k
í
n
c
í
s
e
m
Ý
K
C
I
L
PO
a 10 KČ
listopad/CEN

11
2014

Z Hejšoviny

ní
řevin ● podává
d
í
n
e
c
á
k
í
n
á
v
ktu
Julince ● Povolo
v
y
d
o
v
● Info k proje
ta
li
a
v
ta
K
s
ě
m
tu
č
oru z rozpo
diskutovat
e
d
u
b
ě
v
o
žádostí o podp
m
u
ro
postování ● V B
domácího kom
Bóži Straucha
r.
D
N
R
í
n
á
ín
m
● Vzpo
kardinál Vlk

Oprava vozovky v Tyršově ulici
V měsíci říjnu provedla firma SVOBODA,
dopravní a inženýrské stavby a.s. Meziměstí, opravu místní jednosměrné komunikace v Tyršově ulici, úsek mezi křižovatkami
ul. Husova a silnicí III. třídy - ul. Nádražní.
Předmětný úsek je významnou měrou využíván pro provoz autobusového nádraží
a slouží zároveň jako nástupiště dvou autobusových stání. Oprava byla provedena
kompletní výměnou celé konstrukce vozovky. Po odfrézování stávajícího asfaltového
povrchu došlo k vybourání žulové obruby
po pravé straně. Obrubníky byly očištěny a
připraveny ke zpětnému použití. Následně
byla odstraněna stávající konstrukce komunikace až na úroveň původní pláně a vytěžena zemina na úroveň pláně nové. Poté byla
ověřena únosnost podloží. Jelikož výsledek
nedosahoval požadovaných hodnot, muselo být na základě rozhodnutí autorského
dozoru nové štěrkové podloží zpevněno
cementovou stabilizací. Po pravé straně byla nově osazena žulová obruba, v obloucích řezaná do poloměru a podél
obruby byla osazena nová žulová dvojlinka. Obruba po levé
straně vozovky zůstala stávající, beze změny. Dále byla, na
začátku úseku nově osazena uliční odvodňovací vpusť a
napojena na stávající kanalizaci. Všechny inženýrské sítě
zůstaly stávající, beze změny. Na připravený stabilizovaný
základ pak byla položena nová vozovka z asfaltobetonu.
Pravostranný chodník byl vydlážděn z nové zámkové dlažby, levostranný chodník zůstal stávající.
Tento úsek městské komunikace je velmi využívaný a z
důvodu nestabilního podloží a velké pravidelné zátěže patřil k nejhorším ve městě. Jsme přesvědčeni, že nová komunikace společně s novými zastávkami přispěje ke zlepšení
autobusového nádraží a bude sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Mozaika z radnice . . .

yy Poslední veřejné jednání Dobrovolného svazku obcí Policko se uskutečnilo v úterý 23. 9. v Machově. Hlavním
bodem jednání byla diskuse o destinačních společnostech. DSO Policko je
dlouholetým členem / město Police nad
Metují dokonce zakládajícím členem/
destinační společnosti Branka o.p.s.
v turisticky významném území /TVÚ/
Kladské pomezí. Centrála cestovního
ruchu historicky naši republiku na TVÚ
rozdělila a nezměnila.
Na Broumovsku jsou velmi agilní a pracovití. Především Jan Školník. Neúnavný vizionář, organizátor, propagátor
Broumova, celého Broumovska. Založil
m.j. destinační společnost. Od letošního
roku, se zkušebním členstvím DSO Policka, se nazývá Společnost pro destinační
management Broumovsko. Snahou této
společnosti je změnit rajonizaci. Zvětšovat tuto společnost minimálně na plochu
Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.
Spolupracovat s polským příhraničím.
Branka o.p.s. pokrývá a propaguje území Jaroměřska, Novoměstska,
Českoskalicka, Červenokostelecka, Náchodska, Hronovska, Teplicka, Policka,
Broumovska. Respektuje regionální
zvyklosti, zaběhnuté systémy. Nabízí a
zajišťuje nadregionálně. Více na www.
kladsképomezí.cz.
V současném systému se již několik let
snaží broumovská destinační společnost
o dohodu s Brankou. Především finanční. Dotační peníze z kraje zatím byly
poukazovány dle současné rajonizace.
Vyjednávání o spolupráci v duchu nastavené politiky se nedaří. Vedení Branky
argumentuje především současnou legislativou, koncepcí cestovního ruchu
a nezdravým „drobením“ území. Jak by
se postupovalo v případě, že by vznikaly
v území další destinační společnosti?
DSO Policko je před rozhodnutím. Zůstane členem Branky o.p.s. /6 Kč na občana/ i členem Společnosti pro destinační
management Broumovska /9 Kč na občana/? Nebo zvolí členství jen v jedné
společnosti? Při úctě k pracovníkům
obou destinačních společností je hlavní
problém v oficiální rajonizaci. Čekáme
tedy na veřejné stanovisko centrály cestovního ruchu a kraje. Následně budou
probíhat diskuse o rozhodování kam,
s kým a proč. Mnohaletá jednání jsou
vysilující, neprospívají ani Kladskému
pomezí ani Broumovsku.
Police nad Metují cestovnímu ruchu
věnuje velkou pozornost. Centrum kultury a vzdělávání provozuje informační
centrum. Hlavní jeho pracovnicí je Leona Peterková. O činnosti IC, ale i celého
CKV Pellyho domy se můžete dočíst ve
výroční zprávě na www.meu-police.cz.
V písemné podobě je k dispozici v IC
a v knihovně. Doporučuju k přečtení,

nejen těm, kteří pochybují o potřebnosti
centra,
obsazení
a
vytíženosti
pracovníků.

yy Poslední veřejné jednání zastupitelstva
města ve volebním období 2010 – 2014
se uskutečnilo ve středu 24. září. Ještě
touto cestou děkuji všem zastupitelům,
předsedům a členům výborů a komisí.
Zvlášť těm, kteří ukončili svoji dlouholetou zastupitelskou činnost. Zdeňku
Kadidlovi /6 volebních období/ a Jirkovi Vlčkovi /5 v.o./. Komunální volby pro
období 2014 – 2018 se konaly 10. a 11.
10. Kandidovalo 6 stran či sdružení. ODS
– 4 mandáty, ČSSD – 3 mandáty, KDU – 1
mandát, KSČM – 1 mandát, Nezávislí – 2
mandáty, Sdružení pro rozvoj města –
10 mandátů. Výsledky najdete na www.
meu-police.cz nebo www.volby.cz. Děkuju všem, kteří kandidovali. Blahopřeji
nově zvoleným. Věřím, že v komisích
a výborech budou pracovat nejen noví
zastupitelé, ale i ti, kteří zvoleni nebyli a
pracovat chtějí. Děkuji i těm, kteří celý
proces voleb zajišťovali. Vše proběhlo
hladce, bez problémů.

yy Rada města se v „mezidobí“ sejde dvakrát. V pondělí 20. 10. a v pondělí 3. 11.
Její mandát zaniká dnem voleb nového
ZM. V našem případě ve středu 5. listopadu. Na toto volební veřejné jednání
Vás srdečně zvu.
yy V říjnu proběhlo několik hasičských
námětových cvičení. Jedno ve sklepních
prostorách Pellyho domů, druhé protichemické. Děkujeme panu Gumulákovi
za možnost využití jeho pozemku. Celodenní cvičení na Ostaši se týkalo všech
složek Integrovaného záchranného systému Velké Poříčí. Hasiči DHS Police 4.
10. organizovali Železnou sobotu.

yy Počasí zatím přeje rozpracovaným investicím. Při psaní těchto řádek se dokončuje oprava části Tyršovy ulice. Pracuje se u koupaliště, ke sběrnému dvoru,
čekáme na asfalt na cestu na Honech.
Dokončuje se hřbitov, probíhá úprava
prostor před smuteční síní. Je dokončena výměna oken v hlavňovské hasičárně,
opravuje se pěkovská škola. Je zateplena
problémová stěna domu s pečovatelskou
službou.
yy Do Vašich schránek doputoval materiál /je i součástí tohoto čísla Polického
měsíčníku/ s názvem Město Police nad
Metují podporuje domácí kompostování,
proto bioodpad v Polici nekončí v popelnici. Každý z nás produkuje odpad.
A ruku na srdce, není ho málo. Naší snahou je neustále zlepšovat podmínky pro
jeho likvidaci. Přijměte, prosím, i další
nabídku k rozumné a potřebné likvidaci.
Další potřebné informace získáte u Ing.
Jana Troutnara. Troutnar@meu-police.
cz, 491 509 993.

POZVÁNKA
na 6. veřejné
zasedání
zastupitelstva města
v roce 2014,

které se koná ve středu

5. listopadu 2014
od 17.00 hodin

na sále Pellyho domů.
PROGRAM:

volba starosty, místostarosty a ostatních
orgánů města
yy Poslední pondělí v září jsme se setkali
s hlavňovskými občany. I nadále se Hovorům s radnicí nebráníme. Naopak je
vítáme. Záleží především na osadních
výborech, zda budou mít zájem je uskutečňovat. V rámci komunálních voleb se
konaly i volby do osadních výborů. V Pěkově bude pětičlenný – Norbert Marel,
Vladimír Vacek, Ivan Konečný, Zdeněk
Kaufman, Michal Kozár, v Hlavňově sedmičlenný – Martin Vaniš, Milan Rotter,
Jan Špulák, Michal Vacek, Monika Hrnčířová, Michal Obršál, Bohumír Toman,
na Radešově tříčlenný – Mirka Seidlová,
Milena Pohlová, Jan Krtička. Předsedové
budou voleni na veřejném ZM 5. 11.

yy Slavnostní otevření opraveného úseku
komunikace Pěkov – Lachov se uskutečnilo v úterý 7. 10. Samozřejmě vítáme každý „kus“ nového asfaltu. Silnic a
chodníků na opravování máme mnoho.
V majetku města i v majetku kraje. Po
rekonstrukci volá ulice Ostašská, průtah
Pěkova, ulice Na Babí. Jsme v průběžném
kontaktu s ředitelem krajské správy a
údržby silnic, s jeho náměstkem. Opakovaně jsem informovala pana hejtmana.
yy V polovině října proběhl na radnici dílčí
audit hospodaření. Bez závad.

yy Pokračovala spolupráce s partnerskou
Swidnicí. O výjezdu mateřské školy na
str. 25. CKV přijmulo zástupce občanského sdružení Kanon. V listopadu se v Kolárově divadle uskuteční výstava jejich
obrazů.

yy Mohla bych pokračovat. Každý den je vyplněný povinnostmi, ale i radostí z dobré práce. Děkuju Vám za uznání té mé. Za
vysvědčení, které jste mi-nám vystavili.
Budeme se i nadále snažit. - Všichni spolu.
S úctou Ida Jenková
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Informace K ZÁKAZU PODOMNÍHO PRODEJE
ních částí (Pěkov, Hony, Hlavňov a Radešov) zakázán. Tržní řád neobsahuje žádné
ustanovení, které by umožňovalo provádět
podomní prodej se souhlasem města! Pokud by se tedy kdokoliv pokoušel o podomní prodej a oháněl se tvrzením, že to má
městem povolené, zajisté lže! Kdokoliv se
setkáte s prováděním podomního prodeje
na území města a jeho místních částí, neváhejte to oznámit městské policii na telefonní čísla 602 117156 nebo 602 280 065 případně i městkou policii zavolat na pomoc ve
chvíli, kdy by jednání podomního prodejce
přecházelo v nátlak či agresivitu.
Stále platí, že bezpečné je, nikomu, koho
jste si sami cíleně nepozvali domů, neukazovat žádné podklady, vyúčtování, občanský
průkaz, a nic nepodepisovat (!), i když z případů prezentovaných v médiích je zřejmé,
že si podomní prodejce podpis na smlouvu
„zařídí“ sám bez Vašeho vědomí. Pozor též
na možnost uzavření smlouvy konkludentním způsobem - v současné době umožňuje
Občanský zákoník uzavřít smlouvu i jiným
než písemným způsobem, a to např. ústně
(!), nebo prostřednictvím e-mailu. U ústního projevu je rizikem, že podomní prodej-

V letošním roce byla radou města přijata nová verze Tržního řádu města, která
na území města zakazuje provádění tzv.
podomního prodeje. Tato novela byla přijata zejména s ohledem na chování prodejců energií, kteří svým způsobem prodeje a
svým chováním občanům města (povětšinou v sociálně slabším postavení či seniorům) způsobili řadu potíží vycházejících
ze změny dodavatele energie, nevyjímaje
smluvní pokuty z předčasně ukončených
smluv, apod.
V tuto chvíli je tedy prodej založený na
nabízení služeb pochůzkovým způsobem
dům od domu na území města a jeho míst-

Informace ke zpoždění oprav komunikací

V souvislosti s realizací některých oprav
komunikací se na mne obrátila řada občanů
s dotazem, proč ta která stavba nepokračuje dál, případně, proč se prodlužují termíny
avizované na začátku stavby.
Jelikož se jedná zejména o rekonstrukce
místních komunikací, je odpověď celkem
snadná. Důvodem je skutečnost, že firmy,
které zvítězily ve výběrových řízeních na
zhotovitele těchto zakázek se na dodávce
vrchní vrstvy (asfaltobetonu) musí domluvit s obalovnami, které směs vyrábějí, a

které jsou v rukou velkých hráčů, kteří mají
nyní hodně velkých zakázek (kdo jel autem
na Hradec ví, o čem mluvím), přičemž naši
zhotovitelé čekají v pořadí objednávek, až
na ně dojde řada. Díky tomu bude asfaltování povrchů těchto komunikací probíhat
v prvním či druhém listopadovém týdnu.
Doufejme, že počasí bude na nás i letos milostivé, a umožní nám všechny v současnosti rozjeté silniční stavby dokončit.
Jiří Škop, místostarosta

Pravidelná kontrola vody z Julinky

Koncem září provedla Hydrogeologická
společnost, s.r.o. Praha podzimní kolo pravidelné kontroly kvality vody z vrtu Jůlinka
na polickém náměstí. Voda z Julinky se kontroluje dvakrát ročně, jarní kolo se provádí
s úplným rozborem stanovených ukazatelů,
podzimní kolo pouze s rozborem zkráceným. Výsledky rozborů se porovnávají s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění,

kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly.
Rozbor odebraných vzorků vody provedla
akreditovaná laboratoř společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha.
Výsledky rozborů ukázali, že voda z Jůlinky, po stránce chemické i bakteriologické,
vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez
úpravy. Vzhledem k mírně vyššímu obsahu
dusičnanů (38 mg/l),
Hodnoty vybraných ukazatelů letošního
ale stále platí, že tato
voda není vhodná
podzimního kontrolního kola:
pro přípravu umělé
ukazatel
jednotka skutečnost limit
výživy kojenců (limit
reakce vody
pH
7,4
6,5 – 9,5
pro přípravu kojenecCHSK Mn
mg/l
1,9
3
ké stravy je 15 mg/l.
mg/l
< 0,05
0,20
železo
Protokol o zkoušce č.
dusičnany
mg/l
38
50
2014/3237 je k dispodusitany
mg/l
< 0,01
0,50
zici na městském úřaamonné ionty
mg/l<
0,05
0,50
Escherichia coli
KTJ/100 ml
0
0
dě, odboru IMŽP. Další
koliform. bakterie
KTJ/100 ml
0
0
kontrola bude proveživé mikroorganizmy
jedinci/ml
0
0
dena na jaře 2015.
mikroorganizmy celkem.

jedinci/ml

0
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Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n.M.

ce (pracující většinou ve dvojici s kolegou)
může tvrdit, že jste se na uzavření smlouvy
dohodli ústně, a kolega mu to ještě dosvědčí, přičemž Vy, pokud budete v danou chvíli
sami, nebudete mít na důkaz svého tvrzení
svědka (proto je vhodnější se s podomními
prodejci vůbec nedat do hovoru). Uzavření
smlouvy „na dálku“, neboli prostřednictvím
prostředků elektronické komunikace (tedy
prostřednictvím e-mailu), je dnes taky možné. Jedinou možnou obranou - pokud Vám
již do e-mailové schránky dorazí jakákoliv
nabídka na změnu dodavatele energie (ale
i na nákup čehokoliv jiného), je na místě
na tuto nevyžádanou poštu neodpovídat,
případně ji označit jako „spam“ či „nevyžádanou poštu“, a pro příště se Vám již tato
zpráva nezobrazí v doručených zprávách,
případně - pokud Vám to nedá - na mail
důrazně odpovědět, že nemáte zájem na
uzavření smlouvy a nabídku odmítáte (v takovém případě je dobré si odeslaný e-mail
ponechat uložený).
Zkrátka, doba je nebezpečná, a je třeba
se mít stále na pozoru, a chovat se v rámci
principu předběžné opatrnosti.
Jiří Škop, místostarosta

