH (tj. 582.311,20 Kč s DPH) a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo. II. etapa je
dle podmínek výběrového řízení podmíněna
schválením rozpočtu roku 2015.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Urnový háj“ firmu Vše pro stavby,
s. r. o. se sídlem Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ: 28969553, s nabídkovou cenou
217.468,00 Kč bez DPH (tj. 263.136,30 Kč s
DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM souhlasí s vyplacením mezd zaměstnancům města ve výši stanovené rozpočtem
města pro rok 2014. RM doporučuje tajemníkovi vytvořit fond, který bude používán k
vyplácení čtvrtletních motivačních odměn.
Stanovení kritérií pro rozdělování odměn
RM ponechává v kompetenci tajemníka a vedoucích odborů.
RM schvaluje jako zástupce města Police
nad Metují v kontrolní komisi Dobrovolného
svazku obcí Lesy Policka Ing. Jana Troutnara,
vedoucího Odboru investic, majetku a životního prostředí Městského úřadu Police nad
Metují.
RM schvaluje přidělení bytu č. 11 v domě
č.p.116 v ulici Na Babí paní J. Š. na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení, bude-li
nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z
nájmu bytu.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Co je to? Kde je to?
Soutěžní fotografie na červenec

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 výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková
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ZE PSÍHO ÚTULKU
V sobotu 14.6.2014 pořádaly Pěkovské ženy při příležitosti
Dne dětí výlet na zámek Staré Hrady – na „Dračí slavnosti“. Kromě
prohlídky hradu a zámku a pohádkového sklepení byli návštěvníci
svědky velkého rytířského turnaje o ruku dračí princezny, pasování
ochránců starohradských pohádek a jarmarku.
Šárka Pokorná

V útulku jsou tito pejci,
které někdo vyhodil z auta:

Černý pejsek s
bílou
náprsenkou
- nejspíše kříženec
labradora jménem
Barney. Jsou mu asi
2 roky. V kotci je čistotný. Potřebuje hodně pohybu a dlouhé
procházky. Spíš by se
hodil pro majitele se
zkušenostmi se psy.
Umí základní povely,
na vodítku je trochu neposlušný, ale to není nic, co by se nedalo
vycvičit. Má rád všechny granule, pamlsky a dobrůtky.
Chlupatý kříženec huskyho jménem Ted. Jeho stáří odhaduji asi
na 2 roky. Má rád mazlení, umí základní povely a má rád pamlsky.
Na procházce je klidný a v kotci nic neudělá. Hodí se k domku se
zahradou. Má dlouhé chlupy, takže je náročný na péči o srst.

Hledáme nové majitele!

TŘÍDÍME A VYUŽÍVÁME ODPAD
Bioodpad - biologický rozložitelný materiál, který je potřebné
vracet do půdy (3)

V minulém čísle jsme uvedli příklady
toho, co všechno lze kompostovat, a jak materiál ke kompostování v domácnostech shromažďovat. V tomto pokračování nastíníme
vlastní kompostování.
Bioodpad podléhá biologickému rozkladu. Podle přístupu kyslíku se bioodpad rozkládá buď hnitím nebo tlením.

Hnití

V podmínkách bez přístupu kyslíku
dochází k rozkladu, na kterém se podílejí
především anaerobní bakterie - hnití. Při
hnilobných procesech je vedle organické
hmoty významným produktem rozkladu
skleníkový plyn metan (CH4). Schopnost
bioodpadu produkovat metan se využívá

v reaktorech bioplynových stanic. Při domácím zpracování bioodpadu je ale tento
proces nežádoucí, protože vzniká pachový
problém a netvoříme vyzrálý kompost bohatý na humus.

Tlení

V podmínkách za přístupu kyslíku,
obsaženého ve vzduchu, dochází k aerobnímu rozkladu - tlení. A právě na procesu
tlení je založeno kompostování organické
hmoty, především rostlinného materiálu.
Živé organismy, které organickou hmotu
rozkládají (pojídají), uvolňují z organické
hmoty vodu. Dýcháním organismů a v důsledku probíhajících chemických reakcí a
dalších degradačních procesů se kompostovaný materiál zahřívá a do ovzduší odchází oxid uhličitý (CO2)

Aby docházelo ke správnému procesu kompostování, musíme kompostu
zajistit tři základní podmínky:
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Pavlína Hilscherová

Vlhkost

Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte kompostovaný materiál do ruky a zmáčkněte ho tak pevně, jak
to jde. Při optimální vlhkosti se nesmí mezi
prsty objevit voda. Při otevření pěsti však
musí materiál zůstat pohromadě ve formě
„knedlíku“. Pokud je kompost příliš vlhký, je
vhodné jej přehodit a přidat suchý materiál
(např. piliny). Pokud je kompost suchý, je
vhodné ho vlhčit užitkovou vodou.

Vzduch

Bakterie a houby potřebují velké množství kyslíku. Pro dostatečný přísun vzduchu
je kompost vhodné po 4 – 8 týdnech po jeho
založení přehodit a tím ho provzdušníme.

Teplota

Vyšší teplota materiálu v počátečních
týdnech po založení kompostu je důkazem
dobrého průběhu kompostování. Skutečnost, že se materiál zahřívá, lze poznat vsu-

nutím ruky do kompostu. Pokud se materiál
nezahřívá, pak je pravděpodobně hodně suchý, nemá vyhovující složení nebo ho není
dostatečné množství. Optimální teplota
je (35°C až 52°C). Teplota uvnitř hromady
kompostu vám pomůže určit, kdy ho máte
přehazovat. Chcete-li udržet tlení v kompostu na maximálním výkonu, přehoďte
hromadu vždy, když teplota klesne pod cca
38°C. Když kompost přeházíte, teplota se
sice sníží, ale časem tlení v kompostu opět
zregeneruje.

Základní pravidla kompostování:

yy Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění
kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách
(nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní
štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin
apod.).
yy Čím pestřejší je skladba materiálu ke
kompostování, tím lépe. Materiál ke
kompostování dobře promícháme:
- vlhké se suchým
- porézní materiál z hutným
- „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté s dusíkatým - čím starší, tmavší a dřevnatější

yy
yy
yy
yy
yy

materiál máme, tím je v něm obsaženo
více uhlíku, čím je materiál čerstvější,
šťavnatější a zelenější, tím obsahuje
více dusíku. Z toho plyne vysvětlení,
že samotnou trávu kompostovat nelze.
Jedná se o dusíkatou, málo strukturní
složku. Na kompostu pak dochází ke
hnití a zápachu, proto je dobré míchat
ji s jiným materiálem, např. dřevní
štěpkou nebo listím z předchozího
roku.
K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně
chlévský hnůj.
Přidáním zeminy se organická hmota
naváže na jílovité minerály, čímž vzniká
vysoce kvalitní humus.
Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu.
Pro účinný rozklad, musí být teplota v
kompostu nad 13°C.
Správně založený kompost se začne do
dvou dnů po založení zahřívat na teplotu
přes 50°C, což je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká
fáze může trvat několik dní, ale i několik
týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů
a zárodků chorob. Po dosažení maxima

teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba na kompost přidávat
větší množství materiálu najednou.
yy Vlivem intenzivního tlení si materiál
sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících
přehodíme a znovu promícháme.
yy Přítomnost žížal v hromadě je důkazem
dobré mikrobiální aktivity. Trus, který
žížaly produkují, je bohatý na rostlinné
živiny a je plné mikroorganismů.
yy Čerstvý kompost můžeme získat za 2 - 6
měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12 měsíců.

Základní pravidla jako je různorodá
skladba materiálu, optimální vlhkost a dostatek vzduchu je třeba dodržet ve všech typech kompostérů.

Kompost můžete také osadit rostlinami,
jako jsou tykve, cukety, okurky. Listy vytvoří ochranu před letním sluncem, a pokud
bude osázen, určitě nezapomenete zkontrolovat, zda nepotřebuje zalít. Při osazování
se musí do kompostu udělat jamky a vyplnit
je zeminou, aby měly rostlinky pro začátek
oporu a výživu.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Rozhovor s nejstarší občankou města paní Marií Meisnerovou
Paní Meisnerová, vy jste ve svých 97 letech nejstarší občan Police.
Ale houby…!!

Měli jste dlouhověkost v rodině?

No, mojí babičce hradecké bylo 91, a
jináč všichni zemřeli brzo. Moje maminka
v 68 letech, tatínek v 76. A ještě mám sestru, tý je 98, žije v Přelouči. A druhá sestra,
která učila v Náchodě, zemřela v 83 letech.

Můžete mi popsat, jak vypadá Váš všední den?

Tak ráno jdu cvičit, pak sedím támhle
v zimní zahradě a luštím nebo čtu. Odpoledne – to je moje – si lehnu. V životě jsem
to nedělala, ale teď si po obědě lehnu. Pak
si udělám kafe, a hraju karty, vykládám si.
A pak buď zase luštím, nebo čtu, protože na
televizi nevidím. Mám ráda i ruční práce,
dělala jsem támhletoho kocoura, je krásnej,
že! Ale už musím jen ty hrubší práce, dříve
jsem háčkovala, šila, pletla… Támhlety svetry, to jsem všechno napletla. Jenže, no, už
mi to nejde. No a když je nějaká společenská akce, výlet, nebo setkání, tak se vždycky
zúčastním.
Vychovaná jsem byla v Sokole a, jak víte,
dřív jsem ráda cestovala. Hlavně se sestrou.
Tady mám zapsaný všechno to cestování (vytahuje ze skříňky zápisník), od roku
1947, až do roku 2005. Taky jsme patřili k
„Šarkánům“, můj muž byl zakladatelem, naposled jsem tam byla na 80. výročí osady
v roce 2011. Ale žili jsme i kulturně, jezdily jsme se sestrou do divadel, třeba až do
Brna, a můj muž byl taky divadelník.

Tak máte na co vzpomínat.

No ano, hlavně na všechny ty hory. A
vím, kde se něco stalo, co se stalo, co se zažilo, to všechno si pamatuju. Tohle všechno si
pamatuju, ale když byste se mě teď zeptala,
co bylo včera k večeři, tak to Vám neřeknu!!

Kde se Vám líbilo nejvíc?

To snad ani nejde říct – všude je něco

hezkýho, všude je krásně. Moc ráda mám
Slovensko. Všude jsme chodili, jen mě můj
muž bohužel nedovolil jít na Gerlachovský
štít, no, ale kdyby věděl, kde všude jinde
jsem byla, tak by asi koukal!
Já tedy můžu říct, že moc ráda vzpomínám na celý můj život. A taky, že náš kraj je
překrásnej, a že ho všude doporučuju!!
Tereza Eiglová, DD Police n.M
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Jubilea

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.
Tel. č. 491 509990

V květnu slavili:
70 let

75 let
85 let
90 let

paní Jaroslava Lukavská
paní Jitka Krásná
paní Emilie Máslová
pan Václav Slovák
pan Josef Dvořáček
pan Stanislav Hejlek
pan Jiří Vacek
pan Lubomír Balcar
pan Oldřich Hofman

Vš em ju bilan tů m pře jem e

pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech

Statistika
K 31. 5. 2014 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4216 obyvatel.

Sňatky

Květen – měsíc lásky
byl svatebním měsícem pro 6 párů:
yy 1.5. Petr May a Lucie Jaklová na zahradě
v Bezděkově
yy 10.5. Patrik Krejsar a Petra Langhamerová na zahradě ve Žďáře nad Metují
yy 10.5. Jiří Jeřábek a Anežka Rýgrová – církevní obřad v kapli na Hvězdě
yy 17.5. Martin Czinner a Marie Martincová
– obřadní síň
yy 24.5. církevní sňatek v kostele na Bezděkově
yy 24.5. Jan Holfeld a Daria Rosová – církevní obřad v kapli na Ostaši
Dagmar Hambálková - matrikářka

Vítání občánků
V sobotu 7.6.2014 jsme v obřadní síni
naší radnice přivítali 11 malých občánků.
Rodičům přejeme pevné nervy a plnou náruč štěstí s malými ratolestmi.

Setkání spolužáku ročníku 1931

Účastníci setkání se sešli před katolickým kostelem v Polici a potom projeli
okolní vesnice. Fotka je ze
Lhoty, před hostincem u
Lidmanů. Zájezd skončil v
Polici, v restauraci Sokolovna. Autobusového výletu se
zúčastnilo 11 spolužáků a 8
spolužaček.
Po skončení školní docházky se uskutečnilo již 21
setkání. Jedno z posledních
větších, bylo setkání osmdesátníků v roce 2011.
Do ZŠ v Polici chodilo
57 chlapců. Nyní nás žije
pravděpodobně pouze 19.
Děvčat bylo 38 a žije jich
asi 20.
Ze spolužáků jsou nej-

Petr May a Lucie Jaklová 1. 5. 2014

známější Jaroslav Weigel, člen divadla Járy
Cimrmana a Zdeněk Streubel, ředitel školy
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a později i starosta v Broumově.
Zdraví Vás Karel Krtička

Bibliografie 1. světová válka v literatuře

Ztracená generace – tak byla označena
celá jedna generace literátů, kteří začali
psát svá díla po návratu z bojišť 1. světové
války. Byla to válka, která jako první v historii byla označena světová, poprvé se na
bojištích objevily tanky, letadla, bojové plyny. Poprvé bylo v takové míře válkou zasaženo obyvatelstvo v týle bez ohledu na to,
zda kolem procházela fronta či nikoliv. Byla
to válka, která změnila Evropu a celý svět.
Její hrůzy, všechna ta bezmoc obyčejného
vojáka ve válečné mašinérii i beznaděj po
návratu z válečných front byla v dílech těchto autorů. Možná věřili, že jejich díla vyburcují mocné a válečné běsnění se už nebude
opakovat. Nestalo se. Přesto bychom neměli
zapomínat.
Připravili jsme malý výbor z knížek o
1. světové válce. Je rozdělený na dvě části
– knížky naučné a beletrie. Není rozdělený
chronologicky podle data vzniku knih. Čtenář si sám může udělat obrázek o posunu
ve vnímání této historické události v čase.
Pro ilustraci stačí ocitovat úryvky veršů
dvou velkých českých básníků Fráni Šrámka a Jaroslava Seiferta. Naděje, že s koncem

této války se už nemůže takový válečný
konflikt opakovat, se mezi roky vzniku básní kamsi vytratila.
Fráňa Šrámek ve sbírce Splav z roku
1916 napsal báseň Voják v poli
Vrátím-li se domů – půjdu naší ulicí,
půjdu naší ulicí, pomalu a tiše,
…
Povím jim všechno. A budu čist. Pak vstanu,
zaliji květiny v oknech. Naleznu pod jejich lístky
zelený, blažený život. Budu jak rolník a pastýř.
Nebudu voják. To bude krásné.

Jaroslav Seifert ve své poslední básnické sbírce Býti básníkem z roku 1983 napsal báseň Už nikdy
A do ticha smrti
Vykřikl jsem zvýšeným hlasem,
Aby to válka slyšela:
Už nikdy, válko!
Kohout se na mě zadíval
Svým zlým černým okem
A dal se do strašlivého smíchu.
Smál se mně
A mému marnému volání.

Bibliografii s podrobnějšími záznamy
knih najdete na našich webových strán-

Víme, kde jsme doma
JINDŘICH BEJL

*14. 10. 1890 v Polici n. Metují
+5. 7. 1973 v Praze
Vzdělání získal v letech 1905-1908
na lesnické škole v Praze. V roce 1914
působil jako adjunkt v lesích řádu benediktinů na Ostaši u Police nad Metují.
Jako kadet v záloze u 11. pěšího pluku
v Písku byl 26. 7. 1914 po sarajevském
atentátu, který znamenal začátek 1. světové války, povolán do armády během
částečné mobilizace Rakousko-Uherska. Dostal se na srbskou frontu. Byl
zde raněn. Potom byl převelen na ruskou frontu. Tam padl do zajetí. Vstoupil
do čerstvě formovaných československých legií. V nich absolvoval tažení na
západní ruské frontě a pak celou sibiřskou anabázi a až 13. 6. 1920 po půlnoci přejel spolu s ostatními české hranice
a vrátil se do Československé republiky
(když v roce 1914 opouštěl Rakousko-Uhersko).
V meziválečném období působil
v armádě, také přednášel na Vysoké
škole válečné. Napsal tehdy knihu „Než
válka započne (ochrana hranic a vnitrozemí)“, která vyšla v Praze v Československém vědeckém ústavu vojenském
v roce 1935 v edici Vyšší velitel. Sbírka
studií o obraně státu; č. 5.

Dne 22. 12. 1936 byl povýšen do
hodnosti brigádního generála. Po obsazení Německem se zapojil do odbojové
činnosti, gen. Novákem byl pověřen velením pražské skupiny Vojenské organizace Obrana národa, tuto činnost vykonával až do svého zatčení. Do konce
války byl vyslýchán a vězněn v Terezíně.
Dekretem prezidenta republiky ze
dne 25. 10. 1946 byl povýšen na divizního generála. Po únoru 1948 odešel do
výslužby. Zemřel 5. 7. 1973 v Praze.
Jindřich Bejl získal řadu vyznamenání. V roce 1919 to byl Řád Sv. Anny
4. třídy a Řád Sokola - skupina vojenská s meči, v roce 1920 Československý válečný kříž 1914-1919 a Československá revoluční medaile, v roce
1921 Medaile vítězství a japonský
Řád vycházejícího slunce 4. stupně.
(Japonské vyznamenání Kjokudžicu šó je
udíleno od roku 1875, kdy je zavedl císař
Meidži. Jedná se o vůbec první řád, jímž
japonská vláda oceňovala významné
osobnosti. Původně byl určen vojákům,
poté se možné zásluhy rozšířily i na civilisty a následně cizince, kteří významně
přispěli ke vztahům s Nipponem. Ze středu vybíhající paprsky symbolizují mocnou energii vycházejícího slunce. V mi-

kách: www.knihovna-police.cz

Zde je jen malá ukázka 5 knih naučných a 5
beletristických:

yy Fučík, Josef: Doss Alto - mýtus a skutečnost : československá legie na italské
frontě 1918
yy Fleischmann, Václav: Paměti lékaře Čs.
legie v Itálii 1910-1920
yy Beneš, Edvard: Deníky Edvarda a Hany
Benešových z období první světové války (1915-1918)
yy Čech, Zdeněk: Drsný střed Evropy. III.
Potlučený lev, aneb, Od monarchie k republice
yy Marek, Jindřich: Pod císařskou šibenicí
: čeští vojáci na křižovatkách roku 1918
yy Drnek, Jan: Druhý dech habsburské
monarchie : vojensko-historická mystifikace o tom, jak český národ pomohl zachránit monarchii a českoslovenští legionáři zachránili svět před bolševismem
yy Follett, Ken: Pád titánů
yy Steel, Danielle: Šlechetná žena
yy Berniéres, Louis de: Ptáci bez křídel
yy Graves, Robert: Ztracená léta

nulosti tak byli oceněni generál Douglas
MacArthur, politik Konrad Adenauer,
herec Clint Eastwood. Nechybí ani pětice Čechů: legionář Jindřich Bejl (1921),
architekt Antonín Raymond (1964),
umělec Jan Kavan (1991), Věna Hrdličková (2006) a Zdenka Švarcová (2010).
V roce 1928 získal Válečný kříž a Řád
bílého orla 5. třídy.
Během celé 1. světové války i putování s legiemi si psal Jindřich Bejl deník. Jeho deníkové zápisky nyní vyšly
jako kniha „Deník legionáře“ v nakladatelství Plot roku 2013. Jedná se o autentický dokument psaný během válečných
událostí. Autorovy postřehy, úvahy o
válečném vývoji, o situaci v Rusku, ale
i o postavení jedince ve válečné vřavě
jsou nadčasové a stojí za přečtení.
Čerpáno z materiálů knihovny:
• http://forum.valka.cz/
viewtopic.php/t/60154
• Databáze Anopress
• BEJL, Jindřich: Deník
legionáře. -- Vyd. 1. -- Praha :
Plot, 2013. -- 398 s.

Soutěžní otázka: Pan Jindřich Bejl
zemřel v Praze. Kde najdete jeho hrob?

Odpověď na květnovou soutěž: Ulice
kostelní je dnes Kostelní ulice, ulice
hořejší je Tomkova ulice a nová ulice je
ulice 17. listopadu.
Knižní odměnu za správnou
odpověď obdrží pan Václav Eichler.
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O PRÁZDNINÁCH PRO DĚTI

Jako každý rok, i letos o prázdninách
knihovna nabízí dětem akci „Prázdniny
v knihovně“. Letos prázdninový týden
proběhne v termínu od 18. do 22. srpna 2014.
Každý den v tomto týdnu od
8.oo do 14.oo hodin bude pro děti
v knihovně připravený program
-podle počasí. Buď výlet, hry v přírodě, nebo hry a soutěže v knihovně.
Co s sebou: svačinu na celý den, pláštěnku, oblečení do přírody, kartičku
zdravotní pojišťovny, drobné peníze na
případnou dopravu autobusem po okolí
(domluvíme vždy den předem).
Ještě máme několik volných míst.
Máte-li o tuto akci zájem, přihlaste své
dítě v knihovně.

„Polická slovíčka známá
i méně známá“, jak je
sesbíral pan učitel Baudyš

V minulém měsíčníku jsme zveřejnili
prvních pár slov místního nářečí. A už se
ozvala první zájemkyně, kterou také zajímá
místní mluva a třeba slovník pana učitele
doplní. Snad uvedená „slovíčka“ zaujmou
i další čtenáře. My budeme pokračovat ve
zveřejňování výrazů:
Cudry – vlasy
Černava –zataženo na bouřku
Čiprno – pěkně, ale chladno
Čučákovat (budu…) – budu se rozhlížet,
dívat (nebudu nic dělat)
		
Čurbes – nepořádek
Čvachta – rozbředlý sníh
Divnit – být nepříjemný, protivný
Ďouky – dívky
Drandit (on drandí) – jet rychle
Drapák – březové koště
Drčolík (ta drčolí) – upovídaný člověk
		
(té pusa jede)
Drhlen (je jako drhlen) – je hubená

Společná čtení se Senior
klubem Ostaš

Skončila jarní část společného čtení se
Senior klubem Ostaš. Rozloučili jsme se, jak
jinak, než nad stránkami o polickém rodákovi Jindřichu Bejlovi. Veliké poděkování
patří panu Františku Pivoňkovi, který nám
na každém setkání připravil úžasný zážitek.
Poděkování je zároveň příslibem dalších setkávání nad knihou v podzimních
měsících. Jejich termíny včas oznámíme.

Otvírací doba během
prázdnin,

tak jako v minulých letech nás během
prázdnin čeká každoroční údržba fondu, a
proto omezíme opět i půjčovní dobu
Pondělí: 12 – 17 oddělení pro děti a čítárna
se studovnou
Úterý a čtvrtek: 9 – 17,30 oddělení pro dospělé a čítárna se studovnou
Omezení se týká pátku, kdy bude zavřeno. Samozřejmě si děti i dospělí mohou
půjčit během celé půjčovní doby ve všech
odděleních, ovšem obsluha u pultu bude
v pondělí v dětském a v úterý a ve čtvrtek
v dospělém oddělení.

Nabídka knih:

yy Taraba, Luboš: Italské patálie maršála Radeckého.
První válka za sjednocení Itálie 18481849.
yy Syruček, Milan: Záhady brdských
lesů.
Od vykopávek po jaderné zbraně a radar.
yy Glantz, David M.: Bouře směřuje na
Balkán.
Neúspěšná sovětská invaze do Rumunska na jaře 1944.
yy Cílek, Václav: Krajiny domova.
Chodit, hledat a dívat se.
Putování po české krajině s Václavem
Cílkem.

PoKuS to zkusil a...

povedlo se. CO? MOŘE v Polici. Paní Renato Steinerová, DÍKY za
odvahu a práci celé Vaší rodině (Maxových), dalších spolků, dobrovolníků a neméně i díky sponzorům. Velké poděkování by si zasloužilo i
počasí, ale nevím, zda si kupuje Polický měsíčník ? J
No zdařilo se snad po všech stránkách - hudba, zábava, občerstvení, příjemná atmosféra a setkání všech, kdo se nebojí zábavy. Sešli se
návštěvníci všech věkových kategorií i různých povolání. Asi se nikdo
neohlížel, zda vedle na lehátku či dece leží Ing., Mgr., MUDr., bankéř
nebo třeba pekař, zedník, řezník apod. Všichni si byli v dobových krojích, plavkách rovni a o to šlo - nezávazně se pobavit, ukázat okolí,
že se v Polici bavit umíme a snad se nám podařilo do Police přilákat
hezké léto.
Tak zase někdy na viděnou, třeba na polické plovárně, na polické
pouti a na podobných akcích. JÓ, abych nezapomněl, na akci prázdnin,
- PSO na Hvězdě 21. 8. 2014.
Díky VŠEM a na shledání se těší
Zdeněk Beran
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Co umí ANOPRESS

Co umí ANOPRESS - přístup do databáze českých médií
K 18. 6. jsem zadala, kolik článků bylo
během 2 týdnů zveřejněno o Polici nad
Metují. Jsou to zajímavá čísla a svědčí i o
stavu našich médií. V těch dnech probíhal
i soud s jedním polickým občanem. A málem se stal zprávou týdne, alespoň v celostátním tisku. V regionálních novinách
se Police nad Metují objevila celkem 26x,
z toho 14x ve sportovních rubrikách. Jednou také ve Vyškovských novinách, které
informovaly o výstavě stavebnice Merkur
na zámku ve Slavkově. O zmiňovaném
soudu je 1 zpráva.
Na internetu byla Police zmíněna 8x,
z toho 4x zpráva o soudu.
V rozhlase a televizi byla 1 zpráva (o
naší chátrající budově mlékárny)
V celostátním tisku byly 3 články a
z toho 2x o soudu.
yy Hitzmannová, Sue: Cvičení pro život
bez bolesti.
Pohybová terapie při chronické bolesti
svalů a kloubů celého těla.
yy Buchananová, Jessica: Žádná šance.
Autorčin skutečný příběh únosu somálskými bandity a její záchrana výsadkem SEAL Team Six.
yy Davisová, Natálie Zemon: Ženy na
okraji.
Tři životy žen v 17. století.
yy Eisner, Petr: Rok ohně.
Český román odehrávající se v roce
1932 v Mnichově.

Vaše knihovnice

LETNÍ TERASA

PELLYHO DOMŮ
V červenci a srpnu bude opět otevřena Letní terasa Pellyho domů.
I v letošním roce Vás zveme k posezení pod velké slunečníky, za jejichž
zapůjčení děkujeme firmě Primátor
Náchod.
V nabídce budou nově produkty
italské firmy Lavazza /presso, bezkofeinová káva, cappuccino, čokoláda,
čaj/, nealko i alko nápoje a drobné
občerstvení.
Doplňkový prodej budou tvořit vybrané propagační předměty a suvenýry.

