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OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V POLICI, PĚKOVĚ A NA HONECH
Ve druhém srpnovém týdnu byly zahájeny opravy povrchů místních komunikací v Pěkově „Na Dranách“ a na Honech „za
rybníkem“. Práce na opravě povrchů těchto
komunikací provádí společnost SMI – ČR
group s.r.o., Pionýrská 363, Broumov. Dle
uzavřené smlouvy o dílo, a pokud to umožní
počasí, bude oprava dokončena nejpozději
do 10. 10. 2014. Po dobu stavby bude po
většinu času možné zajíždět do dotčeného
území, přičemž pokud si postup prací na
stavbě vyžádá úplnou uzávěru komunikace,
bude dodavatel stavby informovat s předstihem několika dnů všechny vlastníky nemovitostí (zejména domů) v dané lokalitě.
V případě problémů na těchto dvou opravovaných úsecích se obraťte buď přímo na
zhotovitele stavby: SMI – ČR group s.r.o.:
Martin Sajfríd; +420 725 485 677; info@
smicrgroup.cz; na investičního technika
města pana Ing. Pavel Scholz – investiční
technik; +420 606 728 382, scholz@meu-police.cz.
Od pondělí 25. 8. 2014 bude zahájena
rekonstrukce dalších místních komunikací
v rámci města. Jedná se o generální opra-

vu komunikace v ulici Tyršova před muzeem Merkur, opravu komunikace v ulici U
Plovárny směrem k Ochozi (včetně opravy
opěrné zdi), a opravu komunikace ke sběrnému dvoru. V tuto chvíli ještě nejsou ujasněny uzavírky komunikací a objízdné trasy,
nicméně jakmile budou tyto informace vyjasněny, zveřejníme je na webových strán-

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE PĚKOV – LACHOV

Na začátku srpna, tedy s měsíčním předstihem oproti původnímu předpokladu,
byla zahájena rekonstrukce komunikace č.
III/303 22 v úseku Pěkov – Lachov. Dodavatelem stavby je společnost STRABAG a.s., ul.
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ:
608 38 744. Odpovědným pracovníkem dodavatele na této stavbě je p. Tomáš Hofman,
tel.: 602 696 216, stavbyvedoucí. Podle harmonogramu stavby by k dokončení stavby
mělo dojít k 28. 9. 2014.
V rámci stavby je realizována kompletní rekonstrukce nosných vrstev vozovky.
V rámci stavby tedy probíhá odtěžení podloží vozovky, návoz nového materiálu do
podloží včetně hutnění. Podloží vozovky
bude taky v rámci stavby odvodněno do
silničních příkopů. Stavba bude zakončena položením nového povrchu a částečnou

redukcí přerostlé keřové zeleně vysázené
kolem vozovky.
Oficiální objízdná trasa do Lachova a
do Teplic je vedena přes Pěkov po silnici č.
II/303 a dále po silnici č. III/303 23 přes
Jetřichov a Bohdašín. Touto objízdnou trasou je do Lachova zajištěn přístup i vozidlům vyšším než 4,3 m.
Úplnou uzavírkou komunikace č. II/303
22 je do doby dokončení stavby omezen
spoj BUS 6401089 (CDS s.r.o. Náchod) z
Teplic nad Metují do Police nad Metují, a to
pouze 1 večerní spoj v pracovní den. Spoj
bude veden po objízdné trase se zajížděním
do obce Lachov (zastávka Teplice nad Metují, Lachov). Zastávka Police nad Metují,
Pěkov, Končiny zůstane po dobu objížďky
bez obsluhy.
Jiří Škop, místostarosta

kách města, případně je zašleme na vyžádání každému, kdo si o ně požádá. Kontaktní
osobou pro tyto akce bude za město opět
investiční technik města pana Ing. Pavel
Scholz – investiční technik; +420 606 728
382, scholz@meu-police.cz.
Jiří Škop, místostarosta

OPRAVA CHODNÍKŮ
V OSTAŠSKÉ ULICI
Na
přelomu
července a srpna
byla
dokončena
poměrně rychlá a
rozsáhlá
oprava
chodníků v Ostašské
ulici. Rekonstrukce
těchto
chodníků
byla
dlouhou
dobu
odkládána
ohledem
na
s
vyprojektovanou
generální
opravu
silnice
v
ulici
Ostašská,
jejíž
součástí je i návrh na úpravu trasy chodníků.
Nicméně, množící se pády a úrazy chodců
nás postavily před nelehké rozhodnutí, buď
investovat do opravy chodníků (i s rizikem
budoucího přeložení do jiné trasy), nebo
časem hradit někomu náhradu škody za úraz
způsobený stavebně technickým stavem
chodníku. Zastupitelstvo města se nakonec
přiklonilo ke druhé variantě a rekonstrukci
chodníků odsouhlasilo.
Součástí stavby byla nejen výměna
stávající poškozené a dožité dlažby za novou
betonovou dlažbu, ale též nové usazení
žulových obrub (osazených původně
do hlíny), a osazení nových zahradních
obrub. V rámci stavby došlo i k výškovému
urovnání několika šachet a nakonec byly
opraveny i vjezdy k bytovým domům
s výjimkou jediného, u nějž počítá projektová
dokumentace opravy hlavní silnice se
zrušením a investice od jeho opravy by tak
byla neefektivní.
Jiří Škop, místostarosta

Mozaika z radnice . . .

Tak to vidíte. Léto je u konce, škola začíná. Všem školou dotčeným přeju další
radostný a přínosný školní rok. Nekonečný proces výchovy a vzdělávání. Náročný,
nutný, potřebný. Subjektivní. Opakovaně
jsem si uvědomila, že každý z nás myslíme, vnímáme po svém. Je to dobře, nebo
špatně? Prostě je to tak! Z mé strany jen
opětovné přání, aby všichni, kteří vzdělávají, měli hodně sil a ti, kteří jsou vzděláváni, radost z přijímání…
    
Zprovoznil se průjezd Bukovicí. Neuskutečnil se prodej Zeleného domku, muselo se neplánované sejít městské zastupitelstvo. Letní investice si to vyžádaly. Opět
bez zájmu veřejnosti. Pasivní, i té, která se
chystá, aby mohla. Co?!
    
Každý den je o práci. Plánované, a ve
většině času ovlivněné těmi, kteří potřebují pomoci. Dovoluji si napsat, že většina
neví, jak rychle utíká čas… Proto se musí
nastavovat. Tak je to dobře. Práce veřejná
je především o neomezeném čase, který
opomíjí ten osobní. Tedy aspoň dle mého.
Čím víc vidíte a vnímáte, tím je Vám
zodpovědněji a těžko. Ne vždy je možné
uskutečnit a napravit. Naplánované investiční akce probíhají. Mnohdy s komplikacemi. Tři výběrová řízení se musela zrušit
pro nezájem. Práce na léto je mnoho, na
zimu chybí… Nám to však dělá neplánované problémy.
Dva měsíce jsem se setkávala s Vámi „v
terénu“. Mnohdy byla překvapena a zaskočena Vaší neznalostí a neinformovaností.
Nevím, čím to je. Nezájmem?!
Jsme povinováni řádným hospodařením. Co dělat, když víte, že nastal čas radikálního řešení a oslovená společnost se
přimlouvá?! Těžká situace, která Vám přidělá práci k obhajobě Vašeho rozhodnutí
a hlavně nutí k ustupování… Nerada píšu
neadresně. Tato situace si to však vyžaduje. Věřím, že každý z Vás – především dříve
narozených – má dostatek sil k vyhodnocování. Pokud možno nezaujatému.
    
Chodníky na Ostašské jsou dokončeny.
Chystáme opravu komunikací. Na Honech,
na Stračáku… Koupaliště se snažilo. Centrum kultury a vzdělávání taky. Přijďte v

září na veřejné zastupitelstvo, kde se otočíme za jeho pololetní činností. Následně
budete moci posoudit a vyhodnotit. Odsoudit?! Třeba i diskutovat, ptát se.
    
Ob rok si beru měsíc dovolené v celku.
Letos přes léto pracuju. Raduju se z uskutečňování plánovaných investic, oprav a
údržby. Z příjemných, tradičních i netradičních akcí pro Vás. Polická pouť. Již patnáct let jsou pouťové atrakce provázeny
širokou nabídkou výstav, koncertů, tradičních i netradičních sportů či setkání…
Nevím, jakou váhu má dnes mluvené a
napsané slovo. Jak ho ohrožuje neznalost,
osobní zájem a vlastní vidění. Léto přináší
obvyklé povinnosti. Stížené přirozeným
čerpáním zasloužených dovolených, které
mnohdy komplikují a zpomalují.
    
Jednou z nehmatných nutností je prezentace města navenek. Informační centrum, Muzeum papírových modelů, koupaliště… by mohly vyprávět. Na jeden víkend
jsme se vypravili do partnerské Swidnice,
abychom vzpomněli dvacet let spolupráce! Byla jsem ráda, že naše „delegace“ čítala jedenáct lidí. Požadovaných patnáct
jsem opravdu dohromady nedala… Přivezli jsme spoustu kontaktů. Pellyho domy
udělají potřebné a věří, že se najdou další,
kteří propagaci partnerství a Police myslí
vážně.
    
Polický symfonický orchestr hrál na
Hvězdě. 21. 8. ! Vzpomněli jsme. Užili jsme
si. Finančně jsme přispěli nadaci Hospital
Nadace Broumov. Skoro 33 tisíc korun.
Následující den jsem popřála PSO před
odjezdem na turné po Dánsku.
    
Co nás čeká v září. Prvního začneme
tradičně v základní a mateřských školách.
Především prvňáčkům a jejich rodičům
půjdeme popřát. Věnujeme pro vzpomínku pamětní list a knížku Pírko, napsanou a
ilustrovanou panem učitelem Jaroslavem
Soumarem.
    
O prvním víkendu se zúčastním konference o vzdělávání dospělých, kde budu
prezentovat činnost Polické univerzity
volného času. Její podzimní semestr je při-

POZVÁNKA
na 5. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2014,
které se koná ve středu
24. září 2014
od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů.
praven. Program je na www města.
Bohužel se musím omluvit z báječné
akce Strašidelný klášter. Přijďte si užít
atmosféru večerního kláštera a trochu se
bát.
    
V úterý 9. září se v Broumově setkám
se zástupci LAXUSU. Drogová problematika je blíž, než si myslíme!
    
I devátý měsíc roku je plný osobních
výročí. Krásných osmdesátin se dožívá
pan učitel Josef John. Nemálo dětí prošlo
jeho výchovou a cestou k poznání. Jeho
profesní cesta byla poznamenána nevolí
mocných. Život ale běží dál. Dnes se zastavujeme a oslavenci na dálku tiskneme
ruku, děkujeme a s blahopřáním do Suchého Dolu vinšujeme radostné a naplněné
dny v další dekádě.
    
Těším se, že bude čas na setkání se
spolky, které po prázdninách zahájí svoji činnost. S postupným uzavřením roku
začne proces tradičních povinností, které
zajistí provoz v roce 2015. Především finančně. Do listopadu se podávají žádosti
do grantového programu. Informace najdete na www.meu-police.cz.
    
Bude se uzavírat čtyřletý volební
cyklus. Hodnotit činnost v Dobrovolném
svazku obcí Policko, v Brance o.p.s., v DSO
Lesy Policko. Čekají nás poslední rady
města a zastupitelstvo. Setkání se starosty Náchodska. S radními Broumova. S DSO
Broumovsko. V neděli 28. 9. odhalíme desku panu učiteli Karlu Petrovi u příležitosti
jeho nedožitých stých narozenin. Těšit se
můžeme i na brožuru o jeho životě. S Polickým symfonickým orchestrem se vypravíme do Dvora Králové ke stému výročí
Hankova domu. I nadále budeme oddávat.
V sobotu 27. 9. přivítáme nové občánky.
Organizačně se i letos „dotkneme“ cyklistického maratoru Rallye Sudety. Přijmeme
pozvání na otevření rozhledny na Čápu,
školícího střediska Veby a.s. Broumov…
Příjemný zbytel léta. 

Ida Jenková
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Realizace výměny stromů na polickém
Masarykově náměstí

Je po pouti, a jak jsme už na stránkách
měsíčníku informovali, přistoupí město
Police n. M. k první etapě výměny stromů po obvodu polického náměstí. Bude
se jednat o severní stranu náměstí, kde
rostou čtyři stromy. Tyto budou letos
vyměněny. Důvodem tohoto nutného
kroku je výrazné narušení přilehlého
chodníku, ohrožení bezpečnosti chodců a ztížení jeho údržby.
Předmětné stromy byly na Masarykově náměstí vysazeny v roce 2000, při
jeho obnově. Jedná se o zahradní kultivar
- druh třešeň křovitá (Prunus fruticosa,
varieta Globosa), vytvářený roubováním
keřové formy na klasickou třešňovou
podnož. Tím bylo docíleno, že si tento
stromový kultivar udržuje kulatou keřovou korunu s malým nárokem na prostor.
Jeho nevýhodou je ale poněkud rychlejší
růst, a to i kořenů. Zřejmě jsme jim vytvořili dobré podmínky a daří se jim, proto je
i nárůst kořenů tak výrazný. Podle vyjádření spol. Arboeko, největší české škol-

kařské firmy, která městu tyto stromy
dodala, jde o dřevinu vhodnou do městských ulic a náměstí, ale vzhledem k rychlejšímu růstu je běžné, že je města už i po
10ti letech vyměňují za novou výsadbu.
Tuto situaci by také bylo možné řešit odkrytím dlažby a mříží, částečnou redukcí
kořenů (tím by se i poněkud zbrzdil další
růst), povrchy vrátit do původního stavu
a citlivě zredukovat koruny řezem. Po takovémto zásahu by mohly stromy zdárně
růst ještě dalších cca 5 - 6 let. Budoucí
výměně se ale stejně nelze vyhnout. Z tohoto důvodu přistoupí město k realizaci
výměny stromů za nové, a to druhu javor
babyka (Acer campestre, varieta Nanum).
Časový plán je takový, že budou stromy pokáceny, rozebrána část dlažby,
vytvořeno nové podloží a výsadbové
mísy a chodník znovu vydlážděn. V říjnu pak budou vysazeny nové stromy.
Další část stromů na náměstí bude vyměněna v následujícím roce.

Jak již bylo oznámeno, město Police nad
Metují a Osadní výbor obce Hlavňov připravují pro místní, rodáky, turisty a zájemce
k vydání publikaci o historii a současnosti
Hlavňova. Na díle pracuje pod vedením Mgr.
Michala Bureše kolektiv složený z odborníků na různé obory; mezi jinými Mgr. Jan
Tůma, Mgr. Lydia Baštecká, PhDr. Jaroslav
Čáp, Jiří Kohl, Mgr. František Janeček, Miroslav Pichl, Jiří Kopecký, Jiří Spíšek, Mgr.
Petr Köppl, PhDr. Jan Meier, PhDr. Vladimír Waage,...Publikace bude doplněna též
CD fotografií domů a jejich obyvatel z let
1954,1974, 1983 a 2013 (autoři učitel Rudolf Provazník, hlavňovský rodák Václav

Šrůtek a hlavňovský chalupář - patriot Jan
Moravec).
Publikace by měla spatřit světlo světa v předvánočním období letošního roku.
Cena nepřesáhne 500 Kč. Závazné objednávky na její zakoupení přijímá Informační
centrum v Pellyho domech- ckv@policko.
cz, infocentrum@policko.cz, tel. 491 421
501, 491 421 346. K objednání potřebujeme
Vaše jméno, příjmení, doručovací adresu a
kontakt mbt nebo e-mail, počet. Vaše včasná objednávka– určitá forma subskripčního
prodeje – nám pomůže v nutných kalkulacích spojených s realizací knihy. Děkujeme.
Za celý tým.
Ida Jenková

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Občanům Policka – informace
o publikaci o Hlavňově

Rozpis lékařů
stomatologické služby

06. – 07. 09. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
13. – 14. 09. MUDr. Dana Kapitánová
ZS, Meziměstí
20. – 21. 09. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
27. – 28. 09. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n. Met.

491 543 844
491 582 381
603 479 132
602 333 460
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Ačkoliv je termín k úplnému doplacení tohoto poplatku stanoven obecně závaznou vyhláškou nejpozději do
31.8., nahlédnutím do přehledu neuhrazených plateb za rok 2014 stejně
jako každoročně zjišťujeme, že někteří
z vás k nám s platbou stále ještě nedorazili.
Upozorňujeme, že kdo nebude mít
poplatek za odpady uhrazen nejpozději do konce roku, musí počítat s jeho
navýšením až na trojnásobek.
Můžete přijít každý pracovní den,
v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00
hodin a v ostatních dnech od 7,00 do
14,00 hod. Pro toho, kdo upřednostňuje bezhotovostní platbu - č.ú.90054629551/0100 u KB, VS – Vaše r.č.
Nově lze poplatek uhradit i bezhotovostně platební kartou v pokladně
MěÚ.
Připomínáme také, že tento poplatek jsou povinni platit i občané
hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně (adrese městského úřadu).
Vybírání poplatku od těchto občanů
je poměrně složité, protože jim není
kam zaslat výzvu k úhradě. Pokud
tedy máte v rodině nebo ve svém
okolí takového človíčka, upozorněte jej prosím na tuto povinnost.

Případné informace na tel.č.: 491 509 991.

Daniela Adamová - FSO-poplatky

Cyklobusy každým rokem převáží více návštěvníků

září 2014

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

Kdo ještě nezaplatil
poplatek za odpady
za rok 2014???