Poděkování
místostarosty voličům

Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří dali hlas kandidátům na naší
kandidátce, a současně také těm, kteří
dali svůj hlas přímo mé osobě. Vážíme
si této důvěry, a získané mandáty
vnímáme jako velký závazek pro naši
další práci. Za naše zvolené zastupitele,
i za nezvolené kandidáty, mohu přislíbit,
že se v nadcházejícím období budeme
snažit nejen naplňovat body našeho
programu, ale i pokračovat v přístupu
založeném na fair play, a myšlence,
že slušnost není slabost. John Locke
kdysi řekl: Jsme omylní a ochotně se
dopouštíme chyb, když nás žene prospěch
nebo vášeň, proto se budu snažit o to,
aby vášeň či prospěch nebyly v příštích
čtyřech letech nikdy mým motorem.
Jiří Škop, místostarosta

Vánoční strom
pro polické náměstí

Blíží se nám konec roku a město Police nad Metují bude opět vybírat vhodný
strom pro vánoční výzdobu náměstí. S určitým předstihem se proto obracíme na občany, kteří mají v letošním roce v plánu pokácet
smrk (nejlépe smrk pichlavý, tzv. stříbrný),
případně jedli, s prosbou, zda by tento strom
mohli městu nabídnout. Předpokládá to, aby
místo růstu stromu bylo přístupné pro jeřáb.
Pokácení a převoz vybraného stromu zajistí
město prostřednictvím technických služeb. Za
případné nabídky předem děkujeme.

město Police nad Metují

Podávání žádostí o povolení k pokácení
dřevin rostoucích mimo les

S přicházejícím zimním obdobím ukončují dřeviny většinu vegetačních a biochemických procesů a nastupuje období vegetačního klidu. Toto období je nejvhodnější
pro kácení dřevin rostoucích mimo les. Tak
to také požaduje vyhláška č. 189/2013
Sb. o ochraně dřevin a povolování kácení, která provádí zákon č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U nás je období vegetačního klidu stanoveno od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku.
V souvislosti s kácením dřevin proto
připomínáme, že podle výše uvedených
právních předpisů je k pokácení:
• dřevin, které jsou součástí stromořadí,
• dřevin s obvodem kmene 80 cm a více
ve výšce 130 cm nad zemí,
• zapojených porostů dřevin o ploše větší než 40 m2, potřebné povolení !
Na území města Police nad Metují vydává toto povolení (formou rozhodnutí podle
správního řádu) Městský úřad Police n.
M., na základě žádosti. Formulář žádosti o
povolení k pokácení je k dispozici na městském úřadě nebo je možné si ho stáhnout

na internetových stránkách města. Podle
zákona je možné pokácení povolit pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení
funkčního a estetického významu dřeviny.
Pro zmírnění ekologické újmy se za pokácené dřeviny předepisuje náhradní výsadba
nových dřevin.
Povolení není potřebné pro:
• dřeviny, které nedosahují výše uvedených parametrů,
• dřeviny, pěstované na pozemcích vedených v katstru nemovitostí ve způsobu
využití jako plantáž dřevin,
• dřeviny rostoucí v zahradách u bytových nebo rodinných domů v zastavěném území obce, které jsou stavebně
oplocené a nepřístupné veřejnosti,
• kácení z pěstebních důvodů za účelem
obnovy nebo výchovy porostů, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů; takováto kácení ale musí být 15-dní předem
oznámena městskému úřadu
• dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a
bezprostředně ohrožen život či zdraví
,nebo hrozí-li škoda značného rozsahu;
takovéto kácení ale musí být do 15-ti dnů
od jeho provedení oznámeno městskému
úřadu.
Nenechávejte podávání žádostí o
povolení ke kácení dřevin na poslední
chvíli, protože je možné, že se nestihne do
31. března vyřídit a budete muset s kácením počkat až na příští dobu vegetačního
klidu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

1. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu
města Police nad Metují pro rok 2015

Obsah programu:

Finanční podpora sportovních, kulturních, společenských aj. akcí
Finanční podpora činnosti spolků a zájmových organizací

Cíl programu:

Podpora v oblasti společenských, kulturních, sportovních, sociálních a jiných aktivit
v regionu Police nad Metují.

Oblasti podpory:
a) Kultura		

Oprávnění žadatelé:

b) Sport		

c) Sociální oblast

yy právnická osoba neziskového charakteru (spolky, soubory, občanská sdružení, nadace a další organizace),
yy fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji společenského, kulturního,
sportovního života v Polici nad Metují, či se jinak podílí na zlepšování kvality života
občanů v regionu Policka.

Termín ukončení výzvy:

Ukončení příjmu žádostí je v pátek 28. listopadu 2014.

Podání a přijetí žádosti:

Formulář žádosti o grant je nutné odevzdat v písemné podobě na podatelně městského
úřadu nebo elektronicky na adresu podatelna@meu-police.cz. Formuláře žádostí
jsou také k dispozici na městském úřadě a na webových stránkách města – www.meupolice.cz (odkaz Radnice – Granty a příspěvky spolkům – Ke stažení).
Eva Gennertová, správa dotací

Znečištění ovzduší
pálením odpadu

Přichází chladné počasí a v domácnostech se pomalu začíná naplno topit.
Ruku v ruce s tím se také lokálně projevuje zhoršená kvalita ovzduší. Při provozu kotlů na spalování tuhých paliv se
určitému znečištění ovzduší nevyhneme
ani při používání správného paliva (dřeva a uhlí) a řádným provozem topeniště.
Zcela zbytečné je ale znečištění, které
vzniká spalováním materiálů, které nejsou řádným palivem, a to zvláště spalováním odpadu. Spalování odpadu je
velký nešvar, a stále přetrvává. Škodlivost tohoto konání je v tom, že při nízkých spalovacích teplotách v domácích
topeništích dochází k nedokonalému
spalování a k tvorbě jedovatých látek,
které zamořují okolní ovzduší a pozemky.
Tyto škodliviny, nejen že obtěžují sousedy, kteří nemohou mnohdy ani vyvětrat, ale především způsobují nejrůznější
zdravotní potíže a onemocnění. Mnohé z
těchto škodlivin se dlouhodobě ukládají
v tkáních a mohou být toxické a rakovinotvorné. Jsou škodlivé i pro přírodu, a
také pozvolna působí na změny zemského klimatu (vznik skleníkového efektu a
oteplování). Nejškodlivější látky vznikají spalováním plastů.
Důvodem tohoto bezohledného chování je buď lenost, nebo snaha ušetřit za
řádné palivo. Zákon o ochraně ovzduší
stanovuje, že každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší
a snižovat množství jím vypouštěných
znečišťujících látek a dále, že jako palivo
nelze používat odpad. Apelujeme proto
na všechny, kteří pálí odpad, aby to
nedělali a s odpadem řádně nakládali
tak, jak to stanovuje městská odpadová
vyhláška. To znamená, třídili ho a ukládali na místa k tomu určená a k vytápění používali řádné palivo (čisté dřevo,
uhlí). Zároveň vyzýváme ke kontrole
technického stavu kotlů a komínů a
k jejich provozovávání tak, aby ani při
spalování řádného paliva, nedocházelo
ke zbytečnému znečišťování a obtěžování okolí.
Děkujeme všem, kteří se chovají zodpovědně a ohleduplně.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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INFORMACE SOCIÁLNÍHO ODBORU
Péče o duševní zdraví - nová pobočka v Náchodě

Občanské sdružení Péče o duševní zdraví je nestátní, nezisková a politicky nezávislá organizace, která se specializuje na
pomoc duševně nemocným lidem.
Sdružení bylo založeno v roce 1995
v Pardubicích. V současnosti působí v 7
okresech Královéhradeckého a Pardubického kraje. Na toto sdružení se může obrátit
každý člověk, který se léčí pro duševní potíže. Podmínkou je věk nad 18 let a bydliště
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Posláním sdružení je pomáhat dlouhodobě duševně nemocným lidem v zapojení
do běžného života, zvláště po hospitalizacích v psychiatrických zařízeních, pomáhat
duševně nemocným lidem v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučení ze společnosti. A v neposlední řadě
pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s okolím, aby
mohli žít spokojeně a samostatně ve svém

prostředí.
Sociální služby jsou poskytovány zdarma, k využívání služeb není zapotřebí doporučení lékaře. Cílovou skupinou jsou
především lidé s vážnými duševními nemocemi, jako jsou diagnózy z okruhu psychóz
(např. schizofrenie) či z okruhu afektivních
poruch (např. opakované deprese, bipolární porucha). Služby se řídí těmito zásadami: dobrovolnost, individuální přístup,
partnerství a respekt, práce v přirozeném
prostředí (pracovníci přijedou za klientem
tam, kde pomoc a podporu potřebuje).
Sdružení může svým klientům pomoci
např. s vyřizováním úředních záležitostí, řešením konfliktních situací (mezilidské vztahy, rodinné spory, ztráta práce, bydlení), s
finančním hospodařením, s pochopením
příznaků nemoci, s tréninkem praktických
dovedností pro samostatný život, atd.

RM schvaluje jako vítěze podlimitní veřejné
zakázky na dodávky zadané v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení „Zametací stroj pro město Police nad Metují“ společnost MERKURIA - ARTES a.s., IČ 15062465,
se sídlem Severní 971/19, 500 03 Hradec
Králové, s nabídkovou cenou 2.798.949,- Kč
bez DPH (tj. 3.386.728,- Kč včetně DPH) a současně také schvaluje uzavření kupní smlouvy.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu 2. kategorie dle Závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v
OPŽP účinných od 20. 6. 2014 „Podporujeme
domácí kompostování a nakládání s BRKO v
Polici nad Metují“ pana Ing. Petra Soukupa,
IČ 42903262, se sídlem Jiráskova 66, 549 31
Hronov, s nabídkovou cenou 387.038,- Kč bez
DPH (tj. 468.316,- Kč včetně DPH) a současně
také schvaluje uzavření kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace na projekt „Zametací stroj pro město Police
nad Metují“, č. CZ.1.02/2.1.00/14.26200.
RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace na projekt „Podporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO v Polici nad Metují“, CZ.1.02/4.1.00/14.23677.
RM schvaluje jednorázové odškodnění vzniklé škody na fasádě rodinného domu čp. 20,
Hlavňov, ve prospěch vlastníka domu paní K.
K. ve výši 5.000 Kč.
RM souhlasí s prodejem 4 ks zbytných gumových koberců M. B., cena za 1 ks je 50,- Kč.
RM doporučuje ZM schválení Územního plánu města Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o
poskytnutí úvěru č. SMF/1/2014 Místní akční
skupině Stolové hory.
RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 1
ke smlouvě č. 291, uzavřené dne 22. 4. 1998,
o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci.
RM schvaluje přidělení městských bytů:
byt č. 9 v domě č. p. 343 v Husově ulici v Polici
nad Metují paní L. H. na dobu určitou 6 měsíců.

byt č. 3 v domě č. p. 340 v Tyršově ulici v Polici
nad Metují panu J. H. na dobu určitou 6 měsíců.
Nájemní smlouvy mohou být prodlouženy, budou-li nájemci řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu.
RM schvaluje záměr prodeje domu č. p. 209
s pozemkem st. č. 266 o výměře 403 m2 v k. ú.
Police nad Metují.
RM schvaluje záměr vypůjčit nebytový
prostor v celém přízemí budovy č. p. 489 v
Radimovské ulici v Polici nad Metují, budova
stojí na stavební pozemkové parcele č.1/8 v k.
ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p. č.1/8
a p. č. 227 v k. ú. Velká Ledhuje o celkové výměře
120 m2 paní D. K. za údržbu, a to od 1. 10. 2014
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
RM schvaluje vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce kanalizačních přípojek pro objekty č. p. 339 a 340, v Polici nad
Metují“ Ing. Tomášem Buriánkem, Hronov, ve
výši 31.000,- Kč s DPH a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo. Dále pověřuje vedení města
jednáním s TJ Sokol o podílu na této akci.
RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 1083 o výměře 180 m2 a část pozemku
p. č. 395/1 o výměře 1500 m2 v k. ú. Police nad
Metují.
RM revokuje usnesení RM č. 04/19/2014 a
nedoporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p. č. 86 v k. ú. Pěkov o výměře 50m2, druh
pozemku ostatní plocha, panu M. K.
RM schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu: „Oprava propadlé kanalizace
– Ch.“ firmu Václav Kohl se sídlem Suchý Důl
35, 549 62 Suchý Důl, IČ: 71859624, s nabídkovou cenou 68.962,- Kč bez DPH (tj. 83.444,Kč včetně DPH) a současně také schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje následující parametry VŘ na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:
„Stavební úpravy hlediště Kolárova divadla“ a

Kontakty na nově vzniklou pobočku Péče o

duševní zdraví v Náchodě:
Tyršova ulice č.p. 59 (náměstí, budova
Ministerstva zemědělství, 1.patro)
Kontaktní osoby: Bc. Lucie Pacovská,
tel. 778 526 210, Martina Chocholáčová,
DiS., tel. 778 526 211, e-mail: pdz-na@
pdz.cz.
Kontaktní den je úterý 9-16 hodin (v
tuto dobu může klient přijít bez ohlášení
a má jistotu, že na pobočce bude pracovník, který se mu bude věnovat).
V případě, že budete chtít v této záležitosti poradit, můžete se obrátit i na sociální
odbor v Polici nad Metují.
Dále upozorňujeme všechny majitele kartiček s telefonními čísly, které jste
obdrželi od městské policie, že číslo mobilního telefonu pečovatelské služby je
721 082 382 ne 721 082 383, které tam je
chybně uvedeno.
Kejdanová Ilona

Usnesení rady města ze zasedání č. 20, 21, 22 / 2014 ze dne 22. 9., 6. 10., 20.10. 2014
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„Stavební úpravy a změna užívání části č.p. 75
v Polici nad Metují – Pellyho domy“ a pověřuje
výběrovou komisi k otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy:
Ječmínek
spol.,
s.r.o.
Pardubice;
PS-STAV
Sedláček
Náchod;
Radek Myška - Teplice nad Metují; DELTA
Velké Poříčí, s.r.o. - Velké Poříčí; Průmstav Náchod, s.r.o. - Náchod; STAKO Červený Kostelec,
s.r.o.
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Bc. Eva Pápaiová - správa dotací; Jana
Rutarová, DiS - vedoucí CKV; Ing. Pavel Pohner
– tajemník; Ing. Scholz Pavel - investiční technik
náhradník: Vasil Bučok - ředitel TS Police nad
Metují s.r.o., Michal Mucha - TS Police nad Metují s.r.o., Ing. Troutnar Jan - vedoucí odboru
IMŽP.
Termín rekonstrukce v Kolárově divadle 15.
leden 2015 - 15. březen 2015 a v Pellyho domech 15. únor 2015 - 30. duben 2015
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují
přijala sponzorský dar od firmy Hašpl a. s. ve výši
10 000,- Kč na podporu Dechového orchestru
ZUŠ.
RM schvaluje darovací smlouvu mezi městem jako obdarovaným a firmou Hauk s.r.o.
jako dárcem na částku 40 tis. Kč určenou na
financování výdajů spojených s výročím pana
učitele Karla Petra.
RM jmenuje následující komisi pro sčítání
hlasů ve volbách do osadních výborů ZM Police nad Metují 2014:
předseda: Ing.
Pavel Pohner – tajemník
členové: Ing. Helena Ištoková – ved. FSO
Jan Pohl – zástupce OV Radešov
Zdeněk Pohl – zástupce OV Pěkov
Irena Vítová – zástupce OV Hlavňov
RM schvaluje změnu plánu oprav bytového
a nebytového fondu, konkrétně použití rezervy na provedení zateplení jihovýchodní stěny