Provozní doba:
středa - pátek od 15 do 19 hod.
Dále je terasa mimo uvedený čas otevřena v době konání akcí a jednu hodinu
před
jejich
zahájením.
V případě nepříznivého počasí je
terasa uzavřena, akce se konají
v náhradních prostorách v Pellyho
domech.

Čtvrtek 3. 7. 2014 od 17,00 hod.

PÍRKO na Terase

Autorské čtení nejen pro děti

Pírko je malý ptačí chlapec, jehož prožitá letní dobrodružství zapsal ve své
knize pan Jaroslav Soumar. Sám autor
a ilustrátor se zhostí role předčítajícího. Po skončení čtení je pro všechny
malé posluchače připraveno překvapení s dárkem.
Vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se akce
koná na sále Pellyho domů.

Letní tvoření

Nemusíte nakupovat nové oblečení,
stačí dát starému nový vzhled. Připravíme pro Vás spoustu barev a razítek,
ostatní závisí na Vaší kreativitě. Se
vším Vám rádi poradíme.

Vstupné: 80 Kč/osoba.
V ceně lektor a veškerý výtvarný materiál. Vlastní oblečení, určené ke
zkrášlení, s sebou.
Přihlášky a platba předem
v Infocentru, do 15. 7. 2014.
V případě nepříznivého počasí se akce
koná na sále Pellyho domů.

VIOLONCELLOVÝ KONCERT

Alžběta Čechová:

SÍŇ SLÁVY

Výstava obrazů studentky Olomoucké
univerzity. V cyklu „Síň slávy“ se inspiruje pop-hvězdami šedesátých a sedmdesátých let s odkazem na popartovou kulturu.
Vernisáž: úterý 1. 7. od 18,00 hod.
Výstava je přístupná v provozní době
terasy.
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O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

Kdo by neznal klasickou pohádku O
kohoutkovi a slepičce, kterak se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka.

OŽIVTE SVŮJ ŠATNÍK

Pátek 18. 7. 2014 od 17,30 hod.

1. - 18. 7. 2014
Výstavní prostor Letní terasy

Neděle 13. 7. 2014 od 18,00 hod.
Pellyho park

Čtvrtek 17. 7. 2014 od 17,30 hod.

Provozní doba o Polické pouti:
pátek 15. 8. 2014: 15,00 - 19,00 hod
sobota 16. 8. 2014: 13,00 - 19,00 hod
neděle 17. 8. 2014: 15,00 - 19,00 hod

Navštivte Letní terasu, kromě možnosti posezení s občerstvením jsme na
oba měsíce připravili ve spolupráci
s Martinou Váňovou a Pavlem Frydrychem také několik akcí.
CKV Pellyho domy

OSTATNÍ AKCE

Dívčí duo zahraje melodické a romantické klasické skladby.
Vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se akce
koná na sále Pellyho domů.
Čtvrtek 31. 7. 2014
od 15,00 do 18,00 hod.

Není právě lakomost a chamtivost
hlavním tématem nejen příběhu, ale
i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto
příběhu udělat legrace? Dá se poučit?
Na to ať zkusí odpovědět půvabné
loutkové představení Malého divadélka Praha manželů Novákových.
Délka představení: cca 45 minut
Vstupné: 40,- Kč
V případě nepříznivého počasí
se koná v Kolárově divadle.

PŘIPRAVUJEME
NA SRPEN
Čtvrtek 7. 8. 2014 od 17,30 hod.

Letní tvoření - DRÁTOVÁNÍ

Náušnice, přívěšek na klíče.
Vstupné: 80 Kč/osoba.
Počet míst omezen! Přihlášky a
platba předem v Infocentru, do 4. 8.
Pátek 15. 8. 2014 – neděle 17. 8.

POLICKÁ POUŤ 2014

Program bude na www.policko.cz

Středa 20. 8. od 15,00 do 18,00 hod.
Letní terasa Pellyho domů

PRSTOVÉ DIVADLO Z FILCU

VÝROBA PRÁZDNINOVÉ
POHLEDNICE
Tvoření pro děti

Dílnička s Martinou Noskovou.
Vstupné: 40 Kč/osoba
V ceně lektor a veškerý materiál.
V případě nepříznivého počasí se akce
koná uvnitř Pellyho domů.
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PELLYHO DOMY
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
podzim 2014

Kurzy: pro mírně pokročilé/ pro pokročilé. Od září 2014 na sále Pellyho
domů.
Více informací a přihlášky:
www.policko.cz nebo v infocentru.

INFOCENTRUM

Otevírací doba v ČERVENCI
Pondělí - pátek 9:00 – 17:00
Sobota, neděle 9:00 - 15:00

Polední přestávka: 11:30-12:00
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

************************
Pátek 11. 7. 2014
Sobota 26. 7. 2014

VYCHÁZKA s RANGEREM

KRAJINOU POLICKA I. a II.
Rozhlédněte se s námi po zemi, kterou benediktinům daroval český král
Přemysl Otakar I. a kterou listina z jeho
doby nazývala „krajinou děsnou v širé
pustině“. Seznámíme se se „stopami
dávné divočiny“ v dnešní krajině i se
vznikem „divočiny nové“. Objevíme
bohatství toho, co není vidět na první
pohled. Položíme si krajinu na dlaň a
přečteme si příběhy, které jsou v ní
zapsané.

POČET ÚČASTNÍKŮ AKCE JE LIMITOVÁN! PŘIHLÁŠKY PŘEDEM
v informačním centru, kde zájemci
o vycházku získají bližší informace.
Účastnický poplatek: dospělý 40 Kč,
dítě 20 Kč

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

NABÍDKA: HOLE NA NORDIC
WALKING
Nabízíme k odprodeji za zvýhodněnou
cenu alu hole značky BIRKI na nordic
walking. Délka 115 cm (určeno pro
výšku postavy cca 165 m).
Hole byly parkrát použité, v rámci půjčovny IC. Zvýhodněná cena 450,- Kč.

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

QUESTING V POLICI N. M.

Co je to questing?
„Je to hra. Quest neboli hledačka je
cesta, zábava i poučení. Hráli jste někdy
šipkovanou, nebo hledali poklad?
Vydáte se na cestu, budete hledat indicie a luštit tajenku. Nepotřebujete více
než list papíru, na kterém je, většinou
formou veršů, popsaná trasa podle
orientačních bodů. Splníte pár úkolů,
vyluštíte tajenku a tím se dostanete
k pokladu. Je to jednoduché!“
Zdroj:
www.questing.cz

V červenci spatří světlo světa POLICKÝ QUEST, který bude pro místní i
turisty k dispozici v informačním centru /formou tištěné skládačky/ nebo
ke stažení na webových stránkách
Policka a oficiálních webových stránkách questingu: www.questing.cz

Rádi získáme Vaše ohlasy na tuto aktivitu. Pokud budou kladné, máme
v plánu připravit další podobné hry.
************************

Od 1. 6. 2014 nabízí infocentrum tyto
zpoplatněné služby: scanování (max.
formát A4) a laminování dokumentů
(max formát A3).

************************
V informačním centru máme pro zájemce, především z řad dětí a rodin,
připravenu mapu a pracovní sešity
k projektu S toulavým baťohem do
Kladského pomezí.
Více informací na samostatné stránce
v měsíčníku nebo na www.policko.cz
************************

POLICKO NA FACEBOOKU
Najdete nás na
http://facebook.com/policko.cz

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ
Červenec - srpen 2014

TVOŘIVÉ SOBOTY V MUZEU

Každý prázdninový víkend přijďte do
muzea zažít něco nového! Pro návštěvníky připravujeme dílničky, za
příznivého počasí tvoření i přímo před
Muzeem!
Materiál v ceně vstupného.
čtvrtek 10. 7. 2014

NOČNÍ KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

Porovnáme přírodu více a méně ovlivněnou člověkem, všimneme si, jak se
prolíná příroda živá a „neživá“ a možná zjistíme, že tato označení nejsou tak
docela přesná. Zamyslíme se nad tím,
jak právě příroda ovlivňovala kroky
lidí v ní žijících.

Vycházku povede Mgr. Petr Köppl.
Začátek vycházky v 9,30 hod.
Koná se za každého počasí.
Účast na vlastní nebezpečí.
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Navštivte muzeum v netradičním čase
od 19:30 do 20:30 hodin a prohlédněte si expozici.
K dispozici bude průvodce.
Vstup:
děti do 6 let ZDARMA, ostatní 30 Kč
neděle 20. 7. 2014

NEDĚLNÍ TVOŘENÍ V PŘÍRODĚ:
JIRÁSKOVY SKÁLY - Bischofstein

Přijďte si slepit papírový model do
naší dílničky. Akce se koná od 14 hod,
za každého počasí.
Účastnický poplatek: 40 Kč/osoba

Polický měsíčník – červen 2014 – strana 2

31.5. - 28. 10. 2014

PAPÍROVÝ SVĚT
Richarda Vyškovského

Výstava představuje nejvýznamnějšího
tvůrce papírových modelů v ČR.
Kurátor výstavy: Michal Erben

Výstavou „Papírový svět Richarda Vyškovského“ zahajuje Muzeum papírových
modelů (MPM) svou výstavní činnost a
zároveň vstupuje do třetího roku své existence. Výstava samotná pak připomíná
krásné životní jubileum konstruktéra papírových modelů, inženýra architekta Richarda Vyškovského, který se v letošním
roce dožívá úctyhodných 85 let.
Richard Vyškovský se narodil v roce
1929 ve Vídni českým rodičům. Po válce
studoval na fakultě architektury a po skončení studia nastoupil jako architekt do
tehdejšího Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů
(dnešní Ústav památkové péče). Od roku
1968 až do svého odchodu do důchodu
v roce 1989 pracoval v týmu pečujícím o
Pražský hrad.
Rok 1968 se stal důležitým nejen
v profesním životě pana architekta, ale stal
se významným mezníkem i v dějinách
papírového modelářství Československa.
Traduje se historka ze Státního ústavu pro
rekonstrukci památkových měst a objektů,
kde si kolegové pana Vyškovského stěžovali na nedostupnost modelů aut od anglické firmy Matchbox (tzv. „angličáků“),
které tenkrát bylo možné zakoupit výhradně v prodejnách Tuzex. Pan Vyškovský
jim tenkrát řekl: „Tak si vyrobte vlastní,“ a
na další otázku z čeho a jak?, odpověděl:
„Třeba z papíru!“ Během krátké doby poté
vznikl první papírový model Richarda
Vyškovského a Pavla Blechy, kterým byl
veterán Packard Landaulet.
O existenci modelu se dozvěděl redaktor tehdejšího deníku Lidová demokracie,
jež otiskl článek o inženýru Blechovi a jeho
kolegovi, kteří vytvořili model historického
automobilu z papíru. A tento článek neunikl pozornosti redaktorů Státního nakladatelství dětské knihy (SNDK, dnešní Albatros) a časopisu Mladých techniků ABC.
Obě tyto instituce nabídly autorům spolupráci a ještě v roce 1968 vychází SNDK
tiskem první model autorské dvojice Vyškovský-Blecha, kterým je dioráma „Karlštejn – dobývání hradu“. V následujícím
roce potom vychází v časopise ABC upra-
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vený model Packard Landaulet – první
model dvojice Vyškovský-Blecha v ABC.
Až do roku 1975 pracoval Richard Vyškovský ve dvojici s Pavlem Blechou.
V březnu 1976 tiskne časopis ABC první
samostatný autorský model Richarda Vyškovského, kterým byl model závodního
monopostu formule 1 Ferrari 312, legendárního rakouského pilota Nikiho Laudy.
Model veteránu Packard Landaulet stojí na začátku řady modelů Richarda Vyškovského, která do dnešního dne čítá
téměř neuvěřitelných více jak 1.000 kusů!
Kromě zmiňovaných modelů historických
či současných automobilů, zabírá největší
místo v tvorbě pana Vyškovského – logicky
díky jeho profesy a vzdělání – architektura.
A to jak současná, tak i historická. Kromě
modelů, jejichž kamenné předlohy můžeme dnes fyzicky navštívit v jejich plné
kondici – namátkou třeba zámek Červená
Lhota, zámek Pardubice nebo hrad Pernštejn – vytvořil architekt Vyškovský i celou
řadu modelů rekonstrukcí hradů a tvrzí,
které dnes již existují pouze jako zříceniny
– např. Kozí hrádek nebo husitský hrad
Sion Jana Roháče z Dubé. Většina architektonických modelů jsou stavby nacházející
se v Československu, ale autor několikrát
překročil i hranice České republiky (či
tehdejšího Československa), jak to dokazují konstrukčně náročné modely např. Šikmé věže v Pise nebo plně funkční model
londýnského Tower Bridge s pohyblivými
mostovkami. Dalšími modely jsou celá řada
stavební a vojenské techniky, postav vojáků, modely letadel nebo lodí. V jeho dílně
vznikají dokonce i velice oblíbené a plně
funkční modely fotoaparátu, do kterého šel
vložit film a dělat snímky, nebo model
rádia, na kterém šlo naladit několik stanic.
V roce 1975 vychází nejrozsáhlejší vystřihovánka z dílny dvojice VyškovskýBlecha, kterou je model Pražského hradu.
Některé části Hradu vznikly odhadem a
logickou dedukcí, jak „to tam asi může
vypadat“. Teprve po roce 1989 mohl autor
modelu navštívit i „zakázaná“ zákoutí
Hradčan a porovnat je s modelem. Hned
v devadesátých letech začal Richard Vyškovský pracovat na novém modelu Pražského hradu, tentokrát vycházející
z precizních podkladů a vznikl tak nový
model Hradčan – oproti předcházejícímu
ještě propracovanější. Možnost vidět oba
dva modely vedle sebe nabízí výstava
v MPM vůbec poprvé. Samotný model
Hradu z devadesátých let je unikátem: je
vypracován na 55 vystřihovacích stranách
a je tak nejrozsáhlejším jednomodelem
v České republice a nikdy nevyšel tiskem.
Dalšími modely architektury, které nabízí
expozice výstavy, je Sedm antických divů
světa. V reálném světě se do dnešního dne
zachovaly pouze egyptské pyramidy. Zbylých šest divů světa zničil zub času. Podle
rekonstrukcí, vycházejících z prací archeologů, vytvořil architekt Vyškovský modely
těchto staveb a přidal k nim i vlastní výtvarnou intuici. Nelze přehlédnout monu-

mentální Visuté zahrady Semiramidiny
nebo Diův chrám s Diovou sochou uvnitř
v nadživotní velikosti legendárního řeckého sochaře Feidia.
Lze tvrdit, že neexistuje odvětví papírového modelářství, do kterého by pan
Richard Vyškovský nezasáhl. Průřez celoživotním dílem architekta Richarda Vyškovského nabízí výstava „Papírový svět
Richarda Vyškovského“ v MPM v Polici nad
Metují, která vznikla pod kurátorským
dohledem pana Michala Erbena.
Výstava se koná za podpory MAS
Stolové hory.
Navštívit ji můžete každý den, vč.
pondělí od 9-17 hodin do 28. října.
Michal Erben, Martina Váňová
a Pavel Frydrych

SPORT

na světě

V předešlých číslech Polického měsíčníku jste se nejen z mých příspěvků mohli
dočíst o tom, že připravujeme nové internetové stránky www.sportvpolici.cz. Námi
předloženou koncepci a představu o tom,
jak by měl celý web vypadat a fungovat,
proměnil během necelých tří měsíců
v realitu ing. Petr John. Během této doby
jsme byli takřka v každodenním kontaktu.
Výsledek našeho snažení již posuďte
sami. Doufám, že se nový web bude líbit a
bude přínosem nejen pro nás, občany
Police nad Metují a okolí, ale také pro turisty, kterých není v našem městě zrovna
málo.
Celý web je vytvořen tak, aby šel ovládat i z mobilních zařízení, jako jsou tablety,
smartphony aj.
Internetové stránky mají 3 hlavní části:

Informační část – zde naleznete např.
provozní informace jednotlivých sportovišť (koupaliště, víceúčelové hřiště, saunu,
lyžařský vlek atd.), kalendář sportovních
akcí, webkameru, ceníky, fotogalerie

On-line rezervační systém s přehledem
obsazenosti – pokud se rozhodnete jít si
zasportovat, můžete si jednoduše rezervovat daný termín a hodinu. Zároveň také
uvidíte, je-li Vámi zvolený čas volný či
obsazený.
Administraci – Tato část je neveřejná a
slouží pro správu a obsluhu celého webu.

Ruku v ruce s vytvořením webu šlo i grafické zpracování loga www.sportvpolici.cz ,
které budete od nynějška vnímat častěji a
bude se objevovat v propagačních materiálech, na plakátech atd.
Tento web vznikl hlavně pro podporu a
informovanost sportování na Policku. Ti
všichni, kteří pořádají sportovní, nebo i
kulturní akce vědí, že zájem lidí je
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mnohokrát velmi malý. Návštěvnost je rok
od roku menší. Je to jednak dané tím, že
dnešní uspěchaná doba sebou nese velkou
pracovní vytíženost.
Částečně je to dané i tím, že informovanost o příslušné akci probíhá často
v kruhu svých „skalních“ účastníků (kamarádů) a neoslovuje nové potencionální
„mladé sportovce“.
Tímto bych rád vyzval všechny pořadatele jakékoliv sportovní akce, posílejte
termíny, propozice, informace, výsledky,
fotky a my je rádi zveřejníme.
Počínaje dnem 1. července 2014 bude spuštěn rezervační systém. Zároveň
budou i přesunuty stávající již rezervované termíny do nového sytému.
Následně bude postupně docházet
k aktualizaci a doplňování informací na
webu. Máme před sebou ještě hodně práce.
Budeme řešit ještě drobné a „kosmetické“
detaily. Samozřejmě budeme rádi za Vaše
případné postřehy, které povedou ke zlepšení a komfortu pro Vás uživatele.
Chtěl bych touto cestou poděkovat ing.
Petru Johnovi za odvedenou práci, Janě
Rutarové za drobné postřehy a pomoc při
zadání, a v neposlední řadě radním, kteří
dali tomuto projektu zelenou.
Balák Martin, sportovní referent

TERASA PELLYHO DOMŮ OPĚT OŽIJE

Po desetiměsíční pauze se pro veřejnost
opět otevře Terasa Pellyho domů. V letošním roce bylo nutné upravit otevírací dobu,
která se ustálila na třech dnech v týdnu: od
středy do pátku v čase od 15.00 hodin do
19.00 hodin a samozřejmě otevřeno bude
i přes tradiční Kvičerovskou pouť na polickém náměstí. Bližší informace o otevírací
době terasy najdete na www.policko.cz.
Provoz Terasy se otevře hned první
prázdninový den, kdy se od 18.00 hodin
uskuteční vernisáž výstavy Alžběty Čechové
s názvem „Síň slávy“. Studentka Olomoucké
univerzity představí portréty popových
hvězd šedesátých a sedmdesátých let. V jejím díle se mísí prvky realismu s pop-artem.
Název výstavy jasně odkazuje na „slavné
své doby“ a evokuje otázku o trvanlivosti a
smysluplnosti slávy v životě člověka.
Další vernisáž je naplánovaná na 22.
července od 18.00 hodin, kdy na Terase
představí své objekty absolventka univerzity v Ústí nad Labem, Zuzana Krčmářová na
výstavě nazvané „Interactive“. Její objekty
jsou smyslovou hrou pevného tvaru materiálu, světla proudícího skrz něj, zrcadlení
a samotného výstavního prostoru, který se
stává součástí celé expozice, ale i jednotlivých výtvarných objektů.
Posledním autorem, který se letos na
Terase představí, bude polický fotograf
Milan Zítka. Vernisáž proběhne 12. srpna
od 18.00 hodin. Milan Zítka se představuje
jako znalec místního kraje a ve svém díle
nabízí vždy „trochu jiný“ pohled na důvěrně
známá místa se smyslem pro často přehlížený detail. Součástí výstavy bude 23. srpna fotografický workshop, který nabídne

zájemcům možnost projít si celou cestu nové pohlednice“ a „Prstové divadlo z filcu“.
Grafickou podobu plakátů pro Terasu
vzniku klasické fotografie: od výběru tématu, přes samotné „zmáčknutí spouště“ a vy- vytvořil student Literární akademie IACP
volání filmu po finální výsledek: klasickou Martin Hrnčíř.
Sponzorsky Terasu podporuje Flora
černobílou fotografii.
Všechny vernisáže hudebně doprovodí Care, zahradnické služby Police nad Metují.
Vstup na všechny akce je dobrovolný,
broumovský kytarista Jiří Šála.
3. července bude od 17.00 hodin Tera- vyjma workshopů M. Noskové, které jsou
sa hostit autorské čtení Jaroslava Soumara, zpoplatněny.
Pavel Frydrych a Martina Váňová
který nejmenším divákům nabídne svůj
kouzelně „skoro-pohádkový“ příběh Pírko.
Na konci se malí posluchači nechají inspirovat
příběhem ptačího kluka
Pírka a odnesou si dárek
v podobě rostlinky, kterou
si sami zasadí.
Obec Suchý Důl Vás srdečně
26. srpna od 18.00 hozve na slavnostní otevření
din bude na terase přednaučné stezky, které se
nášet historička Zlatica
Zudová-Lešková o vztahu
koná v neděli
Police nad Metují k nej13. července 2014.
významnějšímu činu československého odboje za
Zahájení proběhne
II. světové války: atentátu
v 11.00 hodin u soudní
na zastupujícího říšského
brány, odtud se průvod
protektora Reinharda T.
Heydricha.
vydá křížovou cestou
17.7. a 7.8. proběhnou
k zelené kapličce.
workshopy Martiny NoSlavnostní zahájení proběhne za účasti
skové pro dospělé, vždy
Mons. Mariana Lewicki.
od 17.30 hodin s názvy
„Oživte si svůj šatník“ a
Název projektu: Za poznáním Suchodolska a Radkowska
„Drátkování“. Další dva
Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/13.03687
workshopy M. Noskové, tentokrát pro děti, se
uskuteční 31.7. a 20.8.
„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím euroregionu Glacensis“
s názvy „Výroba prázdni-
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PLENÉR

V týdnu od 16. do 20. června se v Polici
nad Metují konal plenér studentů Střední
uměleckoprůmyslové školy z pražského
Žižkova.(www.sups.cz) Jejich cesty vedly

nálada poklidného kraje skalních měst a
baroka.
Výstava měla dva zásadní aspekty:
představení díla veřejnosti a s tím spoje-

nou reflexi, tolik potřebnou pro výtvarníky a ty začínající zvlášť. Druhým aspektem byla možnost posoudit plenérovou
tvorbu v její široké pestrosti. Ač díla vznikala přímo venku „na vzduchu“, neznamená to, že nutně musí odrážet realistické
vidění autora. Jak bylo možné shlédnout,
docházelo ke kombinacím starých pověstí
se skalami, vtipnému spojení názvů skal
se živými tvory a v dílech, kde převládla
abstrakce, autoři zaznamenávali to nepopsatelné kouzlo našeho kraje, snad genius loci, snad bolestnou cestu člověka od
nespoutané krajiny k její dnešní podobě.
Jednodenní výstavu SUPŠ zahájila vernisáž, které se zúčastnilo několik učitelů
polické ZUŠ a promluvila na ní paní starostka Ida Jenková.
Každopádně měla výstava smysl nejen
pro studenty, ale i pro návštěvníky, kterých se nakonec během odpoledne sešlo
několik desítek. Díla mladých výtvarníků totiž návštěvníkům-„domorodcům“
připomněla krásu zdejšího kraje, která
se nám už může jevit jako samozřejmá
a také schopnost vidět svět trochu jinou
optikou. A minimálně za toto je nutné studentům a profesorům poděkovat.
Martina Váňová a Pavel Frydrych

postupně do Broumovského kláštera, na
Ostaš, Kovářovou roklí na Hvězdu, k Hlavňovskému rybníku a samozřejmě se celou
dobu pohybovali po Polici. Na všech těchto místech vznikaly skici a obrazy, inspirované krajinou a lidskými výtvory, jež ji
dokreslují.
Nakonec se ve čtvrtek 19. 6. odpoledne uskutečnila v prostoru Muzea papírových modelů výstava mapující díla vzniklá při plenéru. Bylo zajímavé posoudit, jak
moc se inspirace skalami, výhledy do kraje a architekturou odrazila v jednotlivých
dílech. Výstava nakonec nabídla pestrou
škálu výtvarného vidění: od realistického
zaznamenání kraje, kreseb odpočívajících
krav, přes abstrahované krajiny až po zcela abstraktní díla. Celou výstavou se nesla

Polický měsíčník - červenec 2014 - strana 16

SDH VELKÉ PETROVICE
pořádá tradiční

ve dnech 4. až 6. července 2014
4.7. pátek
otevřeno od 18:00, od 20:00 hraje skupina

„MAMUT“

vstupné 50,-

5.7. sobota
otevřeno od 16:00, od 20:00 hraje skupina

„CUGRUNT“

a

vstupné 80,-

6.7. neděle
otevřeno od 11:00, od 14:00 hraje skupina

„NACOPAK BAND“

vstupné 40,-

Po všechny dny zajištěna teplá kuchyně, bude se točit až osm různých druhů piva najednou.
V případě nepříznivého počasí jsou zajištěny zastřešené prostory klubu hasičů.
Sponzoři akce: ZD Ostaš, Obec Velké Petrovice, Nápoje Luděk Lof Hronov

Znáte velikány světové lékařské vědy? (6. část)
LOUIS PASTEUR – vítěz nad vzteklinou i zkaženým vínem

Louis Pasteur (1822 – 1895) byl francouzský biolog, chemik a lékař, jeden
z nejvýznačnějších vědců 19. století. Zakladatel nových vědeckých oborů moder-

ní bakteriologie, mikrobiologie a imunologie, objevitel vakcín proti sněti slezinné
a vzteklině.
Narodil v městečku Dole v jižní Francii do rodiny chudého koželuha, který si
představoval, že Louis bude pokračovat v
jeho řemeslu. Ale známky, píle a silná vůle
otce přesvědčily ve změně názoru a Louis
byl poslán na vysokou školu. Ve dvaceti
letech promoval jako doktor přírodních
věd. Studoval v Besanconu a Paříži, stal se
z něho významný chemik, biolog a lékař.
Zpočátku se zabýval otázkami kvašení
a zkoumání drobných mikroorganismů.
Prokázal, že kvašení je životní projev mikroorganismů, že různé mikroorganismy
způsobují různé typy kvašení, a vypracoval metodu tepelné sterilizace, která brání nežádoucímu kvašení potravin – tzv.
pasterizace. Jeho objev kvasinek zachránil obrovská množství vína a piva před
zkažením.
Objevil i původce choroby bource morušového, čímž opět zachránil milionové
hodnoty, stejně jako původce chorob ovcí,
slepic i červenky u prasat. Očkoval slabé
kultury choroboplodných zárodků a dokázal, že nezpůsobí onemocnění, ale nao-
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pak podnítí obranné látky organismu.
Díky Pasteurovi mohlo lidstvo čelit záškrtu, tuberkulóze, žluté zimnici, vzteklině, choleře a moru. K neúnavnému bádání
hnal Pasteura možná jeho vlastní tragický
osud. Tři z jeho pěti dětí zemřely na nákazu v dětském věku. Milióny jiných se mu
však podařilo zachránit. Prvnímu dítěti,
kterému podal vakcínu proti vzteklině,
zachránil život. Chlapec přežil a později
pracoval v Pasteurově institutu.
Každý z jeho objevů by si zasloužil Nobelovu cenu, ale ta v té době ještě nebyla.
V Paříži zřídil ústav, který nese jeho jméno a dodnes představuje jeden z vrcholů
mikrobiologického výzkumu. Jeho objevy jsou o to obdivuhodnější, že polovinu
života měl ochrnutou velkou část těla po
mozkové mrtvici.
Pasteur zemřel nedaleko Paříže v roce
1895. Po celý svůj život byl skalním a
zbožným katolíkem a v řadě debat se otevřeně stavěl proti ateismu šířícímu se po
francouzských vysokých školách a prohlašujícímu víru v Boha za nevědeckou.
Při zpracování textu byly využity podklady z odborné literatury a internetu.
Připravil František Janeček

Začátek první světové války a Policko

Z publikace Miroslava Pichla POLICE nad METUJÍ v datech. Vydalo město Police nad Metují v roce 2004
z nudných, stereotypních závazků a příležitost
k hrdinským činům …

31. července

Tak nám zabili Ferdinanda. Slavná úvodní
věta ze slavného románu Jaroslava Haška nám
letos připomíná 100. výročí války, které se
později začalo říkat Velká nebo Světová a ještě později (bohužel) První světová. Válka byla
globálním válečným konfliktem probíhajícím
od roku 1914 do roku 1918. S postupem času
vtáhla do svého nenasytného jícnu takřka celý
svět, zamíchala osudy lidí i národů a vytvořila novou mapu světa. Dotkla se všech lidí, ze
všech rodin odcházeli muži na frontu a mnozí
se nevrátili … Před sto lety však ještě nikdo nic
netušil.
Ukážeme si jak prožívali začátek války
obyvatelé Policka a jak válka život v naší zemi
postupně měnila:

25. července

byla uzavřena říšská rada i zemské sněmy a
vydána nařízení o státním vojenském dozoru
na železnici a v některých průmyslových odvětvích. Současně jsou dočasně zrušena některá ústavní občanská práva – svoboda projevu,
shromažďování, tisku, spolčování apod. Večer
vyhlášena mobilizace poloviny (8) rakousko-uherských armádních sborů. Již v pondělí
27.7. rukovalo z Police 200 mužů.