Na konci května letošního roku byla zahájena už 11. sezona provozu cyklobusů v
Kladském pomezí, kterou organizuje a propaguje nezisková společnost Branka, o.p.s.,
zabývající se rozvojem cestovního ruchu.
V Kladském pomezí jsou v provozu dvě
linky cyklobusu. První trasa vede z Hradce
Králové přes Náchod do Adršpachu a dále
až na Pomezní boudy a druhá vozí návštěvníky z Náchoda do polské Kudowy Zdróje,
Karlówa, Wambierzyc až do Broumova.
Nyní je jejich sezona zhruba v polovině.
V letošním roce se na výlet cyklobusy vyda-

lo během dvou měsíců 6083 návštěvníků a
přepravilo se 842 jízdních kol, což je téměř
o jednu čtvrtinu více než v minulém roce. V
době prázdnin je oblíbená především linka
k našim polským sousedům, která zajíždí
také do významného poutního místa Vambeřice.
Velmi nás těší stoupající zájem turistů
a návštěvníků o cyklobusy v Kladském pomezí a pevně věříme, že jich bude i nadále
přibývat. Do konce letních prázdnin jezdí
cyklobusy každý den, od září již jen o víkendech a svátcích.
Jízdní řády najdete na http://www.
kladskepomezi.cz/cs/
Lenka Lembejová,
projektový manažer
e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033

Oznámení

o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí
Starostka města Police nad Metují podle § 29 zákona č. 491/ 2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje :
1. Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí se uskuteční:

v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 11. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
3. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí

v okrsku č. 1

je místnost pro hlasování v Základní umělecké škole, Komenského náměstí 108
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Na Sibiři, Ostašská, Slunečná,

Horní, Smetanova, Malá Ledhuje, K Drůbežárně, Pod Klůčkem, Komenského náměstí,

v okrsku č. 2

je místnost pro hlasování ve školní jídelně při základní škole, Na Babí 190
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Soukenická, V Rokli, Žďárská

Malý Rynk, Ke Strážnici, Záměstí, U Lesovny, Pod Jasany, U Opatrovny, Nad
Pekárnou, Masarykovo náměstí, Tomkova, Kostelní, Na Babí, Na Prádle, Hvězdecká,
Zahradní, Žděřina, čísla popisná a evidenční bez ulice

v okrsku č. 3

je místnost pro hlasování v domě s pečovatelskou službou, K Sídlišti 259
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: K Sídlišti, Fučíkova,

Gagarinova, Wihanova,

v okrsku č. 4

je místnost pro hlasování v hasičské zbrojnici, Radimovská 81

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Brandejsova, Dvořákova,

Dukelská, Jiráskova, Mírová, Na Bělidle, K Vodojemu, Ledhujská, Ke Koupališti,
Ochoz, Bělská, U Zahrádek, Příčná, Radimovská, U Plovárny,

v okrsku č. 5

je místnost pro hlasování na MěÚ Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 17. listopadu, Na Letné,

Husova, Tyršova, Pod Havlatkou, Na Struze, U Damiánky, Nádražní, Na Splachově,
Radešovská, Radešov,

v okrsku č. 6

je místnost pro hlasování v budově bývalé školy, Pěkov 60
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území: Pěkov, Hony,

v okrsku č. 7

je místnost pro hlasování v klubovně – Hlavňov 16
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území: Hlavňov,

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem)
2. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Mgr. Ida Jenková
starostka
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Výsledky červencové fotosoutěže Soutěžní fotografie na září
Na obrázku v srpnovém čísle Polického měsíčníku byla věžička sokolovny v Tyršově ulici. Správnou odpověď zaslalo 8 Co je to? Kde je to?
čtenářů, ze kterých jsme vylosovali tři výherce, G. O., V. S., M.
K., pro které máme v infocentru v Pellyho domech připravenu
drobnou pozornost.

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

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 04/2014 ze dne 13. 8. 2014
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 5 - položky rozpočtového opatření č. 18 - 22. Zvýšení
příjmů o 1 865 000 Kč, zvýšení výdajů o 1
830 996 Kč a snížení financování (položka
8113) o 34 004 Kč.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku
p. č. 63/2 v k. ú. Hlavňov o výměře
215 m2 do společného vlastnictví L. P., L. Š.
a J. P., tímto bezúplatným převodem dojde k
naplnění dohody z roku 1975.

ZM schvaluje prodej stavebního pozemku
p. č. 544/13 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře
22 m2 panu K. P. Kupní cena je stanovena na
70,- Kč /m2 a celkovou kupní cenu 1540,- Kč
uhradí kupující při podpisu smlouvy.

RM schvaluje změnu plánu oprav nemovitostí spravovaných Technickými službami Police nad Metují s. r. o. spočívající
v navýšení částky na opravy v Kolárově
divadle o 60 tis Kč na zajištění systému
generálního klíče a v navýšení částky na
opravy hasičské zbrojnice v Polici nad Metují o 40 tis. Kč na instalaci nových garážových vrat a vchodových dveří. Navýšení
bude v obou případech realizováno z rezervy účtu správy nemovitostí.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu: „Stavební úpravy MK ke
sběrnému dvoru, Police nad Metují“ firmu
SVOBODA a. s., IČ 28796578, se sídlem
Školní 201, 549 81 Meziměstí, s nabídkovou cenou 1.433.075,91 Kč bez DPH (tj.
1.735.021,91 Kč včetně DPH).
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy
MK v ul. U Plovárny a vozovky v ul. Tyršova, Police nad Metují“ firmu SVOBODA
a. s., IČ 28796578, se sídlem Školní 201,
549 81 Meziměstí, s nabídkovou cenou
1.474.137,57 Kč bez DPH (tj. 1.783.706,47
Kč včetně DPH).
RM schvaluje oznámené vícepráce při rekonstrukci chodníku v Ostašské ulici spočívající v provedení rekonstrukce vjezdů
k jednotlivým bytovým domům, osazení
žulového chodníkového obrubníku do
betonu a kompletní výměně záhonového
betonového obrubníku a doporučuje ZM

schválit rozpočtovou změnu.
RM schvaluje oznámené vícepráce vzniklé při rekonstrukci ZUŠ spočívající v provedení rekonstrukce elektroinstalace, sanačních omítek, nového odpadního potrubí a
nových vstupních dveří v keramické dílně a nových podhledů včetně osvětlení v
učebně výtvarného oboru a doporučuje
ZM schválit rozpočtovou změnu.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 5 - položky rozpočtového opatření č. 18 - 22. Zvýšení příjmů o 1 865 000
Kč, zvýšení výdajů o 1 830 966 Kč a snížení
financování (položka 8113) o 34 034 Kč.
RM schvaluje záměr vypůjčit pozemky
p.č. 408/4 a p.č.417/2 v k.ú. Pěkov o výměře cca 330m2.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 86 v k.ú. Pěkov o výměře 50m2, druh
pozemku ostatní plocha.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej
stavebního pozemku p.č. 544/13 v k.ú.
Velká Ledhuje o výměře 22 m2 panu K. P.
Kupní cena je stanovena na 70,- Kč /m2 a
celkovou kupní cenu 1540,- Kč uhradí kupující při podpisu smlouvy.
RM schvaluje vypůjčit pozemek p. č.
330/9 v k.ú. Police nad Metují o výměře
245 m2 paní Bc. L. K. za údržbu pozemku,
a to od 1. 9. 2014 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
RM schvaluje pro školní rok 2014 – 2015
v souladu s § 23 odst. 5 zákona č.561/2004

Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání výjimku z počtu dětí stanovenou vyhláškou
č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č.43/2006 Sb. takto:
třída I. - Zvonečky 25 dětí
třída II. - Berušky 28 dětí
třída III.- Kopretiny 27 dětí
třída IV - Sluníčka 25 dětí
RM schvaluje použití znaku města pro propagaci závodů Hell BMX
Jam vol. 3 konaných v sobotu
16. 8. 2014.
RM bere na vědomí, že město Police nad
Metují pečuje o následující válečné hroby:
Pamětní desky obětem války – sloupy na
radnici
Pomník obětem druhé světové války –
pomník na hřbitově u vchodu, složený ze
dvou samostatných pískovcových bloků
Pomník spolku vojenských vysloužilců
Radecký – vysoký pomník na hřbitově u
vchodu
Pomník padlým legionářům - pískovcová
socha ležícího legionáře u vchodu na hřbitov
Kenotaf Josef Lokvenc – urnové místo č.
UH-1-5/U
Hrob Günther Löbe – na hřbitově hrob č.
IV-4-14/J (Josef Stierand)
pamětní desky obětem První světové války, dvě desky na kapličce v Pěkově
pomník obětem 2. světové války v Pěkově

Usnesení rady města ze zasedání č. 17 / 2014 ze dne 4. 8. 2014
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– pamětní deska s nápisy Václav Knittel,
František Knittel
Evidenci válečných hrobů vede FSO, za
opravy a rekonstrukce odpovídá odbor
IMŽP a údržbu zajišťují na základě smlouvy Technické služby Police nad Metují s.r.o.
RM schvaluje předložený ceník pronájmů
prostor v Pellyho domech a Kolárově divadle.
RM schvaluje předložený ceník půjčovného sportovního vybavení na víceúčelovém
sportovišti.
RM schvaluje přidělení bytu č. 3 v domě
č.p. 200 v Nádražní ulici, Police nad Metují

panu A. K. od 1. 9. 2014 na dobu určitou
6 měsíců s možností dalšího prodloužení,
bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu.
RM schvaluje přidělení bytu v domě č. p.
35 v Hlavňově paní A. Š. od 1. 9. 2014 na
dobu určitou jeden rok s možností dalšího
prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu.
RM schvaluje prodej vyřazeného hmotného majetku inv. č. 871- PC Lynx - Express paní Z. Z. za cenu 400,- Kč.
RM schvaluje ukončení nájmu nájemci
části pozemku p.č. 774 o výměře 88 m2 v

ZE PSÍHO ÚTULKU

V útulku jsou ještě dva pejsci!!!
Barney

tování. Hledáme pro něj aktivní majitele,
kteří se mu budou věnovat a cvičit ho.

Alex

Ted

Asi 2 roky starý pes. Venku je trochu
rozrušený a temperamentní, asi byl zvyklý běhat na volno. V kotci nic neudělá a k
ostatním psům se chová dominantně. Potřebuje výcvik a je vhodný spíše pro lidi,
kteří mají zkušenosti se psy. Má rád dlouhé procházky a jídlo všeho druhu. Hledáme pro něj nové majitele!

Ve čtvrtek 18. června byl nalezen v
České Metuji kříženec nejspíš border kolie. Jsou mu asi 1-2 roky. Je velmi aktivní.
Umí pár základních povelů. Miluje apor-

Tento týden našel konečně nový domov ve Žďáru nad Metují u rodiny Lokvencových. Přejme mu hodně štěstí!
Pavlína Hilscherová

k.ú. Radešov nad Metují panu S. R. ke dni
31. 8. 2014 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v
souladu s dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 15. 9. 2006, který byl uzavřen dne 1. 7. 2008.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v celém přízemí budovy č.p.
341 v Tyršově ulici v Polici nad Metují, budova stojí na stavební pozemkové parcele
č.413/1v k. ú. Police nad Metují.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Police nad Metují za období od 1.
1. do 30. 6. 2014. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření ZUŠ Police nad Metují za období od 1.
1. do 30. 6. 2014. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření Knihovny Police nad Metují za období
od 1. 1. do 30. 6. 2014. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky
nebyly zjištěny.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a
MŠ Police nad Metují za období od 1. 1. do
30. 6. 2014. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, přičemž nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření města
za období od 1. 1. do 30. 6. 2014. Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Pouliční svoz nebezpečných a objemných odpadů a elektroodpadů z domácností
Odpady musí být vždy osobně pře- přípustné, aby byly odpady na sběrových
Ve 40. kalendářním týdnu, a to
dány
ve stanovený čas na stanovených za- zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odve středu 1. října 2014, proběhne
stávkách,
obsluze svozového vozidla spo- kládány.
v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na
lečnosti Marius Pedersen a.s., která je uloží
Informace k tomuto svozu jsou uvedeny
Honech, pravidelný „pouliční“ svoz
do vozidla a odveze ke zneškodnění. Není
také v brožurce „Průodpadů. Odebírány
vodce pro nakládání s
budou
nebezpečné zast. č. ulice, nároží, místní část čas příjezdu a odjezdu
komunálním odpadem“
a objemné odpady a
a na internetových
Radešov, na návsi
16.00 - 16.10
veškerá vyřazená elek- 1.
stránkách města Police
trozařízení z domác- 2.
Hlavňov, u bývalého parkoviště pod vlekem 16.20 - 16.30
n. M. (www.meu-police.
ností. Odebrány nao- 3.
cz). Pokud někdo tuto
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
pak nebudou stavební 4.
brožurku nemá, může si
Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
ji vyzvednout na městodpady a odpady ze 5.
Pěkov, autobus. zast. u skladu fy. Čáp a syn 17.10 - 17.20
ském úřadě, společně
zeleně.
6.
Pěkov, u obecního domu
17.25 - 17.30
s letákem o třídění odSvoz proběhne zapadu a krabičkou na vy7.
u
odbočky
na
„malé“
Hony
17.35
17.45
stávkovým způsobem,
řazené baterie.
8.
Hony,
na
návsi
17.50
18.00
podle známého harmoIng. Jan Troutnar,
9.
Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15
nogramu:
MěÚ Police n.M.
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Osvědčení o úspoře surovin, emisí a energie od EKO-KOMU a ASEKOLU

Společnost EKO-KOM,
a.s. pravidelně posuzuje
vlivu sběru a recyklace využitelných
komunálních
odpadů, včetně obalové
složky, na životní prostředí. Podle stanovené metodiky tedy vystavilo životní prostředí
a spol. EKO-KOM, a.s. městu účet za rok 2013,
podle kterého bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci
systému EKO-KOM uspořeno 27,953 GJ energie, která nemusela být vyrobena, což je zhruba
tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více
než 310.000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém
EKO-KOM ke snížení emisí o 1,176 mil. t CO2
ekvivalentu, tedy více než 1% celkových emisí
skleníkových plynů ČR.
Na základě tohoto celkového vyhodnocení, obdrželo také Město Police n. M. osvědčení o tom, že díky rozvoji a provozu systému
třídění a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, přispělo,
ve spolupráci se spol. EKO-KOM, a.s., ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové
stopy“. Úspora, kterou město dosáhlo za rok
2012, představuje 332,069 t emisí CO2 ekvivalentu, úspora energie7 971 536 MJ. Podílelo se na tom celkem 217,287 t vytříděných
využitelných odpadů, za něž město obdrželo
odměnu ve výši 599.396,- Kč.
(Podle podkladu od spol. EKO-KOM, a.s.)
Společnost ASEKOL, a.s. také posuzuje pomocí studie LCA vlivu zpětného odběru a recyklace CRT televizorů, počítačových monitorů a

Jubilea
V červenci 2014 slavili:
70 let
75 let
80 let
85 let

paní Radmila Hubková
paní Bohumila Kašparová
pan Josef Kaněra
pan Jan Schwarz
pan Jaroslav Matěna
pan Milan Gumulák
paní Lotta Prouzová
pan Miroslav Müller
pan Josef Vacek

Vš em j u b ila nt ů m přejeme

pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech

Statistika
K 31. 7. 2014 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4208 obyvatel.
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

Dagmar Hambálkoá - matrikářka
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drobného elektrozařízení na životní prostředí.
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Dopady na životní prostředí byly vyčísleny
pro každou frakci a výsledky jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než
4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody.
Stejné množství je například spotřebováno při
30 cyklech myčky nádobí.
Občané Police n. M. již několik let třídí
elektroodpad a lze tedy přesně vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí a o kolik snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Město Police n. M. získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru
drobných spotřebičů..
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že poličtí

občané v roce 2013 vytřídili 210 televizí,
86 monitorů a 1 926,71 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 91,58 MWh elektřiny,
4.188,24 litrů ropy, 410,27 m3 vody a 3,82
tun primárních surovin. Navíc snížili emise
skleníkových plynů o 20,61 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 80,90
tun.
Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
(Podle podkladu od spol. ASEKOL, a.s.)
Výše uvedené kolektivní systémy a město Police n. M. děkují všem, kteří své odpady
řádně třídí a předávají k využití. Ty, kteří
tak nečiní, vyzývá, aby přijali třídění odpadů jako běžnou a potřebnou součást života
a každodenního nakládání s odpady.

Změna intervalu svozu
odpadu z popelnic

Oznamujeme občanům v katastrálních územích Hlavňov, Hony, Pěkov a
Radešov, že od 18. září 2014, se změní
interval svozu zbytkového komunálního
odpadu z domovních odpadových nádob (popelnic) ze čtrnáctidenního na týdenní. Týdenní svozový interval potrvá do
začátku května příštího roku, kdy ho opět
vystřídá interval čtrnáctidenní.

Sňatky
Na svatby byl červenec vskutku bohatý:
4. pár si nepřeje zveřejnění
5. Richard Štěpánek a Lucie Brožová
si řekli ANO před kaplí na Ostaši
11. mladý pár se nechal oddat - na zahradě
11. Vít Šmatlán a Petra Jindrová
– u vodopádu v suchodolském lese
12. Michal Šumbera a Martina Breuerová
- kostel v Polici nad Metují
14. Jiří Škop a Martina Mitysková – na louce
14. Jan Kašák a Silvie Finneganová
– před kaplí v Suchém Dole
18. Stanislav Pavelka a Lenka Jüptnerová
– na vyhlídce na Hvězdě
18. Miloš Kocián a Petra Nývltová – u Soudní brány
19. Martin Prát a Hana Veverková – na Hvězdě
19. Karel Klimeš a Lada Šimková – obřadní síň
26. souhlasné prohlášení zaznělo
na fotbalovém hřišti ve Žďáře
Moc gratulujeme a přejeme do manželství jen to dobré!

Karel Klimeš a Lada Šimková

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Gratulace

Josef John
slaví 80. narozeniny. Za všechny
žáky, rodiče a kolegy přejeme
především zdraví.
Ida Jenková

Richard Štěpánek a Lucie Brožová

Prázdninový týden v knihovně

Po polické pouti se již po deváté děti
scházely na „Prázdninový týden v knihovně“. Letos jsme se vydali na návštěvu jednotlivých světadílů (vynechali jsme Antarktidu, protože nám nestačily dny v týdnu).
Provázely nás pohádky z celého světa. Cestou jsme vyrobili čínské draky, černošské
náramky, indiánské ozdoby a samozřejmě
tradiční papírové lodičky.

osolíme si odpoledne soudničkami Františka
Němce.
Číst bude vynikající František
Pivoňka.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.