domu s pečovatelskou službou.
RM schvaluje rozšíření zakázky rekonstrukce
komunikace v Tyršově ulici o výměnu sadových obrubníků a zadláždění zámkovou dlažbou za cenu do 50 tis. Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 9 - položky rozpočtového opatření
č. 29 - 36 - zvýšení rozpočtových příjmů o
561.428 Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o
505.869 Kč a snížení financování (položka
8113) o 55.559 Kč.
RM neschvaluje prominutí nájemného za
pronájem sálu v Pellyho domech pro konání
Lyžařského plesu. Důvodem je, že v loňském
roce schválený ceník pronájmu již slevy pro
neziskové organizace obsahuje.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ Police nad Metují,
okres Náchod vyřadila z evidence nepotřebný
a nefunkční majetek podle přílohy v pořizovací hodnotě 184 986,50 Kč.
RM nesouhlasí s umístěním reklamního poutače firmy Ekoflam s.r.o. na dům č.p. 200 v Nádražní ulici z důvodu využitelnosti reklamní
plochy pro potřeby města Police nad Metují.
RM schvaluje pronájem pozemku p. č.165/2
v k. ú. Velká Ledhuje o výměře 593 m2 za 0,10
Kč/m2 ročně a rozšíření pronájmu pozemku p.
č.165/1 v k. ú. Velká Ledhuje ze 7600 m2 na
7 740 m2 za 0,30 Kč/m2 ročně paní H. R. Uživatelský stav k předmětným pozemkům bude
upraven dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě ze
dne 30. 10. 2012 s platností od 1. 10. 2014.
RM schvaluje oznámené vícepráce na akci
„Oprava hřbitovní zdi - Police nad Metují“ spočívající v rovnání náhrobků, přezdění poškozené části zdi a doplnění krycích pískovcových
desek.
RM schvaluje oznámené vícepráce spočívající
v provedení dvou propustků u místní komunikace za Honským rybníkem.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 9 - položky
rozpočtového opatření č. 37 - 40 - zvýšení rozpočtových výdajů o 91.000 Kč a zvýšení financování (položka 8113) o 91.000 Kč.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy stávajícího šatnového objektu včetně napojení na inženýrské
sítě Police nad Metují“ a pověřuje výběrovou

komisi k otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy:		
Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. - Pardubice, PS-STAV Sedláček - Náchod, MOVIS – Hronov; Broumstav s.r.o. – Broumov; BSS - Broumov; DELTA Velké Poříčí s.r.o. - Velké Poříčí.
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Bc. Eva Genertová – referent dotací;
Martin Balák - sportovní referent; Ing. Pavel
Pohner – tajemník; Ing. Jan Troutnar - vedoucí
odboru IMŽP.
náhradník: Ing. Scholz Pavel - investiční technik města; Vasil Bučok - ředitel TS Police nad
Metují s.r.o., Michal Mucha - TS Police nad Metují s.r.o.
RM schvaluje prodej vyřazeného hmotného
majetku inv. č. 9099 - čalouněné křeslo na kříži paní D. H. za cenu 100,- Kč.
RM schvaluje přidělení městských bytů:
byt č. 4 v domě čp. 313 v ulici 17. listopadu v
Polici nad Metují panu L. Š. na dobu určitou 3
měsíce od 1. 11. 2014.
byt č. 3 v domě čp. 314 v ulici 17. listopadu
v Polici nad Metují panu V. K. na dobu určitou
1 měsíc od 1. 11.2014.
Nájemní smlouvy mohou být prodlouženy, budou-li nájemci řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu.
RM schvaluje pronájem časti pozemku p.č.
1083 o výměře 180 m2 a části pozemku p.č.
395/1 o výměře 1500 m2 v k.ú. Police nad Metují panu P. R. od 1. 11. 2014 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Nájemné
je stanoveno ve výši 3 360,- Kč ročně.
RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1 v
domě čp. 209 v Nádražní ulici v Polici nad Metují dohodou obou stran ke dni 30. 10. 2014
mezi městem a nájemcem B. T.. Nájemci bude
po předání bytu vráceno předplacené nájemné ve výši 39.175,50,- Kč v souladu s podmínkami smlouvy o půjčce ze dne 5. 10. 2004.
RM pověřuje ředitele Technických služeb Police nad Metují s.r.o. Ing. Vasila Bučoka k podpisu Souhlasu se zřízením užívacího práva k
prostorám sloužícím k podnikání pro Českou
spořitelnu a.s.
RM schvaluje záměr směny pozemku p. č.

183/1 o výměře 7 298 m2 a části pozemku PK
č. (175/1) o ploše 1895 m2.
RM bere na vědomí hospodaření města za
období od 1. 1. do 30. 9. 2014. Rozborem hospodaření města 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. 9. 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.
9. 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
MŠ Police nad Metují za období od 1. 1. do 30.
9. 2014. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 10 - položky rozpočtového opatření č.
41 - 45, přesuny mezi příjmovými a výdajovými položkami rozpočtu.
Rada města:
bere na vědomí žádost Mgr. J. Š., bytem trvale
Police nad Metují, Soukenická 180, Police nad
Metují, 549 54 o vydání souhlasu vlastníka
sousedního pozemku k ohlášení stavby „Stavební úpravy domu čp. 180 pana J. Š. v ulici
Soukenické, Police nad Metují 54954“.
ukládá odboru investic, majetku a životního
prostředí zajistit projevení souhlasu v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
RM bere na vědomí uzavření provozu MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují v době
podzimních prázdnin dne 27. 10. 2014 z důvodů malého počtu přihlášených dětí. Provoz
bude obnoven dne 28. 10. 2014.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

ZM vydává formou opatření obecné povahy
č. 4 / 2014 Územní plán města Police nad
Metují.
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru č.
SMF/1/2014 Místní akční skupině Stolové
hory.
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě č. 291 o poskytnutí investiční dotace
ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních
bytů v obci uzavřené dne 22. 4. 1998.
ZM schvaluje přijetí dotace na projekt "Zametací stroj pro město Police nad Metují",
č. CZ.1.02/2.1.00/14.26200.
ZM schvaluje přijetí dotace na projekt
"Podporujeme
domácí
kompostování
a nakládání s BRKO v Polici nad Metují",
CZ.1.02/4.1.00/14.23677.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 8 - položky
rozpočtového opatření č. 29 - 36 - zvýšení
rozpočtových příjmů o 561.428 Kč, zvýšení
rozpočtových výdajů o 505.869 Kč a snížení

financování (položka 8113) o 55.559 Kč.
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 86 v
k.ú. Pěkov o výměře 50m2, druh pozemku
ostatní plocha, panu M. K.
ZM schvaluje směnu pozemků v k. ú. Radešov nad Metují takto:
1) Město přenechá panu M. V. pozemky p. č.
768/2 o výměře 2 m2, p. č. 791/1 o výměře 1080 m2, p. č. 774/2 o výměře 527
m2 (oddělen od pozemku p. č. 774) a p.
č. 998/17 o výměře 195 m2 (oddělen od
pozemku p. č. 998/6), vše v k. ú. Radešov
nad Metují
2) Pan M. V. přenechá městu pozemek p. č.
771/6 o výměře 1804 m2 (oddělen od
pozemku p. č. 771/3) v k. ú. Radešov nad
Metují.
Směna pozemků bude bezúplatná a město
uhradí náklady spojené s rozdělením a převodem pozemků, včetně daní z nabytí nemovitých věcí.

ZM schvaluje směnu pozemků v k. ú. Velká
Ledhuje mezi městem Police nad Metují a
paní I. D. takto:
1) Město Police nad Metují přenechá paní
I. D. pozemek p. č. 1145/2 o výměře
643m2,
2) I. D. přenechá městu Police nad Metují pozemky p. č. 654/5 o výměře 1366 m2, p.
č. 655/37 o výměře 36 m2 a p. č. 655/38
o výměře 32 m2 – celk. plocha pozemků je
1 434 m2.
Hodnota pozemků je sjednána 35,- Kč/m2. Za
rozdíl ve výměře vzájemně směněných pozemků, který činí 791 m2 ve prospěch města
Police nad Metují, uhradí město Police nad
Metují paní D. kupní cenu 27 685,-Kč.
ZM rozhodne o trvalém členství ve Společnosti pro destinační management Broumovsko až po případném rozhodnutí Královéhradeckého kraje o nové rajonizaci území.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 05/2014 ze dne 24. 9. 2014
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IV. PĚKOVSKÁ DRAKIÁDA už je za námi.
V sobotu 11. října jsme vystoupali na Obšár, většina po svých, odvážní Knittelovi
s malou Maruškou v kočárku.

I přesto, že ráno to na větrné počasí nevypadalo, objednaný vítr začal foukat hned
po obědě a draci lítali a lítali.

Přimíchalo se motorové letadlo, které
letělo níž než jeden drak. Nejkrásnějšího
doma vyrobeného
draka měli Knittelovi (dílo dědy).
Vyhodnocení akce,
předání cen a diplomů proběhlo opět
na hřišti, kde byla
pro děti připravena
„opičí dráha“. Opékaly se špekáčky, pil
se svařák i čaj, přikusovaly se výborné
kremrole od paní
Čápové. Kdo vydržel
do konce, ochutnal
brambory pečené
v ohni. Poděkování
Krejsům na sponzorství.

Za knihovnu
Šárka Pokorná

Přihlíželo i přítomné stádo ovcí.
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Rozpis lékařů
stomatologické služby
srpen 2014

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
08. – 09. 11. Bc. J. N. Ogriščenko - dent.
ZS Olivětín 66, Broumov
15. 11.
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS Olivětín 66, Broumov
16. 11.
MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
17. 11.
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
22. – 23. 11. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
29. – 30. 11. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

491 502 425
491 502 425
491 541 654
602 333 427
603 479 084
602 333 460
491 543 844

Výsledky říjnové fotosoutěže

V útulku nabízíme stále tyto pejsky

Na obrázku v říjnovém čísle Polického měsíčníku byla zobrazena
ozdobná váza, umístěná na kašně uprostřed
Masarykova
náměstí.
Správnou odpověď zaslalo 15 čtenářů, ze kterých jsme vylosovali 3
výherce:
Jitku K.,
Adélu K.
Magdalenu T.,
pro které máme v
Infocentru v Pellyho domech připravenu drobnou pozornost.

Max

Soutěžní fotografie na listopad
Co je to?
Kde je to?
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
vylosováni výherci, kteří
obdrží drobné ceny.
Ida Jenková

ZE PSÍHO ÚTULKU

Tento pejsek je asi 3letý kříženec retrívra větší velikosti.
Zvládá základní povely. Jeho původní majitelé ho týrali, odstěhovali se a nechali ho tu uvázaného. Max je hodný pes, ostatních
psů si nevšímá. Má rád dlouhé vycházky. Na vycházce se ale snaží dostat ke každému autu, asi hledá své původní majitele. Max
by se hodil k domku se zahradou. Rád se koupe a plave.

Barney

Je to asi 2 roky starý pes. Nejspíše kříženec staforda a retrívra. Venku se chová trochu rozrušeně a temperamentně hlavně
k jiným psům. Má rád všelijaké jídlo. Potřebuje majitele, co má
zkušenosti se psem a výcvik. Barney už je v útulku asi půl roku
a moc by chtěl nové majitele.
Pavlína Hilscherová

Rozeslání letáku na podporu domácího kompostování v Polici nad Metují

Minulý týden byly do schránek všech
polických domácností rozneseny letáky
„Město Police nad Metují podporuje domácí
kompostování, proto bioodpad v Polici nekončí v popelnici“.
V letáku jsou uvedeny informace o důležitosti domácího kompostování, jako
nejefektivnějším způsobu nakládání s bioodpadem v místě jeho vzniku, pravidla pro
vlastní kompostování, informace o tom, co
lze a nelze kompostovat, o kompostérech
i informace o projektu města na podporu
domácího kompostování, s odpovědním
lístkem pro zjištění zájmu o zapůjčení kompostéru. Pokud jste leták ve své schránce
neobjevili nebo omylem vyhodili s jinými
letáky, najdete ho jako přílohu tohoto čísla
Polického měsíčníku, nebo si ho můžete vyzvednout na Městském úřadě v Polici n. M.,
či si ho otevřít na internetových stránkách
města Police n. M.

V rámci podpory domácího komposto- 14. listopadu 2014. Po tomto termínu bude
vání nabízí město Police nad Metují přede- sestaven seznam 180-ti zájemců, a to podle
vším bezplatnou zápůjčku celkem 180-ti pořadí, v jakém byly odpovědní lístky doruzahradních kompostérů ve velikosti 400, čeny městskému úřadu. Poté budou vhod720 nebo 900 l na dobu 5-ti let a krátkodo- nými způsoby oznámeny termíny předání
bé zápůjčky malých zahradních drtíčů. Kdo kompostérů. V případě dotazů volejte na
máte zájem o zapůjčení kompostéru, vyplň- městský úřad, telefonní číslo 491 509 993.
te odpovědní lístek na letáku, odstřihněte a
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP
doneste na Městský úřad Police nad Metují, P. S. Česká pošta chybně letáky doručila i obodbor investic majetku a životního prostře- cím, které nespadají pod město Police nad
dí, kancelář č. 38, nebo si ho otevřete na Metují.
internetových
stránkách měsPodporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO v Polici nad Metují“;
CZ.1.02/4.1.00/14.23677
ta pod odkazem „Domácí
kompostování“
a pošlete e-mailem na adresu
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
troutnar@meua Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
-police.cz, a to
Operačního programu Životní prostředí
v termínu do
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Město
Police
nad M
Metují
MĚSTO P
OLICE NAD
ETUJÍ
Město Police nad Metují podporuje domácí kompostování,
proto bioodpad v Polici nekončí v popelnici

Vice než třetinu odpadů v každé domácnosti tvoří biologicky rozložitelný odpad (bioodpad)
z kuchyně a zahrady. Tento odpad velmi často končí společně s dalšími využitelnými odpady v popelnicích
(a poté společně s několika milióny tun směsného komunálního odpadu na skládkách), a stále také na
řadě drobných skládek na cizích pozemcích.
Nejlepší způsob hospodaření s jakýmkoliv odpadem je předcházení jeho vzniku nebo jeho
znovuvyužití (recyklace). S bioodpady z domácností je to díky možnosti jeho domácího kompostování
nejen velmi jednoduché, ale i užitečné a šetrné vůči životnímu prostředí. Proto v moderní zodpovědné
společnosti se bioodpad nevyhazuje do popelnic ani nevyváží na černé skládky, ale kompostuje.
Kompostování je jeden z nejstarších a nejrozšířenějších způsobů recyklace. Je to přirozená a velmi
jednoduchá cesta, která využívá běžné půdní mikrobiologické procesy. Jedná se o přírodní proces, při
kterém dochází k rozkladu bioodpadů za přístupu vzduchu (působením půdních organizmů – bakterií,
hub, kvasinek, červů, žížal a dalších) na užitečné a pro půdu potřebné humusové látky. Tomuto procesu
se říká tlení. Při tlení pak vzniká kompost – kvalitní přírodní hnojivo, které je možno následně aplikovat
do jakékoliv půdy (na zahradě i jinde). Kompostováním nejen recyklujeme, ale i předcházíme vzniku
odpadu. Oproti tomu bioodpad z popelnic, který je společně se směsným komunálním odpadem zahrnut
ve skládce, se nedostane do procesu tlení, protože nemá dostatek vzduchu; pak hnije a uvolňuje škodlivý
metan a skleníkové plyny.
Město Police nad Metují chce proto napomoci polickým domácnostem vytvořit podmínky
a podporovat domácí kompostování, jako nejefektivnější způsob nakládání s bioodpadem v místech
jeho vzniku. Věříme, že se nám společně podaří udělat další zodpovědný krok správným směrem.
Konkrétní pomoc a nabídka města je uvedena na zadní straně tohoto letáku.
Mgr. Ida Jenková
starostka města

Mgr. Jiří Škop
místostarosta města

Ing. Jan Troutnar
vedoucí odboru IMŽP

„Podporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO v Polici nad Metují“; CZ.1.02/4.1.00/14.23677
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí
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Kompostování
Kategorie kompostování

Podle velikosti a způsobu kompostování rozlišujeme komunální, komunitní a domácí kompostování. Při
komunálním kompostování jde o zpracování svážených bioodpadů v kompostárnách a jedná se o nakládání
s odpady. Komunitním a domácím kompostováním se rozumí předcházení vzniku odpadu, a to buď společným
využitím v rámci určité části obce (části sídliště) ve velkých kompostérech, případně silech, nebo samostatně na
soukromých kompostech či v malých kompostérech.