29. – 31. července

se konaly v Polici odvody koní, včetně okresu
teplického. Do Josefova bylo odvedeno 350
koní. Němečtí sedláci reptali, proč musí s koňmi až do české Police, proč nejsou odvody také
v Teplicích.

28. července 1914

1.světová válka začala. Bezprostřední záminkou pro rozpoutání války se stal úspěšný atentát srbských nacionalistů na rakouského arcivévodu Františka Ferdinanda
d´Este, následníka trůnu, a jeho ženu Žofii
v bosenském Sarajevu 28.6.1914 (atentátníkem byl srbský student G.Princip z teroristické
skupiny Černá ruka). Rakousko-Uhersko (pod
přímým tlakem Německa) odvetou vyhlásilo
válku Srbsku. O den později začalo rakouské
podunajské loďstvo ostřelovat Bělohrad.
Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve
válečném konfliktu, jehož příčinou se staly
nevyřešené problémy mezi dvěma koalicemi:
mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi.
Mocnostmi Dohody při vypuknutí války byly
Spojené království, Francie a carské Rusko. K
Dohodě se připojily další státy, v roce 1915
Itálie a v roce 1917 USA. Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko.
Výstřely atentátníka Gavrila Principa tak ukončily jednu historickou epochu – to však tehdy
tušil jen málokdo. Drtivá většina obyvatelstva
všech mobilizujících zemí si od války slibovala
prospěch, záchranu ohrožené vlasti, osvobození

vyhlášena všeobecná mobilizace zbývajících 8
armádních sborů v Rakousku-Uhersku – muži
do 37 let.
„Taktéž někteří poličtí vojínové museli se ku
svým plukům dostaviti.“ V těchto dnech mobilizovaly a vstupovaly do války také další evropské státy: Rusko, Německo, Francie, Velká
Británie. Po mobilizaci, následkem postupného odlivu dělníků, kteří odcházeli na frontu,
se omezovala pracovní doba v továrnách. U
fy PELLY se pracovalo pouze 3 dny v týdnu, fa
P. J. Gottlieb & synové, kde narukovali všichni
tři společníci, zastavila práci úplně. Podobná
situace nastala v továrnách Goldmanově v Bukovici, Škopově a Hofmanově v Polici. Postupně dochází i k nedostatku surovin, uhlí a dalších nezbytných komponentů, olejů a gumy.

4. srpna

došla z hejtmanství z Broumova telegrafická
zpráva, že „jede prý k Polici vícero automobilů z nepřátelské strany francouzské a že sebou
mají vézt válečný peněžitý poklad v ohromně
velké sumě, aby je četnictvo v pádu dopadení
zadrželi. Za touto příčinou sběhlo se množství obecenstva na všech křižovatkách silničních a cest, které vedou ku polickému nádraží,
k Bezděkovu, ku Žďáru a podobně. Zatarasovaly
se tyto místa s vozy, a též i s kládami, aby byli
nuceni se tu obmeškati. Tak se dáko i v Machově, Hronově, Náchodě a též v jiných okresích
Čech. Ani po dlouhém čekání se ale nikdo neobjevil. Mluvilo se mezi lidem, že z těchto automobilů několik zadrželi v Adrsbachu a též v Dušníkách a že prý vezli mnoho ruských rublů. Ku
večeru bylo zpraveno, že v Bezděkově počali
porážeti stromy ku zatarasení silnice Kalabonem od Hronova kopcem vedoucím, tak se dělo
i v Bělým a v Machově i ve Lhotě a též po celých
hranicích až ku Náchodu. Navečer obecní strážník Julius Vejrych bubnoval, že se žádá obecenstvo, aby tyto průchody byly střežené. Byli též
c.k. četníci a finanční strážníci se zbrojí vysláni
k dalšímu nočnímu střežení, ale po celou noc
se nikdo nikde neobjevil, ty povozy snad jinou
stranou jely. (Brandejs)

6. srpna

vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Rusku.

30. srpna

nařídilo okresní hejtmanství obecnímu úřadu,
aby se kvůli možným krádežím a obecnému
ohrožení konaly ve městě noční obecní hlídky
o 10 mužích.

1. září

Došlo ke srocení žen v Polici, když si vynutily vyvěšení seznamů cen potravin v obchodech ( což se zanedlouho stejně nedodržovalo). Již v srpnu stouply ceny potravin o 20%.

7. a 8. září

proběhly odvody branců ročníků 1892 až
1894 (20 – 22 let).

9. října

přibylo na Policko z válečných bojišť v Haliči 400 polských uprchlíků, Byli rozděleni do
těchto obcí: Bezděkov, Machov, Lhota, Bělý,

Hlavňov, Česká Metuje, Žďár, Maršov, Suchý
Důl a Slavný. V Bělém bylo ubytováno 20 cikánů a 8 Židů (8 osob později přemístěno na
Slavný). Uprchlíci denně dostávali na stravu
příspěvek 75 haléřů na osobu (některé rodiny
si tak přišly na 6 korun denně), což se setkávalo s protesty místních obyvatel, kteří si vydělávali podstatně méně. Později byli všichni
uprchlíci soustředěni v Chocni, kde byl vybudován velký sběrný tábor pro 30.000 osob. „S
mnohými si lidé stýskali, neb je velice obtěžovali
i také žebrotou.“

26. října

loučení na polickém nádraží, odjezd rukujících branců vlakem. „Ze zdejších krajů odvedení k vojsku museli narukovat ku svým plukům
do Hradce Králové, Jičína a do Vysokého Mýta
a odtamtud byli transportýrovaný do České
Lípy, Kadaně a do Žatce ku výcviku a když byli
vycvičení, pak byli přiděleni k marškompanii a
museli na bojiště.“ (Brandejs)

říjen

„byl pro jakési vyjádření slova o stavu válečném
u vojenského soudu v Litoměřicích odsouzen na
jeden rok a 500 korun pokuty rolník Krtička ze
Žďáru a aby po ten celý rok věznění se za svoje
peníze stravoval.“ (Brandejs)

21. října

„byl též jeden mladý muž, pěkovského hostinského Linharta syn, pro jakési slova vyřknutí
proti válce od jednoho hutbergského člověka
Lorencxe zrazen a odevzdán k vojenskému soudu do Litoměřic a tam odsouzen na 2 roky do
vězení. Před německým člověkem nebylo radno
jakési hovory míti a před ním co jednati, tím
méně s takovým člověkem osobně mluviti, neboť číhali u Čecha na každé slovo jako kočka,
když číhá na myš, aby ji chytila. V ten čas byli
Němci na Češi v naší krajině velice nepřátelský,
oni vyhrožovali již také napřed, jak se s Čechy
povede po této válce, že školy a všechno bude
němec ké a Češi se budou muset poněmčit a česky nemluvit, každý mizera si dovolil tak jednati
proti Čec hům … Byla to vskutku zlá doba a každý týden bylo ještě hůře. Z domu museli mladíci
a i starší otcové k vojsku narukovati a daleko
z domova se vzdáliti do Polska, Srbska, Bukoviny, do Uher, do Přímoří na italské hranice,
ale také do Německa, Francouzska a Ruska do
front, čili do bitevních linií, kde se odehrávaly
tak velice kruté a děsné boje“…(Brandejs)

5. listopadu

„jelo po železnici přes polické nádraží dále do
Pruska 70 vagonů vojska jezdectva.“ (Brandejs)

9. listopadu

„přijela do Police c.k. vojenská komise k řezníkům bratřím Janu a Františku Pejskarům na
vyrobené konservy v jejich řeznické továrně
a ku dodávání masa k vojsku do Halbstadtu,
kdež tamto byla ubytovaná vojenská kuchyně“.
(Brandejs)

28. listopadu

Byly zavedeny maximální ceny obilí, mouky a
brambor. Od podzimu vypisovala vláda válečné půjčky; pro zásobovací potíže rostla drahota rozmohlo keťasení.

Vybral František Janeček
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Světci k nám hovoří …
SVATÝ PROKOP – zakladatel Sázavského kláštera
Roku 1588 byly Prokopovy ostatky přeneseny do Prahy a uloženy v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě.

Svátek a kult svatého Prokopa

Svátek sv. Prokopa připadá na 4. července. Svatý Prokop je považován za patrona
rolníků a horníků. Jeho osobnost i životní
osudy se staly inspirací pro mnohé naše
umělce, např. J. Vrchlického, J. V. Myslbeka
atd.

Atributy

Police nad Metují - Socha sv. Prokopa

KDO BYL SVATÝ PROKOP

Svatý Prokop je jeden z nejstarších českých světců a rovněž jeden z českých zemských patronů. Byl mladším následovníkem
svatého Vojtěcha a stal se po Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi čtvrtým světcem českého národa a současně strážcem odkazu,
který po sobě zanechali v našich končinách
Cyril s Metodějem.
O životě Prokopa se nedochovalo dost
spolehlivých historických zpráv, o to barvitější jsou však legendy. Datum jeho narození není spolehlivě známé, uvádí se rok 970
nebo 985. Pocházel ze vznešeného rodu
v Chotouni mezi Českým Brodem a Kouřimí.. Nabyl výborného vzdělání na slovanské
škole na Vyšehradě.
Prokop své životní povolání viděl v duchovním stavu. Byl vysvěcen na kněze, ale –
jak bylo tehdy běžné – byl ženatý a měl syna
Jimrama (Emmerama). Po vyvraždění Slavníkovců se uchýlil na samotu k řece Sázavě
jako poustevník. Usadil se v sázavských lesích, kde kolem jeho jeskyně vznikla poustevnická osada. Praktikoval asketický život
a pracoval – mýtil les a obdělával takto
získanou půdu. Setkal se tu s knížetem Oldřichem, který zde byl na lovu. V roce 1032
mu dopomohl k založení slavného benediktinského kláštera, kde se stal opatem. Své
mnichy řídil pravidlem pokory a zásadou:
„Modli se a pracuj!“ V letech 1078 – 1080
byl opatem Sázavského kláštera Prokopův
syn Jimrám. Klášter se stal centrem slovanské liturgie a slovanského písemnictví, a
to až do roku 1096, kdy z něj byli slovanští
mniši definitivně vyhnáni a nahrazeni benediktýny z Břevnova.
Prokop zemřel 25. března roku 1053.
Již 4. července 1204 byl přičiněním českého
krále Přemysla Otakara I. kanonizován papežem Inocencem III., a to jako první Čech,
který byl za svatého prohlášen papežem.

Ve středověku byl svatý Prokop zobrazován jako řeholník v mnišském oděvu. V
baroku také jako opat v pontifikáliích s berlou a mitrou. Může mít též knihu a od 17.
století kříž.
K Prokopovi se váže několik legend,
jejichž historickou hodnotu lze zpravidla
obtížně určit. Nejznámější je ta, jak ho lidé
viděli orat s ďáblem zapřaženým do pluhu
a popoháněným křížem ve světcově pravici.
Proto jeho hlavním individuálním atributem je spoutaný ďábel, kterého drží u svých
nohou na řetěze.

Svatý Prokop v lidové tradici

K tomuto období se vztahují následující
pranostiky:
yy Déšť na Prokopa – zmokne každá kopa.
yy Prokop – zelí okop!.
yy Prší-li na Medarda (8.6.) i Prokopa, shnije mandel i kopa.
yy Svatý Prokop seje houby..
yy Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije
mandel i kopa.

Památky zasvěcené svatému
Prokopovi

Bazilika svatého Prokopa v Třebíči – románsko -gotický křesťanský kostel, který
byl vybudován na místě původní mariánské
kaple při benediktinském klášteře přibliž-

nota baziliky svatého Prokopa tkví v tom, že
v sobě spojuje principy dvou slohových období: románského a gotického . Svatý Prokop se stal patronem baziliky v roce, kdy se
připomínalo pětisté výročí jeho svatořečení , tedy roku 1704 ; v tomto roce nechal Jan
Karel hrabě z Valdštejna zřídit z presbytáře
baziliky zámeckou kapli sv. Prokopa.
V našem kraji jeden z kostelů tzv. Broumovské skupiny, římskokatolický kostel sv.
Prokopa v Bezděkově nad Metují, vznikl
mezi lety 1724 – 1727 na místě starší svatyně dle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Jde o vrcholně barokní stavbu na půdorysu nepravidelného osmiúhelníku s
pravoúhlými bočními kaplemi, předsíní i
kněžištěm, které je navíc půlkruhově uzavřeno. Uprostřed mírně projmutému průčelí vévodí dvě nízké kostelní věže, v nichž
jsou ukryta točitá schodiště vedoucí na půlkruhový ochoz v patře. Hlavní loď je kryta
zrcadlovou klenbou. Většina vnitřního vybavení je původní – barokní nebo empírová.
Umělecky cenný je především obraz Setkání knížete Oldřicha se sv. Prokopem na hlavním oltáři. Kostel je chráněn jako kulturní
památka České republiky. Jako dominanta
obce se stal v roce 1999 hlavní částí obecního znaku.
V Polici nad Metují stojí socha sv. Prokopa na konci Kostelní ulice, na mostě před
bývalým tzv. „podklášterním mlýnem“ čp.3,
je zapsaná jako nemovitá kulturní památka
města. Dílo pravděpodobně pochází z dílny
spolupracovníků Ferdinanda Maxmiliána
Brokoffa, byla postavena roku 1746. Byl to
dar břevnovsko-broumovského opata Benno II. Löbla (1738 – 1752) polické obci. Obnovena byla roku 1997 v restaurátorském
ateliéru akademického sochaře Antonína
Wágnera ve Dvoře Králové nad Labem.
V broumovském klášteře můžeme spatřit sochu sv. Prokopa na
balustrádě v předdvoří u
jižního průčelí kostela sv.
Vojtěcha. Je zde zobrazen
jako ďábel, kterého drží
u svých nohou na řetěze.
Menší sochu sv. Prokopa
nejdeme umístěnu také
v nice podstavce mariánské statue na broumovském náměstí.

Zdroje:

Středověké legendy o
českých světcích. Příprava
vydání Jaroslav Kolár. Praha: Nakladatelství Lidové
Bazilika sv. Prokopa v Třebíči noviny, 1998
BUBEN, Milan M.; KUně v letech 1240 až 1280 . Jako součást ČERA, Rudolf; KUKLA, Otakar A.. Svatí spoobjektu „kláštera s kostelem sv. Prokopa“ jují národy : portréty evropských světců. 2.
se stal roku 2002 národní kulturní památ- rozš. vyd. Praha : Panevropa, 1995
kou   a o rok později se společně s židovskou
PICHL, Miroslav: Sochařské památky Počtvrtí dostal na Seznam světového dědictví lice nad Metují. Police nad Metují, 2009
UNESCO . Mimořádná architektonická hodFrantišek Janeček
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Literární a výtvarná soutěž ÚPICE BRATŘÍ ČAPKŮ

Žáci naší základní školy se opět zúčastnili Literární a výtvarné soutěže ÚPICE
BRATŘÍ ČAPKŮ. Letos probíhal 20. ročník a bylo vyhlášeno téma POHÁDKA
PTAČÍ. Lze zasílat také příspěvky na volné téma. Letos jsme měli více účastníků
v různých kategoriích než loni. Vyhlášení soutěže se uskutečnilo 29. května
2014 jako každoročně přímo v Úpici,
kam žáci jeli v doprovodu našeho pana
ředitele. Zde získali Matěj Jašek ze 7. A
v mladší kategorii 2. místo za pohádku
Ohýnek a Jiskřička, ve starší kategorii
literární části soutěže 1. místo Karolína
Karpfová z 9. A za příspěvek s názvem
Zima a 3. místo Markéta Veverková z 9.
A za pohádku Zlatý kolibřík. Ve výtvarné části se umístila na 3. místě Kateřina
Vlachová z 9. C. Všem děkujeme za účast
v soutěži, oceněným gratulujeme a jejich
literární práce si můžete přečíst. (více
na www.ubricapku.cz)
Vilma Scholzová

Ohýnek a Jiskřička

Moje maminka mi vždy říkala, že pohádka se může odehrávat kdekoliv. Třeba
v krabičce od sirek. Tak jsem vymyslel tuto
pohádku.
V jedné chatce u lesa byla skříň a na ní
byla malá krabička od sirek, kde bydlely
dvě sirky. Jmenovaly se Ohýnek a Jiskřička.
Každý den vycházely ven z krabičky, aby se
z okna podívaly na les a louku. Ale jednou
se doslechly, že nějaký lupič vykrádá osamělé chaty a ničí je. Od té doby se Ohýnek
a Jiskřička bály o svůj domov. Zatím se celý
týden nic nestalo a ani nikoho neviděly, že
by šel po louce nebo v lese. Až najednou…
Byl zrovna pátek třináctého, a když se ráno
vzbudily, zjistily, že jsou v nějaké kapse kabátu. Otevřely krabičku a vylezly ven. Ale
najednou se ten člověk zastavil, z druhé
kapsy si vyndal krabičku s cigaretami a pak
z první kapsy vytáhnul krabičku od sirek.
Když zjistil, že je prázdná, šmátral dál po
kapse. A nahmatal Ohýnka! Naštěstí Jiskřička byla schovaná v rohu kapsy. Člověk vyndal krabičku od sirek a škrtnul Ohýnkem
o škrtátko. Ohýnkova hlava začala hned
hořet, ale on se nedal a vykřikl: „Sice budu
plešatý, ale živý!!!“ Trhnul sebou, jak to šlo,
vyškubl se lupiči z prstů a vletěl mu přímo
do oka! Pak Ohýnek spadl hlavou do země,
tak uhasil oheň na své hlavě a zavolal na
Jiskřičku, ať skočí dolů za ním. Mezitím se
lupič svíjel bolestí oka a křičel: „Au, au, au!
Pomóóóc! Mamíííí!“ Pak sirky utekly a schovaly se ve skulině pod kořenem smrku. Tam
se ubytovaly na noc.
Ráno šly hledat svoji krabičku, ale už
ji nikdy neviděly. Aspoň se pokusily najít
chatku, kde bydlely. Ale nevěděly, kam je lupič odnesl. Tak si řekly, že začnou bydlet ve
skulině, kde se schovaly před lupičem. Šly
zase zpátky do skuliny a tam vymyslely, co
má kdo udělat. Jiskřička začala hledat něco

na zub a Ohýnek zatím postavil z větviček
dveře. Když se začalo stmívat, šly se vyspat.
Druhý den začaly zase s prací. Ohýnek šel
pro mokré bahno, aby oplácal suché, popraskané zdi, aby jim nebyla zima. Mezitím
šla Jiskřička pro větvičky na oheň do kamen, které Ohýnek postavil. Potom šly oba
nasbírat chlupaté listy od rostliny, která se
nazývá kostival, aby si udělaly krásné, teplounké postele s peřinami. Vrátily se s velkou náručí listů. Ohýnek se dal do vyrábění
a Jiskřička zatím rozdělala pomocí kamenů
oheň v peci. K večeři si opekly jehličí s jádry
od šišek. Najedly se a uložily k spánku v nových postýlkách v novém domově.
Tak si dobře pamatujte. Když najdete
někde sirku, nechte ji tam ležet. Třeba zrovna čeká na bratra nebo sestru, kteří hledají
svůj domov.
autor: Matěj Jašek, 7. A

Zima

Byl začátek prosince. Měsíček třpytivým závojem zahaloval údolí. Na uschlé listí
dopadaly vločky.
Tančily po obloze a poté se zlehka dotkly země. Příroda si dala s letošní zimou
velikou práci.
Ráno, když sluníčko vykouklo zpoza
kopce, celou krajinu ozářil třpyt čerstvě napadaného sněhu. Mrazík maloval na okna
domů ledové květy, střechu zdobily dlouhé
cinkající rampouchy. Paní Zima klepala bílé
peřiny. Ledová královna projížděla kolem.
Jako kouzelnou hůlkou si vyčarovala z rybníčků lesklá zrcadla. V lese bylo ticho, téměř
všechna zvířátka spala pod nadýchanou přikrývkou sněhu. Tento rok zima přišla velmi
brzy, ne všichni se uložili k zimnímu spánku
a měli nachystané zásoby potravy. Pichlavá kulička s funěním cupitala mezi keříky.
Ježeček se čumáčkem zoufale prohrabával
bíle zářícím sněhem. Vytáhl žížalku a s chutí
ji snědl. Poté odešel za pařez, ve kterém se
rozhodl přezimovat.
Za krk mi spadla hromádka sněhu. Nepříjemně studila. Nade mnou se houpala zrzavá veverka ve větvích stříbrného smrku. V
pacičkách držela šišku. Jako by se mi vysmívala šibalským pohledem. Rychle zmizela v
koruně. Byl vidět jenom huňatý ocásek, který se postupně ztrácel. Za mnou zapraskaly
větvičky. Byl to zajíc. Chvíli mě pozoroval a
potom proběhl lesem jako střela. Nedaleko
mezi obrovskými balvany tekl potůček čistší než křišťál. Již nezpíval bublavou písničku ani nekolébal kačenky a vznešené labutě. Mráz na něj dýchl studeným dechem, až
ztvrdnul na kámen. Zamčený na tři západy
klíčem, který mělo jenom jaro. Rákosí nešumělo. Nešťastně sklánělo svoje hlavinky
pod tíhou sněhu a z jejich polámaných tělíček si vítr udělal píšťalky. Zkoušel si na ně
zahrát větrnou písničku, ale pokaždé z malých nástrojů vyšly pištivé zvuky. Stromy se
oblékly do zimního kožichu. Vypadaly jako
vojáci srovnaní v řadě za sebou a čekající na

rozkaz od svého velitele. Louka, dříve jásající barvami, se podobala nekonečné pusté
poušti. Všude sníh a sníh. V dálce se tyčily
hory, už si nasadily bílé čepice. Po polích
hbitě pobíhal vítr, občas si pohrával s vločkami. Po chvíli způsobil sněhovou vánici.
Koloušek tisknul hlavičku k mamince, aby
se schoval před hustou chumelenicí. Když
ustala, na bledě modré obloze běželi beránci. Připomínali malé stádo oveček jdoucích
za sebou. V lese bylo hluboké ticho.
Ale za městečkem to jenom žilo. Děti
na nic nečekaly. Vytáhly sáňky, lyže, brusle. Oblékly si šály a čepice. Vypadaly jako
malé barevné kytičky, které ale spí dávno
pod sněhem a je jim dobře. Děti sáňkovaly
z kopce dolů jako s větrem o závod. Stavěly
sněhuláky. Bruslily na ledě, koulovaly se.
Všichni se moc těšili na Vánoce - svátky
lásky a pokoje, kdy rodina drží pospolu.
autorka: Karolína Karpfová z 9. A