Na říjen plánujeme:

A nakonec jsme se vrátili domů s hrdinným Bruncvíkovým lvem. V knihovně bylo
veselo, což je vidět i na fotografiích:
Podzim je tady a s ním opět společné
čtení se Senior klubem Ostaš. Zahájíme 23.
září 2014 od 15 hodin v dětském oddělení
knihovny. A protože je humor solí života,

Výstavu Ženský román
a emancipace v devatenáctém a dvacátém století,
která představí např. naše
první vysokoškolačky a
některé zajímavé ženy té
doby. Třeba Marii Červinkovou (rozenou Riegrovou), Magdalenu Dobromilu Rettigovou,
Annu Náprstkovou, Boženu Vikovou-Kunětickou a další. Jako doprovodný program
chystáme i podvečer čtení o některých autorkách či z jejich děl. Podrobnosti na plakátech.

Knihovna města a Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
v Polici nad Metují

vyhlašují již 10. ročník

soutěže v aranžování suchých rostlin

KOUZLENÍ S KVĚTINAMI

Soutěž je určena dětem základních
škol Policka. Výstava soutěžních prací
s hlasováním diváků proběhne během
Podzimní zahrádkářské výstavy
v Pellyho domech
ve dnech 9. - 11. října 2013.
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i
celé třídy, družiny apod.

Víme, kde jsme doma

JINDŘICH SITTE

* 10. 5. 1888 v Bělém u Police n Met.
+1951

Narodil se v rodině řídícího učitele a to
předurčilo i jeho profesní dráhu. V r. 1906
absolvoval náchodské gymnázium a stal se
učitelem. Působil jako učitel i na Policku,
později jako ředitel školy v Praze.
Byl také nadaný malíř, krajinář. Jako
soukromý žák studoval u F. Engelmüllera
a F. J. Schikanedera, z jejichž příkladu těží i
způsob plenéristické malby.
Vlastivědný časopis Od kladského pomezí provázel nejen svými ilustracemi a
malbami na barevných obrazových přílohách, ale také fotografiemi. I Náchodské
noviny z 14. 7. 1929 přetiskly jeho fotografii lesa u náchodského zámku, zničeného
vichřicí 4. července 1929. Fotografie publikoval i jinde. Vytvořil i velmi působivý portrét 94letého knihaře Augustina Hanuše.
Dodnes jsou jeho obrazy nebo staré
pohlednice s kopiemi jeho obrazů dobře
obchodovatelné na aukcích, jak se může-

te přesvědčit na internetových
stránkách.
Pro představu přetiskujeme obrázek koruny časopisu
Od Kladského pomezí, roč. III.
(1925-1926), číslo 10.

Čerpáno z
knihovny:

materiálů

• Brandejs, Stanislav: Kniha o
Police nad Metují a Policku. Police nad Metují: městská rada
1940. s. 248.
• Stejskalová, Michaela: Fotografie v Náchodě od počátku
do 2. Světové války. Bakalářská
diplomová práce. Opava, 2008.
S. 26. Přístup na internetu.
• Seznam absolventů Jiráskova
gymnázia. Přístup na internetu.
• Dražby obrazů – přístupy na internetu.

Soutěžní otázka:

Sittovy obrazy byly dlouhá léta k vidění
v Polici v budově finanční instituce (pro zajímavost navrhoval ji architekt J. Freiwald).
O kterou budovu se jedná.

Odpověď na srpnovou soutěž:

Ve městě působí 5 hasičských sborů –

Sbor dobrovolných hasičů Police nad Metují,
Velká Ledhuje, Radešov, Hlavňov a Pěkov.
Knižní odměnu za správnou odpověď
obdrží paní Jitka Krtičková.
O osobnosti Jindřicha Sitteho je velmi
málo informací. Dokonce některé prameny
uvádějí, že datum úmrtí je neznámý. Pokud
někdo máte další, zde nezveřejněné informace a data ze života tohoto malíře, a máte chuť
se o ně podělit, prosím, předejte je do naší
knihovny. Děkujeme.
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Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu ve spolupráci

Nabídka knih:

s Knihovnou města Police n. M.

Vecheta, Vladimír: Einsteinovy hádanky a jiné hlavolamy.
111+11+1 zapeklitost pro trénink mozku.
Kaku, Michio: Fyzika nemožného.
Autor v knize zkoumá, nakolik už věda pokročila a nakolik jsme se
přiblížili realizaci technologií, jež zatím fungují jen ve sci-fi.
Clarkson, Jeremy: Vím, že máš duši.
Stroje, které milujeme.
Vyznání autora (moderátora pořadu Top Gear), proč ho tolik
přitahují různé technické výtvory.
Šindelář, Vladimír: Zločiny za časů c. k. monarchie.
Kriminální příběhy ze starého Rakouska – Uherska.
Frej, David: Detoxikace léčivými oleji.
Domácí ajurvédské masáže, očista tlustého střeva, olejová očista
nosu.
Šiklová, Jiřina: Vyhoštěná smrt.
Úvahy a fiktivní rozhovory o psychologických aspektech umírání
a smrti.
Green, John: Hvězdy nám nepřály.
Současný dojemný příběh velmi nemocných mladých lidí plný
kousavého humoru a lásky.
Urban, Miloš: Přišla z moře.
Nový současný napínavý román.
Konopková, Libuše: Ukradená objetí.
Vášeň v cizích ložnicích se může stát osudnou …
Skutečné příběhy z psychoterapeutické praxe.
Olsen, Adler Jussi: Washingtonský dekret.
Současný politický thriller.
Laureen, Anne: Měsíc nad horami.
Historický dobrodružný román z Nového Zélandu.
Vermes, Timur: Už je tady zas.
Satirický příběh o tom, co by se stalo, kdyby Hitler nespáchal
sebevraždu, ale jen usnul, a probudil se v roce 2011.
Vaše knihovnice

Podzimní výstava 2014
7. ročník

Ovoce  Zelenina  Domácí i zahradní květiny  Citrusy

Výstava proběhne ve výstavních prostorách
Pellyho domů:

čtvrtek - 9. 10. od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
pátek - 10. 10. od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
sobotu - 11. 10. od 9 do 12 hodin.
Součástí budou:
o výstava dětských prací z 10. ročníku soutěže
Kouzlíme s květinou. Přijďte hlasovat o
nejlepší dětské květinové aranžmá.
o V pátek 10. 10. od 15 hodin zveme na promítání
z našich uskutečněných akcí. Přijďte se
podívat na obrázky krásných květin, zeleniny a
zahrad z našich výstav a zájezdů.

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl
ve spolupráci s obcí Suchý Důl
pořádá tradiční Suchodolské posvícení
Program:

27. 9. 2014 10.00 hod
20.00 hod
28. 9. 2014 13.00 hod
29. 9. 2014 9.00 hod

Soutěž požárních družstev
o putovní Svatováclavský pohár
Tradiční posvícenská zábava
na hřišti TJ Sokol; hudba Hydra Rock
3. ročník traktoriády pod bubnem
Tradiční průvod od základní školy
se mší svatou v kapli panny Marie Lurdské

Dechová hudba Metujka - ved. Josef Langr
Akce se koná za každého počasí, areál bude zastřešen
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Srdečně zvou pořadatelé.

KOLÁROVO DIVADLO

Ceny permanentek v Kč:

Sobota 20. 9. 2014 od 19 hod

Koncert kapely
BOHADLOBAND

Koncert skvělé kapely, která má dobře
„našlápnuto“. Skupinu tvoří Olda a
Martin Bohadlovi z Náchodska a Jakub
Kolář z Police na Metují.
Žánrově se tato formace nedá
zaškatulkovat. Hrají poetické písně, ale
také ráznější skladby, které zpívají
česky i anglicky, a které pocházejí
z pera Oldy. Ten se textům a tvorbě
vlastní muziky věnuje od roku 1992.
www.bohadloband.cz
Vstupné:
v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč
Předprodej: v IC od 8. 9. 2014

67. POLICKÉ
DIVADELNÍ HRY

Pátek 17. 10. od 19 hodin
KOULE
Divadelní skupina Temno Týniště n. Orl.
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč
Pátek 24. 10. od 19 hodin
TŘI SESTRY
Divadelní soubor Jiráskova divadla
Hronov
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč

VIP Ochotník
I.
Přízemí řada: 1–5
Balkon řada: 1–2
II.
Přízemí řada: 6–13
III.
Přízemí řada: 14–16
Balkon řada: 3– 4

610

320

510

240

560

280

KINO

Úterý 9. 9. 2014 od 17 hod

ZVONILKA A PIRÁTI

Ze světa Petra Pana přichází do kin
snímek Zvonilka a piráti, velkolepé
dobrodružství o Zarině, chytré a
ambiciozní víle, která je ohromena
neuvěřitelnými možnostmi modrého
kouzelného prášku. Když se kvůli svým
odvážným nápadům dostane do potíží,
uteče ze země víl a spojí své síly s
piráty, kteří z ní udělají kapitánku své
lodi. Zvonilka se společně se svými
přáteli musí vydat na dobrodružnou
pouť, aby Zarinu našli a společně pak
zkřížili meče s bandou pirátů pod
vedením plavčíka Jamese, ze kterého se
má záhy stát legendární Kapitán Hook…

Listopad (termín bude upřesněn)
KDO JE TADY ŘEDITEL
Divadelní soubor Kolár Police n. Metují
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč

PERMANENTKY

na 67. Polické divadelní hry
Předprodej od 8. září v IC.

VIP:
1x profi představení, 4x ochotnické
představení + koncert BohadloBand
zdarma (á 120,- Kč)
Ochotník:
4x ochotnické představení + koncert
BohadloBand zdarma (á 120,- Kč)

Místenkové vstupenky na věneček
budou v předprodeji na pokladně tanečních kurzů od 2. prodloužené (tj.
15. 11. 2014) za 80,- Kč. Na prodloužené lekce nejsou v předprodeji místenky, ani se jinak místa nerezervují
Vzdělávací místnost

JÓGA

Cvičení s paní Jarmilou Koudelkovou.
POKROČILÍ - pondělí, od 15. 9. 2014
ZAČÁTEČNÍCI - úterý, od 16. 9. 2014
vždy od 19.00 do 20.30 hod.
Poplatek za 10 lekcí: 850,- Kč
Přihlášky a úhrada poplatku:
do 11. 9. 2014 v Infocentru.
Počet míst omezen!!
Čtvrtek 11. 9. 2014 od 17.30 hodin
Vzdělávací místnost

ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ
ČAROVÁNÍ Z FILCU

Vyrobte si z filcu svůj jahelníček, dekoraci zeleniny nebo třeba náušnice!
Lektorka: Martina Nosková.
Počet míst omezen.
Přihlášky a platba předem do 5. 9. v IC.
Cena: 85 Kč/osobu.
V ceně kurzovného veškerý materiál.

Pátek 7. 11. od 19 hodin
PEKLO V HOTELU WESTMINSTER
Divadelní soubor J. K. Tyla Meziměstí
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč
Listopad (termín bude upřesněn)
RACEK
Dejvické divadlo Praha
Vstupné: 290 Kč, 280 Kč, 270 Kč

Lekce jsou přístupné veřejnosti.
Vstupné: 40,- Kč/lekce.
Pokud bude někdo chtít být přítomen
na všech lekcích, nabízíme možnost
zakoupení tzv. gardenky (místenkové
průkazky pro doprovod, kterou si
zajistíte stálé místo na všechny vyučovací lekce). Gardenku (350,- Kč), která
je přenosná, lze zakoupit od 01. 09.
2014 v Informačním centru. Gardenka
neplatí na závěrečný věneček!

Středa 24. 9. 2014 od 14.30 hodin
Sál Pellyho domů

Animovaný / Fantasy, USA, 2014

Vstupné: 40 Kč
Předprodej vstupenek: 30 min. před
zahájením představení v pokladně kina.

PELLYHO DOMY

13. 9. – 13. 12. 2014
Sál Pellyho domů

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ

Zahájení kurzů 13. 9. v 18,00 hod.¨
Další lekce v září:
20. 9., 27. 9. od 18.00 hod

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Ing. Jan Žďárek: Hmyzí rodiny a
státy Celý program PUVČ je zveřejněn
na stránkách www.policko.cz

INFOCENTRUM

NOVINKY V PRODEJI

* Stolní kalendář Jiřího Škopka
„Z kraje mládí Boženy Němcové“
* Řád benediktinů - dárková krabička
zápalek
* Hrací karty od Jaroslava Soumara
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Platí pro vstup do expozice a na výstavy v MPM. Permanentka je nepřenosná, od zakoupení platí 14 dní.
2/ Dětská roční permanentka
Deset vstupů do expozice a na výstavy
MPM pro dítě ve věku 6-15 let za
200,-Kč. Permanentka je nepřenosná,
platí od ledna do prosince 2015.
3/ Rodinná roční permanentka
Deset vstupů do expozice a na výstavy
MPM pro dítě ve věku 6-15 let, důchodce nebo dospělého za 400,-Kč.
Permanentka je nepřenosná, platí od
ledna do prosince 2015.
Permanentky v prodeji od 1. října.

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ
SOUTĚŽ PAPÍROVÝM SVĚTEM
S RICHARDEM VYŠKOVSKÝM

Muzeum papírových modelů a časopis
ABC vyhlašuje soutěž za podpory Centra papírových modelů a rodiny pana
Ing. Arch. Richarda Vyškovského k
právě probíhající výstavě v MPM! Více
informací na webu: www.abicko.cz,
www.mpmpm.cz nebo na emailu:
info@mpmpm.cz
31. 5. – 28. 10. 2014

PAPÍROVÝ SVĚT
Richarda Vyškovského

Výstava představuje nejvýznamnějšího
tvůrce papírových modelů v České
republice. Denně od 9 do 17 hodin.
Pondělí 1. 9. 2014 od 9 hodin

VSTUP DO MPM ZDARMA

Nevztahuje se na programy a objednané skupiny.
Neděle 21. 9. 2014 od 14 hod

DRACI Z PAPÍRU

Přijďte si vyrobit vlastního draka.
Účastnický poplatek: dospělí 40 Kč,
děti do 6 let 20 Kč

KROUŽKY V MUZEU

Pro všechny děti, které rády tvoří.
Více informací na webu, v Muzeu, na
emailu: info@mpmpm.cz, nebo na
telefonním čísle: 777 828 657.

PŘIPRAVUJEME:

PERMANENTKY NA VSTUP DO MPM
1/ Turistická permanentka pro
celou rodinu
Tři vstupy pro dvě dospělé osoby a
dvě děti za 250,-Kč.
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NA ČAJ DO MPM

Muzeum papírových modelů je jediným místem svého druhu v České
republice, kde papír ožívá a vypráví
příběhy o minulosti, současnosti i
budoucnosti. Od října připravujeme
setkání, která se uskuteční jednou
měsíčně
na
daná
témata.
Začínáme 7. října od 18 hodin setkáním s Hradem Karlštejnem a

dobou Karla IV.

Účastnický poplatek: 40,-Kč,
Děti, studenti a důchodci: 25,-Kč

VÝSTAVA PAPÍROVÝCH
BETLÉMŮ

Výstavu Papírový svět Richarda Vyškovského v listopadu vystřídá výstava
Betlémů pořádaná ve spolupráci se
sběratelem, panem Jiřím Orsákem
z Malých Svatoňovic.

LÉTO V MPM

Každý víkend na návštěvníky Muzea
papírových modelů čekalo jiné tvoření
z papíru. K nejoblíbenějším činnostem
patřila výroba zvířátek z tradičních i
kombinovaných technik.
Během prázdnin jsme malým návštěvníkům nabízeli pracovní listy a křížovky, které jim pomáhaly lépe poznat
vystavené modely.
Nově máme v prodeji ručně vyráběné
pastelky s nápisem Muzea.
Noční komentovanou prohlídku (10.
7.), na které nechybělo večerní tvoření
sov a netopýrů, navštívil nedaleký
tábor, který se z MPM vydal objevovat
krásy Police s pomocí nového questu.
O prázdninách MPM uspořádalo ve
spolupráci s paní Volkovou dvě papírové dílničky v areálu na Bischofsteinu.
Dne 16. srpna se na zámku v Adršpachu konal Den s Toulavým baťohem,
součástí celodenního programu byla i

papírová dílnička Muzea papírových
modelů.
Během prázdninových měsíců se přes
160 návštěvníků zapojilo do soutěže o
vystřihovánku. Návštěvníci odpovídali
přímo v expozici na jednoduchou
otázku.
Jak už jsme informovali v minulém
čísle Polického měsíčníku, nově mohou návštěvníci platit i bezhotovostně
platební kartou.
Během prázdnin jsme návštěvníky
žádali o vyplnění krátkých dotazníků.
Z vyplněných dotazníků vyplývá, že
nejčastějšími hosty v MPM byli obyvatelé Prahy, Jihomoravského a Pardubického kraje. Nejčastěji nás navštívili
rodiny s dětmi ve věku 5 – 12 let. Nejčastější zdroj informací využili webové
stránky Muzea a ústní doporučení
místních. Nejvíce byli spokojeni
s dílničkou v expozici a s možností si
vystřihovánku zakoupit domů. Na
otázku, co by v MPM zlepšili, nejčastěji
odpovídali: rozšíření výstavního prostoru a větší výběr prodejních vystřihovánek. Nejčastější využívanou slevou na vstupné byl „Rodinný pas“ na
rodinnou vstupenku.
Dne 19. srpna se v MPM sešel Klub
sběratelů Policka.