Domácí kompostování

Domácí kompostování má u nás velkou tradici. Jen málokterá zahrada u domu neměla na svém
pozemku místo, které se označovalo jako „hnojiště“ nebo „kompost“ – místo, na které se nosila posečená
tráva, kuchyňský bioodpad, větve, listí, přebytky úrody… Tato místa se na českých zahradách nacházela
odedávna a mnozí z našich rodičů a prarodičů velmi dobře ovládali zásady správného kompostování.
Věděli totiž, že když se podaří bioodpad takto zpracovat, bude jejich zahrada, díky vlastnímu kompostu,
který je k nezaplacení, vzkvétat. Od jisté doby se ale toto moudré počínání vytrácí a bylo by potřebné se
k němu vrátit.
Navrácení bioodpadu zpět do půdy ve formě kompostu je důležité pro udržení kvality půdy.
Kompost obsahuje humus (složitý komplex organických látek, minerálů a biogenních prvků), který je
základem přirozené úrodnosti půd. Pomáhá půdě zadržovat vodu, provzdušňuje ji a dodává živiny.
Kompost je skvěle využitelný na každé zahradě a hodí se ke všem plodinám. Ocení jej ovocné
stromy, trávník, okrasné keře, květiny i zelenina. Kompost může přispět k rozvoji a rozkvětu většiny
rostlin v bytě, na zahradě, na dvorku či terase, na balkoně i za okny. Méně zralý kompost lze také použít
jako mulč, který může potlačit růst plevelů a po dozrání ho můžeme zapravit do půdy. Zfermentované
nerozložené zbytky, které se mohou v kompostu objevit, můžeme vrátit zpět do kompostéru nebo je
zapravíme do hlíny v záhonech – žížaly si na nich rády pochutnají.
Kompost můžeme založit na kterémkoliv místě zahrady. Je ale nutné zajistit kontakt kompostu
s půdou pod ním, aby k němu měly přístup půdní organismy, které pomáhají rozkladu organických
materiálů. To zajistíme umístěním hrubého a vzdušného materiálu (větvičky, sláma) na dno kompostu.
Kompost by neměl být vystaven přímému slunci, větru a dešti, důležité je občasné promíchání vlhkého
materiálu se suchým, zeleného s hnědým a hrubší materiál je dobré nadrtit. Kompost můžeme použít
zhruba za půl roku.

Co je vhodné ke kompostování

Z domácnosti:
• zbytky ovoce a zeleniny • kávové a čajové zbytky, filtry a sáčky • zbytky pečiva • skořápky z vajíček
a ořechů • papírová lepenka, kapesníky, ubrousky • podestýlka domácích býložravých zvířat
Ze zahrady:
• posekaná tráva, plevele • listí, větvičky, zbytky úrody • piliny, hobliny, kůra • popel ze dřeva • trus
býložravých hospodářských zvířat

Co není vhodné ke kompostování

• kosti, odřezky masa, kůže • stolní oleje a tuky • popel z uhlí, cigaret • prach a prachové sáčky z vysavače
• exkrementy masožravých zvířat • časopisy • plasty, sklo, kovy, textil, kameny • rostliny napadené
chorobami, vykvetlé plevely • chemicky ošetřené materiály - zbytky barev, laků apod.

Základní podmínky pro kompostování

Vstupní materiál pro kompostování musí obsahovat organické látky pro výživu půdních organismů, a to
v poměru C:N (uhlíku a dusíku) cca 30:1. (Poměr C:N / uhlík:dusík v bioodpadu: • posekaná tráva 20:1
• odpad z kuchyně 20:1 • listí 50:1 • sláma 100:1 • kůra 120:1 • dřevo 200:1 • piliny 500:1.) Materiál je
nutno míchat a tím umožnit dostatečný přístup kyslíku. Hrubší části je před kompostováním vhodné
podrtit. Optimální vlhkost v kompostu je 50-60 %, optimální teplota - zpočátku kolem 60oC, při zrání
kolem 40oC. Pro urychlení procesu je možné přidat malé množství půdy či hotového kompostu.
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Zahradní kompostéry

Pro ty, kteří chtějí nahradit nevzhlednost otevřených kompostů a urychlit
tvorbu kompostu, je vhodnou náhradou plastový kompostér nebo
kompostovací silo. Jsou to výborní pomocníci a jsou navrženi tak, aby na
zahradě dobře vypadali a přirozeně zapadli do každé zahrady. Nemají dno
z důvodu styku kompostu s půdou, jsou opatřeny víkem pro vkládání
bioodpadu, spodními dvířky pro vyjímání kompostu, regulací prostupu
vzduchu a otvory sloužícími k provzdušňování. Pracují kontinuálně – shora
plníme čerstvý materiál a zespodu odebíráme hotový kompost. Nutností je
promíchávat bioodpad již v době, kdy jej do kompostéru vhazujete.
Základní pravidla míchání bioodpadu: vlhký se suchým • hutný
s porézním • zelený (dusíkatý) s hnědým (uhlíkatým), např. čerstvě
posekanou trávu s pilinami či štěpkou. Tímto zabráníme možným problémům, jako je vysychání,
zahnívání, atp. Pokud toto dodržíme, bude vše fungovat tak, jak má – vložený materiál se bude rozkládat,
zmenšovat svůj objem, měnit strukturu a přeměňovat se na humus.
Plastový kompostér je uzavřený, a tedy chráněný proti dešti i povětrnostním vlivům. Jeho tmavá
barva pohlcuje teplo ze slunce a urychluje kompostovací proces, neměl by ale být vystaven celý den
přímému slunci. Je dobré, když nebude příliš daleko od domu, ze kterého se nosí suroviny. Vhodné
umístění je někde ve snadno přístupného koutu, kde bude i dostatek prostoru pro manipulaci.

Nejčastější otázky a problémy
• Co dělat, když kompost zapáchá?
Problémem může být špatné složení obsahu, nebo nedostatek vzduchu. Už při vhození do kompostéru je
potřebné bioodpad promíchat. Pokud dodržujete všechna pravidla a kompost stejně zapáchá, přidejte
hnědý materiál - větve, listí, piliny, papírovou lepenku. Tím dodáte kompostu uhlík.
• Co dělat když je kompost příliš vysušený a neprobíhá rozklad?
Zalijte jej vodou a dodejte mu dostatek dusíku ze zbytků zeleniny a ovoce či posekané trávy.
• Co dělat, když je kompostovací proces příliš pomalý?
Přidejte trochu půdy nebo už hotový kompost. Použít můžete i příměsi, které tlení aktivují – speciální
urychlovače kompostů. Zkontrolujte také, zda Váš kompost má dostatek materiálu s obsahem dusíku.
• Je možné kompostovat v zimě?
Pokud máte uzavřený zahradní kompostér, nejsou extremní mrazy a probíhá v něm intenzivní proces tlení
(správná skladba, dostatek vzduchu a vlhkosti), pak materiál v kompostéru nemusí zamrznout
a kompostovací proces, i když je zimou zpomalen, může probíhat celý rok.
• Co dělat, když kompost láká živočichy?
Důležitou podmínkou je dodržovat správné zásady kompostování a nepřidávat na kompost živočišné
zbytky, které by lákaly např. psy nebo masařky. Dobrou praxí je též zakrývat rostlinné zbytky z kuchyně
např. zaschlou trávou.
• Co dělat, když se v kompostu rozmnožují nežádoucí organismy?
Na kompostu se mohou rozmnožovat i všechny druhy slimáků, svinky nebo škvoři. Jejich výskyt může být
mimořádně silný. Protože se vyskytují převážně na povrchu nebo mělko pod povrchem, případně se
skrývají pod většími zbytky, je možno použít obvyklé chemické prostředky – např. běžné požerové
návnady proti slimákům.
Velkou nepříjemností může být ukládání rostlin plevelů s dozrávajícími semeny nebo následné
zaplevelení kompostu rostlinami, které se množí vegetativně (pýr, pryskyřník apod.). Tento problém je
typický pro otevřené komposty. Pokud se takovéto komposty zakládají, je dobré přikrýt je tmavou,
vodopropustnou fólií, a tak na začátku rozkladných procesů navodit podmínky pro výraznější vzestup
teploty, který sníží výskyt všech škodlivých organizmů včetně semen plevelů. Použití půdních kořenových
herbicidů na kompostu není vhodné.
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Projekt
Projekt města
města Police
Police nad
nad Metují
Metují na
na podporu
podporu domácího
domácího kompostování
kompostování
Město Police nad Metují chce konkrétněji podpořit domácí kompostování, proto požádalo Státní
Město Police
nad Metují
konkrétněji
podpořit
domácídomácího
kompostování,
proto požádalo Státní
Projekt
města
Policechce
nad
Metují na
podporu
kompostování
fond životního prostředí ČR (SFŽP) o dotaci na realizaci projektu „Podporujeme domácí kompostování
fond životního prostředí ČR (SFŽP) o dotaci na realizaci projektu „Podporujeme domácí kompostování
Městos Police
Metují
chce konkrétněji
podpořit
domácí
kompostování,
proto požádalo Státní
a nakládání
BRKO vnad
Polici
nad Metují“.
SFŽP žádost
posoudil
a realizaci
projektu schválil.
a nakládání s BRKO v Polici nad Metují“. SFŽP žádost posoudil a realizaci projektu schválil.
fond životního
prostředí
ČR (SFŽP)
o dotaci
na realizaci
projektu „Podporujeme
domácí kompostování
V rámci tohoto
projektu
město
zakoupí
ještě v letošním
roce 180 ks domácích
kompostérů
V rámci tohoto projektu město zakoupí ještě v letošním roce 180 ks domácích kompostérů
a(ve
nakládání
s
BRKO
v
Polici
nad
Metují“.
SFŽP
žádost
posoudil
a
realizaci
projektu
schválil.
velikostech 400, 720 a 900 l), 4 štěpkovače/drtiče (1 větší na benzinový pohon a 3 menší na elektrický
(ve velikostech 400, 720 a 900 l), 4 štěpkovače/drtiče (1 větší na benzinový pohon a 3 menší na elektrický
V rámci
pohon)
a 50 kstohoto
vaků naprojektu
trávu. město zakoupí ještě v letošním roce 180 ks domácích kompostérů
pohon) a 50 ks vaků na trávu.
(ve velikostech 400, 720 a 900 l), 4 štěpkovače/drtiče (1 větší na benzinový pohon a 3 menší na elektrický
 Kompostéry budou bezplatně zapůjčeny zájemcům z řad občanů na dobu 5-ti let, aby v nich
 Kompostéry
budou
bezplatně zapůjčeny zájemcům z řad občanů na dobu 5-ti let, aby v nich
pohon)
a 50 ks vaků
na trávu.
kompostovali biologický odpad z kuchyní a zahrad, a to na základě smlouvy o výpůjčce,
kompostovali biologický odpad z kuchyní a zahrad, a to na základě smlouvy o výpůjčce,
 Kompostéry
budou bude
bezplatně
zapůjčeny
zájemcům
z řad občanů
na dobu
5-ti let,
aby v nich
benzinový štěpkovač
využíván
ve sběrném
dvoře a technickými
službami
při údržbě
zeleně,
 benzinový štěpkovač bude využíván ve sběrném dvoře a technickými službami při údržbě zeleně,
kompostovali
biologický
odpad
z
kuchyní
a
zahrad,
a
to
na
základě
smlouvy
o
výpůjčce,
 elektrické štěpkovače/drtiče budou krátkodobě půjčovány občanům pro úpravu – drcení biologického
 elektrické štěpkovače/drtiče budou krátkodobě půjčovány občanům pro úpravu – drcení biologického
 benzinový
štěpkovač
bude
využíván ve nebo
sběrném
dvoře a technickými službami při údržbě zeleně,
odpadu před
uložením
do kompostéru
na kompost,
odpadu před uložením do kompostéru nebo na kompost,
 vaky
elektrické
štěpkovače/drtiče
budou
krátkodobě
úpravuslužbu
– drcení
biologického
na trávu budou zapůjčeny občanům, kteřípůjčovány
budou mítobčanům
zájem opro
placenou
svozu
trávy od
 vaky na trávu budou zapůjčeny občanům, kteří budou mít zájem o placenou službu svozu trávy od
odpadu
uložením
do kompostéru
nebo na kompost,
domů, kpřed
soustředění
trávy
před jejím odvozem
na místo využití. (Bližší podmínky této služby s výzvou
domů, k soustředění trávy před jejím odvozem na místo využití. (Bližší podmínky této služby s výzvou
 pro
vakyzájemce
na trávu
budou
zapůjčenysamostatně.)
občanům, kteří budou mít zájem o placenou službu svozu trávy od
budou
zveřejněny
pro zájemce budou zveřejněny samostatně.)
domů, k soustředění trávy před jejím odvozem na místo využití. (Bližší podmínky této služby s výzvou
Kdo
zájem
o
pro
zájemce
budou
zveřejněny kompostéru:
samostatně.)
Kdo máte
máte
zájem
o zapůjčení
zapůjčení
kompostéru:

 vyplňte odpovědní lístek na tomto letáku, odstřihněte a doneste na Městský úřad Police nad Metují,

vyplňte
lístek na tomto
letáku, odstřihněte a doneste na Městský úřad Police nad Metují,
Kdo
máteodpovědní
zájem o zapůjčení
kompostéru:
odbor investic majetku a životního prostředí, kancelář č. 38,
odbor investic majetku a životního prostředí, kancelář č. 38,
 vyplňte
lístek
tomto letáku,stránkách
odstřihněte
a doneste
na Městský
úřad Police
nad Metují,
nebo si odpovědní
ho otevřete
nana
internetových
města
pod odkazem
„Domácí
kompostování“
 nebo si ho otevřete na internetových stránkách města pod odkazem „Domácí kompostování“
odbor
investic
majetku
a
životního
prostředí,
kancelář
č.
38,
a pošlete e-mailem na adresu troutnar@meu-police.cz,
a pošlete e-mailem na adresu troutnar@meu-police.cz,
 nebo si ho otevřete na internetových stránkách města pod odkazem „Domácí kompostování“
a to v termínu do 14. listopadu 2014. Po tomto termínu bude sestaven seznam 180-ti zájemců, a to podle
a toa vpošlete
termínu
do 14. listopadu
Po tomto termínu bude sestaven seznam 180-ti zájemců, a to podle
e-mailem
na adresu2014.
troutnar@meu-police.cz,
pořadí, v jakém byly odpovědní lístky doručeny městskému úřadu. Poté budou ve zpravodaji, na
pořadí, v jakém byly odpovědní lístky doručeny městskému úřadu. Poté budou ve zpravodaji, na
a to v termínu stránkách
do 14. listopadu
2014. Po
tomto termínu
sestaven
seznam 180-ti
zájemců,
a tovolejte
podle
internetových
a rozhlasem
oznámeny
termínybude
předání
kompostérů.
V případě
dotazů
internetových stránkách a rozhlasem oznámeny termíny předání kompostérů. V případě dotazů volejte
pořadí,
v
jakém
byly
odpovědní
lístky
doručeny
městskému
úřadu.
Poté
budou
ve
zpravodaji,
na
na městský úřad, telefonní číslo 491 509 993.
na městský úřad, telefonní číslo 491 509 993.
internetových stránkách a rozhlasem oznámeny termíny předání kompostérů. V případě dotazů volejte
(BRKO
– biologicky
rozložitelný
odpad)
na
městský
úřad, telefonní
číslokomunální
491 509 993.
(BRKO
– biologicky
rozložitelný
komunální
odpad)
(BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad)

Odpovědní
Odpovědní lístek
lístek
Odpovědní lístek

 Jméno:
 Jméno:
Adresa:

 Jméno:
Adresa:
Telefon:

 Adresa:
Telefon:

Mám zájem o zapůjčení kompostéru velikosti:

 Telefon:
Mám zájem o zapůjčení kompostéru velikosti:
400 l
400 l
 Mám720
zájem
l o zapůjčení kompostéru velikosti:
720 l
400
900 ll
900 ll
720
 Kompostér
na pozemku p.č.:
900 l umístím
 Kompostér
umístím na pozemku p.č.:

katastrální území:
katastrální území:

Datum:
Podpis:

Kompostér umístím na pozemku
p.č.:
Datum:
Podpis:

katastrální území:

Datum:

Podpis:

„Podporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO v Polici nad Metují“; CZ.1.02/4.1.00/14.23677
„Podporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO v Polici nad Metují“; CZ.1.02/4.1.00/14.23677
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
Projekt
je spolufinancován
Evropskou unií
– Fondem
soudržnosti
Státním
fondem
životního prostředí ČR
„Podporujeme
domácí kompostování
a nakládání
s BRKO
vŽivotní
Policia nad
Metují“;
CZ.1.02/4.1.00/14.23677
v rámci Operačního
programu
prostředí
v rámci Operačního programu Životní prostředí
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí
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Jubilea

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí a nepřejí si být
jmenováni v této rubrice, nebo si
nepřejí návštěvu komise pro obřady
a slavnosti, aby toto sdělili předem na
matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
491 509 990

V září 2014 slavili:

70 let

75 let
80 let
85 let
90 let

paní Marta Vavřenová
paní Marie Ištoková
paní Anna Gennertová
pan Ladislav Schejbal
pan Jaroslav Škop
paní Zdenička Dubišarová
paní Hana Šolcová
paní Štěpánka Michálková
pan Jaromír Osoba
paní Olga Lamková
paní Anežka Švorčíková

Dvě zářijové svatby
6.9. Jakub Rak a Jitka Kollertová –
před kaplí sv. Kříže na Ostaši
6.9. církevní sňatek v kostele sv. Prokopa

Oběma párům gratulujeme a přejeme
spokojené a dlouhé manželství!
Dagmar Hambálková - matrikářka

Statistika

K 30. 9. 2014 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4192 obyvatel.