Zlatý kolibřík

Byla temná noc a přišel čas povídek. Děti
seděly u ohně jako přibité a čekaly, jakou
historku bude dnes děda vyprávět. „Znáte takové ty příběhy, které se vyprávějí už
staletí?“naklonil se dědeček k dětem. Děti
řekly, že ano. „Třeba Perníková chaloupka
nebo Karkulka.“ „Dneska vám budu vyprávět docela jiný příběh, jmenuje se Zlatý kolibřík. Tak už si sedněte a poslouchejte!“ děda
tedy začal vyprávět.
Za devatero řekami a devatero horami
se rozkládalo království krále Jindřicha.
Přesně uprostřed tohoto území se tyčil veliký hrad se spoustou věží, které byly všechny
hnědé až na jednu. V tomto krásném hradě žila s králem jeho milovaná dcera Bára.
Princezna to byla krásná, chytrá a pracovitá.
Když byla Bára malá, její maminka se ztratila. Bára byla od té chvíle velmi osamělá, ale
když jí bylo nejhůře, přišel ji navštívit malý
vrabčáček. Znala ho už od dětství. Kdysi mu
pomohla, když si poranil křídlo.
V nejvyšší zlaté věži král ukrýval to nejvzácnější ze svého majetku, Zlatého kolibříka. Nebyl to jen tak ledajaký kolibřík, byl
kouzelný. Nejenže přinášel království slávu
a majetek, ale také ho chránil před nemocemi a válkami. Král Jindřich byl pyšný na
kolibříka, někdy až moc. Všude vykřikoval,
že má nejmocnější sílu světa. To se mu však
stalo osudným.
„Kolibřík byl ukraden!“ křičel vrchní
strážný, když běžel chodbou až ke králi.
„Stůj! Vysvětli, co se tady děje?“ s poklidem
řekl král. „Celou noc jsem očka nezamhouřil. Nikdo večer ani ráno ve věži nebyl. Naposledy já, když jsem šel kolibříkovi vyměnit
vodu, ale to už byl pryč!“ řekl roztřeseným
hlasem strážný. Král vypadal, jako by nevnímal. „Otče, jsi v pořádku?“ vstoupila do
místnosti králova dcera Bára. „Co se děje?“
Sluha jí převykládal celý rozhovor mezi králem a strážným. Bára nevěděla co říct, ani
co si pomyslet. Nakonec řekla: „Najdeme
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ho! Řekni, otče, kde jsi k němu přišel?“ Bára
se dozvěděla z jeho koktání, že ho dostal za
záchranu od čarodějnice v Horách Spiritů.
Hned co to dořekl, šla si sbalit věci. Tatínek
ji nechtěl pustit, ale princezna se nedala, a
tak počkala do temné noci a vydala se na
cestu tajně.
Věděla, kam má jít. Kdysi tam projížděli,
když jeli na letní zámek. Něco je tam potkalo, nějaký tvor a odnesl si její maminku. Byla
malá, a tak si to už moc nepamatuje. Od té
doby je zakázané chodit na ono místo. Překvapivě se nebála toho tvora, dokonce se i
těšila, až ho spatří a dozví se, kde je její matka.
Cesta byla dlouhá, pomalu se blížila k
močálům Mortuus. Bylo to tajemné a nebezbečné místo, plné nástrah. Bára to moc
dobře věděla. Znala pověsti o močálech.
Když se podívá do vody, uvidí oběti válek a
nehezkých činů všech lidí. Bára byla v polovině močálů a začala mít strach. Slyšela
hlasy lidí, které přicházely z tůněk. Už to nemohla vydržet. Pohlédla do vody a uviděla
to. Chtěla jim pomoci, a tak natáhla ruce a
přiblížila se blíž. Najednou ji něco popadlo.
Bára si uvědomila, co dělá, rychle vytáhla
ruce z vody a běžela, co jí nohy stačily. Vyběhla z močálu a ohléhla se. Uviděla jen zelenou ocasní ploutev s ostny a bradavicemi
mizící ve vodě. Oddechla si a pokračovala
dál.
Došla k horám. Pohlédla na vrcholek
hory, obalené v peřině sněhu. Podívala se na
vršek hory, kde stála malinkatá chaloupka.
„To bude ono!“ vykřikla. Stoupala výš a výš.
Zimu nevnímala a ani neměla strach, protože to byla statečná dívka. Došla přes vichřici
k roubené chaloupce a vstoupila dovnitř, ale
nikde nikdo. Nevěděla, co si počít. Řekla si,
že počká. Byla velmi unavená, a proto si sedla na pohovku a usnula.
Spala celý den. Vzbudila se až večer, když
ucítila teplo ohně a vůni polévky. Rozhlédla
po místnosti a uviděla čarodějku stojící u
krbu. „Jez! Budeš to mít studený!“ neohrabaně podala čarodějka Báře lžíci. Bára neměla na jídlo ani pomyšlení. Hned ji začala
zahrnovat otázkami. Čarodějnice ji zadržela a řekla: „Vím, proč jsi tu, ale to, co chceš,
nemám.“ „Můžete mi alespoň pomoci?“ otázala se Bára. Čarodějka se na ni podívala a
sdělila jí: „Pokud chceš pomoci, dej mi něco
tvého, z čeho bych mohla dělat kouzla.“ Bára
se zatvářila s otazníkem v očích. Čarodějka
pohléhla na její vlasy a řekla: „Tvé vlasy by
mohly stačit.“ Nejdříve se Báře do toho moc
nechtělo, ale řekla si, že jsou to jen vlasy. Čarodějka jí podala nůžky. Bára svoje hnědé,
dlouhé vlasy utřihla a podala čarodějnici.
Čarodějka vlasy hodila do ohně, zakoukala
se do něj a pak řekla: „Nejspíše v tom má
prsty tvor známý pod jménem Ignis. Rád se
proměňuje v člověka a krade lidem majetek.
Rozhodně to bude on!“ „Kde žije?“ otázala
se Bára. Čarodějka ihned odpověděla: „Teď
nejspíše bude v jeskyni v hlubině lesa Fatales. Tam ho najdeš!“ Čarodějka jí podala
lahvičku se zelenou vodou a povídá: „Vypij
ji, až ti bude nejhůř!“ Bára dojedla polévku,
poděkovala a vyrazila. Cestou do lesa slyšela

zpěv svého kamaráda vrabčáčka. Byla za to
ráda, že ji někdo doprovází, alespoň nebude
sama.
K lesu to bylo daleko, ale cesta jí ubíhala rychle. Přemýšlela o tvorovi jménem Ignis a o mamince. Dorazila na místo, které jí
popsala čarodějnice. Vešla do lesa. Byl plný
krásných květů, stromů a zvířat. Tohle si nepředstavovala jako doupě toho nebezpečného tvora, před kterým ji varovala čarodějka
ještě před odchodem. Ale později, když šla
hlouběji do lesa, změnila názor. Najednou se
z krásného lesa stalo nehezké místo bez života. Na zemi rostly šedé houby, ze kterých
tekl odporný sliz. Slunce zahalila mlha a teplo vystřídal mráz. Bára dostala strach. Odvahu jí jen dodával malý ptáček po jejím boku.
Když došla do nejhlubší části lesa, uviděla velikou jeskyni. Zastavila se před ní.
Bára byla vystrašená. Koukala se dovnitř, ale
neviděla nic, jenom tmu. Rozdělala oheň a
zapálila pochodeň, kterou si sama vyrobila.
Ještě jednou se zarazila a vzpomněla si na
lahvičku se zelenou vodou. Vytáhla ji a vypila. Dodala si odvahu a vyrazila.
Slyšela jen své kroky. Po chvíli chůze
dorazila do velikého skalního sálu, který byl
osvětlený a ve kterém byly všude po zemi
hromady nakradených šperků, diamantů
a zlata. Bára na chvíli ztratila hlavu, nikdy
tolik zlata neviděla, ale nakonec se vzpamatovala. Rozhlížela se po jeskyni, hledala
Zlatého kolibříka, ale nikde ho neviděla. Najednou něco uslyšela. Jako by se někdo probouzel. Zpoza největší hromady zlata vylezl
nějaký tvor. Bára na něho koukala a zdálo se
jí, že ho zná. Byl to on, který jí vzal maminku! Tvor se pořád protahoval, kroutil a zíval.
Poté zpozorněl a všiml si, že má návštěvu.
„Dědo, že se jí nic nestane?“ promluvilo
nejmladší dítě. „Musíš pozorně poslouchat!“
odpověděl děda na otázku. „Neodpověděl jsi
mi!“ naléhal chlapeček. „Poslouchej a už si
sedni! Takhle se nikdy nedostanu ke konci!“
řekl děda a pokračoval v příběhu.
„Kdo jsi, dívko?“ řekl tvor. „Měl bys mě
znát! Ukradl jsi mně matku a Zlatého kolibříka, který chránil království!“ řekla tvorovi
rozrušená dívka. „Co se opovažuješ, ty nevíš,
kdo jsem? Jsem Ignis, nejděsivější tvor na
světě a teď i nejmocnější díky vašemu kolibříkovi! Můžu se změnit v jakéhokoliv člověka, zvíře nebo tvora!“ představil se. Ignis
se přiblížíl blíž. Až teď Bára pořádně viděla
tvorův vzhled. Jeho dračí hlava byla hrozivá,
ale tělo se spíše podobalo hadovi. Všude na
těle měl ostny špičaté a ostré jako břitva.
Tvor nebyl veliký, ale protože se vznášel, vypadal mohutnější.
Náhle Bára uslyšela hlas. Zněl jí jako
hlas, který znala. Přiletěl k ní její kamarád
vrabčáček. Byl tak malý, že si ho Ignis nevšiml. Sednul si Báře na rameno a napovídal
jí: „Báro, jsi chytrá dívka, vymysli na Ignise
lest!“ Bára se nejdříve divila, že rozumí ptačí řeči, ale vzpomněla si na lektvar, který jí
dala čarodějka. Po několika minutách, co
to ptáček dořekl, Báře hned projela hlavou
myšlenka.
„Nevěřím, že jsi tak mocný, jak tvrdíš!“
řekla Bára. „Jak to myslíš? Vždyť se dokážu
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změnit třeba v obra!“ Jak to Ignis dopověděl, změnil se v toho největšího a nejhrozivějšího obra. „No jo, ve velkého obra se umí
změnit kdekdo!“ pověděla lstivě Bára. Obr
se rozzuřil. Začal kopat do hromad zlata,
křičet jako na lesy. Vtom popadl Báru do
rukou a pevně ji stiskl. Bára měla strach a
pevný stisk ji začínal bolet. „Jak bych ti měl
dokázat svoji nepřemožitelnost?“ podíval se
na ni rozzlobeně Ignis. Bára tichým hlasem
řekla: „Změň se v něco malého, to každý
nedokáže, třeba v malého mravence!“ Ignis
se poškrábal na hlavě. Nejdříve na Báru naštvaně koukal, ale protože Ignis byl hloupý,
moc se nad tím nezamýšlel a učinil, co mu
Bára řekla. A na to právě Bára čekala. Pomalu si z brašny vyndala prázdnou lahvičku, ve
které měla zelenou vodu od čarodějky. Ignis
se začal proměňovat, a tak Báru dal na zem.
Bára se lstivě dívala a čekala, až se Ignis promění. Když se konečně změnil v mravence,
Bára ho rychle vzala do ruky a hodila do
lahvičky.
Z čista, jasna se objevila čarodějka. „Podej mi tu lahvičku s Ignisem, vím, co s ním
mám udělat,“ řekla čarodějka. Bára tedy tak
učinila. Chvíli se nic nedělo, čarodějnice jen
koukala na lahvičku, ale pak začala něco říkat. Znělo to jako velmi starý jazyk. Plameny v lampách se začaly ztrácet a ochladilo
se. Naráz vše ztichlo a plameny svítily jako
před tím. Bára se podívala na čarodějku a
lahvičku. „Kde, kde je Ignis?“ zakoktala Bára.
„Poslala jsem ho tam, kam patří!“ odpověděla čarodějka. Bára se rozhlédla po jeskyni,
všechno zlato bylo pryč, jen uprostřed sálu
stála zlatá klec se Zlatým kolibříkem. Ale
to nebylo vše. U vchodu stála nějaká osoba.
Bára ji neviděla proti světlu. Pohlédla na
čarodějku, ta se na ni jen usmála a pomalu
zmizela. Bára šla blíže k osobě. Najednou
se rozeběhla, poznala ji, svoji ztracenou
maminku. Nemohla uvěřit svým očím. „Kde
jsi byla, maminko, tak dlouho, kde?“ otázala se s brekem Bára. „ Byla jsem ti vždy na
blízku!“ odpověděla maminka. Bára se zamyslela. „ To jsi byla ty, celou dobu jsi byla
vrabčáček, který mě utěšoval, když mi bylo
smutno,“ uvědomila si Bára. Maminka jen s
pláčem přikývla. Obě se objaly.
Po dlouhém objetí a prožití té radostné
chvíle se vydaly na cestu domů. Les byl jako
vyměněn. Cesta jim ubíhala rychle, když si
povídaly a doháněly ztracený čas. Bára si s
maminkou povídala celou zpáteční cestu.
V království je vítali se slávou. Kejklíři
hráli na nástroje, lidé se radovali a slavili.
Bára s maminkou kráčely směrem ke hradu.
Král Jindřich se dozvěděl, že dcera získala
zpět nejen kolibříka, ale i ztracenou maminku, a tak je nedočkavě vyhlížel z okna. Bára
a její matka běžely za králem. Zase byli rodina. Zlatého kolibříka dali na jeho místo, do
zlaté věže. Opět je chránil kouzelnou mocí.
V království se žilo zase dobře a Bára byla
šťastná, jako nikdy nebyla.
„To byla ale hezká pohádka,“ řeklo jedno
z nejstarších dětí. „ Povíš nám ještě jednu,
dědečku?“ „ Ne, až třeba někdy jindy. Teď
jděte spát. Dobrou noc!“
autorka: Markéta Veverková, 9. A

Z polické mateřinky...

…Vás chci osobně pozdravit a zároveň
se společně s Vámi zamyslet nad vším, co se
v poslední době v naší mateřské škole změnilo, zlepšilo, ale i nad tím, co se mi změnit
nepodařilo a co mě při práci ředitelky velmi
trápí.
Červen, konec školního roku, prázdniny,
dovolená...Toto období patří k oblíbeným
hlavně u dětí, rodičů, ale samozřejmě i u nás,
pedagogů. Za více než 30 let praxe v práci
s těmi nejmenšími se v tomto období trochu
nostalgicky ohlížím zpět, bilancuji, jaký byl
ten uplynulý školní rok, co se povedlo, co se
nepovedlo, nebo co se mělo udělat jinak:
Jedno vím jistě: každý rok je jiný a tento
fakt ovlivňuje:
yy složení skupiny dětí a jejich rodičů, kteří
mají své nároky (mnohdy neúměrné, ale
někdy i velmi nízké), požadavky (mnohdy
nesplnitelné, ale také třeba vůbec žádné),
představy (někdy zcestné, někdy až moc
jasné). Při sebevětší snaze se nelze zavděčit všem.
yy finanční situace školy - finanční potřeby
na personální zajištění se mění každý rok
dle politického vývoje v naší společnosti
a ovlivňuje jej hlavně náklonnost právě
úřadujícího ministra školství k předškolnímu vzdělávání ( a že jich v poslední
době nebylo málo). Všichni víme, že předškolní vzdělávání v posledních letech
mezi politické priority příliš nepatřilo,
přestože mateřinky díky babyboomu
praskají ve švech a z toho logicky vyplývá,
že by bylo potřeba více peněz na mzdy.
Bohužel, opak je pravdou. Jediným řešením bylo, že se v rámci úspor zvýšil počet dětí ve třídách a tím i počet dětí na 1
učitelku, ale o financích nemůže být řeč.
(o vlivech „velkokapacitní výchovy“ na
psychiku dětí i učitelů mluví každý erudovaný psycholog, bohužel marně, v tomto
směru je naše politická ministerská scéna
značně nedoslýchavá).
yy materiální zajištění - to je závislé na příspěvku zřizovatele, se kterým nemáme u
nás v Polici nad Metují problém. V rámci komunikace vždy srovnáme priority a
potřeby MŠ, samozřejmě dle finančních
možností rozpočtu města.
yy personální zajištění – snažím se o to, mít
kolem sebe tým pracovníků pracujících
dle potřeb školy minimálně na 100%.
yy další sebevzdělávání pedagogů a přizpůsobení se novým trendům ve vzdělávání
dětí předškolního věku – v naší MŠ toto
patří k povinnostem každého pedagoga,
učitelky i učitel mají svůj osobní plán dalšího vzdělávání a dále se řídíme plánem
školy, ředitelka určuje priority v dalším
vzdělávání - v současné době je plán zaměřen na logopedii , předtím to bylo např.
na vytvoření systému environmentální
výchovy s potřebným vybavením a zázemím.
yy spolupráce dalších partnerů MŠ, což
jsou především školské instituce jako ZŠ,
školská poradenská zařízení SPC, PPP
z Náchoda, spolupráce ze swidnickou
mateřskou školou, dále to jsou neškolská

zařízení - domov důchodců a DPS , Mateřské centrum Mamina a nová, poměrně
obsáhlá spolupráce s firmou Agro Česká
Skalice.
Ve školním roce 2013 – 2014 jsme měli
největší radost z nově vybudovaného zázemí zahrady v zadní části MŠ. Zapojení do
projektu Malý zahradník přineslo do dalšího
vzdělávání dětí nový prvek hlavně v tom, že
vše, co jsme se doposud pouze učili dle obrázků, knih a znali z vyprávění, nyní můžeme
vyzkoušet naživo, přímo samy svým přičiněním. Prostor nově vybudované učebny
umožňuje dělat činnosti, na které doposud
nebylo možné ani pomyslet: děti mohou
vlastníma rukama sázet rostlinky do záhonků, pozorovat proměny bio odpadu v kvalitní
hlínu, prohlédnou si zblízka broučky, kamínky, trávu, žížaly a jiné zahradní atributy, se
kterými děti, žijící v panelových bytech, moc
často do styku nepřijdou. Vrbové domečky
jsou zase bezvadným odpočinkovým a hravým zázemím pro děti. Děti se mohou vyřádit, uvolnit, proběhnout, ale také se zároveň
přirozeně a neformálně něco naučit.
Další radost mám z nově vybudovaných
umýváren na 2. budově a těším se, že teď o
prázdninách zbudujeme tytéž i na budově 1.
Třída Kopretinek dostane zaslouženě novou
podlahu. Nic ale nebude samo, prázdniny
neprázdniny, dovolená nedovolená , někdo
musí třídy vyklidit, po náročné přestavbě
uklidit. Přestože budeme v době uzavření
pracovat, těšíme se všichni.
Dále se podařilo vybavit další 2 třídy novými pianiny, takže se již nemusí třídy komplikovaně stěhovat, pokud si chtějí zazpívat
s klavírem.
Radost mám ze sborečku Javorníčku,
který nás letos prezentoval poprvé pod
vedením kolegů Míši Ficencové a Filipa Ticháčka na přehlídce pěveckých sborů v Hronově – na „Hronovském skřivánku “, a díky
spolupráci s pí Ilonou Brahovou vystoupil i
v novém oblečení s logem Javorníčku. Tady
bych chtěla poopravit mylnou informaci
z minulého Polického měsíčníku, že jsme se
Hronováčku zúčastnili letos poprvé. Nikoli:
Dřívější sboreček Brouček se již střídavě
zúčastňoval této přehlídky od r. 1993 do r.
2004 pod vedením paní učitelek Lenky Noskové, Lenky Svatoňové, Aleny Švorčíkové a
Jany Valterové, ale po odchodu těchto jmenovaných nebyl nikdo kompetentní z pedagogů, kdo by sboreček vedl dál. Takže nastala
delší pauza, na kterou se nám nyní podařilo
znovu navázat.
Gratuluji Kateřině Rajsové, že zdárně
ukončila Bc. studium logopedie, a tím pádem
můžeme plánovat další zlepšení logopedické
péče v naší MŠ. Paní učitelka Lenka Šimková absolvovala další vzdělávání pro logopedickou práci s dětmi – kurz pro logopedické
preventisty. Paní učitelka Iveta Vítková se od
září chystá v rámci doplnění kvalifikace na 3
leté studium předškolní pedagogiky.
Mám radost, když vidím, že naše děti se
ve svém vzdělání posunují , umí, znají, chtějí
… Paní učitelky i pan učitel pracují ve spolupráci s rodiči i na individuální péči pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami, naučily se tvořit Individuální vzdělávací plány

pro tyto děti. Trápí nás ale vysoké počty dětí
ve třídách, které hlavně pro tyto děti nejsou
ideální.
Je toho mnohem a mnohem víc, co děláme každodenně, automaticky, samozřejmě.
Škála aktivit a činností je velká, můžete se
s ní seznámit na www.mspolice.cz Zde je
dostupná i fotogalerie z různých akcí školy.
Vždy mám radost, když rodiče za mnou
přijdou osobně s nápadem, s kritikou, s dotazem, ať už osobně anebo emailem. Ano, je
řada věcí, které lze změnit, zlepšit, řešit a je
dobré si to říci, vysvětlit . Taková komunikace vždy přinese své ovoce.
Co mě ale trápí každý školní rok, je vždy
srážka s neúctou, s nepochopením, s arogancí, se sobeckým prosazováním vlastních
zájmů, s přístupem typu „školku platím, tak
to bude podle mého“!, s celkovou degradací
naší práce. Už bych měla být za ta léta zvyklá, otrlá, ale snahy typu „jedna paní drbna
z náměstí všechno ví, všechno zná a všude
byla“ (jenom ve školce asi evidentně ne!), ty
mě vždycky dostanou. Např.„ ty učitelky by
měly dělat to a to, proč to dělají takto, já bych
to dělala úplně jinak“.Setkání s chronickými
stěžovateli, kterým se nezavděčíte prostě
ničím a nijak, nikomu síly také nepřidá, ale
i to už patří, bohužel, k mé práci a kdo dělá
s lidmi a pro lidi , ví, o čem mluvím.
Květen a červen byl tradičně nabitý, začínal besídkami pro maminky, pokračoval
Dnem dětských radostí, děti z 2. budovy byly
na exkurzi Play Broumovsko a HZS ve Velkém
Poříčí, děti z 1. budovy výletovaly na farmě
Wenet v Otovicích. Přijali jsme a pohostili návštěvu z polské swidnické mateřinky se 45
dětmi. Předškoláci navštívili Základní školu v Polici. Pro obveselení bude 23. 6. v MŠ
Klaun Tú Tú s programem zaměřeným na
dopravu. Policisté z místní služebny přijeli
dětem přiblížit práci policie. Poslední týden
v červnu proběhne poslední hodina předplavecké výuky dětí. Sboreček vystupoval nejen
v Hronově, ale i v Domově důchodců v Polici.
Třída kopretin pro změnu potěšila obyvatele
polického domu s pečovatelskou službou a
Senior klub Ostaš. Na CHKO sledujeme díky
kvalitnímu dalekohledu čápy na komíně u
Keramiky. Měli jsme možnost zabubnovat si
s panem Andršem při akci „Rytmy sběrného
dvora“. Nyní se těším na 25. 6. 2014 v 15.00
hodin na Slavnostní rozloučení s předškoláky v Pellyho domech. Letos jich pro zajímavost z naší MŠ do školy odchází pouze 22, ale
v příštím roce jich bude 47. Je to pěkný pocit, když vidíte, jak z malých 3 letých špuntů,
kteří do MŠ přišli vystrašení, uplakaní, jsou
šikovní školáci. Naše paní učitelky a náš pan
učitel na tom měli jistě nemalý podíl. Snad i ti
nejzarputilejší kritici v této chvíli připustí, že
ta školka je snad opravdu k něčemu dobrá.
Chtěla bych na závěr popřát všem dětem pěkné prázdniny plné sluníčka, pohody
a mnoho hezkých veselých chvil prožitých
právě s rodiči, kteří jsou celoročně pracovně
vytíženi.
Svým zaměstnancům hezkou dovolenou,
klid, pohodu a odpočinutí, načerpejte síly,
které budete jistě v září potřebovat.
Vaše ředitelka MŠ na sídlišti
Dana Baláková
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Školní projekt ve staré škole Dřevěnce

Ve dnech 2. - 5. června 2014 mohl náhodné kolemjdoucí u staré polické školy
Dřevěnky překvapit nebývalý shon a ruch.
Do školy proudily skupinky žáků zdejší základní školy. Ze školní třídy se rozléhal hlas
učitelů a práskání rákosky. Na zahradě se
pohybovala děvčata v historických kostýmech a prala v neckách prádlo. Celá tato
nezvyklá podívaná byla završením školního
projektu, který ve spolupráci s Regionálním
muzeem v Náchodě připravili sami žáci z 8.
a 9. tříd Základní školy v Polici nad Metují.
Na počátku celého projektu byla snaha
co nejvíce oživit jednu z nejzajímavějších
památek v Polici nad Metují – starou patrovou roubenou školu z roku 1785. V ní se
podařilo v loňském roce nainstalovat vedle
dosavadní malé školní třídy ještě druhou
velkou školní třídu s kapacitou 26 míst.
V patře je pak od loňska zásluhou členek

Exkurze 7. A

V květnu a červnu se třída 7. A zúčastnila několika exkurzí v našem městě
a okolí. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Ing. Vasilu Bučokovi, řediteli
TS, za umožnění prohlídky ČOV a panu
Petru Scholzovi, který nás celou čističkou provedl a věnoval se dětem. Na tuto
exkurzi jsme navázali návštěvou Muzea
papírových modelů. Zde patří velký dík
slečně Bc. Martině Váňové, která pro děti
připravila téměř tříhodinový program
formou různých soutěží. Dále jsme navštívili interaktivní výstavu Play Broumovsko, která je instalovaná v prostorách bývalé přádelny akciové společnosti
Veba v Broumově. Velice vydařenou a
zajímavou exkurzí byla návštěva farmy
v České Metuji, kde jsme viděli robotickou stáj s kravami, bioplynovou stanici,
také prostory, kde jsou umístěna telátka,
dále lamy nebo i čápi. Děkuji za zařízení
paní Markétě Machové za MAS Stolové
hory, která nás doprovázela, a především
panu Ing. Jaroslavu Ládovi, předsedovi
ZD Ostaš, za velmi zasvěcený a srozumitelný výklad.
Vilma Scholzová