OSTATNÍ AKCE

Sobota 6. 9. 2014 od 19 hod

STRAŠIDELNÝ KLÁŠTER

Akce pro „odvážné“ všech věkových
kategorií. Vstup je od zahradnictví.
Předprodej vstupenek v IC.
Pořádá PoKuS o. s. ve spolupráci
s městem Police n. Metují.
Sobota 13. 9. 2014 od 9.30 hodin

VYCHÁZKA S RANGEREM

MACHOVSKO

Vycházka s Mgr. Petrem Köpplem. Více
na www.policko.cz. Přihlášky a platba
předem v IC.
Poplatek: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.
Sobota 27. 9. 2014 od 14 hod

GARDEN PARTY

Slavnost v dobových kostýmech z
1. pol. 20. stol. a vycházka na Hvězdu
v Broumovských stěnách. Sraz na náměstí. Organizátor: PoKuS
Sobota 27. 09. 2014

Podzimní jízda KHV METUJE

Sraz historických vozidel v dopoledních hodinách na polickém náměstí.
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A HVĚZDY se sešly

Ano, hudební, pěvecké i ty na nebi u chaty Hvězda v Broumovských stěnách.
Díky PSO za neuvěřitelně krásný zážitek „pod hvězdami“ a
přejeme ještě mnoho takových vystoupení, jak v Dánsku, tak i na
naší domácí půdě.
Také díky pořadatelům, sponzorům a všem lidem, kteří pomohli PSO tento zážitek pro stovky spokojených posluchačů na
Hvězdě uskutečnit.
Za nás nadšené a okouzlené
DÍKY - Zd. Beran a j.

Pozvání do Červeného Kostelce

yy Nápadité výrobky putují do Hospice Anežky České
Již devátý tradiční projekt „Šikovné ruce pro hospic 2014, aneb
lidé lidem“ Oblastní charity Červený Kostelec spěje kvapem do finále. Stěžejní částí projektu je soutěž o nejnápaditější vlastnoruční
výrobek z kategorie oděvy a oděvní doplňky, umělecká díla, bytové
doplňky, dětské výrobky do 15 let věku dítěte a ostatní. Konkrétní
použití výtěžku následné výstavy je určeno na zakoupení nového
komunikačního systému mezi personálem a pacientem v 1. patře
budovy Hospice. Všichni, kteří přispějí do soutěže výrobkem, pomohou dílčím způsobem zlepšit kvalitu péče v hospici a kromě toho
výherce čekají zajímavé výhry. Výrobky prosíme, posílejte na adresu Oblastní charity Červený Kostelec do 24. září, přispějte tak svým
umem na péči o těžce nemocné v našem kraji. Těšíme se na vaše
výrobky.

30. 9. 2014 ǀ19.00

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
Město Náchod pořádá koncert k výročí 760 let
Vstupné: 260 Kč, 220 Kč, 190 Kč
Předprodej a informace: Městské informační centrum, Hotel U Beránka
T: 491 426 060, E: infocentrum@beraneknachod.cz
WWW.LANGEROVAANETA.CZ

WWW.MESTONACHOD.CZ

yy Není běh jako běh

Zveme sousedy z okolních měst a obcí na benefiční Běh pro hospic 2014, který pomůže nemocným v Hospici Anežky České. Jedná
se o lidový běh, který se odstartuje v sobotu 4. 10. 2014 v 10:30 hod.
Místem startu bude Středisko volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec. Běžet mohou muži, ženy včetně
dětí a veteránů. Délka hlavní tratě je v rozmezí 2, 5 - 10 km, poběží se
částečně po silnici a po polních cestách. Registrace účastníků probíhá
již nyní online na stránkách www.hospic.cz, kde naleznete podrobnější
informace. Těšíme se na vaši účast!

yy Jaroslav Uhlíř s kapelou zahraje pro nemocné v Hospici Anežky České
ve čtvrtek 9. října 2014 od 19 hod. v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Srdečně zveme všechny sousedy. Výtěžek koncertu
přispěje na nákup nového komunikačního systému v Hospici Anežky České. Předprodej již nyní v ASUR Havlíčkova 654, 54941 Červený Kostelec,
Eva Wagenknechtová

Znáte velikány světové lékařské vědy? (8. část)
RÖNTGEN, WILHELM CONRAD – objevitel paprsků X

Wilhelm Conrad Roentgen (1845
–1923) byl německý fyzik s holandskými
předky, jeden z nejtalentovanějších expe-

rimentátorů 19. století. Narodil se v rodině
obchodníka v městečku Lennepe (dnešní
čtvrť Remscheidu) v pruském Porýní východně od Düsseldorfu. Rodina se krátce
po jeho narození přestěhovala do nizozemského Apeldoornu. Od roku 1862 studoval
na technické škole v Utrechtu, odkud byl
vyloučen, v roce 1865 začal studovat tamtéž fyziku na univerzitě, studoval i strojní inženýrství na polytechnice v Curychu.
Stal se uznávaným experimentálním fyzikem a působil jako profesor na univerzitách ve Štrasburku, Giessenu, Würzburgu
a Mnichově. Zabýval se studiem vlastností
kapalin, plynů, infračerveným zářením, optickými vlastnostmi krystalů a elektromagnetismem.
Nejznámější objev, dodnes využívaný,
však učinil při pokusech s katodovými paprsky v roce 1895. Tehdy ve Würzburgu
objevil paprsky X (později nazvané na jeho
počest roentgenovými) a zkoumal jejich

vlastnosti. Měly řadu účinků: pronikaly různými materiály, i lidským tělem, působily
na fotografickou desku, ionizovaly vzduch,
měly i léčivé účinky. Zhotovil první rentgenové snímky kovových předmětů a snímky
kostí ruky (své manželky). Roentgen zpočátku svůj objev tajil, dokonce i před manželkou.
V prosinci 1901, při prvním udílení Nobelových cen, se nejvyššího uznání za vynález nebo objev v oblasti fyziky dostalo právě
objeviteli rentgenového záření. Spolu s medailí a diplomem mu bylo při slavnostním
ceremoniálu ve Stockholmu předáno i 150
800 švédských korun. Žádnou jinou finanční odměnu Röntgen v souvislosti s objevem
nepřijal. Třebaže dobře chápal praktický
význam svého objevu, nikdy nepožádal o
jeho patentování a neměl zájem ani o nabídky firem, které mu za spoluúčast při
výrobě lékařských diagnostických zařízení
slibovaly výhodné podmínky. Chtěl, aby dílo
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vykonané na univerzitní půdě s pomocí veřejných prostředků sloužilo zdarma úplně
všem.
Paprsky würzburského profesora se
staly v uplynulém století nástrojem k výzkumům, za něž bylo fyzikům, chemikům i
biologům uděleno více než 20 dalších Nobelových cen. Díky rentgenovému záření
známe nejen stavbu mnoha desítek tisíc
anorganických krystalických látek (kovů,
slitin, polovodičů, minerálů apod.), ale např.
i strukturu globulárních bílkovin, nukleo-

vých kyselin, penicilinu, cholesterolu, vitaminu B12 nebo nukleoproteinů. Svým
dílem Roentgen položil základy moderní
atomové teorie a paprsky X, známé jako
rentgenové, patří v rukou lékařů k největším dobrodiním, jaké kdy dala věda lidstvu.
Roentgen byl velmi skromný a tichý člověk. Nadevše rád měl pobyt v přírodě. Oblíbil si hlavně bavorské Alpy. Výčet ocenění,
která získal by byl velmi dlouhý. Zemřel v
Mnichově v r. 1923 v úplné samotě a bídě
na leukémii v důsledku ozáření.

Rok 2013 byl na Broumovsku ve znamení oslav 800 let od příchodu Benediktinů do tohoto malebného kraje. Jejich příchod se datuje od předání darovací listiny
krále Přemysla Otakara I. v roce 2013. Benediktini, nejstarší mnišský řád západního
křesťanství, se zasloužili o rozvoj regionu a
vytvoření unikátní kulturní krajiny. S benediktinským řádem jsou úzce spjaty i počátky vzdělanosti v Broumově. Dlouhé období
šesti staletí existence gymnázia rozdělíme

zde docházelo ke sporům mezi katolíky a
nekatolíky, prezentované jako spory mezi
klášterem (ochrannou vrchností) a bohatými měšťany (poddanými). Tyto spory
vyvrcholily počátkem 17. století za opata
Wolfganga Seelendera z Prošovic (1602
– 1619). V r. 1609 byla ve městě otevřena
luteránská škola a o rok později dokončen
nový evangelický kostel. Při řešení ostrého
sporu kvůli panovníkovu rozhodnutí o uzavření tohoto kostela u Dolní brány došlo r.
1618 v Praze ke známé defenestraci a tím
k vypuknutí českého stavovského povstání.
V Broumově byl vydrancován klášter a tím
definitivně končí i sporná působnost broumovské klášterní školy.

Za uplynulé století se Röntgenovo jméno stalo součástí odborné terminologie
desítek přírodních i technických disciplin.
Každým rokem vznikají další vědní obory
označované přívlastkem rentgenový. Všechny mají tentýž ušlechtilý cíl – stát se majetkem všeho lidstva a sloužit nezištně k jeho
prospěchu.

Při zpracovávání textu byly využity podklady z
odborné literatury a internetu

Připravil František Janeček

Z historie klášterního školství v Broumově

do několika časových úseků:

1) Farní benediktinská škola.
Konec 13. a začátek 14.století

Vůbec první škola byla v Broumově zřízena zřejmě někdy ke konci 13. století a její
vznik je spjat s benediktinskými mnichy.
Tam, kde je dnes budova 1. stupně Hradební školy, byla na konci 13.století jakási
farní benediktinská škola na faře u kostela
sv. Petra a Pavla. Za opata Bavora z Nečtic
(1290 – 1332) byl zřejmě v letech 1301 –
1305 na místě dnešního kláštera postaven
hrad, v jehož prostorách byl v r. 1306 zřízen
kostel pro benediktiny. Tento kostel, resp.
v r. 1322 už klášter, byl téhož roku povýšen
na proboštství. Z těchto údajů usuzujeme,
že klášterní škola zde byla zřízena nejdříve
v r. 1306, protože všichni členové benediktinského řádu měli za povinnost pečovat
o duchovní správu a vyučování. Písemné
zprávy nám toto rané období příliš neosvětlují. O škole víme jen z životopisu arcibiskupa Arnošta z Pardubic (asi 1297 – 1364).
Údajně zde studoval kolem roku 1310, když
sem přišel ze studií ze sousedního Kladska.

2) Klášterní škola 1322 – 1618

Po zřízení proboštství v roce 1322 už
můžeme mluvit o škole klášterní. Nejednalo se o veřejnou školu, ale pouze o řádové
domácí studium. Patrně však sloužila výhradně pro výchovu budoucích členů řádu.
Starší členové řádu připravovali řádový dorost ke kněžskému studiu. O studiu máme
jen velmi málo informací. Běžným vyučovacím jazykem byla latina. Žáci se tu učili
nazpaměť rozsáhlé latinské texty antických
klasiků a církevních otců, které jim učitelé
předříkávali.
K jistému přerušení činnosti školy došlo za husitských válek (1419 – 1434).
Další její vývoj úzce souvisí s rušnými dějinami města. V průběhu 15. a 16. století
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3) Čtyřtřídní klášterní (latinská)
škola - 1624 - 1670

Založení klášterní – latinské školy
inicioval roku 1624 opat Johann Benno
Flaccus von Fakkenberg. (1621 – 1646.
Zřídil v Broumově čtyřtřídní gymnázium,
třetí nejstarší v Čechách po Chebu a Žatci.
K tomu určitě napomohly i předešlé události mocensko – náboženského konfliktu
a následně plánovaná rekatolizace Čech.
Gymnázium bylo určeno pro výchovu budoucích členů řádu, katolických kněží a teologů. V čele gymnázia stál prefekt, který byl
zodpovědný opatu.
Mezi nejvýznamnější žáky patřil Ferdinand Sobek z Bilenbergu (1618- 1675),
královéhradecký biskup a od roku 1668
pražský arcibiskup. Kolem roku 1630 zde
studoval historik a spisovatel Bohuslav
Balbín (1620 - 1688). Dalším významným
žákem byl J.G.A. Hesselius (1630- 1695)
- známý autor slavného urbáře a kroniky
selského povstání v roce 1680. Hesseliův
urbář byl prohlášen národní kulturní památkou. Aemilián David Bittner (16071672) je autorem kroniky kláštera „Chronicon Braunense“.
Za působení opata Tomáše Sartoria
(1663 – 1700) byl vytvořen pro studenty
disciplinární řád, který jim mimo jiné zakazoval kouření, házení sněhových koulí či
návštěvu hospod. Jako povinnost jim zase
ukládal hovořit ve škole pouze latinsky.

4) Šestitřídní klášterní škola
1670 - 1775

Od školního roku 1671/1672 se stalo

broumovské gymnázium šestitřídním vyučovacím ústavem, přičemž jednotlivé třídy
se nazývaly Parva, Principia, Grammatica,
Syntax, Poesie a Rhetorika. Hlavním předmětem byla latina, žáci museli ve škole mluvit pouze latinsky. Německému jazyku se
začalo vyučovat až po roce 1747 z nařízení
Marie Terezie. Významnou součástí výuky
byla v těchto dobách pravidelná divadelní
představení, díky nimž měli studenti možnost procvičit se v latině a ve veřejném vystupování. Většina z nich se také vzdělávala
ve hře na různé hudební nástroje.
V roce 1711 nechal opat Otmar Daniel
Zinke (1659 – 1738, opatem 1700 – 1738),
snad vůbec nejvýznamnější z broumovských opatů, v areálu kláštera vystavět pro
gymnázium novou budovu. Ta spojila klášterní kostel s hospodářským dvorem a stojí
zde dodnes. V současnosti se v jejím přízemí nachází pokladna a kavárna s prodejnou
suvenýrů.
Mezi známé žáky patřil Otmar Zinke
(1663-1738) – opat břevnovsko – broumovských benediktinů, Bonaventura Pitter(1708-1764) – jeden z prvních českých
historiků, Franz Stephan Rautenstrauch
(1734-1785) – opat břevnovsko-broumovských benediktinů, podle jeho návrhu byly
v celé Habsburské monarchii zřizovány
generální semináře pro jednotnou výuku
kněží.

5) Gymnázium po reformě
– 1775 – 1808

Konec 18. a celé 19. století se nese ve
znamení hned několika školských reforem,
které zásadně změnily podobu gymnaziálního vzdělávání v Broumově. Vedle latiny,
jakožto hlavního vyučovacího předmětu, se
postupně začíná prosazovat němčina, která
ji nakonec vytlačí na vedlejší kolej. Chod
školy je podřízen státnímu dozoru, přednáší se podle nových učebních plánů. Absolventi gymnázia už nemají být pouze budoucími členy řádu, nýbrž se od nich čeká,
že zaujmou významné státní úřady nebo se
stanou lékaři, učiteli či kněžími.V roce 1780
obdržela škola právo přístupu veřejnosti.
Studovat na škole nyní může kdokoliv, pokud ovšem zaplatí nově zavedené školné.
Gymnázium bylo pětitřídní - 1. Principie,
2. Gramatika, 3. Syntax, 4. Rhetorika, 5.
Poesie.
Známým žákem byl Maxmilian Otto von

Ottenfeld (1777 - 1858) - poštovní ředitel
ve Vídni, reformátor rakouských pošt.

6) Gymnázium v období systému
odborných učitelů
1808 - 1818

V letech 1808 - 1818 byl zaveden systém odborných předmětů - náboženství,
latina, řečtina, geografie, historie, matematika, naturgeschichte a naturlehre. Broumovské gymnázium bylo zařazeno do systému pětitřídních gymnázií. Tři nižší třídy
se nazývaly Gramatikalklassen, obě vyšší
Humanitätklassen.
Známější žáci - Josef Johann Ringel
(1794-1856) - ředitel pražské malířské
akademie, Franz Josef Liebig (1799-1878) jeden ze zakladatelů libereckých textilních
závodů, Franz X. Fritsch (1797-1870) - autor veseloher a básník, Josef Myslimír Ludvík (1796 - 1856) - kněz a spisovatel, Josef
Regner (1794 - 1852) - kněz a spisovatel,
známý Jiráskův Regner - Havlovický.

7) Gymnázium 1818 - 1869

Počátkem školního roku 1818/1819
bylo zdejší gymnázium rozšířeno na šest
tříd., šestitřídním bylo až do konce školního
roku 1851/1852. Po reformách 1848 bylo
upraveno na nižšígymnázium čttřídní.jen
4 třídy nižšího gymnázia. Od školního roku
1849/1850 byl místo prefekta zaveden titul
ředitel.
Významní žáci - Franz Cölestin Opitz
(1810-1866) - lékař, který použil jako první v Rakousku narkózu. Alois Jirásek - významný spisovatel, rodák z blízkého Hronova, studoval zde 1863-1867, Julius Lippert
(1839- 1909) - politik, historik, průkopník
sociálního dějepisectví v Českých zemích,
Oskar Teuber (1852 - 1901) - spisovatel a
novinář, autor „Dějin pražských divadel“,
Wilhelm Kaulich - profesor psychologieGratz, Josef Tichatsechek (1807-1886)-operní pěvec, působil ve slavné Semperově opeře

Jeho excelence Arcibiskup
pražský Arnošt z Pardubic

v Drážďanech, Josef Schroll (1821-1891)broumovský továrník, Emmanuel Schöbel
(1824-1909)- biskup v Litoměřcích a papežský legát, Ludwig Scheuer (1830-1909),
vrchní soudce pro Bosnu a Hercegovinu. Johann Eppinger (1845-1916) - profesor patologie Graz , Karl Eppinger (1853-1911)- německý politik.

8) Gymnázium 1869 - 1918

Po roce 1869 byly postupně zaváděny
další třídy, takže roku 1873 bylo gymnázium již osmitřídní. Úřední název školy
zněl: Das öffentliche Stfts-Obergymnasium
der Benediktiner zu Braunau in Böhmen.
Označení tříd bylo klasicky latinské: prima,
sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima a oktáva. V roce 1873 se poprvé konala
na gymnáziu zkouška dospělosti - maturita. Ve stejném roce studovala na gymnáziu
první dívka, ovšem jako privatistka. Největší počet studentů mělo gymnázium v roce
1880 - 251.
Významní žáci: Anton Kahler (18681934) - spisovatel, August Kral (18691953)- rakouský diplomat, Franz Sandman
(1863-1938)viceprezident
Zemského soudu Praha, Alois Rašín (18671923)- politik, ekonom, ministr financí 1.
československé vlády, studoval zde pouze
v kvartě 1881/1882, Stanislav Brandejs
(1891-1957) - československý diplomat a
historik Policka.