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech

Diamantová svatba
Rodinnou neformální oslavou v penzionu Majka si v sobotu 23.8.2014 připomněli 60 let manželského života Luděk a Iva
Palatovi z Náchoda, původem Poličáci. Za
město jim pogratulovali
místostarosta
pan Jiří Škop a
předsedkyně
komise pro obřady a slavnosti paní Zdeňka
Šváblová.

Vítání
občánků

V sobotu 27. 9.
2014 byla přivítána
další „várka“ malých
občánků. Se svými rodiči a prarodiči jsme
pozvali: Jana Fišara,
Jiřího Andrýse, Kryštofa Boušku, Jakuba
Gavelka, Alenu Lucii Kolkovou, Davida
Hetfleiše,
Vojtěcha
Romana, Terezu Cibulkovou, Kristýnu
Adamovou,
Lucii
Koutskou, Dominika
Paulínka a Elišku Hůlkovou.
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Knihovna a město Police nad
Metují

Černá hodinka
Stanislava a František

Čejkovi

budou promítat fotografie a vyprávět o
své cestě po Ladakhu v severní Indii.
Na kolech po stopách úspěšné východočeské himálajské expedice 1976.

Kolárovo divadlo v pondělí
24. listopadu 2014 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Co umí ANOPRESS ...
přístup do databáze českých médií
Na dotaz Police nad Metují při zadání zdroje regionální tisk za poslední 13 kalendářních měsíců (10-2014) bylo vyhledáno 597 článků s plnými texty: tak se např. v Krkonošském deníku můžeme dočíst, že na 44. ročníku populárního závodu v silničním běhu na
deset kilometrů O pohár Sedloňova na druhém místě doběhl Michal Majoroš z Police nad
Metují (35:23,10). Číslo 597 je překvapující a zároveň svědčící o bohatém životě v Polici
nad Metují.
Přijďte si do knihovny vyzkoušet možnosti vyhledávání článku v této celorepublikové
databázi. Databáze obsahuje články a zprávy z deníků, týdeníků a ostatních periodik, přepisy rozhlasových a televizních pořadů, obsah vybraných zpravodajských a informačních
serverů od roku 1996 do dnes. Vyhledávání probíhá zadáním libovolných klíčových slov,
slovních spojení či tematického dotazu. Články z denního tisku jsou přístupné již od 7.00
hodin v den vydání.

Víme, kde jsme doma

KAREL BAUDYŠ

* 31. 7. 1908 v Rokytníku

+ 31. 3. 1999 v Polici nad Metují
Ve svých vzpomínkách uvádí, že si přál
vyučit se kovářem. To však nekorespondovalo s přáním jeho rodičů. Proto absolvoval
učitelský ústav v Hradci Králové a stal se
učitelem obecné školy. Učil na několika venkovských školách, v r. 1934 složil úspěšně
zkoušky, které ho opravňovaly k působení
na měšťanských školách. Zažádal si o místo
učitele v Polici nad Metují a usadil se zde natrvalo. Učil češtinu, dějepis a zeměpis. Velmi
důkladně se zabýval historií polického regionu. V letech 1956-73 byl kronikářem města Police. Ovšem různá omezování nadřízených orgánů při zaznamenávání událostí ho
vedla k tomu, že se místa kronikáře vzdal.
Stal se znalcem všech důležitých historických pramenů k dějinám Policka. Seznámil se také s doktorem Stanislavem Brandejsem, s nímž chodil po okolních vesnicích
a sbíral materiály o jejich historii. Důležitým
pramenem, který p. Baudyš při studiu polické historie hojně využíval, bylo osm kronik
Josefa Brandejse z let 1844 až 1922 a kroniky Stanislava Šrůtka, jenž úlohu kronikáře

po první světové válce povinně zastával. V
roce 1989 se K. Baudyš seznámil s devátou
Brandejsovou knihou, která je souhrnem
osmi knih předchozích.
Sám také publikoval. Například v časopise Broumovsko z února 1947 vyšel jeho
článek „Bouřlivý plátenický trh v Polici“
podle zápisů kronikáře Josefa Brandejse.
V předmluvě knihy „Historický kalendář
Policka od r. 1213 do r. 1945“, kterou vydalo nakladatelství Miroslava Šmída, dalšího známého Poličáka, se můžeme dočíst:
„Nepřicházím tedy s ničím novým. Řadím
časově jen ty události, které byly již dávno
napsány. Snažil jsem se, abych vybral nejzajímavější.“
Čerpáno z materiálů knihovny:

yy http://aleph.svkhk.cz/F/?func=direct&doc_
number=000060670&local_
base=hka10&format=999
yy Databáze Anopress
yy MACHOVÁ, Marcela. Karel Baudyš. Rodným
krajem. Červený Kostelec, 1996, č. 12, s. 6.
yy Baudyš, Karel: Historický kalendář Policka od
r. 1213 do r. 1945. Police nad Metují : Nakl.
Miroslava Šmída, [1994]. 164 s.

Soutěžní otázka: V devadesátých letech
vydalo město Police nad Metují Karlu Baudyšovi drobnou publikaci. Jaký je její název?
Odpověď na říjnovou soutěž: Na PhDr.
Josefa Bernharda vzpomíná Václav Vladivoj
Tomek.
Knižní odměnu (knihu Hvězda v Broumovských stěnách Františka Janečka a Miroslava Pichla) za správnou odpověď obdrží pan
Jaroslav Matěna.

Polická slovíčka známá i méně známá,

jak je sesbíral pan učitel Baudyš
(pokračování)

Kokrhél – účes, příšerný klobouk

Krchov – hřbitov

Krauclovat – kašlat

Kurýrovat se – léčit se

Korejda – vybíravý člověk (hlavně v jídle)
– nic se mu nelíbí
Krdat – breptat

Kreslička – čtvrtka na kreslení

Krušec – příliš slané jídlo
Kunýrovat – vymýšlet si

Kutě (jdi na kutě) – jdi už spát

Kvákory (to jsou kvákory) – to jsou kecy

Společné čtení
se Senior klubem Ostaš
Opět se sejdeme 11. listopadu a 2.
prosince 2014 vždy v 15 hodin v dětském oddělení knihovny. Tématem
bude zase humor v podání vynikajícího pana Františka Pivoňky. Všichni
senioři jsou srdečně zváni.

Nabídka knih:

Scholler, Christiane: Můj pradědeček
František Ferdinand.
Příběh arcivévody Františka Ferdinanda
očima jeho pravnučky Anity Hohenberg.
Pop, Ivan: Podkarpatská Rus.
Nový svazek z edice Stručná historie států.
Pech, Milan: Kam za vojenskými památkami.
Turistický průvodce po České republice s
tipy na výlet.
Cibulka, Aleš: Černobílé idoly 3. Rodinná alba a korespondence.
Již třetí díl medailonů českých herců, hereček, režisérů.
Šťovíček, Jan: Afrikou od severu k jihu.
Z Nairobi do Kapského města.
Nový cestopis.
MacFarlane, Seth: Všechny cesty vedou do hrobu.
Americký humoristický román z Divokého západu.
Parot, Jean: Spiknutí v ulici Bílých
plášťů. Případy komisaře Le Flocha.
Napínavý historický román.
Theorin, Johan: Mlýny osudu.
Poslední část švédského detektivního
cyklu z ostrova Öland.
Mayle, Peter: Francouzské hodokvasy.
Cestování po Francii za jídlem.
Reich, Kathy: Kosti zmizelých.
Současná americká detektivka.
Howey, Hugh: Silo.
Napínavý postapokalyptický román.
Vaše knihovnice
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Knihovna města ve spolupráci
s Centrem kultur y a vzdělávání Pellyho domy
a Miejskou Bibliotekou Publicnou im.
C. K. Nor wida ve Swidnici

zvou na výstavu výtvarných prácí a ilustrací
polské ilustrátorky

Joanny Zagner - Kolat.
KRÁTKÁ HISTORIE
23. – 28. listopadu 2014
na sále Pellyho domů

Vernisáž výstavy v neděli 23. 11. 2014 od 17 hodin.

Joanna Zagner-Kołat
Narodila se a žije ve Wroclawi. Studovala na Fakultě grafiky a malířství Akademie výtvarných umění v Lodži. Ilustruje dětské knihy, komiksy a příběhy, mimo jiné, od takových autorů jako W. Chotomska, J. Papuzinska, L. J. Kern nebo B. Ostrowicka. Zrealizovala ve
spolupráci s Ministerstvem kultury řadu vzdělávacích knih "Dydko a ..." a vizuální rozvržení do vzdělávacího portálu Polska - www.kula.
gov.pl . Spolupracuje s časopisy pro děti.
Získala řadu ocenění, např. hlavní cenu médií Trendy a KTR za projekt portálu www.kula.gov.pl.
Uskutečnila stovky autorských seminářů a setkání pro děti v Polsku, a svými obrázky se podílela na řadě výstav v Polsku i v zahraničí.
V Polici n. M. máme štěstí, že se s paní Zagner-Kolat díky svidnické knihovně nepotkáváme poprvé. Naše děti se už účastnily
workshopu ve swidnické knihovně, jehož výstupem byl papírový vláček s pohádkovými postavami (dojel i do naší knihovny). A ještě
máme v živé paměti společný projekt Literární inspirace, jehož dospělými aktérkami byli spisovatelka knih pro děti Beata Ostrowická
a ilustrátorka Joanna Zagner Kolat a zárověň výstup tohoto projektu – dětmi vytvořená knížka „Anička a Antek na stopě ztracených
figurek“ je součástí našeho knižního fondu v dětském oddělení.

Výstavka Oldřich Hlavsa a typografie – typografie a Oldřich Hlavsa
Chodba knihovny, Pellyho domy – od 10. listopadu do 19. prosince 2014.
4. 11. si připomínáme 105. výročí
narození náchodského rodáka Oldřicha
Hlavsy – typografa, grafika, malíře a především vzácného člověka. V roce příštím
si připomeneme již 20. výročí jeho úmrtí. Ovšem jeho dílo stále připomíná řada
knih, které typograficky upravil, i knih,
které o typografii napsal.
Naše výstava je jen letmým nahlédnutím do jeho díla.
Většina z nás ani neví, že v Polici žije
odborník na současnou typografii počítačovou. Je jím pan Vladimír Beran, jehož
kniha „Typografický manuál – učebnice
počítačové typografie“ vyšla již v 6. vydání a je hodnocena jako velice dobře

udělaná učebnice. Sám vzpomíná, že jako
mladík pana Hlavsu v jeho chatě na Plhově navštívil a konzultoval s ním své grafické výtvory. Milý a příjemný mistr Hlavsa ho nikdy neodmítl. I to svědčí o jeho
skromnosti a zároveň profesionalitě.
Jako pozvánku citujeme úryvek Zamyšlení nad písmem:
„Kulturní bohatství naší doby není výtvorem jedinců a není ani výtvorem naší
generace. Staletí tvořila, pracovala, vyvíjela se lidská společnost a kultura, abychom mohli plně užít všeho, co bylo kdy
vytvořeno. …
Písmo je obrovitá paměť lidstva, přesahující individuální schopnosti a mož-

6. charitní ples v Červeném Kostelci

Oblastní charita Červený Kostelec si vás dovoluje pozvat

v sobotu 8. listopadu 2014 ve 20 hod.
do červenokostelecké Sokolovny,
kde se uskuteční již 6. charitní ples.

Hostem plesu je známá tanečnice z pořadu StarDance
Simona Švrčková se svým partnerem Tomášem Hoškem.
Tito profesionální mistři ČR a vicemistři střední Evropy
v latinskoamerických tancích nám předvedou své umění.
K tanci a poslechu hraje kapela Relax Band pod vedením
Jana Drejsla. Jako obvykle vás čeká dobré občerstvení a
bohatá tombola. Těšíme se na vás.

Za tým plesu Mg. L. Štěpánová
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nosti jedinců a generací. Přemoci čas, to
byl dávný ideál smrtelného člověka. Říci
budoucím a vracet se k minulým, ovládnout neovladatelné, být pánem věčnosti
– to byl sen, který si člověk formuloval
nejrůznějším způsobem. Nejkonkrétnější
formu dala tomuto snu teprve možnost
psát záznamy. O skutečném vzniku písma
nelze ovšem vyslovit víc, než domněnky,
protože událost tak vzdálená se ztrácí v
zapomnění z toho prostého důvodu, že
ani nemohla být dokumentována, jak se
později stalo zvykem, historickým záznamem.“
Oldřich Hlavsa: Typografická písma latinková. Praha, SNTL 1957. s. 9.

Hana ZAGOROVÁ
a Petr REZEK

se skupinou Jiřího Dvořáka

22. 1. 2015
Čapkův sál Hronov

začátek od 19 hodin
Vstupné 470 Kč a 540 Kč
Prodej vstupenek od 1. 11. 2014 - Inf. centra Hronov, Nové Město nad Metují, Police nad Metují,
Červený Kostelec, Náchod, Jaroměř, Tipsport Hronov.

Veškeré informace na tel. 731 579 373

KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 4. 11. 2014 od 19:00 hodin

CTIBOR KOŠŤÁL: ZEMSKÝ
RÁJ TO NA POHLED

Snad až trochu troufalý název v naší
současné politické situaci. Vím. Věřte,
že má ale základ v textu melodické
státní hymny, opěvující krásu české
země. A v duchu slov Mistra J. K. Tyla
bych Vás i já rád ubezpečil o přetrvávající kráse naší české zahrádky. Nepochybuji o tom, že si velká většina
z Vás jedinečnost a malebnost našeho
koutku v srdci Evropy uvědomuje.
Stačí se přece jen vnímavě dívat kolem
sebe. Uvidíme věci nevšední, ale i
zdánlivě banální, úsměvné i alarmující.
To vše ale tvoří jako celek onen ráj. Ráj,
ve kterém žijeme, a bez kterého
bychom si svůj život jen stěží dovedli
představit.

pátek 14. 11.2014 od 19:00 hodin

RACEK

Dejvické divadlo Praha
Situace typu „někdo má rád někoho,
jenže ten zas někoho jiného“ je pro
Čechova typická, a ze všech Čechovových her je nejtypičtější pro Racka.
Nešťastné zamilované a trpící postavy
tu vytvářejí úplné domino. Téměř instruktivně s tímto aspektem hry nakládají v Dejvicích: utrpení z nešťastné
a neopětované lásky je ve zdejší inscenaci všudypřítomné skoro křiklavě.
Napůl směšné a groteskní, skoro
vždycky tak trochu trapné. Navíc docela dobře pochopitelné: postav, které by
si lásku „zasloužily“ a byly schopny ji
opětovat, se tu krutě nedostává.
Ninu s jejím neodolatelným úsměvem
sice tak trochu milují všichni muži,
jenže to je láska k prázdné skořápce
bez zřetelného obsahu.

Kanon, založený roku 2006, je sdružením spojujícím tvůrce z různých odvětví kultury a umění, tj. malířství,
grafika, sochařství a řezbářství, kresba,
poezie a veškerá tvůrčí činnost. Sdružení spolupracuje s podobnými nevládními organizacemi, svídnickým
městským úřadem a střediskem kultury i s kulturními centry v okolních
městech. Organizuje výstavy, plenéry,
setkání poetů atp.

PŘIPRAVUJEME

Středa 17. 12. 2014 od 19:00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA
HYBŠE

Hosté: Věra Martinová, Irena Kousalová, Martina Dolečková, Filip Hořejš,
Štěpán Růžička
Vstupné: 250 Kč, 240 Kč, 230 Kč
PŘEDPRODEJ vstupenek od 18. 11.
v informačním centru.
Závěr 67. Polických divadelních her
zajistí Divadelní soubor Kolár Police
nad Metují:
Pátek 9. ledna 2015 od 19:00 hodin

KDO JE TADY ŘEDITEL

Křížem krážem Českem, to vše za
doprovodu slova mluveného, pří-padně
i působivé hudby.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti do 15
let a studenti 30 Kč, děti do 4 let
zdarma

67. Polické divadelní hry
pátek 7. 11. 2014 od 19:00 hodin

PEKLO V HOTELU
WESTMINSTER

Divadelní soubor J. K. Tyla Meziměstí
Bláznivá komedie o tom, že ani když
jste členem vlády, není jednoduché si
něco začít s vdanou sekretářkou. A
vybrat si k záletům hotel, kde je i vaše
manželka a čínská obsluha vám moc
nerozumí, je přímo katastrofa. To potom potřebujete spolehlivého osobního tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
rozum stát. A pokud se do všeho
připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu
musí vypuknout peklo…
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč
Předprodej vstupenek v infocentru.