Cechu panen rukodělných nainstalovaná
i ukázka dobového bytu z počátku 20. století a zároveň byla zpřístupněna i zahrádka za školou. Celá budova se tak přiblížila
podobě, kdy v přízemí byly
dvě školní třídy a v patře byty
učitelů.
Projekt na oživení staré
školy se začal rodit za milého
přispění paní starostky Idy
Jenkové na jednání školního
parlamentu v dubnu tohoto
roku, kde byla žákům nabídnuta možnost využít tento
prostor k výuce, popřípadě k
řetězovému provázení. Iniciativy se pak chopil učitel Karel
Šimek a pracovník muzea Jan
Tůma, kteří se žáky připravili
pedagogický projekt, v rámci
kterého dobrovolníci z 8. a 9. tříd připravili
program pro své spolužáky. Na základě dodané literatury a pracovních listů vybraní
žáci nastudovali dějiny školy, i to jak se tehdy učilo a žilo. Dobové oblečení si opatřili
doma, část ho laskavě zapůjčila paní Steinerová a zbytek zajistil Karel Šimek v půjčovně divadelních kostýmů v Hronově.
Starou školu pak postupně navštívily všechny školní
třídy prvního i druhého stupně polické základní školy. Ve
školní třídě se mohli žáci vžít
do pocitů svých předchůdců před více jak sto lety. Pod
dohledem přísného pana učitele či učitelky si vyzkoušeli
slabikování, psaní a počty.
Dozvěděli se od nich ale i o
zvláštnostech tehdejšího vyučování a školní docházky. Nezapomenutelnou atmosféru
starého školního vyučování
vytvářeli sami žáci-průvodci,
kteří téměř profesionálně zahráli nejen roli učitelů, ale i
neposlušných žáků. Ke slovu
tak přišla i rákoska, oslovská
lavice nebo klečení v koutě.
Ve starém bytě v patře se
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pak malí návštěvníci dozvěděli, jak se žilo
před sto lety bez tekoucí vody, elektřiny a se
suchým záchodem. Mohli vidět primitivní
ledničku na led, nočník pod postelí i vybavení kuchyně. Někteří ze žáků – průvodců i
zde podali vynikající herecké výkony, mnohým se do paměti zvláště vryla postava nerudného dědečka.
Poslední byla zastávka na zahrádce
za starou školou, kterou oceňovali zvláště žáci prvního stupně. Zde si mohli totiž
vyzkoušet praní na valše za pomocí mýdla
s jelenem, praní v pračce kejvačce, ždímání
a věšení prádla. Pro žáky byla také připravena malá rukodělná dílnička, kde si mohli
vyrobit primitivní hračky z materiálů, které
byly dostupné dětem v minulosti - z klacíků,
provázků a ústřižků hadříků.
Průběh i výsledky celé této akce lze
hodnotit veskrze pozitivně. Dík a obdiv patří především žákům 8. a 9. tříd, kteří se do
projektu dobrovolně zapojili. Můžeme se
jenom těšit na příští školní rok, kdy se snad

podaří podobně úspěšný projekt zopakovat. Byl by to pěkný začátek nové tradice.
Zkušenosti získané při realizaci tohoto pilotního projektu se také nepochybně projeví při přípravě dalších muzejních aktivit a
nabídek muzejních programů i pro ostatní
školy v regionu.
Jan Tůma, regionální muzeum Náchod

Tým polické základky jede na republiku OVOV

Opravdu skvělého sportovního úspěchu
dosáhlo v závěru školního roku družstvo
našich žákyň a žáků v desetiboji. Po vítězství v okresním kole vybojoval náš tým prvenství i v kole krajském, které se konalo
16. června v Hradci Králové. V silné konkurenci 11 týmů nasbírali naši borci o pět
set bodů více, než druhý, hradecký, výběr a
vybojoval si tak postup na republikové finále. To se bude konat v Praze na strahovském
stadionu začátkem září.
Je to poprvé, kdy z naší školy jede na
finále Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů celý tým. Již dvakrát jsme na Strahově byli s jednotlivci, ale až nyní se nám
podařilo poskládat tak silnou skupinu, že
nenašla v kraji přemožitelů.
OVOV je dlouhodobá soutěž silových a
dovednostních disciplín. Jejími patrony jsou
zlatí olympionici Robert Změlík a Roman
Šeberle. A nejenom s nimi, ale i s řadou dalších výrazných osobností z oblasti sportu,
se budou moci naši žáci na Julisce potkat.
Kromě náročného dvoudenního sportování
je čeká i bohatý doprovodný program. Vše o
tomto projektu, výsledky a fotky z minulých
akcí, naleznete na www.ovov.cz
Za - po našem soudu velkým - úspěchem žáků stojí velmi solidní výkony jednotlivců. K bodovým tahounům polického
výběru patří Katka Šefcová a David Bega.
Ale nějakou svoji Kačku a Davida mají
všichni. Je to soutěž týmová a tak je velmi
důležitá celá sestava, která společně sbírá
bodíky. Na našem postupovém bodovém
zisku se v hradeckém sedmiboji podíleli:

5 143 b.
David Bega		
de a jak „na koleni“ děláme třeba atletiku
Roman Ducháč		
4 699 b.
u nás. O to víc klobouk dolů před výsledky,
Katka Šefcová		
4 609 b.
kterých jsme dosáhli. Ale to je trochu na jiSaša Žiga			
4 545 b.
nou notu.
Veronika Gajdošová
3 863 b.
Dovolte mi závěrem využít této příleBára Meierová		
3 773 b.
žitosti k poděkování všem našim žákům,
a záda jim jistili, svými body, Filip Rie- kteří se sportování nevyhýbají, účastní se
ger / 4 217 b./ a Lucka Rotterová / 3 480 b./ školních soutěží a kol a řada z nich pak reSoutěži OVOV a jejím disciplínám se vě- prezentuje školu na okresních a krajských
nujeme při hodinách tělocviku průběžně finále. Šanci mají opravdu všichni – stačí
po celý školní rok. Každý žák školy má svůj jenom chtít.
bodový účet a může si tak porovnat svoji
Přeji všem pohodové prázdniny. Vyuvýkonnost se žáky nejen naší školy. Máme žijte jich nejen k lenošení, ale také ke sporřadu dětí se zajímavými výkony a také ony tování všeho druhu – každý pohyb dobrý.
byly zařazeny do širšího výběru na září a Hlavně pro vás. Hezké léto !
uvidíme, jaká bude situace po prázdninách.
Petr Jansa, kabinet TV
Šanci mají všichni oslovení.
Závěrem bych chtěl poděMATEMATICKÉ HLAVOLAMY
kovat všem našim sportovním
(tentokrát jednodušší)
reprezentantům za dobrou
Pomocí libovolných aritmetických operací s čísly
práci a to nejen na těchto zá(jako
například +, – apod.) si procvičte svoje matematické
vodech. Je jasné, že ti nejlepší
dovednosti při řešení následujících úloh se stovkou:
sportovci nejsou výsledkem
1) Vyjádřete číslo 100 použitím pěti jednotek.
pouze školního sportování, ale
2) Vyjádřete číslo 100 použitím pěti trojek.
rostou v různých sportovních
3) Vyjádřete číslo 100 použitím jen pěti pětek.
oddílech a klubech pod vede4) Vyjádřete číslo 100 pomocí čtyř stejných číslic.
ním dobrovolných trenérů. A
5) Vyjádřete číslo 100 pomocí šesti stejných číslic.
také jim patří moje poděko6) Mezi číslice (skupiny číslic) 1 2 3 4 5 6 7 vložte znavání.
ky + tak, aby součet čísel byl 100.
Za letošní školní rok jsme
Uveďte co nejvíce možných vyjádření.
se vícekrát podívali nejen na
Vaše řešení zašlete nejpozději do 15. července 2014 na
okresní, ale také na krajská
adresu: janecekf@cbox.cz
finále. Objeli jsme řadu obcí
Některá řešení budou uveřejněna v příštím čísle Poa měst za sportováním. A tak
lického měsíčníku, správná a nejpočetnější řešení budou
trochu vidíme, v jakých pododměněna.
mínkách mohou trénovat jinFrantišek Janeček

Obdivuhodné 105. narozeniny Sira Nicolase Wintona, zachránce více než šesti
stovek československých dětí před hrůzami
2. světové války, si v rámci programu Děkujeme, pane Wintone připomněla i česká veřejnost. Jedním z čestných narozeninových
darů byl jeho portrét, který vytvořila Sabina Knetlová, žákyně 3. ročníku oboru Propagační design Střední školy propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Obraz

předala delegace z poříčské školy 20. května v průběhu slavnostního večera na počest
Sira Wintona v pražském kině Lucerna. V
rámci programu vystoupily také známé
osobnosti kulturního a společenského života - Klára Issová, Braňo Holiček, Tereza
Brodská, Stanislav Zindulka, Věra Čáslavská a za zachráněné děti například Milena
Grefellová-Bainesová. O akci informovala
diváky ve svých hlavních zpravodajských
pořadech i Česká televize.
K vytvoření portrétu této mimořádné
osobnosti talentovanou studentku Sabinu
Knetlovou přivedlo zhlédnutí působivého
dokumentárního filmu režiséra Mateje Mináče Síla lidskosti - Nicolas Winton. V obrazu
se snažila vyjádřit především jeho vnitřní
sílu, dobrotu a skromnost. Ale dejme slovo
samotné autorce portrétu: „Oslavy neuvěřitelných 105. narozenin Nicolase Wintona se
zúčastnila spousta žáků základních i středních škol, kteří pro jubilanta napsali dopisy
nebo sbírají podpisy pro udělení Nobelovy
ceny za mír. I já jsem měla tu čest se této významné akce zúčastnit, jelikož jsem namalovala portrét Nicolase Wintona. Této možnosti si velice vážím a jsem ráda, že jsem
touto cestou mohla Siru Wintonovi vyjádřit
svůj obdiv k jeho velkým činům.“
Dnes je příběh Wintonovy záchranné

Obraz pro Sira Nicolase Wintona vznikl ve Velkém Poříčí

akce známý po celém světě. Prezident
Václav Havel mu předal Řád Tomáše Garrigua Masaryka, královna Alžběta II. ho povýšila do šlechtického stavu a americký Senát
i Kongres ho ocenil rezolucí. Nejen v České
republice se mnozí studenti rozhodli jít v
jeho stopách a udělat něco dobrého. Na 250
000 jich také podepsalo petici, aby mu byla
udělena Nobelova cena míru.
Sir Nicolas Winton plní roli neokázalého a vnitřně pravdivého vzoru pro dnešní
mladé lidi i svým mottem: „Všechno se dá
uskutečnit, když to není vysloveně nemožné, když na to člověk zaměří svou mysl a
když je rozhodnutý, že to udělá.“
Autorem snímků je Milan Hencl.
Mgr. Renata Lelková
SŠPTP Velké Poříčí, www.ssptp.cz
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Květinový den 2014 v náchodském regionu

Ve středu 14. května žáci základních a
středních škol společně se skauty nabízeli
kolemjdoucím po celém našem regionu kvítky měsíčku lékařského s tyrkysovou stužkou
– symboly boje proti rakovině. Letošní zaměření sbírky bylo více než aktuální – prevence
nádoru plic, který má ze všech nádorových
onemocnění nejvyšší úmrtnost. Cigareta je
bohužel součástí každodenního života mnoha dospělých. Ale co je obzvlášť varující, i
života mnoha mladých lidí, dokonce i dětí!
Členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině, která již 20 let působí na poli protinádorové prevence, připravili celou sbírku
ve spolupráci s patnácti školami a skauty
v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a
Jaroměřska.
A jaká je konečná bilance letošní charitativní sbírky na Náchodsku? Celkem bylo
prodáno 10 754 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno 227 993 Kč.
V porovnání s loňským rokem je to o 483
kvítků a o 11 405 Kč více! Je to úctyhodný
výkon, za kterým stojí obrovský kus práce
členů Ligy proti rakovině Náchod i spolupracujících subjektů. Největší pochvalu ze škol
si právem zaslouží Obchodní akademie Náchod, která díky svým žákům a pedagogům
přispěla do sbírky částkou 30 894 Kč, druhá byla Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotní škola Trutnov s 29 982 Kč
a na třetím místě se umístila Střední škola

propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
s 29 701 Kč. Výborného výsledku dosáhlo
také Městské gymnázium a střední odborná
škola Úpice s nejvyšším vybraným průměrem na 1 kytičku 23,06 Kč a náchodští skauti
s 22,05 Kč.

Konec školního roku je každoročně spojen s maturitními zkouškami, a to jak školními, tak i státními. Letošní praktická maturitní zkouška oboru Propagační design
měla prokázat, jak jsou studenti schopni
zpracovat zajímavé a obtížné zadání související s nadcházejím výročím ukončení
druhé světové války. V rámci této zkoušky žáci navrhovali putovní výstavu a další
propagační materiály, tematicky věnované
polskému koncentračnímu táboru Gross-Rosen, který leží nedaleko hranic našeho
kraje. Pro náročnost tématu se praktická
maturitní práce stala projektovým úkolem
na období čtyř měsíců. Během této doby se
maturanti seznamovali s archivními materiály, absolvovali odborné přednášky a jezdili přímo do pracovního tábora.
Završením maturitní zkoušky byla prezentace jednotlivých projektů před komisí., kdy bylo zajímavé sledovat přístup

a individuální vnímání válečné tematiky
mladou generací, pro kterou je toto období
již pouze vzdálenou historií. O citlivosti tématu i pro mladší ročníky však přesvědčila
vynikající práce Víta Zemka, který výstavní
systém povýšil na úroveň uměleckého výtvarného díla. Tato práce společně s dalším
kvalitním návrhem studentky Michaely Syrovátkové bude školu reprezentovat na celostátní soutěži Studentský design 2015. O
přímé realizaci výstavy je uvažováno u návrhu “dobytčáku” Filipa Nádvorníka nebo
minimalistické výstavní expozice Eleny Pecenové. Celkově se vesměs jednalo o zdařilé
návrhy dosahující profesionálních výsledků
a je možno konstatovat, že všechny projekty opět pozdvihly pomyslnou laťku úrovně
maturitních prací na vyšší úroveň.
Slavnostní tečku za celými maturitními zkouškami představuje předávání maturitních vysvědčení absolventům školy.
Letos již podruhé proběhlo v moderním prostředí
nově zrekonstruovaného
školního výstavního sálu.
Studenti čtvrtého ročníku
oboru Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro média
zároveň s absolventy oboru Propagační design byli v
plném očekávání připrave-

Zásadní podíl na úspěšnosti celé náchodské sbírky mají zejména dvě pilné a pracovité organizátorky, „dobré duše“, které se již
mnoho let věnují práci pro Ligu proti rakovině, paní Helena Vomáčková a paní Eva Hrnčířová, samy onkologické pacientky. Dlouholetým předsedou pobočky v Náchodě je MUDr.

Maturitní zkoušky v roce 2014
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Vladimír Müller (foto ze sbírky 04), fotodokumentaci v ulicích pořizuje Ing Helena
Plichtová. Veliký dík také patří pracovnicím
a pracovníkům České pošty Náchod a depa
pod vedením paní Toholové, Šedivé a Novákové, kteří po své pracovní době a nad rámec
svých povinností spočítali obsah vybraných
pokladniček, zpracovali jednotlivé výčetky a
dovezli pokladničky ze sídla náchodské ligy
a zpět.
Za pomoc při sbírce nabízejí členové Ligy
proti rakovině Náchod pro studenty středních škol preventivní přednášky. V této oblasti se náchodské sdružení může pochlubit
pozoruhodnými výsledky. V loňském roce
její členové proškolili na devíti přednáškách
celkem 291 středoškoláků a také 32 pedagogů. Součástí přednášek je vždy i nácvik
samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu
na fantomových modelech. Další významnou
součástí činnosti náchodské Ligy jsou školami velmi žádané odborné přednášky MUDr.
Vladimíra Müllera o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem Rakovina je choroba genů.
Prostě – opět se potvrzuje, že náš region
je oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a
kde má Květinový den každoroční vstřícné
přijetí a podporu. Zároveň je také důležité, že
významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět, například pro Hospic Anežky České
v Červeném Kostelci.
Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod

ni k závěrečnému aktu. Po proslovu ředitele
školy Mgr. Rudolfa Volhejna jim bylo slavnostně předáno maturitní vysvědčení. Jan
Kašpar zpestřil tento slavnostní okamžik
svým hudebním vystoupením a Michaela
Morongová i Elena Pecenová poděkovaly
všem vyučujícím a rodičům. Výborných maturitních výsledků dosáhl Filip Nádvorník,
na jehož maturitním vysvědčení září samé
jedničky. Dojemné chvíle prožívali rodiče
i prarodiče, kteří se těšili z úspěchů svých
potomků.
A kam povedou další kroky maturantů?
Jak do zaměstnání, tak za dalším studiem.
Vít Zemek bude pokračovat ve studiu na
prestižním oboru Ilustrace Ústavu umění
a designu Západočeské univerzity v Plzni
a Elena Pecenová na oboru Performance
Fakulty umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Ostatní studenti v současné době absolvují
přijímací řízení na vyšší odborné a vysoké
školy, např. na Vyšší odbornou školu Václava Hollara v Praze nebo na Pedagogickou
fakultu Univerzity v Hradci Králové. Všem
úspěšným absolventům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně spokojenosti a úspěchů v dalším profesním i osobním životě.
Foto Karolína Kubcová
Mgr. Lívia Součková, Mgr. Vendula Henclová,
Mgr. Hana Hejzlarová a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí, www.ssptp.cz

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU - ANEB Z LAVIC POLICKÉ ALMA MATER

Závěr jarního semestru Polické univerzity volného času byl provázen menšími
komplikacemi z důvodu omluv plánovaných
lektorů. Bohužel, u těchto, často značně angažovaných lidí, je nutno se změnami jejich
pracovního programu počítat, někdy zasáhne i nemoc. Nicméně díky hlavní organizátorce PUVČ, paní starostce Idě Jenkové byly
tyto problémy v podstatě vždy vyřešeny, i
když třeba za cenu změny lektora či posunutí termínů přednášek.
A tak se po více než měsíční přestávce
posluchači opět ve středu 23. dubna sešli
v sále Pellyho domů, aby vyslechli přednášku „náhradního“ lektora, pana Ing. Josefa
Pepsona Snětivého.
Na úvod přišly posluchače potěšit dvě
zpěvačky ze ZUŠ, sestry Karolinka a Kristýnka Skalovy, které za klavírního doprovodu pana učitele Pavla Čapka zazpívaly čtyři
písně ze svého repertoáru. Pak se slova ujal
již pan Ing. Snětivý. Pro drtivou většinu posluchačů asi jméno neznámé, ale ve skutečnosti osobnost velmi zajímavá, muž mnoha
povolání a mnoha koníčků. Působí totiž jako
spisovatel, překladatel, básník a nakladatel, jehož nakladatelství sídlí v obci Řitka
nedaleko Mníšku pod Brdy a kromě toho je
výborným muzikantem a zpěvákem. Jako
muzikant provozuje různé žánry – folklór,
dechovku, jazz, blues, rock a ovládá několik
hudebních nástrojů, mj. zobcovou flétnu,
klarinet, hoboj, saxofon či piano. Se svými
přáteli Miloněm Čepelkou, spoluzakladatelem Divadla Járy Cimrmana a spisovatelkou
a publicistkou Zuzanou Maléřovou pořádá
po celé republice literárně – hudební besedy.
U nás v Polici ve svém zajímavém vystoupení pohovořil o svém životě i o své práci, ale
nezapomněl se zmínit i o svém zájmu o kopanou, kde je velkým fandou Slavie a navíc
přidal i ukázky ze svého umění. Zarecitoval
několik básniček ze svých sbírek poezie, kde
se věnuje často formě haiku, přečetl úryvek
ze své prózy a přidal i hudební ukázky. Tak
jsme si mohli vyslechnout v jeho provedení,
za doprovodu orchestrální nahrávky např.
slavný hit Franka Sinatry z 60. let minulého století Strangers in the Night, kde kro-

mě zpěvu předvedl i příslušné saxofonové
sólo a několik dalších skladeb. Závěrem pak
jsme si mohli prohlédnout výstavku z jeho
autorských knih i dalších knih z jeho nakladatelství. Z přednášky tak mohli posluchači
odcházet snad spokojeni i s „náhradním“
lektorem.
Na závěrečné přednášce jarního semestru PUVČ přivítali posluchači ve středu 30.
dubna dceru slavných umělců minulého
století, operního pěvce Eduarda Hakena a
herečky Marie Glázrové, paní PhDr. Marii
Ulrichovou – Hakenovou. A byla to skutečně

důstojná tečka za jarním semestrem.
Setkání zahájili tradičně mladí muzikanti z polické ZUŠ. Tentokrát to byl pěvecký
soubor Studánečka, který nám pod vedením paní učitelky Blažkové a s klavírním
doprovodem pana učitele Čapka předvedl
svůj soutěžní repertoár. Bylo to vystoupení upřímné, úsměvné, dětské a setkalo se
s nadšeným ohlasem. S potěšením sledovala vystoupení i naše lektorka, která má
jistě k hudbě velice blízko a také ona odměnila malé zpěváčky upřímným potleskem.
Ve svém vystoupení pak představila sama
sebe, a také své rodiče. Ti ji vedli již od mládí
k lásce ke knihám, lásce k umění vůbec. Věnovala se krasobruslení, navštěvovala balet
a rytmiku, mnoho času strávila i v Národním
divadle, kam ji brávali rodiče sebou. Nepřáli
si však, aby jejich představení navštívila a
kráčela pak případně v jejich stopách. A tak
dobu představení trávila většinou na vrátnici ve společnosti vrátného. Po ukončení
gymnázia studovala na Filozofické fakultě
jazyky a poté na FAMU filmovou vědu a dramaturgii. V současné době zastává funkci zástupkyně starosty v městské části Praha 5.
Její otec, volyňský rodák, byl od roku 1941
členem opery Národního divadla a patřil
k největším postavám operního souboru,
kde jeho bas zazněl v mnoha operách (nezapomenutelné jsou jistě jeho role Kecala ve
Smetanově Prodané nevěstě nebo vodníka
ve Dvořákově Rusalce, ale i další). Jeho umění bylo oceněno v roce 1964 titulem Národní umělec. Její matka byla členkou činohry
Národního divadla od roku 1939 a vytvořila
zde také celou řadu krásných rolí. V předválečné době a v období Protektorátu byla
často obsazována i do filmových rolí. Po roce

1945 ji však, bohužel, filmové role většinou
míjely. Mohli jsme ji však na příklad spatřit
v úterý 13. května v televizi na stanici Prima v pohádce Honza málem králem. I jejímu umění se dostalo oprávněného ocenění
a v roce 1963 byla jmenována Zasloužilou
umělkyní. V závěru vystoupení paní PhDr.
Ulrichové – Hakenové jsme si vyslechli dvě
árie z bohatého repertoáru Eduarda Hakena
a ukázku ze hry Julia Zeyera Radúz a Mahulena s Marií Glázrovou.
Zaznělo zde tedy mnoho informací o
umělecké činnosti obou rodičů, ale zajímavé informace o Eduardovi Hakenovi jsme
se dozvěděli již na začátku přednášky, kdy
nám paní Vlasta Klapalová přečetla pasáže
ze dvou knížek: Horizonty (ne)svobody od
Věry Vlčkové a Byl jsem nablízku od Františka Lukeše. Z těchto pasáží je patrný i kritický postoj Eduarda Hakena k okolnímu dění,
zvláště v období totality. V první z nich se
autorka zabývá osudy více než 300 politických vězňů z let 1948 – 89, kteří jsou spjati
s okresem Náchod. A tady popisuje případ
plukovníka Borise Masopusta, který za 2.
světové války hrál v orchestru FOK a byl
kapelníkem hudby vládního vojska v Josefově. Zde ve spolupráci s Eduardem Hakenem organizoval i provedení řady operních
představení. Když byl v roce 1949 obviněn
a odsouzen pro velezradu k 12 letům žaláře, obrátila se Masopustova manželka
s prosbou o pomoc právě na Eduarda Hakena. Ten zorganizoval mezi členy v Národním
divadle podpisovou petiční akci a osobně ji
předal tehdejšímu presidentovi Antonínu
Zápotockému. Výsledkem této akce bylo, že
plukovník Masopust byl po 5 letech věznění
propuštěn na svobodu. V druhé knížce pak
autor, povoláním kněz, působící v Náchodě,
Libici nad Cidlinou, Činěvsi, Poděbradech a
Hradci Králové, který měl mnoho přátel mezi
umělci (mj. operní pěvci Eduard Haken, Antonín Zlesák, Marta Krásová, Vilém Přibyl,
houslista Josef Vlach, básník Jaroslav Seifert, malíři Karel Svolinský aVladimír Komárek) vzpomíná na svá setkání s Eduardem
Hakenem. Líčí, jak jej v roce 1953 pozval na
svěcení nových varhan v Náchodě a Haken,
přestože byl velice zaneprázdněn, neodmítl
a svým hlasem dodal této události patřičného lesku. Po okupaci v roce 1968 jej pozval
na mši do kostela v Činěvsi, kde tehdy sloužil a popisuje, jak lidé dojetím plakali, když
tam Haken na závěr zazpíval „Kde domov
můj“. Udržoval s ním také čilou korespondenci a v jednom z dopisů mu Haken píše,
že na něj přišlo 7 stížností pro jeho postoje a
že si jej proto pozvali na ministerstvo, jak se
tehdy říkalo, k „pohovoru“. A sám Haken se k
tomu vyjadřuje těmito krásnými slovy: „Ale
já jdu svojí cestou a jsem si vědom poslání
českého umělce a drtivá většina posluchačů
mi rozumí.“
Ano, i takový byl Eduard Haken.
Skončila tak poslední lekce jarního semestru, ale neskončil celý semestr. Posluchači si ještě užili krásný výlet do Litomyšle,
Václav Eichler, posluchač PUVČ
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Základní umělecká škola informuje…
Taneční učitelé roku 2014
Taneční konzervatoř - Taneční centrum
Praha letošní rok již popáté pořádala festival Taneční učitel roku. Jedná se o dvoukolový výběrový festival pro choreografy a
taneční učitele žákovských věkových kategorií 6 - 15 let.
Porota 1. kola složená z aktivních tanečních choreografů, pedagogů a tanečníků
vyhodnotila videonahrávky a propagační
materiály přihlášených tvůrců i interpretačních skupin. Letošní rok z 54 choreografií od 40 tvůrců vybrala nejlepších třináct
choreografů - učitelů a při finálovém večeru je představila odbornému a především
mladému tanečnímu publiku. Finálová porota vyhodnotila nejlepší díla, provedla odborný rozbor a udělila ceny.
Žákům našeho tanečního oboru, ve věku
6-8 let, se podařilo s choreografií Nezbedná
cháska proniknout až do finálového večera,
který se uskutečnil 6. června v Praze v sále
městské knihovny. A ač byli nejmladšími
účastníky, nevedli si vůbec špatně. Domů
jsme si přivezli zvláštní ocenění poroty, kterých porota udělila pouze šest a snad ještě
cennější odměnu - druhé místo od diváků.
A. Černá

zněly ve chvíli, kdy se strhl liják s bouřkou, pro nás
velký zážitek!
Akci spolufinancoval
Královéhradecký kraj v
rámci projektu
Rozvoj
tvůrčích
schopností a dovedností
dětí a mládeže - rozvoj
talent.
M. Michalová

Studánečka
v Olomouci
Jednou nám na zkoušce paní dirigentka Blažková oznámila, že bychom mohli jet soutěžit
do Olomouce. Ale taky nám řekla, že to od
nás bude vyžadovat spoustu tvrdé práce.
Nemůžeme říct, že jsme vždy pracovali na
100 procent, ale došlo nám, že nejedeme
jen tak na nějaký malý festiválek, ale že se
jedná o prestižní mezinárodní přehlídku
sborového zpěvu u nás a ve světě. Festival
se jmenuje Svátky písní, a letos se koná už
42. ročník. A proto, jsme se spolu s paní učitelkou snažili, abychom si neuřízli ostudu.
Kromě pravidelných zkoušek jsme měli jed-

Soustředění orchestru
Archi piccoli v Orlických
horách
Smyčcový orchestr Archi piccoli absolvoval za krásného jarního počasí soustředění v příjemném prostředí Orlických hor
v Neratově. Soustředění bylo přípravou na
natáčení snímku s Českým rozhlasem pro
finále soutěže Concerto Bohemia 2014.
Když se sejde skvělá parta, všechno se daří,
a to můžeme říci o našem letošním soustředění. Hodně jsme hráli, příprava byla
opravdu intenzivní, chodili po horách, užili
si „fotbálek“, ping-pong, táborák i kouzelné
prostředí kostela s prosklenou střechou.
Skladby Leoše Janáčka a Gustava Holsta zde
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no sobotní soustředění.
Soutěž probíhala od středy 4.6. do soboty 7.6. a naše vystoupení vyšlo na pátek 6.6.
v 11.45. Dozvěděli jsme se, že na slavnostním festivalovém koncertu budou zpívat zúčastněné zahraniční sbory ze Singapouru,
Ameriky, Finska, Německa a Filipín, Ruska,
Maďarska, Slovinska a Turecka. Polkli jsme
a řekli jen: „Jdeme do toho.“ V autobuse
byla dobrá nálada, i když ve vzduchu bylo
cítit mírné napětí, jak se nám to asi povede.
Jedné naší kamarádce se v autobuse udělalo
tak zle, že nemohla zpívat a celý den chudák
strávila na poliklinice s panem Blažkem.
Zpívali jsme v krásném sále Moravského divadla, kde koncertuje Moravská filharmonie. Zazpívali jsme, jak nejlépe jsme
uměli. Do tří hodin jsme měli rozchod, ještě,
že s námi jeli někteří rodiče, ti na nás během rozchodu dávali pozor. V 15.00 se na
Olomouckém náměstí u pódia pod širým
nebem shromáždilo všech 12 sborů naší kategorie B2, dětské sbory do 12 let. Ozvala se
slavnostní fanfára, na pódium vyběhl Karel
Voříšek, aby nám sdělil rozhodnutí poroty.
Studánečka si vyzpívala 82 bodů z možných
100, což nám stačilo na stříbrnou medaili. V
autobuse nám paní učitelka řekla, že můžeme být s výsledkem spokojeni a bylo vidět,
že i ona je s námi spokojená. Celý výlet se
nám moc líbil. Jsme rádi, že vydané úsilí nebylo zbytečné.
Studánečka

Absolventský večer ZUŠ

Stalo se již příjemnou tradicí, že na konci školního roku předáváme závěrečná vysvědčení našim absolventům na slavnostním večeru v Kolárově divadle. Letos tato
událost připadla na středu 18. června 2014.
V první části programu byla vystoupení
vybraných absolventů hudebního oboru:
yy Sára Suchánková a Lucie Johnová na klavír
yy Jiří Trnovský na bassklarinet
yy Květa Vídeňová a Monika Prchalová na
kytary
yy Pavel Suchomel na klávesy
yy Anna Blažková na kontrabas
yy Archi piccoli
U dvou hudebních vystoupení se krátce
zastavím. Kontrabasistka Anna Blažková
zahrála v unikátním triu. Nejdříve byl jejím
učitelem ředitel školy Lubor Bořek, později
výuku převzala jeho dcera Dagmar. A oba
učitelé, nyní jako další hráči tohoto tria “doprovodili” ve skladbě “Růžový slon” svou
žákyni - a všichni se na to růžově vyzdobili.
Mnozí absolventi hudebního oboru jsou
zároveň členy orchestru Archi Piccoli, takže
si pozvali své spoluhráče a místo sólových
vystoupení předvedli orchestrální skladby.