9) Gymnázium 1918 - 1945

Po vzniku Československa došlo od
školního roku 1919/1920 postupně k některým úpravám ve vyučování a k částečnému uvolnění školního režimu. Dívky
mohly navštěvovat gymnázium už v denním studiu jako chlapci. V r. 1933 byl změněn název školy na: Öffentliches deutsches
Štifte-Obergymnasium der Benediktiner zu
Braunau in Böhmen. Přestože se jednalo o
gymnázium německé nelze přehlédnout
jeho pročeskoslovenské smýšlení. Nejvý-

Bohuslav Balbín

znamnější osobností za první republiky byl
ředitel gymnázia P. Vincenc Maiwald, botanik a regionální historik.
Činnost řádového gymnázia v Broumově skončila odtržením tzv. Sudet od
Československa a přičleněním k německé
říši. Bezprostředně poté bylo gymnázium
postátněno říšskými zákony a od školního
roku 1939/1940 se přeměnilo na tzv. německé čtyřtřídní gymnázium, zvané vyšší
škola – Oberschule für Jungem in Braunau.
Tím zároveň fakticky končí více než půl tisíciletí klášterního vzdělávání v Broumově.
Posledním ředitelem byl Beda Franz Menzel, významný historik benediktinského
řádu a benediktinského baroku.

10) Gymnázium po roce 1945 do
současnosti

Po květnu 1945 bylo v Broumově zřízeno československé státní reálné gymnázium s českým jazykem vyučovacím, přičemž
sídlo ústavu bylo přemístěno z klášterních
prostor do školní budovy v Hradební ulici,
kde sídlí dodnes.
Z naznačeného přehledu je zřejmé, že broumovské gymnázium prožilo
během svého dlouhého vývoje zajímavé a
bohaté události. Vychovávalo v mravnosti
a porozumění, šířilo vzdělání a osvětu, podporovalo vědu a umění. Často muselo překonávat četné překážky násilného charakteru či administrativní omezenosti. Přesto
přečkalo všechny těžkosti a tvořivě zasahovalo do života zdejšího regionu.
Odkaz klášterního vzdělávání stále přetrvává, a to nejen v podobě působení současného broumovského gymnázia, ale také
jeho partnerské školy v bavorském Rohru,
kam po válce přesídlili benediktini z Broumova. Oba tyto vzdělávací ústavy se tak mohou hrdě hlásit k významným kořenům.

Z materiálů Gymnázia Broumov vybral
František Janeček

Portrét Aloise Jiráska odd Jana Vilímka
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Světci k nám hovoří …
SVATÁ LUDMILA – kněžna lidu milá
závojem (někdy se uvádí i provaz). Z Tetína
uprchl i Ludmilin kněz Pavel, a tak kněžna
neměla ani církevní pohřeb. Služebnictvo ji
zahrabalo u hradební zdi. Drahomíra poté
nad místem smrti Ludmily vybudovala
chrám sv. Michala (podle legend proto, aby
zázraky, které se po její smrti na místě skonu děly, nebyly přičítány Ludmile, ale světci
kterému byl chrám zasvěcen).

Svátek a kult svaté Ludmily

Kdo byla svatá Ludmila

V českých dějinách zaujímá svatá Ludmila mnohá přední místa: je to první historicky doložená kněžna, první urozená
křesťanka v Čechách, také první česká
mučednice a první světice. Ze všech těchto
prvenství vyrůstá přirozená úcta k ní, kterou jako by předurčovalo i jméno Ludmila
– „lidu milá“.
Svatá Ludmila se narodila kolem roku
860 pravděpodobně na hradě Pšov v místech dnešního Mělníka. Její otec Slavibor byl
knížetem malého kmene Pšovanů obývajících část úrodného Polabí. Zřejmě z politických důvodů byla Ludmila kolem roku 874
provdána za prvního historicky doloženého
křesťanského knížete v naší zemi Bořivoje
I, pokřtěného sv. Metodějem na Velehradě.
Podle legend pokřtil Metoděj o něco později
rovněž Ludmilu v Čechách. Křesťanská víra
začala v jejím životě hrát významnou úlohu.
Přijetí křesťanství umožnilo Přemyslovcům
získat politickou převahu a nadvládu nad
ostatními kmenovými knížaty v Čechách.
Do manželství Ludmila vstoupila asi
jako čtrnácti či patnáctiletá v roce 874
nebo 875. Manželství bylo požehnáno třemi sny a čtyřmi dcerami. Po smrti Bořivoje
vládl nejprve Spytihněv I. a po něm mladší
Vratislav I. Ten byl ženatý s Drahomírou,
kněžnou z kmene Polabských Slovanů. Nástupcem Vratislava I. byl od roku 921 jeho
nejstarší syn Václav I., jemuž sv. Ludmila
věnovala podle legend zvláštní péči, vychovala ho v křesťanské víře. V době panování
nezletilého Václava došlo k vnitřním bojům,
které líčí pozdější legendy jako zápas mezi
křesťanstvím, hájeným sv. Ludmilou, a pohanstvím, reprezentovaným Drahomírou.
Podstatou zápasu byl spíš střet o moc. I
když se po určité době uchýlila sv. Ludmila do ústraní na své vdovské sídlo Tetín u
Berouna, určité napětí zůstávalo. Nejspíše
z popudu kněžny Drahomíry v noci z 15.
na 16. září 921přepadla sv. Ludmilu Drahomířina družina. Dva vrahové, Tunna a
Gommon, stáhli vyděšenou kněžnu z postele, a ač prosila o smrt mečem, zardousili ji
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Svátek svaté Ludmily se v oficiálním církevním kalendáři uvádí 16. září.
Záhy po smrti začali lidé sv. Ludmilu
uctívat jako mučednici. Již její vnuk sv. Václav nechal záhy (snad na podzim roku 825)
převézt její ostatky slavnostně do Prahy a
pochovat v chrámu sv. Jiří na Pražském hradě, který se stal prvým střediskem jejího
kultu.
Z Ludmily se stala první česká světice,
„matka České země“. Svatořečena byla v
polovině 12. století a od počátku se uvádí
mezi českými patrony.Je ochránkyní babiček, matek a křesťanských vychovatelů, ale
i vinařů, zvlášť v Polabí.

Atributy

Svatá Ludmila bývá zobrazována v
dlouhém řasnatém šatu s knížecí čapkou na
hlavě, hlavním atributem je šál kolem krku
jako nástroj umučení. Často je zpodobněna
s malým svatým Václavem, kterého vyučuje.

Pranostiky

Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Svatá Ludmila medu do řepy nalila.
Na Ludmily světice obouvej střevíce.
Svatá Ludmila ráda přináší vítr, déšť a nepohodu.
Ludmila, patronka česká – po létu se stýská.

Památky zasvěcené sv. Ludmile

V Čechách se nachází několik kostelů
zasvěcených přímo sv. Ludmile.

Kostel sv. Ludmily v Praze

Tetín - kostel svaté Ludmily
Nejznámější je katolický kostel sv. Ludmily na Náměstí Míru v pražských Vinohradech v městské části Praha 2, typická
neogotická památka postavená koncem 19.
století podle plánů architekta Josefa Mockera. Na jeho ozdobě se podíleli slavní umělci té doby, jako např. sochaři Josef Václav
Myslbek, Antonín Procházka nebo malíři
Josef Čapek či František Ženíšek. Kostel je
cihlová trojlodní bazilika s příčnou lodí ve
tvaru kříže. Její dvě štíhlé šedesátimetrové
věže tvoří dominantu nejen náměstí Míru,
ale celé Jugoslávské ulice. Každá z věží má
2 zvony. Od roku 1974 byl kostel nejdříve
kvůli výstavbě metra a později kvůli rekonstrukci na dlouhou dobu uzavřen. Poté byla
otevřena provizorně část jedné lodi, aby
mohly probíhat bohoslužby aspoň v improvizovaném prostředí. Slavnostní bohoslužbou, vedenou kardinálem Miloslavem
Vlkem, v roce 1992 byla stavba znovu otevřena celá.
Kostel svaté Ludmily v Tetíně je obklopen hřbitovem a je chráněn jako kulturní
památka České republiky. Stojí na místě
staršího gotického kostela ze 14.století,
současný kostel byl postaven v osmdesátých letech 17.století, v barokním slohu.
Jednolodní kostel má plochou klenbu, oltář
je kamenný, nad ním obraz od neznámého
malíře znázorňující sv.Ludmilu a kněze jak
vyučují sv. Václava . U pilířů, které jsou po
stranách oltáře, je umístěna mensa s kamenem, na němž byla údajně sv.Ludmila
usmrcena. Ta zde byla i údajně prozatímně
pochována, než byla převezena do chrámu
sv. Jiří v Praze.
Při zpracování textu byly využity podklady z odborné literatury a internetu.

František Janeček

Plachtění – láska na celý život

Nejen školou živ je mladý člověk. A to
je přesně ten důvod, proč tentokrát chceme
ukázat jednu ze zajímavých osobností z řad
studentů Střední školy propagační tvorby a
polygrafie Velké Poříčí, budoucí maturantku Kláru Teichmannovou.
Skoro každý si dříve či později najde nějakou zálibu, které se bude věnovat ve svém
volném čase. Jsou lidé, kteří svého koníčka
hledají celý život. Jsou však i takoví, kteří
ho nalezli záhy. Ale dejme už slovo Kláře.
„Troufám si říct, že i já jsem tím člověkem,
který se našel jako dítě a pokračuje dál v
tom, co ho moc baví. Mám na mysli plachtění neboli bezmotorové létání na větroních.“
Jak se holka, která pochází z trutnovského
sídliště, dostala k větroňům? Je to velmi
prosté. „V roce 1947 se začal učit létat na letišti ve Velkém Poříčí jeden mládenec. Antonín Teichmann – můj děda. A tam to vlastně
všechno začalo. Svůj život prožíval s celou
rodinou na letišti v Novém Městě nad Metují (letiště ve Velkém Poříčí bylo tehdy z politických důvodů zavřené), kde létání propadl
i můj táta. Je tedy celkem pochopitelné, že i
já jsem dopadla úplně stejně. Narodila jsem
se v době, kdy se poříčské letiště dávalo
znovu do pořádku, a já tam tak mohla prožít
krásné dětství s dětmi ostatních pilotů mezi
letadly.“
Klářiny letecké začátky na sebe nedaly
dlouho čekat. „Létat jsem se začala učit v
patnácti letech. Na jaře následujícího roku
jsem usedla za knipl bez instruktora a letěla své první sólo. Je to jeden z mých nejsilnějších zážitků, ačkoli dnes je pro mě zcela
normální létat sama.“ Následovaly pilotní
zkoušky, jednosedadlové výkonnější větroně, lety na delší vzdálenosti a od roku 2011
i závody. A to vše za podpory rodiny, pře-

devším otce, který
si tak plnil své sny
z mládí.
Z Klářiných úst
zní dojmy z letů
jako skutečné vyznání. „Létání je
pro mě jako droga.
Trpím, když je krásné počasí, a já se
nedostanu na letiště. Koho plachtění
nadchne, jen těžko
ho vyžene z hlavy.
U mě to tak platí.
Odlepit se od země,
nechat všechny lidi
a problémy dole na zemi a létat vysoko nad
nimi, to je to, co mě na plachtění moc baví.
Další úžasná věc jsou přelety, kdy se pomocí
termického proudění dají uletět i několikasetkilometrové tratě. Mně se například povedlo uletět čtyři sta kilometrů z Jaroměře
nad Bouzov, poté k České Lípě a zpět do Jaroměře. Letěla jsem pět hodin. Můj nejdelší
čas strávený ve větroni je dokonce šest a půl
hodiny.“
Klára je stále skromná, přestože má za
sebou již několik významných úspěchů.
Nejcennější je titul juniorské mistryně
České republiky 2013 a mistryně České republiky v klubové třídě 2013. „Moc se tím
nechlubím. Je to sport, ve kterém se nejen
vítězí, ale i prohrává. Letos v červenci jsem
se zúčastnila Plachtařského mistrovství
České republiky juniorů, pořádaného na
mém domovském letišti ve Velkém Poříčí.
Jako místní jsem byla pokládána za favoritku, ovšem nepovedlo se mi dostat na stupeň
vítězů, ani obhájit loňský titul. Z třiatřiceti

závodníků jsem skončila na pro mě krásném sedmém místě. I když se nedaří, je
potřeba bojovat dál, což platí nejen v létání.
Hlavně, abychom se zase všichni mohli sejít
v dalším roce,“ dodává své upřímné přání
Klára.
A jaké má profesní plány? „Nejdříve
jsem se vyučila ve Střední průmyslové škole
v Hronově automechanikem. Auta patří k
mým vášním stejně jako letadla. V současné době studuji čtvrtý ročník oboru Reprodukční grafik pro média ve Střední škole
propagační tvorby a polygrafie ve Velkém
Poříčí. Baví mě stále něco tvořit a vidím v
tom i spojitost s létáním, a to možnost jeho
propagace formou plakátů, letáků či webových stránek. Co bude po maturitě, to zatím
nevím.“ Že však létání bude Klářinou celoživotní láskou, je nepochybné. Tak přejeme
krásné lety a šťastná přistání!
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz

Prázdninové rekonstrukce v SŠPTP ve Velkém Poříčí

Prázdniny jsou pro školáky dobou slastného klidu a odpočinku. Pro vedení škol je
však doba souvislého dvouměsíčního volna
jedinou příležitostí, kdy je možno v osiřelých budovách nerušeně opravovat, vylepšovat, rekonstruovat a zvelebovat.
Nejinak tomu bylo v prostorách Střední
školy propagační tvorby a polygrafie ve
Velkém Poříčí. Tam rozhodně žádný klid nepanoval. Naopak, o prázdninách tam došlo
k důkladným rekonstrukcím, jak dokládají i
snímky z průběhu prací. Nejkvalifikovanější informaci nám o nich podá ředitel školy
Mgr. Rudolf Volhejn. „Úkolu jsme se ujali z
gruntu. V první fázi jsme provedli celkovou
rekonstrukci vnitřní kanalizace a rozvodů
vody uvnitř budovy domova mládeže. V
další etapě budou budovy školy napojeny
na připravovaný kanalizační sběrač v Krausově ulici. Že se nejedná o drobný zásah,
svědčí i to, že se náklady na rekonstrukci
rozvodů vody, ohřevu teplé užitkové vody a
kanalizace uvnitř budovy vyšplhaly na 2,5

budou vybudovány pouze přívody na pozemky školy. Tolik ke kanalizaci, ale to není
rozhodně všechno. O prázdninách proběhly
také zateplovací práce v ateliérech školy za
500 tisíc korun. Musím zdůraznit, že tyto
práce provádíme bez dotací, výhradně z
prostředků školy. A naše plány jdou ještě
dále. Pro další požadavky odborné výuky
jsme vypsali výběrové řízení na počítačovou učebnu napojenou na interiérový
a exteriérový velkoformátový tisk,“ dodal
k prázdninové činnosti ve škole ředitel Rudolf Volhejn.
Věříme, že zkvalitnění komfortu prostor
této střední školy a nové technologie povedou také ke kvalitnějšímu vzdělávání a k
rozšíření úspěchů žáků ve studiu, na odborných soutěžích i v jejich dalším profesním
životě.

mil. Kč. Vlastní připojení budov na páteřní
kanalizaci proběhne v příštím roce. Letos

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

Jménem naší organizace Citrusáři Broumov chci poděkovat všem návštěvníkům za
každoroční přízeň a podporu naší organizace. V letošním roce byla účast slabší vzhledem k počasí, a jak se říká, kdo chce, tak přijde. Dokonce se nám stal úsměvný příběh
manželů z Police nad Metují. Prý nevěděli,
že vystavujeme každý rok, a jsou z Police.

Nevadí, prý příští rok přijdou znovu. Doufáme, že se výstava vydařila a návštěvníci
byli spokojeni. Podařilo se nám opět sehnat
drobné dárky od sponzorů, za což jim děkuji, a také chci poděkovat pani starostce Idě
Jenkové za propůjčení požární zbrojnice.
za ZO Citrusáři Broumov
Vlasta Draboňová

Výsledková listina nejsympatičtější rostlinka Citrusáři Broumov 2014
pořadí

1
2
3
4
5
6-7
6-7
8 - 10
8 - 10
8 - 10
11
12 - 13
12 - 13
14 - 19
14 - 19
14 - 19
14 - 19
14 - 19
14 - 19

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

název odrůdy

Kalamondin
Dorsapo
Granátové jablko
Australský Faustime
Chionoto
Prostějovský
Wakajama
Kuno
Vavřín - bobkový list
Fíkovník
Svít
Klementyna
Zorana
Ponderoza
Prusta
Satsuma
Fortunela Meyva
Genova
Sláva Mičurina

typ

mandarinka
citroník
citroník
mandarinka
pomeranč
mandarinka
mandarinka

citroník
mandarinka
mandarinka
citroník
citroník
mandarinka
mandarinka
mandarinka
mandarinka

Polický měsíčník - září 2014 - strana 17

počet získaných bodů

56
26
16
10
10
8
8
7
7
7
6
2
2
1
1
1
1
1
1

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
body
body
bod
bod
bod
bod
bod
bod

Mateřské centrum Ma Mi Na

Zdravíme maminky, tatínky, prarodiče,
všechny, kteří se starají během všedních dní
o malé děti
Už vás omrzely hračky doma, rádi byste změnu? Neznáte vrstevníky svých dětí a
jejich rodiče? Srdečně vás zveme do útulné
herny mateřského centra v přízemí ZŠ!
Pravidelné návštěvníky, kterým po
dvouměsíční pauze chybí společná dopoledne v herně, potěšíme informací, že otvíráme
již 1. září! Úvodní měsíc nám pomůže doladit skladbu dopolední, neváhejte nakouknout kdykoliv! Vy, co jste k nám ještě cestu
nenašli, nebojte se, stavte se, prohlédněte si
prostor MC a vyzkoušejte, jak se v něm vaše
děti cítí. Rádi se s vámi seznámíme a ukážeme vám, jak si s dětmi hrajeme. Za pěkného
podzimního počasí ještě rádi nárazově využijeme možnost vycházek venku (např. šipkovaná za pokladem), sledujte prosím web
nebo fb profil mateřského centra.
Těšíme se na Vás!
Předpokládaný provoz MC ve školním
roce 2014/2015 všední dny 9-11h

PO – děti 2-3 roky s maminkami
ÚT – chodící děti cca od 1 - 1,5 roku s maminkami
ST – Zvídálek (děti od cca 2,5 bez doprovodu rodičů)
ČT – děti 2-3 roky s maminkami
PÁ – maminky s miminky do cca 1 roku

ZVÍDÁLEK
Máte dítě předškolkového věku (cca 2,5
roku) a rádi byste, aby si zvyklo na řízený
program s vrstevníky? Přihlašte ho do dopoledního kroužku Zvídálek. Probíhá od 9
do 11 a děti si v něm bez přítomnosti rodičů
pomalu zvykají na školkový režim.
Program bude zahájen při minimálním
počtu 5 zájemců.