Polický měsíčník – červen 2014 – strana 1

Hrají: Klára Melíšková, Ivan Trojan,
Jaroslav Plesl, Veronika Kubařová,
Miroslav Krobot, David Novotný,
Lenka Krobotová, Václav Neužil,
Zdeňka Žádníková, Pavel Šimčík,
David Krejčí
Vstupné: 290 Kč, 280 Kč, 270 Kč
Předprodej vstupenek v infocentru.
Délka představení: 3 hod. 20 min. s
přestávkou
4. 11. - 17. 12. 2014
Foyer Kolárova divadla

OBRAZY ZE ŠUPLÍKU
Město Police nad Metují ve spolupráci s umělci z polského sdružení
Kanon Świdnica srdečně zvou na

vernisáž výstavy, která se
uskuteční v úterý 4. 11. 2014
v 17:30 hodin.

Práce pocházejí ze soukromých
sbírek polských umělců.
Výstava je přístupná v době
konání akcí.

Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč
Předprodej vstupenek probíhá v informačním centru.

KINO

Úterý 18. 11. 2014 od 19:00 hodin

INTIMITY

Romantický film, 104 minut
Intimity jsou romantickým filmem,
složeným ze sedmi příběhů o lásce,
které se vzájemně prolínají. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do
svého intimního soukromí v okamžiku,
kdy řeší určitý citový milostný problém úměrný jejich věku a povaze.

Teenageři prožívají první romantickou
lásku;
mladí umělci se
snaží zvládnout
úspěch a slávu,
jež jim nabourala
soukromí; sebedestrukční
bohém se střetává s
věřící čistou bytostí; nevěrný manžel se musí osudově
rozhodnout; lenivý cynik se nečekaně
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zamiluje; sebestřední senioři s neúspěšnou minulostí se společně pokusí
o lepší budoucnost; láska nabourá i
svět placené privátní prostituce.
Všechny příběhy dospějí k řešení, které může přinést pozitivní naději do
budoucnosti. Je to vlastně jeden příběh
lásky na pozadí času vyměřeném pro
jeden lidský život.

Režie: Ivo Macharáček
Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek,
Kristýna Leichtová, Tomáš Klus, Lada
Jelínková, Robert Jašków, Adéla Petřeková, Martin Stránský, Petra Hřebíčková, Jaroslav Plesl, Marie Blahynková,
Michal Hruška.
Vstupné: 60 Kč. Předprodej vstupenek 30 min před zahájením představení v pokladně Kolárova divadla.

PŘIPRAVUJEME:

Úterý 9. 12. 2014 od 17:30 hodin

MAGICKÉ STŘÍBRO:
Hledání kouzelného rohu
"I skřítkové mohou zažít velká dobrodružství".

Místenkové vstupenky na věneček
budou v předprodeji na pokladně tanečních kurzů od 2. prodloužené (tj.
15. 11.) za 80 Kč. Vstupenky si taktéž
po tomto datu lze zarezervovat a vyzvednout v Informačním centru Pellyho domů. Vstupenky bez místenek
budou pro věneček prodávány 13. 12.
na místě, po vyčerpání kapacity sálu,
za 60,- Kč.

POLICKÁ
UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU
středa 5. 11. 2014 od 14:30 hodin
sál Pellyho domů

MILOŇ ČEPELKA, JOSEF PEPSON
SNĚTIVÝ: TEN PÍŠE TO A TEN
ZAS TOHLE…
Vstupné pro nečleny: 60 Kč

středa 12. 11. 2014 od 14:30 hodin
sál Pellyho domů

JITKA HRUBÁ: PO STOPÁCH
ALŽBĚTY BÁTHORYOVÉ
Vstupné pro nečleny: 60 Kč

středa 19. 11. 2014 od 18:00 hodin
sál Pellyho domů

ZDEŇKA JORDÁNOVÁ
a její přátelé – JAK ŽÍT

Po nekonečně dlouhém podzimním
spánku se modří skřítci probudili do té
nejchladnější zimy, jakou kdy zažili.
Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí
červení skřítci, je ohroženo obrovským
ledovcem. Lidé už údolí opustili a červení skřítci budou muset brzy udělat
totéž. Dokáže královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi červených skřítků?....
Vstupné: 40 Kč.

PELLYHO DOMY

Vyprávění o životě doplněném
písničkami s krásnými texty.
Vstupné: 240 Kč
Předprodej vstupenek v infocentru.

čtvrtek 27. 11. 2014 od 17:30 hodin
vzdělávací místnost
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

VÝROBA ADVENTNÍHO
VĚNCE

S KERAMICKÝMI KOMPONENTY
Cena: 180 Kč/osoba
Veškerý materiál a komponenty, vč.
svíček v ceně. Lektorka: Martina Nosková. Počet míst omezen.
Přihlášky a platba předem: do 20. 11.
v polickém infocentru.

sobota 1. 11. 2014 od 9:30 hodin

sobota 29. 11. 2014 od 20:00 hodin
sál Pellyho domů

Počet míst omezen!!!
Vstupné: 240 Kč

Předprodej vstupenek od 18. 11. 2014
v infocentru.

CVIČENÍ S OLGOU ŠÍPKOVOU

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
1. 11. od 18.00 hod
8. 11. od 10.00 do 12.30 hod
15. 11. od 18.00 hod: prodloužená
22. 11. od 18.00 hod.
29. 11. od 10.00 do 12.30 hod

19. PLES LYŽAŘŮ

OSTATNÍ

sobota 8. 11. 2014
od 8:00 do 14:00 hodin

MARTINSKÉ TRHY 2014

Masarykovo náměstí Police nad Metují
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Úterý 11. 11. 2014 od 17:00 hodin

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Sraz v 17:00 hodin na náměstí. Odtud
se průvod vydá za Martinem na bílém
koni směrem ke klášteru, kde bude
prodej martinských rohlíčků.

neděle 30. 11. 2014 od 16:00 hodin

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem na polickém náměstí.
Více na samostatných plakátech.

INFOCENTRUM

Otevírací doba v LISTOPADU:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 15:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 15:00
Pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30-12:00

KONTAKTY:
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

V informačním centru nabízíme ke
koupi charitativní album s vánočními
písněmi a koledami „Srdci blíž“ ve
prospěch nadace ŽIVOT DĚTEM. Toto
album nazpívali přední zpěváci, aby
společně s Vámi pomohli vážně nemocným dětem a vnesli tak do rodin
krásnou vánoční atmosféru.
Album „Srdci blíž“ obsahuje 15 písní v
podání Báry Basikové a Michala
Pavlíčka, Petra Koláře, Václava Noida
Bárty, Kamila Střihavky, Viléma Čoka,
Petry Janů, Leška Semelky, Jany Kratochvílové a Jiřího Hrubeše, Miloše Dodo
Doležala, Josefa Melena, Diany Kalashové, Petra Hoška s Adolfem Vitáčkem a skupin Krucipüsk, Eddie Stoilow
a Booters. Budeme moc rádi, pokud se
také rozhodnete do pomoci dětem
zapojit a koupíte si toto jedinečné
vánoční album za pouhých 50 Kč.
Určitě nebudete zklamáni a navíc poskytnete velký dárek vážně nemocným
dětem v domácí péči svých rodičů, ke
kterým díky vaší laskavosti poputuje
nejen krásná hudba, ale i celá řada
potřebných léků, přístrojů, zdravotních pomůcek a služeb.
Nebuďme lhostejní – vždyť Vánoce
jsou svátky klidu a sounáležitosti, tak
pojďme pomoci těm, kteří to opravdu
potřebují…
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

průvodu sv. Martina. V ceně je zahrnut
lektor, materiál a drobné občerstvení.
Vstupné: děti do 6 let 20 Kč,
ostatní 35 Kč
Sobota 15. 11. 2014 od 15 hodin

NŮŽKY, PAPÍR, LEPIDLO

Workshop Muzea papírových modelů
v klubu Rok v Broumově. Více na
www.klubrok.cz
neděle 16. 11. 2014 od 14 hodin

TEA BAG FOLDING

DOPROVODNÝ PROGRAM
MPM V LISTOPADU
Pondělí 3. 11. 2014 od 9 hodin

PONDĚLNÍ VSTUP DO MUZEA
ZDARMA

Muzeum papírových modelů je otevřeno od 9 do 15 hodin. Vstup zdarma.
Nevztahuje se na programy a objednané skupiny.
vstupné: zdarma
Sobota 8. 11. 2014 od 15 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY
PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ
(9. 11. 2014 – 11. 1. 2015)

Workshop, kde si osvojíte zajímavou
techniku. V ceně je zahrnut lektor,
materiál a drobné občerstvení.
Vstupné: děti do 6 let zdarma, ostatní
40 Kč
Sobota 22. 11. 2014, 9 - 17 hodin

DNES ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ

KE KAŽDÉ VSTUPENCE DRUHÁ VE
STEJNÉ CENĚ ZDARMA!
Výstava papírových betlémů, dílna,
široký sortiment papírových betlémů a
vystřihovánek.
středa od 14 do 15:30 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
V MUZEU

Kroužek je určen všem dětem. Cílem
kroužku je u účastníků rozvíjet výtvarnou tvořivost, estetické cítění a
jemnou motoriku.
Vstupné: jednorázový vstup 20 Kč,
pololetí 150 Kč, celý rok 250 Kč.

VÝSTAVA
PAPÍROVÉ BETLÉMY
„aneb před Vánocemi i to nejhodnější dítko spíše dravé zvěři
podobno…“

Výstava představí řadu regionálních
papírových betlémů, především z dílny
akademického malíře z Jaroměře –
Jiřího Škopka. Autor se zúčastní vernisáže. K výstavě je připraven bohatý
doprovodný program. Výstava byla
připravena ve spolupráci s Obecním
úřadem v Malých Svatoňovicích a Muzeem bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a Ing. Jarmilou Müllerovou.
Vstupné na vernisáž: zdarma
Neděle 9. 11. 2014 od 14 hodin

LAMPIONY

Přijďte si vyrobit lampion třeba do
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Muzeum papírových modelů je nejen
místem poznání, ale i zábavy.
K výstavě je připraven bohatý doprovodný program. Nečekejte však obyčejný výklad průvodce, ale hravé vzdělávací programy pro všechny generace.
Součástí výstavy budou tvůrčí dílny,
během kterých si zájemci budou moci
betlém
vlastnoručně
vytvořit!

K výstavě nabízíme široký sortiment
papírových betlémů v prodeji.
Akademický malíř Jiří Škopek se narodil 21. 7. 1933 ve Velimi. Z kolínského
gymnázia odešel na sklářskou školu,
kde studoval obor malba skla. Na popud malířky Dany Sokolové zkusil
přijímací zkoušky na Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou a jako jediný,
byl přijat ke karikaturistovi Antonínu
Pelcovi. Nakonec skončil u známého
výtvarníka, básníka, dramatika, svého
času organizátora zahraničních výstav
a sběratele umění, Adolfa Hoffmeistera
na oboru filmová grafika a karikatura,
který se díky své tvorbě řadí k předválečným osobnostem, jež formovaly
českou avantgardu.
Jiří Škopek žije v Jaroměři. Dnes se
věnuje především malbě a kresbě.
Restauruje, zabývá se volnou i užitkovou grafikou, medailérstvím i knižní
vazbou a ilustrací. Vydává pohlednice
a papírové betlémy. Pracuje se sklem,
kovem, textilem, kůží a dřevem.

DOPROVODNÝ PROGRAM
VÝSTAVY PRO VEŘEJNOST

Vyfoť betlém u vás doma!
Do 10. ledna přidejte fotografii
vašeho domácího betlému na
facebook MPM nebo zašlete na email
info@mpmpm.cz. Ty nejzajímavější
odměnı́me!
Máte doma papírový betlém nazbyt!
V Malých Svatoňovicích se o něj dobře
postarají. Obohaťte jejich velkolepou
sbírku a výstavy betlémů. Přineste
betlém do Muzea papírových modelů
do 10. ledna.

DOPROVODNÝ PROGRAM
VÝSTAVY PRO SKUPINY
Betlém

Stavění betlémů je jednou z nejstarších
tradic. Přijďte si vyrobit ten náš pod
rodinný stromeček nebo do vaší třídy!
Termín: 9. 11. – 19. 12. 2014
Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ, 6. 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia.
Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 90 min.
Cena za skupinu: 40,-Kč žák, pedagogický doprovod zdarma, min. 15 dětí
V ceně: lektor, materiál, čaj, prohlídka
MPM a výstavy papírových betlémů,
pracovní list k výstavě.
Doporučujeme, abyste v případě zájmu
kontaktovali muzeum co nejdříve,
abychom mohli maximálně vyhovět
Vašim časovým požadavkům. Za pří-
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platek
dle
dohody
s workshopem i k vám!

přijedeme

který vydala brněnská firma Betexa.
Pod vedením MPM se v Broumově
v klubu Rok uskutečnil 11. října
odpoledne workshop s názvem Nůžky,
papír, lepidlo.

(k vidění na facebooku MPM) a v
neposlední řadě klientka, pracovnice
kavárny
Láry
Fáry
v Náchodě
usměvavá slečna Martina.

PŘIPRAVUJEME

STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ
PRO ŠKOLNÍ I MIMOŠKOLNÍ
SKUPINY

Nabídka všech programů pro školní
i mimoškolní skupiny na webu
www.mpmpm.cz.

Kdo si hraje, nezlobí!

Pro MŠ a družiny. Děti si zahrají originální hru Bingo od autorky Adély Bartošové, vytvoří si vlastní hrací kartu a
zažijí spoustu zábavy. Čeká na mě i
malé překvapení.
Cena programu 30 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma.
V ceně: lektor, materiál, čaj, prohlídka
MPM.

NOVINKY V MPM

Na modelářské soutěži 11. října
v Náchodě KADEN CUP se na stupně
vítězů postavili i Michaela a Ondra
Vaníčkovi z České Metuje, kteří
navštěvují modelářský kroužek v MPM.
Muzeum zde také mělo historicky
poprvé
prodejní
stánek
s vystřihovánkami.
MPM se zúčastnilo Mezinárodního
modelářského setkání v Rychnově u
Jablonce nad Nisou, kde získalo několik
zajímavých modelů na zápůjčku do
expozice.
První pondělní den v měsíci nás
navštívili klienti polického Domova
důchodců, kteří si prohlédli nejen
výstavu Papírový svět Richarda
Vyškovského, ale i celou expozici
muzea.
V MPM máme nově instalovanou
interaktivní ceduli ve výtvarné učebně.
Bude sloužit především k programům
pro školní a mimoškolní skupiny.
Nově
nabízíme
návštěvníkům
v expozici Muzea wi-fi připojení
k internetu.
Novinky v prodeji: Zámek Žerotínů ve
Valašském Meziříčí, nově vydaný
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře a
dlouho očekávaný zámek v Náchodě,

Na státní svátek 28. října jsme se
rozloučili s první krátkodobou výstavou
v Muzeu papírových modelů. Výstava
představila
Ing.
Arch.
Richarda
Vyškovského a jeho tvorbu za
posledních čtyřicet let. K výstavě stále
běží celorepubliková soutěž ve
spolupráci s časopisem ABC, Centrem
papírového modelářství a rodinou
Vyškovských. (Více na www.abicko.cz.)

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala
panům Majsniarovi a Šimerovi z firmy
GIPSTONE za pomoc při převozu
papírové rotundy sv. Jiří na Řípu
z Prahy do Police nad Metují. Rotundu
dle návrhu milovníka románského
slohu Ondřeje Hejla připravil pan Jiří
Křivohlavý ve spolupráci s firmou
Spidamodels pro Hoby veletrh v Praze.
Rotundu MPM modeláři darovali
k výstavním a propagačním účelům.
Tato papírová rotunda je nevídaným
unikátem.
V nejdelším
bodě
v půdorysu měří po sestavení 3 metry,
v nejvyšším bodě měří 2 metry.
V současné době jednáme o jejím
vhodném
umístění
na
reprezentativním místě.