Výtvarný obor se na představení prezentoval dvěma formáty. Prvním byla malá
výstava ve foyer divadla. Prezentovali se
zde absolventi učitelů Dagmar Bořkové a
Jaroslava Soumara. Na dalším panelu pak
samostatně vystavoval absolvent Vladimíra
Berana Jan Steiner, který představil svůj fotosoubor “Detaily”.
Na sále diváci mohli shlédnout projekci
“zlatého” filmu Gabriely Palijové “V Melounovém cukru”. Tento snímek “zabodoval”
zatím ve všech soutěžích, kterých se zúčastnil. Nejcennější trofej získal v sobotu před

Celostátní soutěž neprofesionální
filmové tvorby Český Video salón - takto hrdě zní název
soutěže filmových
amatérů. To, že se v
názvu před lety objevil výraz “neprofesionální”, bylo zřejmě vyvoláno snahou zbavit se “amatérského” nádechu, který může v
myslích běžného diváka vyvolávat představu nedokonalosti, diletantismu atd….
Možná by tedy stálo za to si nejdříve
oživit původní význam slova AMATÉR. To
pochází z latinského “amare” - milovat, až
po francouzské “amateur”, tedy milovník.
Amatér tak původně znamená člověka, který nějakou činnost dělá ze zájmu (až lásky),
ve svém volném čase a ne pro peníze. Takže
je to naopak činnost vysoce ušlechtilá - a v

tomto slova smyslu se k amatérismu hrdě
hlásíme.
Ale nyní již k Video salónu. Národní
kolo se uskutečnilo ve dnech 12. - 14. června 2014 v Ústí nad Orlicí a předcházela mu
postupová Krajská kola.
Z těch postupují filmy, které se umístily na “medailových” pozicích a pak některá
čestná uznání, u nichž porota postup doporučí. Z našich filmů to byly “V Melounovém
Cukru” Gabriely Palijové (2. místo) a “Stínidla” Jakuba Vovse (ČU s postupem), oba v
kategorii filmového experimentu. Porota
národního Video salónu filmy shlédne a z
nich provede výběr - přičemž poměr přijatých a odmítnutých filmů je skoro 1:1. Naše
filmy byly zařazeny oba dva. V tuto chvíli je
asi vhodné připomenout, že jsme obeslali
soutěž dospělých autorů, takže se díla našich žáků poměřovala s “hvězdami” českého
amatérského filmu.

naším večerem na celonárodním Videosalonu v Ústí nad Orlicí, kde v kategorii experimentálních filmů získal první místo.
Absolventského večera se také zúčastnila starostka Ida Jenková, která žákům předala pamětní listy Města a učitelům ZUŠ poděkovala za jejich práci. Všichni absolventi
se podepsali do pamětní knihy.
Další tradicí těchto večerů, kterou bychom ale rádi do budoucna změnili, bylo
to, že divadlo zrovna “nepraskalo ve švech”.
Když je více účinkujících než diváků, tak
tomu muzikanti říkají “přesilovka”. Tak to
nás přece jenom nepotkalo. Diváků nebylo
sice moc, ale bylo jich přece jenom více než
nás. Byli to většinou rodinní příslušníci absolventů nebo skalní příznivci školy - a tak
se v divadle podařilo vytvořit pěknou atmosféru, jako když se sejde “velká rodina” a
společně si všichni udělají radost.
Tak přejeme i našim absolventům hodně radosti i úspěchů na jejich další cestě - a
za rok v divadle na shledanou.
Vladimír Beran

Nejlepší amatérský filmový experiment je z naší ZUŠ

A závěrečný verdikt poroty? “V Melounovém Cukru” - první místo! “Stínidla” čestné uznání.
Již před lety, v roce 2010 se nám podobný “kousek” podařil s filmem “Vůle Žít”, kdy
jsme získali první místo v kategorii filmový
dokument.
Úvodní titulek článku zní možná trochu nadneseně, ale protože vyšší amatérská soutěž v ČR neexistuje, tak je pravdivý.
Sedmnáctiletá studentka za sebou nechala
autory, kteří sbírají ceny na soutěžích už desítky let. Ti, kdo film viděli, mohou potvrdit,
že je skutečně “amatérský” - tedy vytvořený
s láskou, zaujetím a nezištně.
Během prázdnin chceme připravit na
internetu náš filmový soubor ke shlédnutí.
Proto se občas podívejte i na školní stránky www.zuspolice.cz, kde najdete aktuální
informace.
Vladimír Beran
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Mateřské centrum Ma Mi Na
můžou přidat maminky s nejmenšími
dětmi v kočárcích i s dětmi chodícími
– např. na Ostaš, do Zooparku Laczna,
na skákací hrady a pstruhy do Kudowy,
Maršovským údolím na daňky, vláčkem
na cyklostezku, do Kovářovy rokle, při
teplém počasí také za koupáním.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Během července a srpna nebudou
probíhat běžné dopolední programy
v herně MC, náhradou přesouváme naše
aktivity ven. Plánujeme pravidelné (zejména STŘEDEČNÍ) výlety, na které se

Srdečně na ně zveme všechny maminky
nebo prarodiče, kteří jsou s dětmi během
léta doma! Přiveďte svoje známé, nestyďte
se zkusit seznámit, společně si léto víc užijeme. Ničemu nevadí, pokud jste nechodili
během roku do herny, výlety jsou otevřené
všem!
Sledujte prosím aktuální informace na
webu MC – www.mcmamina.cz nebo na
našem facebookovém profilu, případně si
napište o zasílání novinek. Cíle výletů bu-

deme postupně plánovat v závislosti na
počasí.
Během polické pouti plánujeme zopakovat program pro nejmenší Hrajeme
si v klášterních zahradách. Na děti čekají
soutěže, překážková dráha, výtvarné dílničky, na dospělé možnost posedět a odpočinout si – to vše v klidném prostředí
stranou hlavního ruchu na náměstí.

ZVÍDÁLEK

Pro dopolední program Zvídálek, určený předškolkovým dětem kolem 2,5 roku
bez rodičů, hledáme od září do dvojice placenou lektorku, nejlépe učitelku MŠ nebo
jinou šikovnou maminku na MD se zkušenostmi s malými dětmi! V případě zájmu
kontaktujte MC.
Vedení MC MaMiNa

Světový rekord
z Machova!

Dne 18. 6. 2014 se v prostorách ředitelství Vojenských lesů a statků divize
Mimoň sešla mezinárodní hodnotitelská
komise, která hodnotila význačné trofeje ulovené na území České republiky za
poslední rok. Reprezentativní akci zahájili trubači a ředitel divize VLS ing. Jiří
Janota za přítomnosti náměstka ministra zemědělství ing. Martina Žižky Ph.D.
Hodnoceno bylo celkem cca 30 trofejí různých druhů zvěře. V centru zájmu
byla trofej mufloního berana uloveného
dne 27. 10. 2013 v Machově naším předsedou panem Petrem Zimou. Mezinárodní hodnotitelská komise ve složení: prof.
R. Dziedzic (PL), doc. J. Feuereisel (ČR),
ing. D. Krajniak (SK), pod dohledem zástupce světové organizace CIC pana H.
Inhaizera (HU) dospěla ke konečnému
verdiktu, který činí 250,30 bodů CIC.
Tato naměřená bodová hodnota způsobila mezi přítomnými značný rozruch.
Trofej mufloního berana uloveného u
nás v Machově, se tím stala nejen národním rekordem, ale i rekordem světovým.
Jedná se tak o nejsilnější trofej muflona
ulovenou ve volné přírodě na světě.
Členové našeho spolku v rámci péče
o muflony každoročně odpracují nespočet hodin. Díky této práci dosahují trofeje od nás z Machova takto vysokých
hodnocení. Děkujeme všem našim členům, příznivcům, milovníkům přírody a
šťastnému lovci „Lovu zdar!“

Světová trofej mufloního berana

Mgr. Eva Kašparová, jednatelka
Jiří Scholz, myslivecký hospodář
MS Bor Machov
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Mezinárodní hodnotitelská komise

Seniorské aktuality . . .

Bylo 18. června a od božího poledne
na RYNKU rušno, „HOŠNO“ bohužel nikoliv, kam jen oko dohlédne, samá ženská.
Žádné tajemství, ba naopak, natěšeni na
pololetní setkání opět na stolové hoře
Ostaši. Autobus se pomalu plnil a zvědavé dotazy, kudy se pojede? V Bukovici
se přece „BUDUJE A BOMBARDUJE?“ Že
by přes ČUKOTKU? Ale kdepak, nelze!
Kudy, kudy naše cestička? Přes Suchý
Důl, Hlavňov… Ostaš nás přijal s otevřenou náručí v krásné přírodě a prostředí,
milým personálem a naší předsedkyní
H. Pivoňkovou. Finanční injekci z fondu
přisadila hospodářka J. Němečková a u
„Malíků“ se objednávalo. Tady Šmakuje
vždycky, i Holomócké syrečky – tvarůžky – specialita pana Pohla by neurazily,
vždyť nám často po výletu ze skal náramně chutnaly. Jsme labužníky, a tak talíře
servírované byly bohatšího obsahu. Zapíjelo se zlatavým mokem, ČESKOU SPECIALITOU a MORAVSKÝM VÍNEČKEM
a jinými ŇAMKAMI. Brzy bylo náramně
veselo a omlouváme se pánům z REDAKCE Hlasů z Kvíčerova, pokud šturmují ve
Sluji českých bratří, buďte v klidu. Naše
generace, když se hold ROZŠOUPNEME,
NEZNÁ BRATRA!
Že čas je velký prevít, a prchá jako jelen, se ukázalo pravdivé. Zvlášť je-li dobrá společnost, a to Senior klub Ostaš je
určitě, pak tuplem! Stíny blízkého lesa se
prodlužovaly, čas k odjezdu se krátí, milé
setkání se začalo stávati už jenom veselou vzpomínkou…
Zamyšlení u pomníčku našeho rodáka, horolezce, jednoho z těch nejodvážnějších, kterému se láska k velehorám
stala osudnou. Svíčky, tiché zadumání.

Chybí tu nejbližším, ale i kamarádům, i
nám…
Ano, v životě jsou loučení nesmírně
bolestná, beznadějná, a pak jsou vystřídána radostí, štěstím. Život je šachovnice,
černá políčka, střídají pole bílá, ale naděje, ta musí být, jinak to prostě nejde…
Poslední předprázdninové setkání
končilo vzájemným přáním radosti a
očekáváním dvou měsíců prázdnin, abychom se opět v září, v plném počtu setkali v Pellyho domech, ve zdraví i s elánem
do života!
Kdo miluje les, stromy, ten si zdravé
energie načerpal tady na Ostaši určitě
hodně! A pro ty, kteří máte rádi poezii,
předkládáme verše z díla p. básníka Oldřicha Mikuláška, jeho vyznání k němu:
Mám rád les,
že toho nenamluví ani zaživa.
jenom někdy naslouchám do noci
krvavé při jeho korun
s rozlíceným vichrem
a to potom i potok s deštěm pádí dolů
kámen, nekámen.
Po smrti pouhé pařezy světélkují
dušičkami zemřelých
a obrůstají václavkami
svými sirotky.
Tak voní, že musím pokleknout a sehnout
hlavu k těm
popravčím špalkům.
Abych vdechl aspoň něco
z osudu těch,
co stojí celý život zpříma!

Kde nás najdete?

Aktuality SKO:   http://www.meu-police.cz/  >
Sport a volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:       http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Jaro 2014
dobrovolných hasičů
v Radešově

Již od konce února, kdy proběhl tradiční
turnaj v Člověče nezlob se, jsme plánovali jarní
úklid v naší malé, ale útulné hasičské zbrojnici.
Aktuální bylo také vyřízení všech drobných restů o které nás urgoval již delší dobu Jiří Hubka.
Vyřídili jsme technickou kontrolu na hasičské
káře, tlakové zkoušky na hadicích, revize žebříků a zdravotní prohlídky.
26. dubna jsme uspořádali 13tý ročník
hasičské soutěže Radešovská osma. Jelikož letos
jaro o sobě dalo vědět o něco dříve (k radosti
mnohých z nás), byla již tráva poněkud vyšší a
tak musím poděkovat za schovívavost pronajímatele pozemku Vojtěcha Jirmana st. Když
už jsem u toho děkování, musím také zmínit
Městský úřad v Polici nad Metují, který soutěž
podpořil finančně, Kvíčerovskou pekárnu, která
nám dala obzvlášť vypečené pečivo, PEPSICO
CZ s.r.o. za balenou vodu a paní Majerovou za
její podporu. I tentokrát nám vyšlo pěkné počasí, alespoň po dobu soutěže, samotné vyhlášení
se muselo z důvodu deště trochu posunout, ale
díky rychlé a pohotové obsluze u občerstvení to
snad nikomu moc nevadilo. Již po několikáté se
celá soutěž jede pouze na jednu a to naší neupravenou mašinu PS 12 a tak jsou výsledky celého
klání zcela oběktivní a nazkreslené rozdílnými
výkony jednotlivých stříkaček. A jak že to letos
u rybníčka skončilo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suchý Důl
Bezděkov
Radešov
Bělý
Velké Petrovice
Žďár
Hlavňov
Machovská Lhota
Velká Ledhuje
Nízká Srbská

Vítězům gratulujeme !!

40,06 s.
41,58 s.
4,37 s.
46,77 s.
49,72 s.
50,28 s.
52,31 s.
52,97 s.
1.00,47 s.
1.00,48 s.

Rád bych se také zmínil o květnové akci
s pracovním názvem Okrskové hry, kterou jsme
pořádali v rámci okrsku Bor, ale i pro širší veřejnost. Bohužel nám na sobotu 17. května nepřálo počasí, ale i tak jsme na hřišti v Radešově
vybudovali poměrně slušnou olympijskou vesnici, kde si mohli vyzkoušet své dovednosti jak
děti, tak i dospělí . Z důvodu deště jsme byli nuceni přesunout co nejvíce soutěží pod stan, což
zapříčinilo jeho úplné naplnění. Ale i disciplíny
ryze venkovní nepřišli na zmar. V každé chvíli, co
déšť troch polevil, (protože pršet nepřestalo ani
na malý okamžik), se soutěžící věnovali právě
těmto hrám. Ke konci už některým účastníkům
ani silný déšť nezabránil v tom, aby absolvovali
venkovní disciplíny. Pro všechny bylo připraveno teplé občerstvení, které jistě přišlo k duhu,
děti obdržely dárkové balíčky a dospělí, co měli
svoji kartičku, také celou vyplněnou dostali pivko zdarma. I přes nepřízeň počasí vládla celému
dni na Radešově velice příjemná, a veselá atmosféra, a tak to snad někdy zase na hřišti roztočíme.
Za SDH Radešov Marek Voborník
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FOTÍTE?
Tak se zúčastněte
mezinárodní
fotografické soutěže

Soutěž je otevřena všem fotografům,
profesionálům i amatérům bez ohledu na
věk a bydliště a probíhá od 20. května do
15. srpna 2014. Tématem soutěže jsou historické benediktinské kláštery v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku, ty,
které nadále plní svou funkci, stejně jako ty,
ve kterých jsou uchovány stopy po působení benediktinů. Fotografové z Broumovska
mají velkou výhodu, protože v seznamu lokalit je uveden Broumov, takže stačí přijít
do kláštera udělat zajímavou fotku a zaslat ji
do soutěže. Motivací kromě cen určitě bude
i to, že zajímavé fotografie budou vytištěny
na velký formát a z nich bude sestavena putovní výstava, která se představí v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku.
Při výběru prvních třech míst bude rozhodující umělecká hodnota, zatímco zbývající exponáty budou vybrány na základě
dvou kritérií – volba bude provedena jak

Česká republika:
Praha-Břevnov
Praha-Emauzy
Praha-Bílá Hora
Rajhrad
Broumov
Kladruby
Police nad Metují
Praha-Sv. Gabriel
Praha-Sv. Jiří
Sázava
Svatý Jan pod Skalou
Teplice
Třebíč

Po kratší odmlce se opět
hlásíme se zprávami z DD
Protože sezóna léčivých bylinek je v plném proudu, rádi jsme mezi námi přivítali
paní Naďu Roškovou. Ta nám v rámci Seniorské akademie zajímavostí připravila
skutečně obsáhlou besedu na téma léčivé
byliny. A vůbec ne jen teoreticky – na kole
přivezla plné dva kbelíky nejrůznějšího
„bejlí“, které jsme se - více či méně úspěšně
- snažili určovat. Paní Rošková pak doplňovala nejrůznější rady a informace o předcházení a léčení neduhů.
Ještě v květnu jsme navštívili moc pěknou výstavu obrazů pana Kousala, a v nově
opravené hospůdce ve Žďáře jsme si dali i
malé občerstvení.
Rozhodli jsme se také využít pěkných
teplých dnů a vyrazili na výlet k Suchodolské kapličce. Navzdory všudypřítomnému
horku bylo v lese moc příjemně.
Další „osvětovou“ akcí byla exkurze ve
firmě SaarGummi. Využili jsme jedinečné
příležitosti prohlédnout si během provozu
celý závod v Červeném Kostelci a vyslechnout zajímavý výklad o výrobě, produktech,

Poland:
Lubiń
Mogilno
Płock
Sieciechów
Święty Krzyż
Tyniec

Slovakia:
Hronsky Benadik
Bzowik
Rimavske Janovce
Hungary:
Pannonhalma
Tihany
Bakonybél

z hlediska umělecké hodnoty tak vzhledem
k výběru lokality tak, že různé kláštery budou prezentovány ve všech čtyřech Visegrádských zemích.
Mezinárodní fotografická soutěž se
koná v rámci projektu Via Benedictina: benediktinské dědictví ve střední Evropě, který je financován Visegrádským fondem.
Přesná pravidla soutěže si můžete vyžádat na dana.cernotova@broumovsko.cz
Seznam lokalit, které se mohou objevit
na fotografiích:
Dana Černotová ,
Agentura pro rozvoj Broumovska
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atd. v podání pana Remeše. Mockrát děkujeme!
Další VELKOU akcí byly pro domov
Sportovní hry seniorů, tentokrát na téma
STŘEDOVĚK. Přivítali jsme obyvatele ostatních domovů, zápolili v soutěžních disciplínách, zaposlouchali se do příjemné živé
country hudby a užili si šermířský souboj
s ukázkou zbraní. Mockrát děkujeme všem
sponzorům za podporu, například po Kvíčerovských koláčích se jen zaprášilo! Vadou
na kráse byla snad jen polední přeháňka,
ale skalní příznivci i přesto zůstali a zábavu
si nenechali zkazit.
Městskému úřadu také moc děkujeme
za zorganizování výletu „Toulavým autobusem“. Cestou jsme navštívili známá místa v okolí Police, pokochali se výhledy na
Orlické hory i Krkonoše a zavzpomínali na
zážitky spojené s blízkými místy.
O spokojenosti našich uživatelů jsme se
přesvědčili mimo jiné také v anonymní anketě:
„Byly jsme moc spokojené a děkujeme!“
„Krásné počasí a pohledy na známá místa. Bylo to pohlazení po duši.“
„Krásné!!“
„Moc se mně to líbilo, MOC. Hlavně, že
jsme měli možnost vidět okolní přírodu, ta
je nádherná.“
Za DD Police nad Metují
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

OBLASTNÍ CHARITA
HRADEC KRÁLOVÉ
srdečně zve
4. ročník prodeje omalovaných kamínků od dobrovolníků a dalších hodných lidí
a 2. ročník aukce kamínků od výtvarníků a známých, zajímavých osobností

Prodej kamínků od dětí i dospělých - čtvrtek 26. a pátek 27. června 15 – 21 hodin

Aukce kamínků

Josefa Bavora, Emmy Srncové, Vlasty Kahovcové,
Ilony Csákové a dalších
pátek 27. června 17,30 - 19,45 hodin, Žižkovy sady
Benefiční akce na podporu činnosti Střediska rané péče Sluníčko se uskuteční v rámci
Open Air programu XX. mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů.
Emma Srncová, Barbora Srncová, Vlasta Kahovcová, Vítězslava Klimtová, Josef Bavor, Lucie Rýdlová,
Nanako Ishida, Vendula Hegerová, Alžběta Zemanová, Barbora Křistková, Lenka Vybíralová,
Jan Sklenář, Jan Černoš, Zdeněk Jirků, Pavel Čech, Jan Dřevikovský,
Jitka Petrová, Lucie Lomová, Miroslava Šulcová, Barbora Křistková,
Štěpánka Blahovcová, Markéta Vydrová, Boris Jirků,
Darja Čejková, Alžběta Zemanová, Šárka Kozáková,
Jaromír Plachý, Jarmila Marešová, Anna Pleštilová,
Eva Sýkorová - Pekárková, Boris Jirků, Galina Niklinová,
Renata Marečková.

Dále Martin Maxa, Ilona Csáková, Michal Nesvadba,
Jana Kirschner, Marta Jandová, Klára Vytisková, Robert Nebřenský.
Autorské fotografie věnovala Eva Pilarová, pexeso Vendula Chalánková.
Aukci moderuje Jan Vápeník, herec Klicperova divadla Hradec Králové.