Tradiční i nové volnočasové aktivity,
které nabízí MC:

TANEČKY pro nejmenší– oblíbený
kroužek pro děti 2-5 leté, každé pondělí
odpoledne, v případě zájmu můžete kontaktovat přímo Martinu Macounovou (tel:
723731987)
KERAMIKA PRO DĚTI, KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ - zájem hlaste lektorce Martině
Noskové (tel: 605550606)

JAZYKOVÉ KURZY

Nabízíme otevření kurzů anglického,
německého, francouzského a ruského
jazyka vedené zkušenýmik VŠ lektorkami
za příznivé ceny v prostorách MC. Sledujte
aktuality na webu MC, neváhejte nahlásit
zájem!

(Doporučujeme ruský jazyk pro
začátečníky, (mírně) pokročilé,
i konverzační opakovací hodiny
vedené zkušenou a sympatickou lektorkou a rodilou mluvčí
E. Pavlínkovou!)
Termíny kurzů budou přizpůsobeny možnostem zájemců.

JÓGA PRO TĚHOTNÉ

Jógové cvičení je vhodné i
pro začátečnice a bude přizpůsobené potřebám těhotných žen
ve 2. a 3. trimestru. Zaměří se na
dýchání, protažení těla a jednoduché ásány. Přihlásit se můžete kdykoliv během roku. Cena
150,- za skupinku a jednu hodinu, rozpočítá se mezi účastnice.
Vzhledem k dostatku přihlášených začínáme 3.9. v 18 hodin.
Lektorka Míša Plchová z České
Metuje (tel: 608112461)

Informace k dopoledním
programům, kroužkům a
kurzům budou uveřejněny
na www.mcmamina.cz a facebookovém profilu!
Pokud byste rádi odebírali nepravidelné infomaily s aktuálními novinkami, napište nám!

Jak jsme si užili prázdniny?
STŘEDEČNÍ VÝLETY

Děti i maminky se během léta vídaly
pravidelně. Díky výletům se lépe poznali i
ti, co se na dopoledních programech míjí.
Procházkou pěšky na Ostaš, Maršovským
údolím nebo do Broumovských stěn se
přidaly i maminky, které MC už (ještě) nenavštěvují. Výlet na Bischofstein využily
cyklistky, turistky i maminky, které dorazily auty. Společné posezení a občerstvení
na hřišti u Zámečku zpříjemnilo den všem.
Na výletě do Kudowy na kolonádu a dětské
hřiště se z různých směrů sešly dvě skupiny maminek, které se potkaly při lovení
pstruhů k obědu. Konec prázdnin jsme si
zpestřili také bruslením na stezce do Pekla
a výpravou do polské minizoo.
Bohaté fotoreportáže z výletů najdete
na www a na FB.

ce i několik dospěláků. Děti si v zahradách
zadováděly a některé odcházely pomalované jako kočičky, piráti, motýlci nebo tygříci….
Sobotní počasí jsme zvládli za pomoci
přístřešku zapůjčeného spolkem Julinka.
Děkujeme. Doufáme, že příští rok nám bude
do zahrad svítit víc sluníčka.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Díky šikovným vedoucím Martině Macounové, Martině Junkové a Zuzce Bornové proběhly dva týdenní turnusy příměstského tábora. Nabízíme z nich krátké
reportáže:

Příměstský tábor 1. turnus
(21. - 25.7.2014)

Každý den jsme se scházeli ráno kolem osmé hodiny. Děti si pohrály podle
svého výběru a jakmile byla nachystána svačinka, posadily se na svá místa se
svým jménem, neboť v množství 15 dětí
to nelze jinak. Každé dítko si mohlo vy-

HRAJEME
SI
V KLÁŠTERNÍCH
ZAHRADÁCH

Pouťový koutek
pro nejmenší proběhl v pátek a sobotu.
Tvořivá dílnička, kde
si děti mohly ozdobit
srdce z pouti, měla
velký úspěch u všech
věkových kategorií.
Pro své milé si přišlo
ozdobit pouťové srd-
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mně svěřené a že byli
spokojeni i rodiče.
Martina Macounová

Příměstský tábor
MC MaMiNa II.
turnus (4.8 – 8.8
2014)

brat, na co právě mělo chuť. Jelikož nám
vycházelo počasí, vyráželi jsme ven na
naše hřiště Pampers, Vražedné pobřeží,
sídliště nebo do Pellyho parku, i u Zobala
bylo prima. Ve čtvrtek pršelo, tak jsme
využili Sokolovnu, kde si dětičky řádně
protáhly svá tělíčka. Využili jsme i prostor
před MC k házení vodními bombami do
obručí, což byla velká legrace. Na obědy
se opět docházelo do Družstva vlastníků
na již osvědčené dobré jídlo a vlídné jednání. Polední klid byl pěkně vleže nebo
vsedě u videa s pěknou pohádkou nebo
s filmem, co si děti vybraly. Bylo takové
ticho, že některé usnuly. Kolem druhé hodiny následovala svačin, opět na co byla
chuť, a pak už jen hraní, zpívání, tančení
a odchod domů. Mně i mým dětem, které
mi pomáhaly to zvládnout, se celý týden
velice líbil a věřím, že si ho užily i děti

Cílem vedoucích
bylo dětem každý den
představit jednu z částí přírody a tím jim otevřít nové cesty k poznání světa okolo sebe
a naučit se s ním zacházet.
První den děti prošly tématem VODA,
kde si uvědomily, že je velkým pomocníkem, ale i nepřítelem člověka. Uvědomily si
celkovou důležitost
vody a začaly s ní
šetřit. Jásaly při pokusech s vodou. Pokládaly zvídavé dotazy při představení
ekosystému rybníka
a nakonec, ten kdo
chtěl, si vytvořil leknín.
Druhý den provázelo celodenní téma
LOUKA. Opět jsme se
snažily dětem ukázat,
že louka není jen to,
co vidí na povrchu,
tz. velká plocha trávy.

NOVINKY FILATELIE

Ochrana přírody – Beskydy

Námět známky: Beskydy jsou pohoří nacházející se na severovýchodní Moravě v
oblasti Valašska, na jihovýchodě českého
Slezska, v jižním Polsku, na severním Slovensku v části Oravy. Beskydy jsou většinou zalesněné pohoří s oblými vrcholy,
jen občas vystupují skály na povrch. Nej-
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vyšším vrcholem je Babí hora (1725 m),
ležící na hranici mezi Polskem a Slovenskem v oblasti Oravských a Žywieckých
Beskyd.
V Beskydech se vyskytuje typická
horská a lesní zvěř jako např.: jelen, prase
divoké, liška, kuna, jezevec, medvěd, vlk,
rys či kočka divoká. Z ptáků zde můžeme
vidět létat: sýkoru, drozda, datla, tetřeva
hlušce, orla křiklavého, orlíka krátkoprstého, káně lesní, krkavce, jeřábka lesního
a výra velkého.
Aršík - soutisk 4 známek + 3 kuponů.
Známky: jezevec lesní, 13 Kč; kočka divoká, 17 Kč; dva medvědi hnědí, 21 Kč; dva
vlci obecní a ořešník kropenatý, 25 Kč. Tři
kupóny doplňují celkovou kompozici aršíku, kde se nacházejí další druhy fauny a
flóry.
Výtvarný návrh známky provedli opět
Libuše a Jaromír Knotkovi. Další aršík
nám představuje bohatství naší přírody a
může se stát i námětem našich cest.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky v
hnědočerné barvě kombinovaný vícebarevným ofsetem
Podle časopisu Filatelie a webových
stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta

Formou pohádky a her jsme zkoumali život
v ní a využití rostlin. Děti si na závěr dne
odnesly parfém s vůní, kterou si vybraly a
vyrobily si motýla.
Třetí den jsme poznávali ŽIVOT V
PŮDĚ. Děti se hravou formou dozvěděly o životě zvířat, která žijí v podzemí, a o
důležitosti půdy pro stromy, rostliny i pro
nás lidi. Zábavnou i praktickou aktivitou
pro děti bylo určitě sázení květin, které si
potom odnesly spolu s broží a kočkou, kterou si vytvořily během odpoledne, domů.
Čtvrtý den se děti dozvěděly něco o LESE.
Hned ráno po svačině, jsme s nimi vyrazily
po vyznačené trase plné úkolů do lesa, kde
byl pro děti v cíli připravený sladký poklad.
V lese jsme vytvářeli domečky pro lesní
skřítky a na předem vyrobenou šablonu
ježka nalepovali přírodniny. Na odpoled-

ním tvoření jsme si vyrobili sovu z vlněných
bambulí. Den jsme zakončili udílením medailí, které pro nás pro všechny vyrobily
nejstarší děti a velké pomocnice Kristýnka
s Marťou.
Poslední den jsme začali výrobou nepečeného dortu, který jsme si do odpoledne
nechaly vychladnout v lednici na slavnostní odpolední svačinku. Po té, jsme s dětmi
navštívili CHKO, kde si děti vyzkoušely pozorovat dalekohledem čapí hnízdo, Cikánku
a dozvěděly se něco o přírodě okolo nás.
Následoval poslední oběd v JZD. A po té se
děti svezly na koních, ale dozvěděly se i jak
správně pečovat o koně.
Ač někdy náročné, přesto fajn! Děkujeme rodičům, že jsme mohly poznat Vaše
děti a něco se od nich i naučit J! Zvláštní
pochvalu udělujeme Kristýně a Martině za
obětavou pomoc při aktivitách a při hlídání
menších kamarádů.
Velké díky také patří panu Černohorskému za výborné obědy. Panu Ing. Kunovi
z CHKO za čas a poutavý program, který si
pro nás připravil, a také paní Rubáčkové,
která pro nás připravila program o koních.
Dovětek. Ještě jsme měly neplánovanou
příležitost si během tábora vyzkoušet jak se
chovat, když najdeme poraněného ptáka.
Tímto již zdravé pěnkavě přejeme příjemný
let a CHKO a našim dětem opět jedno dík za
pomoc k uzdravení.
Děkujeme všem!
Martina Junková a Zuzana Bornová

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
PODZIMNÍ ROVNODENNOST

Podzim a tedy i podzimní rovnodennost nastane letos 23.
září ve 4 hodiny a 28 minut středoevropského letního času.
Slunce vstoupí do znamení Vah a bude svítit kolmo na rovník.
Noc i den budou stejně dlouhé. V září se den zkrátí o 1 hodinu
a 48 minut. Den se opět začne prodlužovat až po zimním slunovratu (22. 12.)

KONJUNKCE MĚSÍCE S URANEM

V noci z 10. na 11. září uvidíme na noční obloze těsnou
konjunkci našeho Měsíce a planety Uran. K pozorování úkazu
je nutné použít alespoň triedr (turistický dalekohled „na obě
oči“) nebo malý astronomický dalekohled. K nejtěsnějšímu přiblížení Měsíce a Uranu dojde 11. září ve 3 hodiny a 40 minut. V
zorném poli triedru bude Uran jako nenápadná hvězdička (5,7
magnitudy) ve vzdálenosti 0,45° pod Měsícem.

ASTRONOMICKÉ VÝROČÍ

45 let uplyne od významné, ale dnes již veřejností pozapomenuté astronomické události. Dne 16. září 1969 dopadl na
střechu domu v Suchém Dole meteorit později pojmenovaný
Police. Tento meteorit patřící mezi chondrity je nyní uložen v
Národním muzeu v Praze.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

23. září ve 4 hodiny 28 minut SELČ začíná
astronomický podzim, podzimní rovnodennost
den se v září zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
MĚSÍC
2. v první čtvrti, 9. v úplňku, 16. v poslední čtvrti,
24. v novu,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE do poloviny měsíce jako Jitřenka ráno nízko nad
východním obzorem,
MARS
na večerní obloze nízko nad jihozápadním obzorem
v souhvězdí Štíra,
JUPITER na ranní obloze nad východem v souhvězdí Raka,
SATURN večer nízko nad jihozápadním obzorem
v souhvězdí Vah,
URAN
po celou noc v souhvězdí Ryb,
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, - Astronomický klub Police

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Nechte své děti vyrůst ve skautu!... a dejte jim příležitost
zažít neuvěřitelné zážitky se svými kamarády z oddílu.
Bereme každého, kdo se nebojí zažít něco nového a poznávat
nové lidi. Nepotřebuje fyzickou zdatnost, zkušenosti, ani dobré
známky.

Scházíme se v klubovně v ulici Na Babí (vedle školní jídelny). Oddíly jsou rozdělené podle věku dětí.
Schůzky v roce 2014:
Medvíďata (předškoláci a 1. třída) - středa 15:00-16:00
Vlčata (kluci 2.-5. třída) – pátek 16:00-18:00
Světlušky (holky 2.-5. třída) - úterý 16:00-18:00
Skautky (holky 6.-9. třída) - pondělí 16:00-18:00
Skauti (kluci 6.-9. třída) – bude upřesněno na vývěsce na klubovně

„Skaláci“, středisko Junáka v Polici nad Metují,
pořádá v pátek 3. října

„Den pro Afriku 4“

Již čtvrtým rokem naše středisko pořádá „Den pro Afriku“ v rámci sbírky Postavme školu v Africe, kterou organizuje nadace Člověk v
tísni. Díky této sbírce se postavilo již 15 škol v Etiopii, avšak nestaví se
pouze školy, peníze ze sbírky jsou využity také na školení učitelů, zavádění nové a efektivnější metodiky výuky nebo na spolupráci s rodiči
dětí. Naše akce nedokáže Afriku zachránit, ale je to jeden z kamínků
na cestě, která vede k lepšímu životu dětí a mladých lidí v Africe.
Pokud chcete přispět na dobrou věc i vy, tak si přijďte zaběhat v pátek
3. října k polickému klášteru. www.skolavafrice.cz
Program dne:
Dopoledne – běh dětí z MŠ a dětí z MC Mamina – startovné 10 Kč,
na každého startujícího čeká malá odměna
Odpoledne běh pro školní mládež a další běhu chtivé zájemce – od
16:00 do 18:00 za každé uběhnuté kolečko, zaplatí sponzor předem
dohodnutý obnos do kasičky (pokud se chcete přidat mezi sponzory
běhu, napište na mail handa.m@centrum.cz).
Od 18:00 do 19:00 závody dvojic – vyzvěte kamarády na souboj –
pomalejší platí=)
Od 20:30 v kláštěrním sále promítání filmu v rámci festivalu Jeden
svět
Tak si přijďte zaběhat pro dobrou věc...
Za skautské středisko Skaláci