Na měsíc prosinec připravujeme
workshop techniky quilling, Štědrý
den v Muzeu, komentované prohlídky
na Štěpána.
Tel. 777 828 657, info@mpmpm.cz
Návštěvní doba
9—15 hod. (po–pá)
9—17 hod. (so, ne, svátky)
polední přestávka: 11:30 — 12:00

WWW.MPMPM.CZ

CKV Pellyho domy ve spolupráci
s partnerským městem Świdnica
připravuje poznávací výjezd:

ŚWIDNICA

JEDEN SVĚT PROMÍTAL V
MUZEU

Poděkování také patří pořadatelům
festivalu Jeden svět v Polici nad Metují,
kteří
ve
spolupráci
s Muzeem
uspořádali 14. října projekci finského
filmu „Punkový syndrom“ z projektu
Promítej i ty! a besedu ve výtvarné
učebně v Muzeu. Pozvání na besedu
přijala ředitelka bývalého Sdružení pro
všestranný rozvoj osob s mentálním
postižením Pferda (dnes – podle
nového Občanského zákoníku Ústav)
paní Mgr. Iva Laštovicová, Debaty se
zúčastnila i PR managerka Pferdy,
Vendula Brdičková, která v premiéře
představila novou znělku Pferdy
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SOBOTA 13. 12. 2014

Prohlídka s průvodcem:
historické centrum města,
katedrála sv. Stanislava a sv.
Václava, Kostel Míru/zapsaný na
seznamu UNESCO/. Návštěva
radniční věže s výhledem na
město a okolí. Možnost návštěvy
adventního trhu na náměstí.
Více informací od 10. 11. 2014
v IC a na www.policko.cz
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Galerie výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy

Václav Macháň – obrazy, kresby, grafika

Retrospektivní výstava malíře, jehož hlavním námětovým zdrojem tvorby je kraj, ve kterém vyrostl a do něhož se vrátil.
(přízemí a ochoz, do 9. 11.)

Alžběta Skálová – ilustrace a autorské knihy

Výtvarnice se věnuje především ilustracím pro děti, za které získala již několik ocenění a nominací v soutěžích Nejkrásnější kniha,
Zlatá stuha, Magnesia Litera.
(kabinet kresby, grafiky a fotografie, do 9. 11.)

Náchodský výtvarný podzim
31. ročník přehlídky umění regionu.

Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby (malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
Vernisáž se koná v pátek 21. listopadu v 17 hodin.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Přednáška – středa 26. listopadu v 16 hodin
Hodnoty a nové využití industriálního dědictví

Přednášející, Mgr. Adam Hubáček, pohovoří o rozličných hodnotách technických památek a poukáže na široké spektrum možností nového využití industriálních budov. Různé přístupy zachování jejich památkové hodnoty budou demonstrovány na objektech z
České republiky i ze zahraničí.

Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
sobota 29. listopadu od 14 do 16 hodin.
Čekání na advent

Přijďte strávit příjemné sobotní odpoledne společným tvořením se svými dětmi, které bude inspirováno přicházejícím adventním časem. Děti si mohou nejen něco vyrobit, ale také se něco zajímavého dovědět. Přihlášky posílejte nejpozději dva dny předem na
email vysatova@gvun.cz, nebo na tel. číslo 491 427 321. Prosíme
zároveň o sdělení počtu dětí a jejich věku. Vstupné: 35,- Kč/dítě. Na
setkání se těší Mgr. M. Vyšatová a Mgr. V. Tokoš.
GVUN

Polický měsíčník - listopad 2014 - strana 20

CentrumkulturyavzděláváníPellyhodomyPolicenadMetují
vyhlašuje

ZÁPISnarok2015

KURZYSPOLEČENSKÉHO


TANCEPROMLÁDEŽ
PolicenadMetují


Zápisprobíháod3.do28.11.2014vInformačnímcentru.


Z á v a z n é  p ř i h l á š k y jsoukdispozicivInformačnímcentru
(PO,ST:9,0017,00hodaÚT,ČT,PÁ:9,0015,00hod)

nebonawww.policko.cz

tel.491421501,email:infocentrum@policko.cz



TanečnísebudoukonatvždyvsobotunasálePellyhodomůvPolicinadMetují.
Zahájenívzáří2015.KurzpovedoumanželéPoznarovizČervenéhoKostelce.


K u r z o v n é 1.400Kč/osoba
Záloha700Kčsplatnápřipřihlášenídokurzu.Doplatek700Kčsplatnývúnoru2015 . 


Z v ý h o d n ě n é  k u r z o v n é 1.200Kč/osobapřipřihlášenípáru
Podmínkoujejednorázováúhradaceléčástkyzaobazpáru.

V Broumově bude diskutovat Miloslav kardinál Vlk

me však o přihlášení předem kvůli kapacitě Klášter Broumov pořádat zajímavá shledásálu“, řekla Dana Černotová ze Vzdělávacího ní, konference a diskuse každý rok a vytvoa kulturního centra.
řit tak tradici přitažlivých setkávání.
Součástí listopadové konference je také
Více informací ke konferenci na www.
bohatý doprovodný program. Již 20. září klasterbroumov.cz nebo na dana.cernotoproběhla diskuse s europoslancem Pavlem va@broumovsko.cz, 734 443 161
Svobodou a koncert v klášterním kostele
Dana Černotová
sv. Vojtěcha Zpěv srdce. Další připravovanou akcí je beseda s biskupem Václavem Malým, která
proběhne 7. listopadu v 18.00
v konferenčním sále Kreslírna a
který při této příležitosti bude
od 17.00 v klášterním kostele
celebrovat mši za oběti komunismu a udělí požehnání pro život
v demokracii. „ 10. listopadu dopoledne se koná přednáška pro
KONFERENCE S DOPROVODNÝM PROGRAMEM K PŘIPOMENUTÍ
25. VÝROČÍ UDÁLOSTÍ 17. LISTOPADU 1989
gymnázium a veřejnost na téma
BROUMOV, 10. – 11. 11. 2014
Broumovsko a klášter Broumov
10. listopadu / Sál Infocentra Broumov od 10:00
represích po 2. Světové válce,
PŘEDNÁŠKA pro studenty i veřejnost: Broumovsko a klášter Broumov
v represích po 2. sv. válce.
dále se účastníci konference
10. listopadu / Klášter Broumov, sál Kreslírna od 13:30 do 17:30 *
DISKUSE Česká republika ve škole demokracie I.
ale i široká veřejnost mohou
Vystoupí: MUDr. Roman Joch, RNDr. Alexandr Vondra, Mgr. Jana Šilerová
a RNDr. Jiří Payne.
těšit na koncert u příležitosti
10. listopadu / Klášterní kostel sv. Vojtěcha od 19:00
KONCERT u příležitosti 25. výročí událostí 17. listopadu 1989.
25. výročí událostí 17. listopadu
11. listopadu / Klášter Broumov, sál Kreslírna od 9:00 do 12:30 *
DISKUSE Česká republika ve škole demokracie II.
1989 a program bude zakončen
Vystoupí: PhDr. Miloslav kardinál Vlk, Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.
a Th.D.Miloslav Vašina.
11. listopadu v 17.00 slavnostní
11. listopadu / Klášter Broumov, sál Kreslírna od 14:00 do 16:30 *
DISKUSE Broumovsko – hledání kotev identity pro budoucí rozvoj.
mší celebrovanou Miloslavem
Vystoupí: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Bc. Lubomír Franc,
ThLic. Martin Lanži a MUDr. Jiří Veselý.
kardinálem
Vlkem,“
řekla
11. listopadu / Klášterní kostel sv. Vojtěcha od 17:00
SLAVNOSTNÍ MŠE celebrovaná kardinálem Miloslavem Vlkem.
Černotová.
*
Název konference 1. Broumovské diskuse napovídá ambici
www.klasterbroumov.cz
Vzdělávacího a kulturního centra
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1.
BROUMOVSKÉ
DISKUSE

POŘÁDÁ

VE SPOLUPRÁCI S

FARNOST BROUMOV

MÌSTO BROUMOV

Benediktinské opatství
sv. Václava

PATRNEŘI APRB:

Kvůli omezené kapacitě konferenčního sálu je třeba se přihlásit předem
Kontakt: dana.cernotova@broumovsko.cz, tel.: 734 443 161, 491 521 283

Záštitu nad konferencí převzal místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, hejtman Lubomír Franc,
biskup Jan Vokál a převor benediktinského kláštera Prokop Siostrzonek

A4 KONFERENCE Black

®

Dřevoterm, s.r.o.
Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
Broumovské strojírny Hynčice, a.s.
EKOSPOL, s.r.o. | ČEKO IMPORT a.s.
PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o.
Stěnava CZ, s.r.o. | PIN Studio

Design & Foto: © Jan Flieger � Biograph, 2014

V letošním roce si připomeneme výročí
25 let od událostí listopadu 1989. U příležitosti tohoto výročí pořádá Vzdělávací a
kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci s Děkanstvím Broumov a Městem
Broumov konferenci, která nese název 1.
Broumovské diskuse a jejíž téma zní „Je
naše demokracie dostatečně diskusí? Aneb
čtvrtstoletí ve škole demokracie“.
V první polovině listopadu se tak
v Broumově sejdou význačné osobnosti
společenského života, aby společně s ostatními účastníky a auditoriem diskutovali
nad otázkami týkajícími se demokracie,
např. „Umíme po čtvrtstoletí svobody vést
kvalitní demokratickou diskusi?“ nebo „Dokážeme využít diskusi pro pozitivní změny
na celostátní, regionální i lokální úrovni?“
Téma „demokratické diskuse“ je totiž velmi důležité: kultivovaná diskuse ve svobodném prostředí je pro dobré fungování
demokracie – založené na hledání shody –
nezbytná.
Program konference zahrnuje úvodní
příspěvek každého přednášejícího k danému tématu a následnou diskusi. V broumovském klášteře se tak 10. a 11. listopadu
můžeme těšit na diskusi s kardinálem Miloslavem Vlkem, Alexandrem Vondrou, Romanem Jochem, biskupkou Janou Šilerovou,
Janem Roytem a dalšími zajímavými osobnostmi. „Každý, kdo by se chtěl konference
a diskuse zúčastnit je srdečně vítán. Prosí-

OBEC SUCHÝ DŮL

29. listopadu ve 14. 00 hodin
29. listopadu v 19. 00 hodin
30. listopadu v 17. 00 hodin

POŘÁDÁ dne:
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
KULTURNÍHO DOMU V SUCHÉM DOLE
SEMINÁRIUM A SETKÁNÍ HASIČŮ
Z POLSKA A SUCHÉHO DOLU
ADVENTNÍ VÝSTAVU A JARMARK SPOJENÉ
S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.2.00/13.03911
Název projektu: Rozšíření společenské, kulturní a volnočasové spolupráce
Suchý Důl – Radków v období 2014-2015
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální
rozvoj a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2007 -2013

Znáte velikány světové lékařské vědy? (10. část)

CHRISTIAAN BARNARD – chirurg, který jako první provedl transplantaci srdce

Srdce …Není divu, že si v průběhu století
vydobylo tak významné místo v náboženství,
poezii a próze. Milujete srdcem – nikoli ledvinami či játry – dvěma nepostradatelnými
a daleko složitějšími orgány. Ze srdce také
nenávidíte a mnozí se domnívají, že právě
zde sídlí naše duše. Zamyslel jsem se nad
tím, kolikrát se během svého života smrštilo
a uvolnilo, a je-li skutečně schopno reagovat
na jakoukoliv lidskou emoci. Vložil jsem ruku
do Blaibergova hrudníku, vyjmul jeho srdce
a položil je na misku. Odstranil jsem i jeho
duši?
CHRISTIAAN BARNARD

Christiaan Neethling Barnard

(1922 – 2001) byl významný jihoafrický
chirurg, jeden z průkopníků srdeční chirurgie. Narodil se v Jihoafrické republice. Vystudoval lékařství v Kapském městě (JAR).
V roce 1946 promoval a byl potom praktickým lékařem v malém městě Ceresu. Posléze
pracoval na své Alma mater Groote Schuur v
Kapském městě. Později se dostal do USA a
začal se věnovat kardiochirurgii. Po kratším
období, které strávil v JAR se opět vrátil do
Ameriky. Později se znovu vrátil do vlasti a
stal se profesorem chirurgie v Kapském
městě .

Barnard velmi dlouho přemýšlel o transplantacích srdce. První úspěšnou transplantaci lidského srdce provedl 3.prosince
1967 v Kapském Městě v nemocnici Groote
Schuur Hospitál. Srdce transplantoval "obchodníkovi se zeleninou" Louisi Washkanskymu, který měl srdeční vadu a umíral na
selhání. Srdce, které mu bylo voperováno,
patřilo pětadvacetileté ženě, která se stala
obětí autonehody. Samotná transplantace
byla úspěšná a vyvolala celosvětovou senzaci. Následně se však dostavily komplikace a
pacient po 18 dnech zemřel na zápal plic . Po
provedené transplantaci srdce se stal Barnard dozajista nejslavnějším lékařem světa.
Setkával se se státníky ve všech světadílech,
sám ve svých memoárech popsal několik
"hvězdných vztahů".
Barnard se na transplantaci a výměny srdeční chlopně dlouhá léta připravoval a přes
kritiku morální stránky takového zákroku
v transplantacích pokračoval. Častým problémem byla však infekce. Druhou výměnu
srdce u člověka provedl v roce 1968. Pacient,
kterého operoval byl stomatolog Philips
Blaiberg, po operaci žil 563 dní (přibližně
1 rok a 5 měsíců). Senzaci už světoznámý
chirurg vzbudil spektakulárním úspěšným
zákrokem v roce 1974, kdy umístil dárcovo
srdce vedle srdce pacientova.
První ženou, které prof. Barnard transplantoval srdce byla v dubnu 1969 Dorothy
Fisherová. V 70. letech byly navíc objeveny
léky proti infekci, které ještě znásobily počet
úspěšně provedených transplantací. Dnes je
transplantace srdce krajní možností léčení
těžkých postižení tohoto pro život nezbytného orgánu.
Christiaan Barnard navštívil v září roku
1969 Prahu. Při této návštěvě obdržel od
pražského medailéra a akademického sochaře Milana Knoblocha pamětní medaili.
Barnard byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů nejen jako transplantolog, ale
i jako osoba, která dostává nejvíce dopisů
od svých fanoušků. Byl třikrát ženatý. První
manželku si vzal roku 1948. Druhou ženou
byla o 28 let mladší, se kterou se oženil roku
1970. Naposledy potřetí se prof. Barnard

oženil v roce 1988 (rozvod proběhl v roce
2000), která byla o celých 50 let mladší.
Barnard zemřel o nedělním ránu 2. září
2001 v Pafosu na Kypru. Příčinou smrti byl
astmatický záchvat . Celý život trpěl artritidou , která mu občas komplikovala život při
operačních výkonech.
Barnard napsal řadu lékařských pojednání týkajících se srdečních chorob a jejich
léčby a autobiografii. Mimo jiné k nim patří:
Chirurgie nejčastějších vrozených srdečních
vad (1969), Můj život lékaře a člověka (1969).
P. S.: V Československu se pracovníci Institutu klinické a experimentální medicíny
(IKEM) v Praze připravovali systematicky k
první transplantaci srdce již od poloviny sedmdesátých let minulého století. Po experimentálních transplantacích srdce u psů a po
návštěvě pracoviště Standfordovy univerzity
byl vypracován program s cílem transplantace srdce u člověka. Následovaly rozsáhlé přípravy, po nichž se na pracovišti IKEM uskutečnila první transplantace srdce u člověka dne
31.1.1984. Jednalo se o první transplantaci v
zemích východního bloku. V roce 1993 byla
v IKEM provedena stá transplantace srdce.
V současnosti jsou v České republice transplantace srdce úspěšně prováděny v Praze a v
Brně.
Přední český kardiochirurg Prof. MUDr.
Jan Pirk - přednosta Kardiocentra a Kliniky
kardiovaskulární chirurgie –se svým týmem
do současnosti uskutečnil ke dvěma stům
transplantací srdce. Začínal v roce 1972 v
nymburské nemocnici, od 1. října 1974 pracuje v IKEMu. Během lékařské praxe vykonal
sám či spolu se svým týmem více než 7 000
operací srdce. Srdce transplantoval např. režiséru Juraji Jakubiskovi, nejstaršímu příjemci
tohoto důležitého orgánu v Česku. Nejčastější
věta, kterou od pacientů po úspěšné transplantaci slýchává, je: „Pane doktore, takhle
dobře se mi už léta nedýchalo!“ Jako známý
běžec běhá maratony, půlmaratony a další
běhy na dlouhých tratích.
Při zpracování textu byly využity podklady z odborné literatury a internetu.
Připravil František Janeček
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Světci k nám hovoří …
SVATÝ MARTIN – biskup, římský voják, poustevník