Kamínky lze prohlédnout v Galerii Koruna od 18. června i na www.charitahk.cz
Středisko rané péče Sluníčko poskytuje zdarma odbornou pomoc rodinám pečujícím doma
o děti s postižením do 7 let. Poradkyně jezdí po celém Královéhradeckém kraji do rodin
dětí. S dětmi pracují, cvičí, jsou velkou oporou rodičům.
Loni bylo v péči 85 rodin.
Více na www.charitahk.cz

NOVINKY FILATELIE
Obětem 1. světové války – aršík

Námět známky:
tento aršík je dokladem, že i malá
známka může být
učebnicí dějepisu.
Pokud si přečteme
texty, zjistíme, kdo
se do války zapojil válka propukla mezi
dvěma koalicemi:
mocnostmi Dohody
a Ústředními mocnostmi. Kolik vojáků
bylo zmobilizováno
na obou stranách a
kolik jich zahynulo.
Na které straně které země bojovaly.
Na závěr můžeme jen dodat: Jako konec světové války je udáván a ve
světě oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin),
podepsané téhož dne v 5:05 hodin ráno německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouzského maršála Foche v Compiègne.
Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Technické památky:
Ruční papírna ve Velkých
Losinách

Námět známky: Ruční papírna ve Velkých Losinách
byla v roce 2002 vyhlášena národní kulturní památkou.
Jde o jednu z nejstarších papírenských manufaktur v Evropě. Dal ji vybudovat Jan mladší ze Žerotína na konci
16. století. Existenci papírny připomíná nejstarší známá průsvitka (vodoznak) s datem A.D. 1596. Je na ní
erb pánů ze Žerotína – lev s korunkou na třech pahorcích. V roce 1729 koupili Žerotínové technickou novinku tzv. holendr na přípravu papíroviny ze lnu a bavlny.
Dnešní objekt papírny pochází z přelomu 18. a 19. století. Má unikátní vícepatrovou mansardovou střechu krytou šindelem. Velkolosinská manufaktura dnes patří k
nejstarším doposud pracujícím podnikům svého druhu
v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě hnědé kombinovaný hlubotiskem v barvě okrové
Podle časopisu Filatelie a webových stránek www.
ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval Stanislav Plachta

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
LETNÍ OBLOHA

Obrázek představuje pohled na letní hvězdnou oblohu jižním směrem
kolem půlnoci. Vidíme zde všechna souhvězdí typická pro období letních
prázdnin. Na začátku července je obloha v noci poměrně světlá. V období
od 2. června do 12. července sestupuje Slunce v našich zeměpisných šířkách
pod obzor méně než 18°. Astronomická noc tedy nenastává, máme pouze
astronomický soumrak.
Pro snadnější orientaci je na obrázku zakreslena i poloha Měsíce dne 11.
července

ZA HVĚZDAMI NA LETIŠTI
6. června jsme se zúčastnili pozorovací akce na letišti ve Velkém Poříčí.
Večer, který byl určený dětem 2. třídy základní školy dokonale zorganizovala
paní učitelka Mgr. Adéla Gultová. Děti absolvovaly množství her a soutěží a
nechyběly ani záludné otázky z astronomie.
Pozorování proběhlo podle obvyklého scénáře. Nejprve jsme se zaměřili
na Slunce se slunečními skvrnami. Premiéru na veřejnosti si prodělal náš
spektroskop. S jeho pomocí jsme pozorovali spektrum slunečního světla
(„duhu“) a tmavé absorbční čáry chemických prvků.
Dalším kosmickým objektem v okulárech dalekohledů byl Měsíc v první
čtvrti s množstvím kráterů a pohoří. Za soumraku jsme obrátili pozornost
k planetám Sluneční soustavy. Pozorovali jsme Jupitera s tmavými pásy v atmosféře a čtyřmi měsíčky. Pak následoval načervenalý Mars a nakonec Saturn s prstencem a měsícem Titan. Později v noci jsme přešli k pozorování
vzdáleného vesmíru: dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a galaxií.
K pozorování jsme použili 2 dalekohledy Dobson o průměru optiky 250
a 420mm a již zmíněný spektroskop.
Fotografie z akce jsou pod názvem Pozorování noční oblohy 6.6.2014
– 2 třída v galerii rajče.net na internetu.

POHLEDY DO VESMÍRU
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR

VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

22. července ve 23 hodin 41 minut SELČ vstupuje do znamení Lva,
4. července je Země od Slunce nejdále (152,1mil. km),
v červenci se den zkrátí o 1 hodinu a 1 minutu,
5. v první čtvrti, 12. v úplňku, 19. v poslední čtvrti, 26. v novu,
ve druhé polovině července ráno nízko nad severovýchodním
obzorem, pozorovací podmínky nejsou příznivé,
jako Jitřenka ráno nízko nad severovýchodním obzorem,
večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Panny,
není pozorovatelný,
v první polovině noci v souhvězdí Vah,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Ryb,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK,
Astronomický klub Police
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Hudební zážitek

To, co v srdci nosíme , je neuchopitelné.
Jsou to zážitky, které nás zušlechťují a napomáhají k pochopení toho, co nás obklopuje,
učí nás být vnímavější k okolí, k lidem.
A k těmto zážitkům patří hudba, ne ledajaká, která nemusí znít v koncertní síni
, ale třeba v kostele, chrámu s báječnou
akustikou. A to je právě polický kostel, který
splňuje všechny podmínky pro interpretaci
vážné i méně vážné hudby.
Stalo se, že v neděli 8.6., tedy na Medarda, který tentokráte nebyl deštivý, ale slunečný, zazněla v kostele Nanebevzetí Panny
Marie krásná hudba v rámci Dvořákova festivalu.
Zasloužilo se o to Wihanovo smyčcové
kvarteto College of Music, založené v Praze
roku 1985. Trochu z historie tohoto hudebního tělesa uvedu v závěru.
Představte si, že sedíte v kostele , v prostředí navozujícím velebnost a nádheru Božího stánku, kolem Vás poletují vlaštovky,
které náhodně vlétly dovnitř a zaposloucháváte se do tónů Smyčcového kvarteta
F dur op.96 „Americký“, hudby pronikající
hluboko do duše pozorně naslouchajícího
návštěvníka koncertu. Odevzdáváme se do
rukou božské hudby skladatele Antonína
Dvořáka . Jsme okouzleni silným emociálním zážitkem hudby, kterou český skladatel napsal v Americe. Vidíme i na interpretech prožitek z této hudby.
Další program v podání kvarteta byla

Capriccia Nicolla Pagananini v úpravě amerického skladatele Williama Zinna . Hudba
úchvatná a obtížná.
K závěru patřila zdařilá transkripce
skladatele Luboše Krtičky, a to některých
písní liverpoolské skupiny Beatles v kanonické podobě např. Blackbird , Julia, Come
Together, Yesterday a dalších. Zážitky z
koncertu v tak velebném prostředí byly a
zůstávají silné, a mohu napsat, že zasáhly
mne a mou sestru projevem pokory a uvědomění si věčnosti hodnot - víry a láskykteré převyšují pozemské hemžení.
A teď několik řádek k historii znamenitého hudebního tělesa. Bylo založeno
violoncellistou Alešem Kaspříkem na půdě
AMU , kde ho od počátku pedagogicky vedl
Antonín Kohout, člen Smetanova kvarteta.
Pokračovalo ve studiu na Vysoké hudební
škole v Mnichově a vystupuje ve složení
Leoš Čepický( první housle), Jan Schulmeister (druhé housle), Jiří Žigmund(viola)
a Aleš Kaspřík (violoncello). Získalo několik
významných ocenění a uskutečnilo mnoho
koncertních turné po Evropě a v zámoří.
První velké ocenění získalo v roce 1988
v Mezinárodní soutěži Pražského jara.
V roce 2000 se stalo Rezidenčním kvartetem Trinity College of Music Londýn.
Velký dík patří těm, kteří kladou důraz
na propagaci Dvořákova festivalu, jehož
součástí byl i koncert v našem kostele.Heslo
„Cestujte a poznávejte s Dvořákovým festi-

Otázka

Mam takovou otázku, prej červenec
a srpen je v Pellyho domech nejmenší
provoz, a proto to bylo vyhodnoceno
jako nejlepší čas pro malovaní a drhnuti
parket. Připadá mi to absurdní ve špičkové sezoně prázdnin bude váš skvost
zavřený a návštěvníkům nezbude nic
jiného, než se do nekonečna dívat na papírové modely a merkur. Terasa zavřena,
žádný jazz, a na jídlo až na Mejto. V divadle se bude lepe sedět, domy pana Pelly
budou řemeslně opravené, i když jaksi
předčasně, aber Ordung muss sei.
Jiri Schmiedt

Odpověď

Jak se můžete přesvědčit v tomto
čísle, v kapitole věnované kultuře, "jedna paní povídala" není příliš věrohodný
zdroj informací.
Pavel Pohner, tajemník
valem“ patří i našemu městu , které je partnerským městem festivalu. Díky za setkání
v našem městě náleží panu Miroslavu Matějkovi, řediteli festivalu, našemu městskému úřadu, zejména paní starostce Idě Jenkové a římskokatolickému děkanství panu
děkanovi Mariánu Lewickému.
Pěkné letní zážitky
přejí sestry Seidelovy

Můžete sem
přijet kteroukoliv neděli
v roce, prohlédnout si farmu a
okolí, poslechnout přednášku a ochutnat
vegetariánské
dobroty převážně z vlastních
zdrojů. Program pro veřejnost začíná ve
13 hodin.
Markéta
Jandová
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas prázdnin a dovolených
Je tu opět léto a s ním i očekávaný čas
prázdnin a dovolených. Děti si po zásluze
převzaly vysvědčení, každý jistě obdržel to,
co si zasloužil a mohou začít prázdninová
dobrodružství a radovánky. Vždyť odpočinek a odreagování jsou pro nás pro všechny
velmi potřebné a zdravé. Přejme si proto,
abychom tento čas dobře využili, a také si
ho užili, odpočinuli si od všedních starostí
a povinností a načerpali nové síly, náměty
a elán. Příznivé počasí to vše ještě umocní,
tak ať vyjde. Důležité je také popřát, aby
se nikomu nestalo nic zlého, a šťastný návrat domů. Nezapomínejme proto na Boží
pomoc a ochranu při všech našich cestách,
pobytech a dobrých konáních.
V církvi bude měsíc červenec stále ve
znamení liturgického mezidobí, ale nebude už tak náročný jako červen. První sobotu oslavíme významnou Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů,
jejichž 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu jsme si připomenuli v minulém roce a
v neděli prožijeme státní svátek věnovaný
památce mistra Jana Husa. Tento měsíc také
budeme pod zvláštní ochranou patronů Evropy - apoštola (poutníka) sv. Jakuba, což

yy V uplynulém období MP preventivně působila na trase objížďky, zejména v Hlavňově.
yy Najde se stále dost řidičů, kteří na průjezdu nedodržují rychlost, či zákazy. V místech se objevují i hlídky dopravní policie.
yy MP kontrolovala kontejnerová stání,
a sběrný dvůr.
yy Kontrolovala četnost provozu výherních automatů umístěných ve městě
a dodržování předpisů, které jsou s tím
spojeny. Zejména zákaz hraní osobám
mladším osmnácti let a přítomnost mladistvých v prostorách heren, která je zakázána.
yy Kontrolovala křižovatku na Ostašské ulici,
kde dochází k porušování předpisů parkujícími řidiči. V místě není při stání vozidel
respektována hranice křižovatky, a tím zde
dochází k ohrožování vyjíždějících vozidel,
jejichž řidiči jsou vystaveni zbytečnému
riziku.
yy Evidovali jsme několik nalezených věcí, od
koloběžky až po peněženky. Některé z nich
byly předány zpět majitelům, některé jsou
k vyzvednutí na matrice.
yy V útulku stále pobývají dva psí kamarádi nalezení před dvěma měsíci v Bělém
a nedávno k nim přibyl pejsek nalezený
v České Metuji. Prosíme všechny, kteří se
rozmýšlí nad tím, že si pejska pořídí,, aby
v první řadě mysleli na ty v našich kotcích…fotky a více informací na odkazu.
www.mpkpolicenadmetuji.estranky.cz

je symbolické a užitečné pro naše prázdninové cesty a sv. Benedikta, zakladatele řádu
benediktinů s jeho heslem „Ora et labora“,
tedy modli se a pracuj.

Liturgický kalendář:
5. července - 	

6. července - 	
11. července - 	
13. července - 	
20. července - 	
22. července - 	
23. července - 	
25. července - 	
26. července 27. července - 	
31. července - 	
3. srpna - 	
6. srpna - 	

Slavnost sv. Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hl. patronů Moravy, státní svátek  
14. neděle v mezidobí, Jan
Hus, státní svátek
Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy   
15. neděle v mezidobí
16. neděle v mezidobí
Památka sv. Marie
Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Svátek sv. Jakuba,
apoštola
Památka sv. Jáchyma a
Anny, rodičů Panny Marie
17. neděle v mezidobí
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně

yy Společně se zásahovou jednotkou a útvary
kriminální policie jsme se zúčastnili zásahu proti distributorům a výrobcům drog.
yy Pomáhali jsme při řešení problémů osobám ve složité životní situaci.
yy Kontrolovali jsme sportoviště, parky…¨

Pomalu nastává čas dovolených, a tak jako
každý rok připomínáme pár rad těm, kteří
opouští svá obydlí…
Pozor na elektrické spotřebiče Před
opuštěním domácnosti zkontrolujte, jsou-li
všechny elektrické spotřebiče vypnuté. Zapnutý sporák, rychlovarná konvice či žehlička mohou mít za následek požár celého bytu
či domu. Zároveň se může elektronika pod
proudem stát snadnou „obětí“ bouřky. Pro váš
klid všechnu elektroniku v domácnosti raději
dvakrát zkontrolujte. Přístroje, které lze vyndat ze zásuvky, vypojte. Ušetříte tím energii a
snížíte riziko vzniku jakýchkoliv škod. Pokud
opouštíte nemovitost na delší dobu, ideálním
řešením je odpojit elektřinu centrálně. Samozřejmostí je pak i úplně vypnuté vytápění čí
klimatizace, zvláště v případě, že se systémy
zapínají automaticky.
I voda může potrápit Vypnutím hlavního
přívodu vody v domě se vyhnete jak krušným
chvílím s prasklým potrubím, tak vysokým
účtům zapříčiněným vytrvale kapajícími kohoutky. Nehody vody mohou postihnout i
obyvatele bytů.
Cennosti patří do trezoru. Máte-li doma
trezor, neváhejte do něj před odjezdem na dovolenou uložit všechny cennosti, které doma

Pan děkan P. Marian Lewicki oznamuje, že ve dnech 11. - 31. července bude mít
dovolenou. V tomto čase se v naléhavých případech obracejte na P. Jaroslava Jiráska, kněze
v Hronově nebo P. Martina Lanžiho, kněze v
Broumově.

Pořad bohoslužeb v období dovolené bude následující:

yy v úterý a v pátek od 17.00 hod. bohoslužba slova
yy v sobotu od 17.00 hod. mše svatá s nedělní platností
yy v neděli od 8.00 hod. mše svatá.

První červencovou neděli, tedy 6. července se koná pouť na Bezděkově.

První srpnovou sobotu, tedy 3. srpna, se
koná pouť na Hvězdě u kaple Panny Marie Sněžné. Bohoslužbu bude celebrovat P.
Prokop Siostrzonek, benediktinský převor
z Břevnova.  
Letošní tradiční polická pouť se koná ve
dnech 15. - 17. srpna.
Všem dětem a mládeži přejeme krásné
prázdniny a dospělým klidnou a požehnanou
dovolenou.
Za římskokatolické děkanství
v Polici nad Metují Ing. Jan Troutnar

zanecháváte. Patří sem především důležité
dokumenty, doklady, šperky, ale i umělecká
díla, ktrá takto lépe ochráníte před případnými lupiči.
Dohodněte se se známými, rodinou, přáteli či sousedy, aby občas do vašeho domu či
bytu zašli – zkontrolovali, je-li vše v pořádku,
vyvětrali a zalili květiny. Jejich občasná přítomnost pomůže vytvořit dojem „obydlenosti“, který nevítané hosty spolehlivě odradí.
Stejný efekt může mít i zanechání zdání domácnosti v běžném provozu – zloději si rozmyslí, budou-li riskovat přistižení při činu,
jestliže u vás natrefí například na prádlo na
sušáku, neuklizený hrnek na stole či další stopy po vaší možné blízkosti. Určitě vybraným
známým přenechte i klíč od schránky, aby z
ní po dobu vaší nepřítomnosti mohli vybírat
poštu. Samozřejmostí je vzájemná výměna
aktuálních kontaktů.
Zavřete okna i dveře, a vykliďte snadno přístupné prostory. Zabezpečte všechna
okna i dveře. Nezapomeňte zejména na zadní vchody, sklepní okénka a garážová vrata.
Okna nezapomeňte zavřít, i když bydlíte ve
vyšších patrech – prudký vítr i déšť by mohly
ve vašem bytě i u sousedů způsobit nejednu
nepříjemnost. Rolety, žaluzie i závěsy ovšem
nezatahujte, jedná se o oblíbený signál pro
zloděje, že nikdo není doma. Na balkonech,
terasách, zahradách a předzahrádkách nenechávejte nic cenného.
Hezké letní dny a dovolenou…
Ved. strážník MP Petr Zima
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Mladší fotbalová přípravka na jaře

V minulém čísle jsme vyjádřili přání, pokračovat v úspěšných výsledcích mladší přípravky i v dalších mistrovských utkáních. Naše
přání se splnila v sobotu 24.května na turnaji
ve Velké Jesenici, kde jsme nastoupili proti domácímu týmu a Červenému Kostelci. Podmínkou úspěšného vystoupení však bylo dorazit
na místo utkání včas. To bylo v tomto případě
trochu složitější vzhledem k objížďce v blízkosti cíle cesty. Role navigátora se ujal starší
trenér Kamil, který celou kolonu vozidel neomylně navedl roštím, lemujícím údolní nádrž
Rozkoš, na polní cestu, která nás skutečně dovedla až na místo určení. Zaparkovali jsme na
místě pokrytém silnou vrstvou výrazně zetlelé trávy, takže jsme při zpáteční cestě museli
vozidla důkladně větrat. Družstvo Červeného
Kostelce tak schopného navigátora nemělo a
dorazilo se zpožděním.
V našem mužstvu chtěl obětavě nastoupit
Vašek Valchař, jeho zdravotní stav však byl
obdobný, jako u některých našich hokejistů
v průběhu MS v Bělorusku. Obsadil proto místo v hledišti a do brány nastoupil Sebastian
Hlaváček. Pro něho to byla premiéra na postu
brankáře v soutěžním utkání.
Mužstvo Velké Jesenice je složeno z hráčů
menšího vzrůstu, kteří navíc s fotbalem začínají, takže jsme zvítězili bez vážnějších problémů
11:1, když soupeř skóroval až v závěru utkání.
S výkonem svých svěřenců však nároční trenéři úplně spokojeni nebyli. Nejvíce gólů vstřelil
Jirka Klíma. Trefil se 5x a další šance nevyužil,
Míra Macek skóroval 3x, Matěj Vít rovněž 3x.
Matěj nastoupil na jaře poprvé, neboť jeho
rodiče ve snaze poskytnout mu hodnotnou,
kaloricky vydatnou, na vitamíny bohatou, vyváženou stravu, způsobují mu tímto časté žaludeční potíže. Když se těchto potíží zbavil, tak
mu ještě sehnali bacil planých neštovic. Epidemií neštovic bylo postiženo v průběhu jara
ještě několik dalších našich hráčů.
Utkání proti Červenému Kostelci přineslo
nejen naše vítězství, ale i několik událostí, které skončily slzami v očích našich hráčů. Nejprve Matěj Vít z důvodu neproměněné penalty,
potom Míra Hlaváček po dvojím nastřelení
břevna a nakonec David Vlček, který byl tvrdou
ranou zasažen míčem do obličeje. Stačilo však
málo a mohl tímto odrazem vstřelit branku. A
oči pro pláč zbyly i fanouškům polického fotbalu po nedělní porážce„A“mužstva dospělých
1:5 od Roudnice.
Ale zpět k zápasu s Kostelcem. Vedení jsme
se ujali Mírou Mackem, na 2:0 zvyšoval Kája
Vlček po rohu, zahrávaném Markem Ištokem.
Potom soupeř snížil na 2:1, když náš brankář
udělal radost svému kolegovi z branky soupeře
a nechal jej vstřelit gól rovnou z výkopu. Potom
střílení branek bylo již jen na nás. Jirka Klíma
3x, ještě jednou Míra Macek a po rohovém
kopu i razantní střelec Vojta Švorčík. Konečný
výsledek 7:1 a stejnou cestou, jakou jsme přijeli, vzhůru domů na oběd. Nutno ovšem přiznat,
že za Červený Kostelec nastoupili noví hráči. Ti,
se kterými jsme ještě loni výrazně prohrávali,
již hrají za starší přípravku.
Je docela příjemné podívat se zpět na posledních šest zápasů a konstatovat, že jsme

všechny vyhráli a vstřelili v nich 42 branek,
zatímco jen 4 obdrželi. Příští sezónu ale zase
může být vše jinak, neboť řada našich hráčů
přestoupí ke starším a začneme znovu, po doplnění mužstva o kluky z „předpřípravky“.
Poslední mistrovský turnaj jsme odehráli
na domácí půdě. Náš tým byl oslaben o hokejisty Klímu a Ištoka, kteří si v létě museli vyjet
vyzkoušet led až do Prahy, nemocného bojovníka Míru Hlaváčka a několik dalších hráčů,
napadených bacilem neštovic.
Začali jsme s Machovem a tradičně to byl
zápas zajímavý, bojovný, se šancemi na obou
stranách. My jsme zpočátku dostali soupeře
pod tlak, kopali řadu rohů, ale po vzoru ligových mužstev jsme žádný nevyužili a naopak
z protiútoku se soupeř ujal vedení 1:0. Po obléhání soupeřovy branky však nekompromisní
střelec Vojta Švorčík vyrovnal a nedlouho před
koncem Míra Macek, po nahrávce Vojty, vstřelil vítězný gól. Konečný výsledek 2:1 pro nás a
sedmé vítězství v řadě. V této fázi jarní sezóny
jsme úspěšní jako hudebníci ze ZUŠ. Ti také
všude a všechno vyhrávají.
Proti Hronovu jsme stejně jako s Machovem 1:0 prohrávali, Míra Macek vyrovnal, opět
1:2 a vyrovnání Matějem Danihelem. Těsně
před poločasem 2:3, soupeř po přestávce zvýšil až na 2:6, závěrečné slovo Matěj Danihel a
výsledek 3:6.
Tím také skončilo jarní vystoupení mladší
přípravky v mistrovských zápasech. Bilance je
ve srovnání s předchozími obdobími daleko
příznivější. Dosáhli jsme 9 vítězství, 5x jsme
odešli poraženi a celkové skóre je 68:34. Naším nejúspěšnějším střelcem byl Jirka Klíma
s 22 brankami. Následuje Matěj Danihel s 8
brankami, Vojta Švorčík, Míra Hlaváček a Míra
Macek se trefili 7x, Jarda Zemek 6x, Kája Vlček
a Matěj Vít 3x, Kuba Pivnička 2x a Matěj Khun
s Vaškem Valchařem přidali po jednom gólu.
Ne snad, že bychom neuměli počítat do 68,
když součet gólů jednotlivých střelců je jen 67,
ale jeden gól si soupeř vstřelil vlastní. Na některé zápasy a jednotlivé kombinační akce kluků se dalo docela dobře dívat. Postupem času
se přece jen projevuje na mužstvu rukopis
staršího trenéra Kamila, který v mládí proslul
coby konstruktivní hráč několika významných
českých fotbalových klubů.
Sezóna však ještě nekončí, v sobotu
28 června je na programu závěrečný turnaj za
účasti všech deseti týmů této soutěže ve Velkém Poříčí. Věřme, že turnaj neskončí jako loni
průtrží mračen.
Zpravodajové Polického měsíčníku měli
možnost shlédnout také poslední jarní vystoupení starší přípravky v soutěži proti dvěma velmi silným družstvům ze Zábrodí. Proti jejich
„B“ týmu se kluci drželi statečně, ale prohráli
1:5, když skóroval Vilda Gavelek. Podrobnější
zprávu si zaslouží zápas proti Zábrodí „A“. Soupeř se ujal vedení 1:0 po sporném momentu,
kdy nebylo zcela jasné, zda míč skončil za brankovou čarou, zvláště, když žádná branková čára
nebyla vyznačena. Potom ale Vilda Gavelek vyrovnal a David Prouza povedenou střelou zdálky otočil na 2:1 pro nás. Potom ještě soupeř po
rohu vyrovnal na 2:2 a přišly závěrečné vteřiny
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utkání. Vilda se probíjel přes 2 obránce, ti jej
zastavili faulem a Vilda z penalty rozhodl o našem vítězství 3:2. To neunesly poměrně dobře
rostlé, optimálně vyvinuté fanynky soupeře a
jaly se rozhodčímu nevybíravým způsobem,
s použitím i nejdrsnějších výrazů, spílat. Shodou okolností útokům rozzuřených mamin ze
Zábrodí čelil rozhodčí, který byl před několika
týdny nepříjemně trefen míčem, odkopnutým
Evou Švorčíkovou. Zpětně se zdá, že dobře mířená trefa Evy byla pro něho ve srovnání s těmito slovními útoky jen něžným pohlazením.
Na závěrečném turnaji mladších přípravek
se však zábrodské maminy chovaly přívětivě a
dokonce laškovaly s polickými trenéry. Možná
i proto, že Zábrodí nás porazilo 2:0. Další naše
výsledky na tomto turnaji: s Machovem 2:2, na
penalty naše vítězství, s Červeným Kostelcem
2:2, na penalty naše porážka, a s Náchodem
výhra 2:0. Tyto výsledky stačily na 3.místo ve
skupině a celkové, tradiční místo šesté. Z našich šesti branek jich vstřelil Jirka Klíma pět
a Míra Hlaváček jednu. Ostatní hráči si ani neškrtli. I přes naše závěrečné vítězství náročný
starší trenér Kamil při výkonu svých svěřenců
v zápase s Náchodem velmi trpěl, neboť po
jeho několikaleté, každodenní, cílevědomé,
mravenčí práci, zaměřené na technickou, kombinační hru, se kluci v posledním zápase jara
uchýlili k „hurá“ systému „kde je míč, tam jsou
všichni“.
Starší přípravka o týden později zakončila
sezónu na turnaji v Teplicích, kde po výsledcích 3:0, 5:0, 3:1, 1:3 a znovu 1:3 obsadila celkové 3.místo. Kluci tak měli možnost připít si
šampaňským z vyhraného poháru. Co se v mládí naučíš… Vilda Gavelek vstřelil 4 branky, Míra
Hlaváček se trefil 3x, Jirka Klíma a Standa Rubáček 2x a Vojta Kubeček s Davidem Prouzou
přidali po jedné brance.
Jarní tréninky na polickém hřišti jsme zakončili zápasy kluků z „předpřípravky“ a mladší i starší přípravky proti rodičům. Zajímavé
byly výsledky, které ve všech věkových kategoriích skončily 9:9. Výrazným úspěchem bylo, že
při zápasech došlo jen ke dvěma lehčím zraněním rodičů, nekončících ani pracovní neschopností (Helča Rubáčková po faulu svého synka a
Pavel Danihel po nečekaně hrubém, zákeřném
faulu míče při nezdařené technické fintě).
Na začátku prázdnin nás čeká „Fotbalová
školička“ se zázemím ve školní tělocvičně a fotbalové tréninky na hřišti v Suchém Dole. Nejen
proto, aby hráči přes léto své nabyté fotbalové
dovednosti nezapomněli, ale prázdniny si fotbalem také trochu zpestřili.
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil,
starší a mladší trenér mladší přípravky

Poděkování za poctivost
Děkuji polickému fotbalovému oddílu, zejména předsedovi Karlu Klimešovi, a personálu Vražedného pobřeží,
za nalezení a předání ztracené peněženky mé osobě.
Petra Mitterwaldová

TJ SOKOL POLICE NAD METUJÍ - PARKOUR A FREERUN
Chtěla bych navázat na článek Honzy Skilla
Jenky z minulého čísla, kdy vysvětlil, co parkour-freerun je, a jak se dostal do Police. Zároveň bych chtěla Honzovi poděkovat za to, že u
nás oddíl parkouru-freerunu založil a úspěšně
ho až do této doby společně s Andreou Hovorkovou vedl. Jeho post nahradí kluci z Dexters
3RUN, jelikož Honza odchází studovat. Ale Andrea zůstává.
Honza je v parkourovém-freerunovém světě pojem. Nejen, že jezdí vystupovat se svojí
skupinou Sans Encombre po celé České republice, ale je i sám zván na různé akce a exhibice.
Další skupinou u nás jsou Dexters 3RUN,
kam patří Daniel Hepnar, Kuba Flip Kubín, Míša
Havlajz Havlík a Dominik Král, se kterými můžeme vidět skákat krom jiných i Paťase Schreibera, Fandu Macháčka nebo Lionela. Jsou to
strašně fajn kluci, kteří parkourem-freerunem
žijí a dávají tomu vše. A ani v úspěších nezaostávají za Sans Encombre. Jezdí po různých
vystoupeních po okolí, vystupují na svatbách
a společně s mladšími parkouristy-freerunisty vystupovali na florbalovém turnaji O pohár
bláznivé Viktorky a na sokolském dětském
sportovním dni. Mají tak krásně našlápnuto k
úspěchům .
A pak tu máme naše nejmladší parkouristy-freerunisty, kam patří Jakub Vojtěch, Michael
Schirlo, Daniel Thér, Roman Žiga, Tomík Tiefa,
Tomáš Thér a Renda Poul. I naši nejmladší už
mají za sebou pár vystoupení, když pomineme

ty pro nás rodiče či prarodiče, tak vystupovali na turnaji O pohár bláznivé Viktorky či na
sokolském dětském sportovním dni. Jsou velmi šikovní a talentovaní a ještě o nich hodně
uslyšíme.
19.7.2014 kolem 22 hod. vystoupí všichni
naši parkouristé-freerunisté na Benefiční music party s výdělkem pro broumovský dětský
domov. Vystoupení se koná na Vražedném pobřeží v Polici nad Metují.
A abych nezapomněla, 28.6.2014
pojede většina z nás na Artmoving Challeng 2014 do Říčan u Prahy, což je největší parkour/freeruning událost v ČR,
které se zúčastní všichni parkouristé-freerunisté z celé republiky i ze zahraničí. Někteří budou soutěžit a ti ostatní
můžou skákat, zkoušet různé novinky a
prostě se bavit. Naši nejmladší uvidí své
idoly a věřím, že to pro všechny bude
nádherný zážitek. V porotě zasedne
Honza Skille Jenka a samozřejmě budeme mít obsazení i mezi soutěžícími, což
budou Fronty a Dave, Lionell a hlavně
Daniel Hepnar, který nedávno vyhrál
soutěž Freeruning Slovakia za nejlepší
video o sponzoring. Danielovi patří také
velký dík za budování parkourového
parku za sokolovnou a další velké díky
patří Kubovi Vojtěchovi, Míšovi Schirlovi, Danu Thérovi a Romanu Žigovi,
protože parkourový park je jejich dílo

a zároveň chlouba. Strávili tam nespočet hodin, vypotili litry potu, ale stálo to za to. V Polici
máme krásný parkourový park.
A závěrem chci poděkovat za pomoc při
budování parkourového parku tatínkům malých parkouristů-freerunistů a za sponzoring
firmám Mycomedica, Hauk a syn a městu Police
nad Metují.