Haňďa Mazancová

Odřené stromy a hluboké koleje po těžbě v lese
vadí obyvatelům Machovská Lhota

Správa CHKO Broumovsko v únoru
2014 oznámila České inspekci životního
prostředí (ČIŽP) rozsáhlé poškození lesa
v k.ú. Machovská Lhota. K významnému poškození půdního povrchu došlo v souvislosti s těžbou dříví při následné dopravě dříví
po lesních pozemcích. Na poškozování lesa
si již v průběhu těžby dřeva stěžovali obyvatelé obce Machovská Lhota, které stav lesa
nejvíce trápil.
Na základě oznámení provedla ČIŽP
kontrolu zaměřenou na dodržování zákonných předpisů v ochraně lesa a plnění
funkcí lesů jako složky životního prostředí.
V terénu bylo zjištěno rozsáhlé poškození
svrchní části lesní půdy vyjetím kolejí hlubokých až 90 cm oproti původnímu půdnímu povrchu. Koleje hluboké 30 až 90 cm
měly na lesní půdě celkovou délku 700 m,
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půdy obsahovala velice malý podíl organické složky. Takový stav
významně omezuje
schopnost růstu mladých lesních dřevin
v poškozené lokalitě.
V lese bylo navíc poškozeno 34 stojících
stromů v důsledku
neopatrného používání lesní techniky,
které měly odřenou
kůru až na polovině obvodu kmene.
Poraněná místa na
kmenech
stromů
umožňují napadení
stromů patogenními

organismy, zejména dřevokaznými houbami, čímž dochází k postupnému oslabení
stability poškozeného lesního porostu. Odpovědné osoby prováděly přibližování dříví
s využitím těžkých strojů za nevhodných
klimatických podmínek, kdy byla po deštích snížena únosnost půdy. Z počátku byly
práce prováděny s využitím lehčího traktoru a především za suchého počasí, proto
k poškození půdy nedocházelo. Následně
byla využívána výkonnější těžká vyvážecí
souprava, která po deštích v prosinci 2013,
kdy nebyly žádné mrazivé dny, významně
poškodila les.
Po prošetření všech okolností případu
uložila ČIŽP ve správním řízení zodpovědným osobám za těžbu a dopravu dříví 2 pokut ve výši 200 000 Kč a 100 000 Kč. ČIŽP
zároveň nařídila opatření k nápravě spočívající v uvedení terénu
do původního tvaru.
Urovnání povrchu společnost z větší části
provedla po kontrole ČIŽP již v průběhu
správního řízení. Při
určení
konkrétních
podmínek nápravných
opatření spolupracovala ČIŽP se Správou
CHKO
Broumovsko,
která dále zajišťovala
opravu poškozených
cest, po kterých jsou
vedeny značené turistické cesty.
Marek Beránek

dalšími. Prostě jsou to hosté, kteří myšlením patří do jeho „srdečního“ okruhu lidí.
Poličáci dostanou svůj příští „ Měsíčník“ až
v září, ale nevadí, vždyť nedělní rána jsou
v progranu rozhlasu stále.
Básník Novotný píše a psal písňové texty k hudbě Karla Zicha, Karla Černocha, pro
Spiritual kvintet. A nejsou to ledajaké texty často slýchaných dnešních i vulgárních
odrhovaček, kde neuslyšíte nic jiného než
opakování bezobsažných slov. A vůbec jeho
vztah k lidem je úplně člověčí, a tak se nám
i představil na terase. Možná, že si pomyslíte, že chvála je přehnaná, není! Můžeme
jen děkovat, že v Polici je tolik osvícených
lidí, kteří nám dopřávají taková setkání
jako to srpnové. Police se hemží kulturou,
sportem a vším, co je pro hodnotný život
důležité. A teď do toho zamícháme i ten“
znovycírovaný“chodník u nás v Ostašské.
Už jsme se domnívaly, že si jej užije až příští
generace, a ejhle,i my, dříve narození si vyšlapujeme po novém.
Teď jsme trochu odbočily od duchovna
k chodníku, ale i ta chůze na něm je povznášející /nesmí se tam však prohánět kolaři/ a
dá se na něm o ledasčem přemýšlet .
Moc pěkné byly také ukázky z hudby,

kterou nám pan Novotný dopřál při svém
vyprávění a v uších nám zní píseň nahraná Jiřím Pavlicou:….až bude moje duše bez
těla, chtěl bych být vzpomínkou, nadějí,
kamínkem, studánkou, kde vody neubývá ,
dětským úsměvem…, no ,nejsou to krásná
slova? A co takhle kdyby se nám dostalo do
rukou bibliofilské páně Novotného přebásnění Ódy na radost? Ano, básník Novotný
patří mezi současné nejčtenější básníky !
A teď nám dovolte jednu z mnoha jeho
básniček z knížky „Buďme“:

kromě toho byla poškozena i navazující lesní cesta a luční pozemky. Došlo k rozsáhlému poškození životního prostředí v lesích
narušením několika významných funkcí
lesa. Půdoochranná funkce byla narušena
odstraněním původního půdního krytu tvořeného bylinným patrem a lesní hrabankou
a vytvořením dlouhých rýh, čímž byly vytvořeny podmínky pro působení vodní eroze. Vodohospodářská funkce byla narušena
odstraněním půdních vrstev s vysokým obsahem humusu, které jsou schopny zadržovat vodu a vytvořením koryt urychlujících
odtok srážkové vody z lesa. Ekologicko-stabilizační funkce byla narušena odstraněním
bylinného patra v zasažené lokalitě a změnou přirozených půdních horizontů, takže v poškozených lokalitách vrchní vrstva

Letní zážitek nejen v „Pelláku“

I stalo se, že jsme se na terase „ Pelláku
„setkali ,my Poličáci , dne 8.8. se vzácným
člověkem - básníkem, textařem a taky rozhlasovým redaktorem panem Františkem
Novotným a jeho moderátorem panem Stanislavem Kubínem. A bylo to srpnové setkání věru milé, srdečné a taky opravdu zalité
sluncem. Beseda a povídání s ním to je koncert, který nás navrací k normálnímu nazírání na život. Být slušný, poctivý, empatický,
a mít rád lidi kolem sebe. To všechno shrnul
pan František Novotný do svých vyprávění
o zajímavých lidech, a do svých postřehů
o dnešní překotné době. Můžeme-li poradit, je báječný ranní nedělní pořad s rozhlasem „Dvojka“. Pořad se jmenuje „Dobré
ráno Česko“, a jste-li ranní ptáčata, stojí za
zato si jej každé nedělní ráno s různými
moderátory poslechnout už od páté hodiny ranní do osmi hodin. Tam si zvou známé
a zajímavé hosty a s nimi si povídají, jako
s námi v Polici básník Novotný a pan Stanislav Kubín. A právě dnes, v neděli 17.8., měl
Dobré ráno pan Novotný. Předčítal zajímavé
fejetony pana Nepila, v rozhlase hovoří na
živo s hercem Luďkem Munzarem, farářem
panem Schwarzem, profesorem Moosem a
taky převorem Prokopem Siostronkem a
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Na cestě

Na zdraví připijme si- červeným nejraději
Na cestě osudu kus nahoru kus dolů
Já najdu polštář z trávy ty nad kamením zuř
Stačí jen najít dvě barvy pro naději
Obrázek života už domalujem spolu
A na konec si řeknem- vždyť mohlo by být hůř

Takových básní a fejetonů, plných nadějí a citů ,je nastřádáno tolik, že víra v dobro
je silnější než špatnost těch, kteří se potácejí v tomto labyrintu světa.
Děkujeme básníku Františku Novotnému, který nám popřál blaženost a radost
na světě v naší milované Polici.
Sestry B.a J. Seidelovy

Jak dosáhnout pokory
Autor: Bhaktivigjána Gósvámí

1) Snažit se mluvit co nejméně. Starat se o svoje věci. Nevměšovat se do záležitostí někoho
jiného.
2) S vděkem a radostí přijímat opravování a kritiku. Nevšímat si cizích chyb.
3) Pokorně přijímat urážky a křivdy.
4) Klidně přijímat, když vás opomíjejí, zapomínají na vás a nemají vás rádi.
5) Nesnažit se zalíbit se a získat u druhých obdiv.
Vždy být laskavým a mírným, i když se vás někdo snaží vyvést z míry. Neusilovat o postavení
a hodnosti. Vždy v hádce ustupovat, dokonce i
když máte pravdu.
6) Vždy si vybírat nejhorší místo, nejtěžší práci,
nejobtížnější cestu.
7) Pyšný se spoléhá jen sám na sebe, pokorný se
řídí Bohem.
8) Pyšný se vždy uráží. Pokorný se nikdy nenazlobí, protože ho nic neuráží.

9) Pyšný hledá výjimečnou lásku k sobě, pokorný
miluje sám, nic na oplátku neočekává.
10) Pyšný chce být jedinečným. Pokorný nachází
radost v tom, že se zabývá nejjednoduššími a
nejobyčejnějšími věcmi.
11) Vše dobré, co je v nás (talent, schopnosti, krása
atd.), jsme získali od Boha. Jak se můžeme pyšnit něčím, co jsme neudělali my, ale On?
12) Pokud jste pokorní, nic vám nezamotá hlavu a nikdo vás neurazí, protože víte, kým jste
doopravdy. Pokud vás obviní ze všech hříchů,
nepropadnete zoufalství. Pokud vás prohlásí svatým, nebudete si stoupat na piedestal.
Nemá cenu si dělat starosti s tím, co si o vás
lidé myslí.
13) Kdo se zajímá jen sám o sebe a má rád jen sám
sebe, ten je vždy plný úzkosti a smutku. Kdo
zapomíná sám na sebe a zajímá se pouze o
Boha, tak jeho duše zůstává v míru.
Příspěvek od Markéty Jandové

Galerie výtvarného umění v Náchodě

pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Václav Macháň

V GVU Náchod se uskuteční dlouho plánovaná retrospektivní výstava malíře Václava Macháně, jehož hlavním námětovým
zdrojem tvorby je kraj, ve kterém vyrostl a
do něhož se vrátil.

ha, Magnesia Litera. V náchodské galerii
si především malí návštěvníci budou moci
prohlédnout obrázky a ilustrace dětských
knížek.

Vernisáž 17. září od 17 hodin.
(kabinet kresby, grafiky a fotografie, 18. 9.
– 9. 11.)

Výstavy jsou otevřeny denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin.

Dny evropského kulturního
dědictví – 12. září

Vernisáž 12. září od 17 hodin.
(přízemí a ochoz, 13. 9. – 9. 11.)

Alžběta Skálová

GVU v Náchodě si Vás
dovoluje
pozvat na výstavu
výtvarnice Alžběty Skálové,
která se věnuje
především ilustracím, zejména pro děti, za
které získala již
několik ocenění a nominací
v soutěžích Nejkrásnější kniha, Zlatá stu-

GVU Náchod v rámci tohoto jednodenního programu nabídne návštěvníkům
prezentaci obrazu ze šuplíku depozitáře,
hudební vystoupení v rámci vernisáže a
vzdělávací programy pro školní skupiny.
Vstupné je v tento den do expozice zdarma.

Sobotní výtvarná dílna

Po prázdninách se vrací tradiční sobotní tvořivá odpoledne v naší galerii. Tentokrát se necháme inspirovat výstavou Alžběty Skálové. Pojďte se s námi přenést do
pohádky. Program je připravený pro dvě věkové skupiny dětí (do 9 let a od 10 let výš).
Objednávky emailem na vysatova@gvun.
cz nebo telefonicky na čísle 491 423 245 u
Mgr. Markéty Vyšatové nejpozději dna dny
předem. Prosíme o sdělení počtu dětí a jejich věk. Doporučujeme pracovní oděv.
Kdy? 27. 9. od 14 do 16 hodin
GVU Náchod

PODĚKOVÁNÍ
Chceme poděkovat panu Janečkovi,
že umožnil dětem z
dětského domova na
polické pouti užití
atrakcí. Děti byly velmi
spokojené.
Dětský domov,
mateřská škola
a školní
jídlena
Vychovatelky
dětského domova
Tř. Masarykova
250,
550 01 Broumov

Na přaní pisatele zveřejňujeme
jeho doslovnou reakci na dovětek k
jeho článku otištěném v červencovém
čísle Polického měsíčníku. Bohužel,
přes upozornění jsme nedosáhli toho,
aby byl článek doručen v češtinářsky
přijatelné kvalitě.
Pavel Pohner
Vazeny pane Pohnere,
vase odpoved na moji otazku je
legracne lziva. Tak za prve,ta jedna
pani co podle vas povidala je pani Jana
Ruttova,ktera me pred casem skrecovala moji vystavu obrazu,neb jste pro
nedostatek kulturni naplne v Pelly-domech v mesicich cervenci a srpnu
chteli vymalovat a drhnout parkety.
To je kauza probrana s pani starotkou a i vy jste se k tomu vyjadroval ve
smyslu,ze nejlepsi je ve vrcholne sezone
Pelly-domy zavrit.Pro samou vymluvu
a prehazovani kompetenci se me dosud
nikdo neomluvil,ze ma vystavu nekdo
jiny,ale vem to nest. Horsi je to,ze jste
dostali od EU penize na Pelly-domy,aby
jste podporili region kulturne a turisticky. A ejhle,vystava otevrene par hodin odpoledne v tydnu,sobota a nedele
zavreno,a nejenom terasa,ale celej dum
a policky namesti je o vikendu jak po
vymreni,nic se nedeje,zadny jazz a tanceni na terase,zadna zahradni slavnost
v libosadu,jen Penny-market v provozu
a lidi nakupuji a nakupuji. Turiste a
navstevnici vaseho pekneho mestecka
na dlani jen projizdeji,nikdo jim neda
najist,nikdo je nepobavi a ubytuji se
nekde jinde.To bych se nad tim zamyslel a obklopil bys se lidma,co tomu
aspon trochu rozumi,treba pan Pelly,to
byl dobry podnikatel a mecenas,ten
vam ten dum postavil.
Jiri Schmiedt
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový školní rok
Léto pomalu končí, prázdniny jsou
za námi a je tu nový školní rok. S ostatními předměty bude ve škole a ve farní
místnosti probíhat také výuka náboženství - křesťanská výchova, kterou
zajišťuje polické děkanství. Vyučovány
budou všechny třídy od 1. do 9., spojené
do několika skupin, v obvyklém rozsahu
1 hodina týdně. O přesných termínech
vyučovacích hodin pro jednotlivé skupiny není ještě rozhodnuto. Potřebné
informace sdělí děkanství. První hodiny
vyučování proběhnou v týdnu od 15. do
19. září.
Přejeme všem školákům a studentům
úspěšný nový školní rok a rodičům dostatek trpělivosti a moudrosti.

Liturgický kalendář:
7. září 8. září 14. září 16. září 21. září 27. září 28. září -

29. září -

Pořad bohoslužeb

v tomto období bude jako obvykle:
• v úterý a v pátek mše svatá od 17.00
hod.
• ve středu mše svatá od 8.00 hod.
• v sobotu mše svatá s nedělní platností
od 17.00 hod
• v neděli mše svatá od 8.00 hod..

Úřední hodiny v úterý a v pátek 16.00
- 17.30 hod., ve středu 9.15 - 10.00 hod.

Ohlédnutí za prázdninami

V prázdninových dnech 21. - 23. 7. 2014
se uskutečnil křesťanský příměstský tábor,
kterého se zúčastnilo 21 dětí.
Děti i rodiče byli spokojení.
Tak Bohu díky.
Za římskokatolické děkanství
v Polici nad Metují Ing. Jan Troutnar

23. neděle v mezidobí,
cyklus A
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí, 		
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka sv. Ludmily, 		
mučednice - Den církevních
škol
25. neděle v mezidobí, 		
Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty
Den Charity
26. neděle v mezidobí,
Slavnost SV. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA, hlavního
patrona českého národa, 		
Státní svátek
Svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů

Mladí fotbalisté o prázdninách

Mladí fotbalisté se nám o prázdninách
rozutekli, jako když se roztrhne pytel plný
blech, po všech koutech Evropy a dokonce i
Afriky. Stárkovem počínaje a Egyptem konče.
Neodjeli ale všichni najednou, takže
nabídka trenérů, zahrát si 2x týdně fotbálek na hřišti v Suchodole padla na úrodnou
půdu a byla hojně využívána. Přidalo se i
několik místních, oproti našim poněkud
přerostlých borců. Někdy se na hřišti sešlo
až 18 hráčů. Představa mladšího trenéra, že
se rozdělíme na starší a mladší, se nesetkala
ani u těch nejmenších s pochopením. Všichni chtěli hrát s „velkejma klukama“. Ono
to tak obvykle o prázdninách chodí, že se
scházejí party věkově rozdílné. Tak to bylo
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i za našich mladých let. Kluci měli aspoň
trénink náročnější a až nastoupí v mistrovském zápase proti stejně velkým a starým
klukům, jako jsou oni, tak se jim třeba bude
soupeř zdát přijatelnější. Těžko na tréninku, lehko při zápase. No, uvidíme, jakých
výsledků na podzim dosáhneme.
Musíme však konstatovat, že letos měly
tréninky oproti minulým letům poněkud
méně estetickou úroveň. Marně jsme totiž
lákali na hřiště rodiče, oplývající ztepilými, ladnými a svůdnými postavami, jako je
například Kateřina Šrůtková, Zuzana Valchařová, Jana Hlaváčková, Alena Prouzová
či Ota Maryška. Prvně čtyři jmenované se
začátkem tréninků odjížděly domů a Ota do
nedaleké „Hospůdky na hrázi“.

• Polická pouť je za námi… počasí, hlavně
v sobotu moc nepřálo, ale neděle to vynahradila. Z našeho pohledu vše proběhlo
v pořádku. Poděkování míří za majitelem
atrakcí panem Janečkem i za pořadateli
všech akcí. Velké poděkování pořadatelům výstavy veteránů.
• Průběžně jsme kontrolovali pořádek
v Hlavňově a Pěkově…
• Vyzývali jsme několik občanů k nápravě
při záborech městských pozemků.
• Společně se stavebním úřadem jsme vykonali obchůzku mezi majiteli obchodů,
skrze umístění reklamních zařízení, stojanů a zboží, na které je mít potřebné povolení.
• Spoustu starostí jsme měli i mezi sociálně
slabšími občany, kteří nás zaměstnávají
průběžně stále…ale tu a tam se situace
poněkud vyostří.
• V útulku je stále plno…pejskové se těší na
nový domov…stále marně, škoda.
• Prázdniny se překulily..mládež míří do
škol a nastává čas povinností.
Hezké ještě stále letní dny…
Ved. strážník Patr Zima

Kromě tréninků v Suchodole probíhal o
prázdninách i speciální výcvik brankářů na
polickém hřišti pod vedením Aleše Krále,
alias „Cara“.
Šéftrenér Kamil Švorčík svolal během
léta i jedno zasedání trenérské rady, aby
všechny trenéry mládeže informoval o náročných úkolech, které je čekají. Jak běží
léta, kluků, které fotbal baví, naštěstí zatím
stále přibývá. A jestliže jsme před třemi léty
měli na starost pouze mladší přípravku,
dnes jsou to již tři věkové kategorie, které
budou hrát soutěže. A sice mladší žáci (jejich předchůdci doposud hráli dohromady s Hronovem), starší přípravka a mladší
přípravka. Kromě toho máme i „předpřípravku“, která však zatím soutěž nehraje.