Náchodsko – K dalšímu závodu historických motocyklů se vydal velkopetrovický
závodník Miloš Thér na německý okruh Sachsenring.
„Na Sachsenring jsme dorazili včas, ale
první překvapení nás čekalo už na recepci,
kde i přes pověstnou německou důslednost
o mně ani o kamarádovi Manfredovi, který
cestoval z Hamburku, nevěděli, takže museli shánět kompetentnější lidi. Nakonec ale
všechno dobře dopadlo,“ vzpomíná na první
krušnější chvilky závodník AMK Police nad
Metují.
S kamarádem Manfredem je pak pořadatelé nasměrovali do vedlejšího depa, kde
mohli rozbít své provizorní příbytky. „Naše
vedlejší depo bylo dobré v tom, že na rozdíl
od hlavního zde bylo na sociální zařízení
zhruba jen třicet lidí, a také se nám nestalo,
že by nám padala elektrika, což bylo v hlavním depu poměrně časté,“ dodává Miloš
Thér. Za jediné negativum, na které později
málem doplatil, považoval špatně slyšitelný
rozhlas.
Ještě ve čtvrtek večer jezdci vyřídili nezbytnou formální a technickou přejímku.
Páteční ráno přivítalo závodníky jen
osmi stupni. „První, co jsem udělal, tak jsem
zvedl trysku, aby hned nebyl nějaký malér a
vyjel na první trénink. Jenže to nebylo ono.
Po návratu do depa jsem znova přestavěl
karburátor, trochu odlehčil převod, celou
motorku znovu překontroloval a pak si pěkně zalezl pod peřinu. Tam jsem studoval
mapu trati a snažil se ji zapamatovat,“ poodkryl závodnickou přípravu velkopetrovický

jezdec. Tato příprava se mu však vyplatila,
protože odpoledne ukrojil z ranního tréninkového času šest vteřin. „Motorka fungovala
oproti ránu úplně jinak, parádně,“ liboval si
Miloš.
Po sobotním obědě ho čekal první závod.
Na startovní rošt se společně s ním postavilo dalších čtyřicet jezdců a výsledkem bylo
sedmé místo v kategorii Klasik GP 250-S1.
„Musím říct, že se jel ukrutný kalup, až jsem
se chvílemi divil, co s těmi motorkami kluci
dělají. Je pravda, že zatáčky se tam nekonečně utahují a párkrát jsem tam pěkně olizoval
kačírek,“ vzpomíná dnes už s úsměvem velkopetrovický jezdec.
Toho čekal v neděli další závod. „V neděli
v pět hodin ráno začalo pršet a pršelo ne-

přetržitě až do šesti do večera,“ říká Miloš. I
díky nepříznivému počasí pořadatelé trochu
pozměnili časový plán, jenže to už zapomněli dát na vývěsku. „Já jsem tedy pořád čekal,
že startuji až v 17.30, takže jsem se v klidu
chystal a najednou slyším, jak v depu vrčí
dvoutakty. Šel jsem se tedy podívat a najednou vidím, že jsou to motocykly mé skupiny.
Tak běžím ke známým a oni už měli motorky
ohřáté a připravené,“ popisuje další krušné
chvilky na Sachsenringu závodník AMK Police.
Po zjištění této skutečnosti následoval
sprint do depa, rychlé převlečení do závodní
kombinézy a spěch na startovní rošt. „Nestihl jsem si zapnout pořádně ani zip u kombinézy, rozepnuté jsem měl i rukávy. Letěl jsem
přes celé depo a když jsem z něj vyjížděl, už
tam pomalu zavírali bránu, ale naštěstí mě
ještě pustili,“ popisuje Miloš Thér. Celý nedělní závod se jel na vodě, na níž velkopetrovický závodník zvolil opatrnější taktiku,
která se nakonec vyplatila a vynesla mu
vynikající třetí místo. „Pár pádů jsem viděl
v přímém přenosu, takže jsem jel raději trochu na jistotu,“ dodal k bronzovému závodu
a nakonec velmi úspěšnému víkendu na německém Sachsenringu Miloš Thér.

Miloš Thér na Sachsenringu

Jana Křepelková,
TJ Sokol Police nad Metují

Z výsledkových listin:

Třída GP250-S1, 1. závod: 1. Markus
Ziegler (GER) Yamaha; 2. Frank Eismann
(GER) Suzuki; 3. Rene Hausmann (GER) MZ;
...7. Miloš Thér (CZE) CZ 250. 2. závod: 1.
Frank Eismann (GER) Suzuki; 2. Ernst Hegny
(AUT) Suzuki; 3. Miloš Thér (CZE) CZ 250.
Michal Rojšl
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OD PÍPY K PÍPĚ již po 31.

31. ročník běhu Od pípy k pípě přilákal
na start třicítku sportovců a hned od začátku
se začalo v ostrém tempu a ve stylu slavné
Diamantové ligy. Lukáš Kollert nasadil tempo hodné keňských vytrvalců, a kdyby byl cíl
na konci obce Police nad Metují, zcela jistě
by zaslouženě a s velkým náskokem zvítězil.
Hospodu U Lidmanů tam ale hledal marně a
tak se propadl v poli dozadu a historie na něj
pozapomene.
A pak už šli dopředu favorité – Zomba,
Kincl, Majoroš, Osoba, Doucha a Nápravník,
z nichž největší žízeň měl Zomba, který, mocně podporován rodinou, přiběhl v čase 28:21
min. k Lidmanovým jako první a na rozdíl od
Lukáše se do historie zapsal. Skvělý výkon
podal M. Hornych, který se na startu zřejmě zdržel, když přebíral taktické pokyny od
také běžící manželky, a tudíž mne předbíhal
(jako první) až daleko za Policí (bohužel nebyl také poslední). A tak zatímco zvyšující se
počet běžců přede mnou byl přímo úměrný
zvětšujícímu se odstupu od nich, Míra zabral
a v cíli byl nakonec 7. (4. mezi muži do 39
let).
Za zmínku stojí výkon nestárnoucího
Franty Pechka, kterému chyběl v kategorii
soupeř, což mu ovšem (bohužel pro mne)
nevzalo chuť závodit s námi ostatními a v cíli
byl celkově 14.
Minisouboj dvou velkých soupeřů, kteří
pravidelně vedou štafety na Volkswagen Marathonu v Praze, Jirky Glosera a Jana Antla,
vyzněl pro prvně jmenovaného.
Mezi ženami byla jasnou favoritkou Anna
Beranová, která stejně jako bratr nepřipustila žádné překvapení. Její čas 38:16 min. není
potřeba komentovat. Druhá Maruška Hornychová si poradila s Dášou Malou, která se cítí
nejlépe na tratích minimálně dvojnásobné
délky. Veteránka Hanka Vacková skončila
čtvrtá.
No a co mne nejvíc potěšilo? Vítězství
v soutěži o čokoládu, kterou vyhlásil bratr Dáši Malé, ztepilý fotograf Štěpán Horák
mezi Dášou, mnou a Lukášem. Lukáš přijal
roli „zajíce“ a Dáša si ho v závěru hlídala, takže jsem se dopotácel před nimi.
A závěr? Počasí vyšlo, pivo v cíli bylo
jako křen, Tonda nezapomněl ceny a Káťa
Vašíčková poslala ještě ten den skvělé fotky.
Vypadalo by to na samá pozitiva, ale já ještě
nedostal tu čokoládu...
Jarda Mazač

Něco z historie běhu

Běh Od pípy k pípě vymyslela a založila parta Českého svazu ochránců přírody
z Police. Jsou to přátelé naší krásné přírody ale také dobrého piva a hlavně parta dobrých kamarádů. A tak jednou před
31 lety, asi v Krčmě u piva, vznikla sázka,
že jejich tehdejší předseda Jirka Dostál,
řečený Hrb, uběhne trať od Krčmy k Lidmanom pod jednu hodinu. Běh se uskutečnil za asistence několika kamarádů a
Hrbáskovým spoluběžcem, dnes bychom
řekli vodičem, byl Jirka Krtička. Hrbásek
to dokázal, sázku vyhrál a u Lidmanů to
všichni řádně oslavili. A tak vznikl i nápad, pořádat Běh předsedy Hrba od pípy
k pípě i v dalších letech. 1. ročník za účasti dvanácti běžců z Police byl v červnu
1984. 2. ročníku v r. 1985 se už zúčastnilo 25 běžců.
V té době vymysleli poličtí lyžaři podzimní běh obráceným směrem. Vymýšlel
se vhodný název. Martin Huml navrhl
Ěpíp k píp do, což většina nezasvěcených
nechápala a tak se nakonec ujal název
Od pípě k pípy, kterému nerozuměli jen
méně chápaví.
Ochránci přírody zorganizovali ještě
3 ročníky červnového běhu a od 6. ročníku se organizace obou běhů ujali poličtí
lyžaři v čele s Jirkou Beranem.
Závod má značnou tradici a na to, že
se běhá ve všední den, míval i velmi slušnou účast startujících. Ta se pohybovala
okolo 60 běžců a 11. ročníku se jich zúčastnilo dokonce 79.
Traťový rekord mezi muži drží novoměstský Láďa Borůvka časem 25:14
z roku 1989. To je na poměrně těžké kopcovité trati dlouhé 7800 m velmi slušný
výkon. Mezi ženami běžela nejrychleji
v roce 1999 Táňa Metelková z SK Týniště
nad Orlicí za 30:17. Nejčastějšími vítězi v historii jsou současný ředitel závodu Jirka Beran. Vyhrál prvních 5 ročníků běhu a nejrychlejší byl na 4. ročníku
v roce 1987, kdy dosáhl času 26:04 a Karel Šesták, který vyhrál taky 5x mezi roky
2006 až 2010 a nejrychlejší byl v r. 2006
za 27:26.
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Tonda Pohl

SSK Pedro
- jak to bude v září …

Posunutí termínu konání letošních
Sudet má dopad i na tradiční podzimní
termíny akcí SSK Pedro.
Míčový víceboj
29. – 30. 8. 2014
Pivní triatlon
13. 9. 2014
Plážový volejbal
20. – 21. 9. 2014
Více informací na webových stránkách.
PJ

SOKOLSKÝ DĚTSKÝ
SPORTOVNÍ DEN

V sobotu 31. 5. 2014 pořádala TJ
Sokol Police nad Metují dětský den.
Startovalo se mezi 14 - 15:30 hod. před
vchodem do sokolovny. Děti i doprovod
na startu obdržely potřebné informace
o průběhu akce, kartičku na sbírku razítek za splnění úkolů a sáček na odměny. První disciplína kousek od startu bylo překonání latěk, ať slalomem
nebo přeskokem. Za rohem u druhé
disciplíny čekal děti trakárek s panáčkem a za úkol měli dopravit panáčka
bez pádu z trakárku po vyznačené cestě na místo určení. Třetí úkol spočíval
ve střelbě do brány na brankaře florbalkou a míčkem. A už jsme se nacházeli v prostorách za sokolovnou, kde
byly úkoly jako přelézt přes lavičku s
obručí, střelba ponožkami nebo balónky do plyšáků, různých terčíků a také
obličej šaška. Prolézání tunelem, skoky
v pytli a poslední disciplína chůze na
chůdách. U všech úkolů děti obdržely
razítko a nějakou drobnou odměnu,
větší si mohly vybrat samy ve stánku
v cíli. Kdo neprošel disciplínami, mohl
si v klidu posedět v areálu za sokolovnou, kde bylo připraveno občerstvení u stánku nebo v místní restauraci.
Hrála dětská hudba, prostě pohoda. V
neposlední řadě se velice líbila ukázka
p. Nývlta s funkčními modely traktoru, tanků a aut, které předváděl až do
odpoledních hodin a děti povozil. Děti
také vozil koník Amádea s jeho majitelkou R. Hruškovou až do večerních
hodin. Od 16 hod. nám zatančily děti
z tanečního kroužku MC Mamina, dále
se předvedl náš gymnastický oddíl a
vše vyvrcholilo krásným vystoupením
parkouristů - freerunistů. Po těchto
ukázkách již nic nebránilo zapálit ohýnek a opéci si buřty, které děti rovněž
obdržely u stánku s občerstvením.
Akce se zdařila díky pěknému počasí, organizátorkám a organizátorům
a štědrým sponzorům, bez kterých by
se akce neuskutečnila.
Těšíme se opět za rok
Martina Macounová,
TJ Sokol Police nad Metují






























 



 


 






 







 










































 
 














 





















TJ SPARTAK

lyžařský oddíl, 549 54 Police nad Metují

Maratonstav Český pohár v bězích do vrchu 2014
Velká cena východních Čech v bězích 2014

BĚH NA HVĚZDU
28. ročník pod záštitou města Police nad Metují,
díky pochopení CHKO Broumovsko, Lesů ČR a soukromých vlastníků
pozemků a pod heslem Míry Alexy
„Dnes už každý Čech zná na Hvězdu běh“

Datum, čas a místo:
sobota 12. 7. 2014 na náměstí v Polici nad Metují, od 13.00 hod.
dětské kategorie, od 14.30 hod. hlavní závod
Přihlášky a šatny:
Městský úřad v Polici nad Metují od 12.00 hod.
Kategorie:
děti:

do 6 let - nar. 2008 a později
- cca 80 m
7 - 10 let - nar. 2007 - 2004
- cca 400 m
11 - 14 let - nar. 2003 - 2000
- cca 800 m
dorost:
15 - 18 let - nar. 1999 - 1996
- cca 1.200 m
hlavní závod: junioři do 19 let, ženy 20-34, 35-44,
45-54, nad 55 let, muži 20-39,
40-49, 50-59, 60-69, 70-79 let - trať 8,9 km
POZOR ! - juniorky do 19 let, muži nad 80 let
- trať 5 km

Startovné:



Ceny:
finanční nebo věcné pro první tři v kategorii, finanční pro prvních
pět v absolutním pořadí mužů i žen, tombola
Vyhlášení výsledků:
hlavní závod v cíli na Hvězdě, kategorie dětí po doběhu jejich
závodů na náměstí
Převoz zavazadel: ze startu do cíle zajistí pořadatel
Informace o závodu a ubytování:
Jaroslav Mazač, Žďárská 302, 549 54 Police nad Metují,
mobil 605-901133, email jmaja@seznam.cz
Upozornění:
Nádraží ČD je od města vzdáleno 3,5 km! Možno využít železniční
zastávku Žďár nad Metují /2,5 km/ nebo autobusovou linku NáchodHronov-Police nad Metují-Broumov. Závodníci se závodu účastní na
vlastní nebezpečí, doporučujeme lékařskou prohlídku. Za odložené
cenné věci se neručí, je možno je uschovat u organizátorů.

POZOR!
Všichni účastníci Běhu na Hvězdu mají vstup zdarma do
jedinečného světového unikátu – Muzea papírových
modelů v Polici nad Metují!

60,- Kč v hlavním závodě (8,9 km a 5 km)

Trasa závodů:
dětské a dorostenecké kategorie okruhy na náměstí a poblíž,
hlavní závod převážně terén, částečně asfaltové a kostkové silnice
a cesty
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Pacanda a Kouřák zaslouží obdiv

Pacanda (Kamil Švorčík) a Kouřák (Jiří
Tauc) stručně řečeno prohráli sázku. A tak
museli jít pozpátku celou 15 km trasu na letošním 39. ročníku Mezinárodního Polického vandru. Celkově letošní trasa, co se týká
profilu, byla náročnější. Náročná byla i díky
nevlídnému počasí. A tak klobouk dolu před
jejich výkonem. Vždyť jít pozpátku Kovářovou roklí, vystoupat na Hvězdu, dojít po
hřebeni Polických stěn k Supímu koši, sejít
z hřebenovky k Václavovi a zpět do Police,
to rozhodně není žádná sranda. „Zpátečníci“, klobouk dolů před vaším výkonem!
Petr Scholz

Na fotce Kamil Švorčík
vlevo a Jiří Tauc vpravo
vyrážejí za doprovodu
Petra Hauka a Jardy
Čermáka na trať „patnáctky“.

Na Vandr přišli nejvěrnější
příznivci turistiky a polické
tradice!

Letošní 39. ročník Mezinárodního Polického
vandru neskončil fiaskem, i když počasí dělalo vše proto, aby „krach na burze“ byl. Celkový
počet vandrovníků je pod celkovým průměrem
účasti za posledních deset let. Ovšem 247 vandrovníků zaslouží obdiv. Počasí opravdu nepřálo. O to více jejich celkový počet těší. Snad na
jubilejním 40. ročníku, který se uskuteční v příštím roce, a to 16. 5. 2015, bude sluníčko, a tím
pádem bude počet vandrovníků větší a slavnostní bude i nálada organizátorů a všech účastníků.
Všem věrným Vandrovníkům děkuje Klub
přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují.
Petr Scholz

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ

VYHODNOCENÍ 39. ROČNÍKU
MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO VANDRU
Vandr se konal 17. 5. 2014. I přes velmi nepříznivé počasí se Vandru zúčastnilo
247 vandrovníků. Kompletní oficiální zpráva byla zhotovena v 10:00 hod.

Vyhodnoceni byli tito účastníci 39. Mezinárodního polického vandru:
Nejmladší: Klárka Škopová, rok narození 2014
Nejstarší: Eva Reimannová, rok narození 1936
Nejpočetnější rodina: Fuchsovi, Filipiovi a Fulkovi
Nejvzdálenější účastník z ČR: Vlastimila Hamáčková - Plzeň
Nejvzdálenější zahraniční účastník: Jan Rokytenský – Torgau (Německo)
Nejpočetnější třída ZŠ Police nad Metují: 6. B – 9 žáků
Klub přátel turistiky TJ SPARTAK Police nad Metují, o. s. spolu s kolektivem pořadatelů 39.
Mezinárodního polického vandru vřele děkuje městu Police nad Metují, MAS Stolové hory a
všem sponzorům, kteří se podíleli, na zdárném průběhu této akce.
Organizační výbor 39. Mezinárodního polického vandru:
Ředitel: Petr Scholz
Pracovníci prezence, startu a cíle: Vilma Scholzová, Eva Šustková, Kateřina Miková, Jaroslav
Vtípil, Zdena Lacinová, Milan Hejnyš, Čestmír Končický, Vojta Kvapil a Václav Jirásek.
Za výběr, úpravu a značení tras: Václav Krb, Jaromír Matějec. 
Pracovníci kontrol na trasách: Pavel Duchatsch, Václav Krb, Jan Kulhavý, Olda Holec, Marie
Matoušová, Luboš Andrýs a Rostislav Pavlík
Pracovníci dopravní služby: Autodoprava PROMA REHA, s.r.o. - Josef Rusín, Jiří Verner
Obsluha občerstvení: Kolektiv pracovníků Karla Šnábla – OBČERSTVENÍ PRIMA
Zpracování dat: Ota Scholz a Milan Hejnyš ml.
Vypracoval: Ota Scholz a Milan Hejnyš ml.
V Polici nad Metují 17. 5. 2014



POŘADATELÉ 39. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO VANDRU DĚKUJÍ VŠEM

SPONZORŮM!!!
VANDROVNÍKŮM ZA JEJICH ÚČAST!!!
ROVNĚŽ DĚKUJÍ KOLEKTIVU RESTAURACE VRAŽEDNÉ POBŘEŽÍ
ZA PERFEKTNÍ SERVIS!!!
DĚKUJÍ I VŠEM

Drogerie Jaroslava Vávrová

Pronajmu garsonku
na sídlišti v Polici nad Metují,
po celkové rekonstrukci
Cena včetně energií 5 000 Kč

Telefon 732 540732
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Koupím plechový vláček

MERKUR
a krejčovskou pannu
tel. 608 103 810

KOUPÍM POZŮSTALOST - veteš,
vyklidím půdu, sklep, dům, byt.

Kontakt: 608 103 810
Koupím staré hračky

OPRAVA OBUVI ŠTANCL
nabízí

OPRAVU OBUVI,
BATOHŮ A KABELEK
VÝROBU KLÍČŮ
A AUTOKLÍČŮ
KLÍČE FAB OD 20 KČ
Najde nás v Polici nad Metují,
Smetanova 359
Otevírací doba:
po-čt 17:15 19:30
Zakázky můžete také
zanechat v prodejně obuvi
Eiglovi, Masarykovo náměstí

Mobil: 604 570 865
Bližší info na
www.opravaobuvi.eu

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
Polický měsíčník - červenec 2014 - strana 40

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

Police n. Metují

Datum:
29. 7. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
31. 7. 2014
v 15.00 hod.

VĚRA NOVÁKOVÁ

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ

realizace obchodů na realitním a finančním trhu
Informace, poradenství, řešení exekucí
RVA - Realitní & vzdělávací agentura, s.r.o.

+420 608 280 563
email: novakova@rva.cz
www.rva.cz

na mobilu:

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

SOUKROMÁ HUDEBNÍ
ŠKOLA LUCKY

Klávesové nástroje, piano
Doprovodná, sólo kytara
Baskytara
Hudební teorie
- pro děti i dospělé
- 1x týdně
- individuální hodiny dle dohody
- v učebně, nebo u Vás doma
- kytary k zapůjčení
Volná místa pro Nový školní rok!
Lukáš Dostál
Masarykovo Náměstí 20, Police nad Metují
tel: 608 036 826
www.hudebni-skola-lucky.cz
Polický měsíčník - červenec 2014 - strana 41

Polický měsíčník
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Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: první prac. den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 950 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o., Velké Poříčí
Vydavatel:
Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 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
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují

STOULAVÝMBAŤOHEM

Miléděti,
jmenujiseToulavýbaťohanajařejsemsenarodilvKladskémpomezí.BuduVa
šímprůvodcempozajímavýchmístechturistickéoblastiKladsképomezí,kteráse
r o z k l á d á 
o d 
B r o u m o v s k a
až po Jaroměřsko. Pokud s rodiči přemýšlíte, kam vyrazit na výlet, mrkněte
nawebovéstránkywww.kladskepomezidetem.cz.Najdetenanichtipynejenna
výletyajedinečnézážitky,aleihry.
VPolicinadMetují(vinformačnímcentrunebovMuzeupapírovýchmodelů)
můžetezískatsoutěžnímapusprvnísamolepkouapracovnísešitshádanka
miainformacemionašemregionu.
Nezapomeňte si mapu vzít s sebou, pokud se chystáte navštívit další města v okolí.
Soutěžnísamolepkymůžetezískatcelkemna16místech.Připravenotedyprovásjecel
kem16různýchsamolepek.
ZapojenajsouzajímavámístavČecháchisousednímPolsku.Pokudnasbírátealespoňpět
samolepek, v kterémkoliv informačním centru Kladského pomezí na vás  čeká odměna
v podobě létajícího talíře (tzv. frisbee) nebo omalovánek s obrázky Petra Čuhaniče.


Místa,kterájsouzapojenavprojektu„StoulavýmbaťohemdoKladskéhopomezí“:
1/Adršpach
2/Broumov
3/ČervenýKostelec
4/ČeskáSkalice
5/Úpice
6/Hronov
7/Jaroměř
8/MaléSvatoňovice

9/Náchod
10/NovéMěstonadMetují
11/PolicenadMetují
12/TeplicenadMetují
13/Karlów(PL)
14/Klodzko(PL)
15/DusznikiZdrój(PL)
16/NowaRuda(PL)

www.kladskepomezidetem.cz
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