Někteří kluci z „předpřípravky“ ale budou
již během podzimu hrát soutěž za mladší
přípravku.
V létě jsme též obdrželi oficiální protest
od Evy Švorčíkové a Pavla Prouzy, že jsme
se o nich nezmínili v souvislosti s výčtem
zraněných rodičů po utkání mezi jejich
ratolestmi a rodiči, sehraném před prázdninami. Zvláště Eva si stěžovala, že je jí na
stránkách „Polického měsíčníku“ věnována
jen malá publicita. Tímto se oběma rodičům
omlouváme, neb jsme se mylně domnívali,
že jejich horší pohyb na sklonku školního roku byl dán sešlostí věkem a nikoliv
zraněními, utrpěnými při výše zmíněném
„matchi“.
Také bychom chtěli vyjádřit uznání členům redakční rady pouťových „Hlasů z Kvíčerova“. Pouťové noviny podle našeho mínění omládly a zvýšila se jejich svěžest tím,
že členové rady omezili informace o příhodách svých přestárlých spoluobčanů ze
spolků, jako je „Nežeňme se“ či „Krčma senát“ a začali se zajímat o tréninkové metody
cyklistických olympijských nadějí, úspěchy
nadějných běžkyň nebo příhodami mladých
fotbalistů či jejich mladých rodičů a trenérů.
Ti jsou si vědomi, že každá hvězda, ať již na
poli uměleckém, sportovním nebo trenérském, potřebuje publicitu a reklamu, byť
se jedná o reklamu negativní. Kvůli nám se

rozhodně redaktoři ve „Sluji Českých bratří“ skrývat nemusejí.
V průběhu léta jsme se snažili udělat
radost jediné naší dívce, Hance Slezákové,
která se nám snad vrátí z hostování z Broumova. Sehnali jsme jí branky na kolečkách.
Takové si vždy přála, aby s nimi trenéři
mohli v průběhu zápasů při střelách Hanky
posunovat, podle toho, kam její střely míří.
Po převzetí nových branek jsme však s politováním konstatovali, že jejich konstrukce
je nevhodně řešena a může se s nimi může
pohybovat pouze dopředu nebo dozadu a
nikoliv do stran, jak Hanka obvykle potřebuje.
Věřme, že i přes tento technický nedostatek se nejen Hanka, ale i ostatní naši borci do branek soupeře trefovat budou a my
tak budeme moci naše čtenáře informovat
nejen o snaze dosáhnout co nejlepších výsledků, ale také o tom, že jsme jich skutečně
dosáhli.
Novým zájemcům o fotbal z řad mládeže sdělujeme, že fotbalové tréninky se konají každé úterý a čtvrtek od 16.00 hodin na
krásně upraveném hřišti v Polici. Neváhejte
a přijďte mezi nás.
Kamil Švorčík, šéftrenér mládeže a starší
trenér mladší i starší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér
mladší i starší přípravky

BĚH
BROUMOVSKÝMI
STĚNAMI

V sobotu 6. září pořádá
lyžařský oddíl TJ Spartak již 28.
ročník terénního běhu na 25 km
Běh Broumovskými stěnami.
Prezentace od 9 h na Honech na
zastávce autobusu U Laudona,
start v 10 h.

SLUNCEKROS

V sobotu 27. září pořádáme již 30. ročník Sluncekrosu.
Prezentace od 16 h u chalupy V.
Kubečka na Bischofsteině (osada
Skály za zámečkem), start v 17
h.
Těšíme se na vaši účast
Antonín Pohl
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běla, a provizorně se hrálo přes tenisovou.
S přáním příjemného sportování
Martin Balák

BĚŽECKÉ TRASY

PŮJČOVNA NA VÍCEÚČELOVÉM
SPORTOVIŠTI

Víceúčelové sportoviště rozšířilo nabídku služeb a nově nabízí možnost zapůjčení
si sportovních pomůcek. Půjčovna byla vybavena opět za přispění sponzora. Po několika jednáních poskytla městu finanční dar
na nákup vybavení firma SAARGUMMI. V
tuto chvíli jsou k dispozici 4ks tenisových
raket, 2 ks dětských tenisových raket, tenisové míčky, síť na badmindton včetně 4 ks
pálek, Dále lze zapůjčit míč na beach volejbal, futsal, fotbal, házenou, volejbal. Během
několika málo dní by měli mít k dispozici
ještě pálky na beach tenis. Cena za zapůjčení
pomůcek je jednotná 20Kč za kus a hodinu.
Z finančního příspěvku se ještě podařilo zakoupit i síť pro nohejbal, která prozatím chy-
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2 okruhy vyznačeny
Již několik málo let se rozvíjí, a to
nejen v našem městě, běh jako forma relaxu a odpočinku. Potkávám a slýchám,
jak si stále více lidí po večerech chodí „vyčistit“ hlavu od všedních starostí. Na toto
jsem reagoval a postupně pracuji na vyznačení tras. V současné době jsou „zatím“
vyznačené trasy na Hvězdu (za pomoci
Jardy Mazače po vzoru jím pořádaného
závodu - začátek u Krčmy) a pro „rekreační“ běžce je vyznačen okruh okolo Zděřiny (vybíhá se od víceúčelového hřiště).
První z okruhů vede náročných terénem a
svou délkou cca 9 km se řadí mezi náročné.
Klidnou lokalitou okolo Zděřiny jsou v plánu celkem 3 okruhy. V současnosti je kompletně vyznačen pouze první z nich, který
má délku okolo 4km. Zbylé dva okruhy nej-

sou úplně doznačeny a končí ve Žďáru nad
Metují. Během září bych velmi rád zveřejnil kompletně zpracované na webu www.
sportvpolici.cz.
S přáním příjemného sportování
Martin Balák

KALENDÁŘ AKCÍ
6.9.

Běh Broumovskými stěnami
Borský pohár
Pivní triatlon
13.9.
20. - 21.9. Pohár plný písku
Teplicko Adršpašská 33
 	 Rally Sudety 2014
27.9.
Sluncekros
28.9.
Běh na Hejšovinu
Podrobné
informace
na www.sportvpolici.cz

o

TENISOVÝ TURNAJ
ČTYŘHER V BUKOVICI

akcích

V sobotu 9. srpna se na bukovických
kurtech konal turnaj v tenisových čtyřhrách. Zúčastnilo se ho 22 párů z celého
regionu, včetně dvou žen.
Páry byly rozděleny do dvou výkonnostních kategorií. V nižší výkonnostní
„hobby soutěži“ hrálo šest dvojic rekreačních hráčů ve skupině každý s každým,
na jeden set. Bez jediné prohry zvítězila
dvojice Plný-Vytlačil, před dvojicí Teichman-Čech, třetí skončili Antl s Adamem.
V hlavní kategorii bylo 16 párů rozlosováno do čtyř skupin, kde hráli systémem každý s každým. Do vyřazovacích
bojů postupovaly úplně všechny páry,
umístění ve skupinách však bylo důležité
kvůli nasazení do pavouka, protože vítězové skupin byli nasazeni na páry, které
skončily v dalších skupinách poslední .
Hned v prvním kole však došlo k velkému překvapení, když vypadli bukovičtí
Pozděna-Kollert, vítězové jedné ze skupin. Ostatní favorité své osmifinálové a
čtvrtfinálové zápasy zvládli.
Celkovým vítězem se nakonec stali
Petr Vítek (Bukovice) – Jan Marx (Zbečník), kteří ve finále porazili hráče Nového Plesu, Víra s Pavlíkem. Poraženými
semifinalisty byly páry Zima st. - Zima
ml. z Hronova a Štěpánek-Černý z Náchoda. Nejstarším hráčem turnaje byl
vyhodnocen domácí Karel Semirád, který stále o generaci mladším hráčům výkonostně stačí.
I přesto, že celá akce byla časově dost
náročná, přece jen, odehrálo se 55 setů
na třech kurtech, vše se i díky skvělému
počasí podařilo zvládnout. Poděkování
za skvělou přípravu a organizaci turnaje
a též za precizní vedení kantýny a financí
zasluhují Petr Skalický a Pavel Vítek.
Pořadatelé srdečně děkují všem
sponzorům, bez nichž by se turnaj
nemohl uskutečnit, za věcné příspěvky.
Za Sokol Bukovice Milan Šrůtek

Hořický okruh a náš fanklub

Devátého a desátého srpna se jela v Hořicích česká „Tourist trophy“ a to v kategorii „Klasik“, pro historické motocykly. Dále se jelo
neoficiální mistrovství Evropy IRC na přírodních okruzích, současných motocyklů. V pátek jsme odstartovali ze dvora s karavanem rovnou do spodního depa. Náš fanklub nás očekával a pomohl nám se
stavbou přístřešku. Miloš absolvoval formální a technickou přejímku
s oběma stroji. Večer posezení s přáteli, jako téměř vždy. Ráno v klidu snídaně, a příprava na oba sobotní tréninky. Oboje, včetně oběda,
se podařilo, což dávalo optimismus na nedělní závod. Nedělní ráno
bylo velmi teplé. Připravoval se start spojené třídy 175 a 250 ccm.
Po seznamovacím kole obklopily fanynky v tričkách na startu č. 84, a
to je Miloš Thér jezdec AMK Police n. M. Po zahřívacím kole přichází
start do závodu na 6 kol. Miloš odstartoval z třetího místa, a po celý
závod srdnatě bojoval, a třetí místo si udržel. Jsem spokojen. Další
závod byla třída do 350 ccm. Start byl stejný jako v minulé třídě. Fanynky dodaly energii, protože na startu se Zetka dvakrát vzepjala, ale
v druhém kole už byl pátý. Na tomto místě také projel cílem. Nejlepší
výsledek v tak velké konkurenci je vynikající.
Příští závod je v Branné u Jeseníku, jízdou pravidelnosti.
Za AMK Čvaňhák

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov
Vás zve na 17. ročník soutěže o putovní pohár

Imitace zásahu při požáru
Datum konání

sobota 20. září 2014

Místo konání

fotbalové hřiště v Hlavňově

Startovné

150 Kč

Chcete tělo zbavit únavy?
Dopřejte si masáž!
Od pondělí 8. 9. 2014
(a poté každé pondělí)
Vám nabízím sportovní, rekondiční
a lymfatické masáže.

Harmonogram
13:00

příjezd soutěžících jednotek

13:30

zahájení soutěže

Provedení zásahu

Příjezd požárního vozidla s jednotkou - popřípadě vozidla se standardním
přívěsem PPS 8 či PPS 12 - na určitou vzdálenost, vyndání a sestavení
nářadí. Po startu jednotka nastoupí do nenastartovaného vozu a odjede
na hranici zásahu (cca 80m). Na zásah je jeden pokus. Časový limit na
ukončení zásahu je 10 minut. Na opuštění místa po zásahu je limit
5 minut. Záměna soutěžících mezi družstvy mužů nebude možná.

Kontakt
Velitel

Michal Vacek, tel.: 608 330 711, mikal.vacek@seznam.cz

Starosta

Špulák Jan, tel.: 607 634 017, janspulak@seznam.cz

• Provozovna:

Tomkova ul. 62
(kadeřnictví I. Jakubcové)
• Pracovní doba: pondělí dle telefonické
domluvy
• Kontakt:
Mgr. Renata Teichmanová
tel. 604 612 900
(volejte prosím po 14. hodině)
Těším se na Vás
Renata Teichmanová

Cvičení žen při ASPV Spartak Police nad Metují

Od 1. září 2014 opět začínáme cvičit. Všechny hodiny probíhají v malé tělocvičně ZŠ Police nad Metují.
Rozpis cvičení:
Pondělí 19,00 – 20,00
Kondiční posilování (R. Teichmanová) - cvičení je organizováno jako tzv. kruhový trénink. Na jednotlivých stanovištích se střídá aerobní cvičení s cviky posilovacími. Používáme různé náčiní – lehké činky, overbaly,
velké míče, trampolínky. Vždy první (novou) hodinu jsou všechny cviky vysvětleny. Poté se hodina 3× opakuje a
cvičenky cvičí samostatně na stanovištích (podle karet s popisem cviků)
20,00 – 21,00
Cvičení starších žen (J. Zocherová)
Úterý
20,00 – 21,00
Step-aerobic (J. Zocherová)
Středa 20,00 – 21,00
Posilování bez náčiní s vahou vlastního těla (J. Zocherová)
Čtvrtek 19,00 – 20,00
Step-aerobic a posilování (K. Brátová)
Od října se rozběhne i zdravotní cvičení. Jedná se o cvičení pomalejší, při kterém se vyrovnávají svalové dysbalance. Zkrácené svaly se protahují, ochablé se posilují. Zdravotní cvičení začíná v úterý 7.10.2014 a pokračuje vždy v úterý a čtvrtek
18,00 – 19,00. Těšíme se na Vás.
Cvičitelky ASPV
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SSK Pedro Police nad Metují
pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod

a s podporou sponzorů pořádá patnáctý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi …

sobota 13. září 2014

–

Hlavňov u Police nad Metují

fotbalové hřiště

muži
ženy

-

25 km kolo
25 km kolo

4 km běh
4 km běh

1200- 1245
1300
1630

prezentace, výklad trati
hromadný start běhu
vyhlášení výsledků, předání cen

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

pití piva /10°/
vinný střik

akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let
startovné 129,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí, účast na vlastní nebezpečí
cyklistika za plného provozu, helma povinná – klasická trasa
do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit obsahu žaludku – diskvalifikace
každý účastník má nárok na občerstvení ( buřt, nealko, pivo )
akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci …

!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije … !!!
netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…

soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …
přijďte pobejt …

TIKY TEAM

těším se na Vás -

pořádá

Petr Jansa

v sobotu 25. října 2014

již dvanáctý ročník florbalového turnaje pro starší a pokročilé

URNA CUP 2014,

kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči (netýká se brankařů a žen)
* mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
* ženské týmy bez věkového limitu
* týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více
* firemní týmy
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D

Broumov

Police n. Metují

Datum:
23. 9. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
25. 9. 2014
v 15.00 hod.

VĚRA NOVÁKOVÁ

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
mobil:

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz, novakova@rva.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/

Informace
na tel. číslech:
491 522 877,
777 621 552

http://autoskolafiedler.cz

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

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov
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KOUPÍM POZŮSTALOST - veteš, vyklidím půdu, sklep, dům, byt.
Kontakt: 608 103 810
KOUPÍM STARÉ HRAČKY

KOUPÍM
plechový
vláček

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

Hradec Králové
Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

MERKUR
a
krejčovskou
pannu

499 886 131
491 472 927

w w w. p ro p l a s t - k . c z

telefon
608 103 810

ALUPROCES s.r.o.
Široká nabídka českých a polských oken za výborné ceny
s tradicí 20 let

Plastová okna, dveře z kvalitních německých profilů INOUTIC, GEALAN, VEKA
Dřevěná eurookna a dveře, dřevohliníková okna a hliníková okna a dveře
Parapety a garážová vrata LOMAX
Okna dodáváme dle přání s demontáží, montáží a zednickým začištěním
pro nabídky kontaktujte:
Tomáš Prosa 773113133, prosa@aluproces.cz, www.aluproces.cz
provozovna: ul.17 listopadu 153, Červený Kostelec
Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

OPRAVY BUDOV MĚSTSKÝCH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2014
Město Police nad Metují v době letních prázdnin realizovalo na
základě schváleného rozpočtu částečné opravy budov školských
zařízení – mateřské školy ve Fučíkově ul., základní školy a základní
umělecké školy.
V případě mateřské školy se jednalo o provedení opravy sociálního zařízení v 1. a 2. NP první budovy, spočívající ve výměně zařizovacích předmětů, vodovodních baterií, nových instalačních rozvodů,
a v provedení nových keramických obkladů a dlažeb. Dále se pak jednalo o opravu povrchu podlah - výměnu linolea v šatně a ve třídách.
Rekonstrukci sociálního zařízení realizovala firma Broumstav, s.r.o.,
podlahy opravila firma Martin Marold, Trutnov.

V budově základní školy byly provedeny opravy podlah v osmi
třídách prvního stupně a dvou kabinetech. Jednalo se o dodávku a
montáž podkladových desek OSB a pokládku PVC (typ AMOS) včetně
soklů (vše na původní podlahu). Opravu provedla firma Martin Marhold, Trutnov.
Dále byl zrekonstruován interiér vstupní haly na prvním stupni a
chodbové prostory prvního a druhého stupně. Jednalo se o provedení sanačních omítek v přízemí, malby, nátěry, tapetování, truhlářské
práce a nové osvětlení. Návrh, projektová dokumentace je dílem Ing.
arch. Jiřího Dařbujána, D.A.D. STUDIO, s.r.o. Hradec Králové. Elektroinstalaci a osvětlení provedla firma Grim a synové Bukovice s.r.o., sanaci zdiva firma AQUA SANING spol, s.r.o. Opava, veškeré malby pan
Marek Klíma, Žďár nad Metují a truhlářské práce Truhlářství Langhamer &Pohl s.r.o. Police nad Metují.

STAVBA AUTOBUSOVÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ
NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ
V týdnu po pouti byly zahájeny práce na dvou zastávkových přístřešcích, které by měly nahradit odstraněnou plechovou čekárnu,
která byla střepem v oku každému, kdo šel kolem, nebo kdo do našeho města přicestoval autobusem. Zastávkové přístřešky jsou navrženy tak, aby vždy jeden přístřešek umožňoval úkryt pro cestující odjíždějící ze dvou zastávkových stání. Po delších diskusích ve stavební
komisi a v radě města byl vybrán typový výrobek, který je vzdušný,
svou estetikou neagresivní, a přesto moderní (pozn. shodou okolností jsem tyto přístřešky viděl na všech zastávkách v Českém Krumlově). Věříme, že zastávkové přístřešky budou plnit dobře svůj účel, a
že jejich moderní vzhled napomůže oživit prostor Bezděkových sadů.
Jiří Škop, místostarosta

Na začátku letošního roku byla provedena rekonstrukce již nevyhovujícího sociálního zařízení v Základní umělecké škole v Polici
nad Metují. Nyní se dokončuje další etapa výměny stávající dřevěné
konstrukce stropu, rekonstrukce vytápění a celková oprava ve staré
budově. Jednalo se především o rekonstrukci elektroinstalace v přízemí, kompletní opravu omítek, rekonstrukci odpadů (stávající byly
neprůchodné), napojení dešťových svodů a výměnu vstupních dveří
v keramické dílně. Současně byly provedeny nové podhledy v učebnách výtvarného oboru, včetně nového osvětlení a výměny parapetů.
Do všech výše popsaných oprav budov našich školních zařízení
bylo (mimo akce zateplení základní školy) z rozpočtu města v letošním roce investováno 3,6 mil. Kč.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik města
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