KDO BYL SVATÝ MARTIN

Svatý Martin z Tours byl římský voják, poustevník a biskup v Tours. Stal se jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších svatých a patří mezi
první nemučedníky, které církev označila za svaté. Je zakladatel prvních klášterů ve Francii. Svou
misijní činností horlivě potíral pohanství a obracel
lidi na křesťanství. Můžeme ho díky tomu označit
za význačnou osobnost, která spoluvytvářela duchovní základy Evropy.
Narodil se roku 316 nebo 317 v římské provincii Panonie ve městě Samaria (dnes město
Szombathely v Maďarsku). Martin dostal své jméno po bohu války „Martovi“, protože jeho otec, vysloužilý voják, si přál, aby se jeho syn vydal v jeho
šlépějích. Rodina se záhy odstěhovala do severoitalské Pavie, kde Martin prožil většinu svého
mládí. Zde se také seznámil s křesťanstvím, které
ho velmi přitahovalo. Rodiče však jeho zálibu nesdíleli, a tak na přání otce vstoupil v 15 letech do
armády. Přestože ho vojenský život nepřitahoval,
plnil své povinnosti odvážně a odpovědně, a tak
byl povýšen na důstojníka a přeložen k císařským
gardistům. Kolem roku 334 byl převelen k posádce v dnešním Amiensu ve Francii, kde strávil většinu svého vojenského života.
Martin žil podle křesťanských zásad i v armádě a ke svému sluhovi (otroku) se choval jako
k bratru. Dobrotu jeho srdce dokazuje i skutek milosrdenství, který se přihodil v roce 335 u jedné
z městských bran Amiensu za velmi chladného
zimního večera. Martin se vracel na koni do tábora a u městské brány ho polooděný žebrák žádal o
almužnu. Protože Martin u sebe neměl peníze ani
jídlo, vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil ho
mečem napůl. Polovinu dal žebrákovi, aby se alespoň trochu zahřál. Legenda dále vypráví, že Martin další noc spatřil Ježíše, oděného půlkou jeho
pláště, a slyšel, jak říká: „Tímto pláštěm mě oděl
Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“ Scéna dělení pláště patřila po celá staletí k nejznámějším a
nejoblíbenějším světeckým motivům umělců.
Po těchto událostech se Martin nechal konečně pokřtít. Brzy nato ukončil svou vojenskou
službu, protože se v jeho očích nedala spojit
křesťanská a vojenská služba. Pak se odebral se
do Poitiers, kam ho přitahovala osobnost biskupa Hilaria, který se stal jeho učitelem a velkým
vzorem. Tam také přijal nižší svěcení a stal se tzv.
exorcistou. Martin toužil po skromném životě
poustevníka a rozhodl se šířit křesťanství mezi pohany. Vrátil se do rodné Panonie, kde však narazil
na překážky, vyvolané zmatky a spory v katolické

církvi. Odebral se tedy do Itálie, kde žil v ústraní
jako poustevník. Situace v církvi se dále vyostřila,
a proto se rozhodl využít pozvání svého učitele a
přítele Hilaria a odešel zpět do Galie (dnešní Francie). Žil jako poustevník zbožným životem a věnoval se modlitbám a rozjímání. Kolem něj se záhy
soustředila skupina dalších křesťanů. Později tak
na tomto místě vznikl slavný benediktinský klášter v Ligugé. Martin na doporučení Hylaria přijal
vyšší svěcení a stal se knězem. V té době prý vykonal několik zázraků, včetně oživení dvou lidí, a tak
se stal slavným a oblíbeným.
Když pak ve městě Tours zemřel biskup, vzpomněli si místní obyvatelé na Martina a pod záminkou, že má přijít k nemocnému, ho přilákali do
města. Místo toho byl však Martin r. 370 vysvěcen
na biskupa. Legenda vypráví, že se Martin chtěl
schovat v hejnu hus, ale byl objeven a donucen
přijmout svěcení. Husa se proto někdy objevuje
mezi Martinovými atributy. Přestože Martin zastával vysoký církevní úřad, nechtěl se vzdát svého
jednoduchého životního stylu, a tak místo v nádherném paláci žil spolu s několika mnichy v nuzných chatrčích před městskými branami. Později
zde vznikl klášter Marmoutier, který se stal střediskem asketického a kulturního života. Pro svůj
netradiční způsob života byl Martin jedněmi ctěn
a jinými odmítán.
Jako biskup věnoval mnoho úsilí misijním
cestám mezi pohanské Galy a snažil se je obrátit
na křesťanství a rovněž usiloval o mír mezi pohany a křesťany. Stopy jeho činnosti jsou patrné nejen na území diecéze, ale prakticky po celé
Francii a je dochována řada legend a vyprávění o
jeho zázracích. Byla mu zasvěcena spousta kostelů
a jeho jméno nese i mnoho měst a vesnic.
Martin zemřel jako osmdesátiletý stařec na
jedné ze svých misijních cest 8.listopadu roku 397
v Candes. Jeho tělesné ostatky byly po určitých
sporech převezeny do Tours, kde byl tento oblíbený biskup chudých o tři dny později za veliké
účasti lidu pohřben do krypty, nad níž byla záhy
postavena kaple a ještě později velkolepá bazilika.
Město Tours se díky Martinovi stalo oblíbeným
poutním místem. Místo však bylo několikrát poničeno, nejprve v 16. století hugenoty a o dvě stě let
později velkou francouzskou revolucí.

SVÁTEK A KULT SVATÉHO MARTINA

Svátek svatého Martina připadá na 11.listopad, což je výroční den světcova pohřbu v Tours.
Svatý Martin je uctíván římskokatolickou církví,
anglikánskou církví, církvemi luterskými i církví
pravoslavnou. Je patronem vojáků, jezdců, kovářů,
vinařů, cestovatelů, chudáků a žebráků, vězňů, domácích zvířat a hus a úrody na polích. Jako svého
patrona si svatého Martina vybrala Francie, rodné
město Szombathely v Maďarsku, brazilské Buenos
Aires, diecéze Rottenburg – Stuttgart a Mohuč.
Svatému Martinovině po celém světe zasvěceno
na čtyři a půl tisíce kostelů a kaplí. Nejvíc je jich
v Evropě, především ve Francii. Velmi oblíbený je
také v Latinské Americe, kde bývá nazýván Saun
Martin Caballero. V r. 2005 Rada Evropy vyhlásila
trasu mezi maďarským Szombathely a Tours za
evropskou kulturní stezku, jejímž cílem je spojit
a ukázat místa spjatá se životem svatého Martina. Vzácnou relikvií je Martinův plášť uchovávaný
v královském paláci v Paříži. Jméno Martin patří
též k oblíbeným jménům.

ATRIBUTY

Svatý Martin bývá zobrazován na koni ve
zbroji římského vojáka. Jako atributy se objevují
meč, plášť, žebrák, pohár, biskupská mitra a berla.
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SVATÝ MARTIN V PRANOSTIKÁCH

Jen málo světců je v našich pranostikách zastoupeno tak hojně jako právě svatý Martin, což
svědčí o mimořádné oblibě tohoto patrona v lidovém prostředí. Kolem svatého Martina přicházejí
velmi často první sněhové vločky jakožto předzvěst blížící se zimy – přeneseně tedy „svatý Martin přijíždí na bílém koni“. Podle počasí v tento den
předpovídali naši předkové, jaká bude nadcházející zima. Podívejme se tedy na bohatství lidové
slovesnosti našich předků:
• Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
• Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima
levná, je-li jasno, bude zima tuhá.
• Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude
v něm celý měsíc ležet.
• Na svatého Martina slunečno – dlouhá zima,
• O Martině po ledu – o Vánocích po blátě.
• Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
• Má se jako husa o Martině.
• Půjde-li husa přes led o Martině, bude se po
něm ještě dlouho procházet.
• Chodí-li husa na svatého Martina po ledě, bude
se o Vánocích koupat.
• Martin víno šenkuje, Kliment a Kateřina
koštuje.
• Na svatého Martina se mají péci martinské
buchty, aby kamna v roce nevypověděla službu.
• Na svatého Martina, drž se, synku, komína.
• Na svatého Martina, zahřeje jen peřina.
• Dnem svatého Martina u nás zima začíná,
• Martinské hříbě a tele nebývají dobré.
• Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká
se dlouhá a tuhá zima.
• Na stromech a révě do Martina listí – tuhá zima
přijde, buďme si jistí!
• Radost Martina je husa a džbán vína.
• Martin-li se mlhami odívá, mírná zima
obyčejně bývá.
• Martinův led pod vodou hned.
• Na svatého Martina jiskra do vína.
• Na svatého Martina pláče husí rodina.
• Udrží-li led na Martina vůz, udrží na Vánoce
sotva hus.
• Na svatého Martina husa nejpěkněji zpívá (na
pekáči).
• Svatý Martin usedá s díkem u teplých kamen.

DALŠÍ SVATOMARTINSKÉ TRADICE

O svatém Martinu končila obvykle čeledi služba. Čeledíni a děvečky dostávali roční plat. Někteří
si sjednali další rok práce u dosavadního hospodáře, jiní si odcházeli hledat novou službu. Každopádně to byl důvod k oslavě, a tak mnozí ze svého
ročního platu značnou část hned utratili. Na svatého Martina se také ochutnávalo první, tzv. svatomartinské víno z nové úrody. Tradičním pokrmem
byla svatomartinská husa a pekly se martinské
podkovy, sladké rohlíky plněné mákem nebo povidly. Na mnoha místech se konaly svatomartinské poutě nebo posvícení. V některých zemích se
v předvečer svátku svatého Martina zapalují ohně.
V alpských zemích, hlavně v Bavorsku, mládež
přestrojená za čerty tropí různé žerty a výtržnosti.
V katolických oblastech Německa, v Rakousku a
v severozápadních oblastech Holandska se tento
svátek slaví průvodem, v jehož čele jede muž na
koni, představující svatého Martina. Svatomartinské akce se v současnosti konají i v mnoha větších
městech po celém Česku.
Při zpracování textu byly využity podklady
z odborné literatury a internetu.

František Janeček

Co se jednou stalo...

Suchodolský kovář Karel Petr, kterému také známí říkali „Kalašmíd“, byl člověk, který nikomu nedal pokoj, byl samý
šprým a legrace, ale dovedl také legraci
přijmout. Tím se stal populárním. Bylo
mu jedno z jakého stavu kdo pochází, jen
když si mohl z něho vystřelit.
Jednou v neděli po obědě šli kolem
kovárny továrník mladý Pelly s akademickým malířem Luňáčkem. Tohle duo bylo
známo tím, že dovedli vedle sebe ujít i několik kilometrů bez jediného slova. Když

přišli na úroveň okna, kovář zabouchal a
kývnutím je zval blíž. „Co blázníš, vždyť
to je továrník Pelly a malíř Luňáček“, povídá žena, ale na to kovář nereagoval.
Když otevřel okno, jeden z nich se
ptal: „Co si přejete, pane mistře?“ „Ale
mám takovou početní hádanku a nemohu
to rozluštit.“ Když ho vyzvali, aby pověděl
jakou, odpověděl: „ Prosím jich, kolik jsou
dva prdy a dvě kuličky?“ Oba se na sebe
podívali a kroucením hlavy dali najevo, že
to nespočítají. A kovář zvolal: „Čtyři kusy,

vy volové!“ a zavřel okno. Jeho žena se šla
pak podívat dozadu k potoku zjistit, jak
na to reagují, poněvadž šli do Ticháčkova dvora, jak chodívali na Hvězdu. Jeden
druhého poplácával po zádech a strašně
se chechtali.
Ze Sborníku zápisů událostí, zvyků,
památek apod. pro členy Vlastivědného
kroužku při JKP v Polici nad Metují ( sešit
3 vydaný v září 1979)
vybral František Janeček

… se s Vámi dnes chceme podělit o zážitky z návštěvy v polské Swidnici. Pravidelně 2x do roka Vás na stránkách PM „bereme s sebou na návštěvu“ – „kamarádíme
se“ s Mateřskou školkou ve Swidnici již
několikátý rok. Tentokrát se naši předškoláci vypravili za svými polskými kamarády
do Polska a letošní návštěva (stejně jako
všechny předešlé) měla zajímavý, originální
program:
Ráno 16. října nás přivítalo mokré, mlhavé a zašedlé. Nevadí – děti nasedly se svými učitelkami do autobusu, a už se jelo. Ve
Swidnici nás čekalo milé přivítání a pro případ, že by někoho z nás cesta neúměrně vyčerpala, také sladké občerstvení – upečené
dobroty od maminek polských dětí. Jakmile
jsme nabrali síly a energii, prohlédli jsme si
jednotlivé třídy a v každé jsme dostali dárky
na uvítanou od dětí, které nás přivítaly ta-

nečním programem - a pak, že se malé děti
nedomluví?! Následovala návštěva Mládežnického domu kultury. Tady jsme si mohli
vyrobit zvířátka, ovoce – co kdo chtěl – do
keramických mističek z hmoty, kterou pro
nás měli předem připravenou – mouka, sůl,
voda a barvivo. (Chuťově nic moc, ale výrobky byly krásné). Paní lektorka nás provedla po Domě do jednotlivých místností,
kde probíhají zájmové kroužky – dramatický, pěvecký, taneční – baletní, kroužek pro
modeláře – modely letadel, aut apod. Polské
děti zde mají možnost uložit si své výrobky
a pomůcky pro práci na příště.
Další program s dětmi probíhal v mateřské škole – tentokrát jsme měli možnost
se s dětmi blíže seznámit a poznat, jak se
ve školce chystá taneční program pro návštěvu. Snažili jsme se porozumět polskému jazyku, domluvit se s polskými dětmi,

zjistit, jak se jmenují. Vyzkoušeli jsme si
novou pohybovou hru s kolíčky, kterou určitě vyzkoušíme i doma ve školce v Polici.
Touto činností nám dost vyhládlo, takže polévka a řízek s kaší a salátem byli vynikající
vzpruhou. Čas ale letí a nám nezbylo, než
předat našim hostitelům poslední dárečky
a nastalo rozloučení. Naší veselou náladou
se nakonec nakazilo i počasí, protože přestalo pršet a odpoledne na nás místy jukalo
sluníčko!
P. S.: Po návratu a cestě autobusem jsme
se vraceli do školky, než si pro nás přišly
maminky a tatínkové – umýt si ruce, napít
se, vyčurat… Naše koupelničky se rozveselily novými ručníčky, za které děkujeme a.s.
VEBA. Dostali jsme jich 120 v hodnotě téměř 5.400 Kč. Děkujeme!
Vaše paní učitelky a pan učitel MŠ na sídlišti

Dne 8. října 2014 proběhl ve Střední
škole propagační tvorby a Polygrafie Velké
Poříčí historicky první křest literární prvotiny talentovaných studentů školy. Svoji
společnou knihu představil začínající básník Tomáš Kábrt a autor povídek Václav
Remeš. Knížku velmi zdařile ilustroval další student Michal Rejzek. Slavnostní křest
proběhl ve zcela zaplněném školním výstavním sálu a jeho součástí bylo autorské
čtení úryvků samotnými tvůrci, doprovázené kytarovými skladbami v podání Matěje
Flégla. Tomášovy křehké lyrické básně a
Václavovy napínavé povídky publikum dojaly i pobavily. Symbolického křtu se ujal ředitel školy Mgr. Rudolf Volhejn. Nechyběla
ani autogramiáda knihy, o kterou projevili
spolužáci opravdový a nelíčený zájem. Jako
malou ochutnávku připojujeme dvě malé
ukázky z této zbrusu nové a pozoruhodné
publikace.

Začervenala se a vzápětí se usmála.
„A úsměv také,“ řekl.
„Nechte toho. Raději si zajděte k doktorovi, aby
vás vyšetřil. No, vždyť víte co.“ Otočila se a odcházela.
„Stavte se někdy!“ zakřičel za ní.
„Možná,“ ozvalo se.

Za noční mrazivé mlhy natrhám ti kopretiny,
tak protančíme kecky nebem plným satelitů
a pak dobrodružstvím se zavrtáme do peřiny
a nebo procházet se budem v nočním tichu.

Z polické mateřinky…

Slavnostní křest knihy

Václav Remeš – Analogový muž

„Nechtěla jsem tak moc. Ale když vy jste mi nedal jinou možnost!“ Podívala se na něj se zvednutým obočím. „Dobrý?“
„Asi ano, i když mi bude ještě chvilku trvat, než
to rozchodím.“ Podíval se jí do očí. „Víte, že máte
krásný zelený oči?“

Tomáš Kábrt – S tebou

Za záclonkou zapadajícího slunečního svitu
s tebou každým milujícím trampským dnem
a spolu pozorovat jak kreslí airbusy v letu,
prosím, ať už jsi, kde jsi, dnes večer pojď ven.

Otupíme smýšlení tím výborným trnkovým,
co rozmazluje naše polibky nikdy neskončené,
pak vydáme se po žluté k dávným souhvězdím,
až probudím tě v Paříži v posteli bíle povlečené

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Základní umělecká škola informuje…
• Podzimní úspěch žesťových komorních souborů

Junior Brass: kategorie 1

Již tradičně se každý podzim účastní žáci žesťového oddělení
naší ZUŠ celostátní soutěže komorních souborů v severomoravské
Vidnavě.
Tento školní rok se připravovaly na soutěžní klání tři soubory,
které před nekompromisní porotou obstály velmi dobře a vybojovaly několik cen.
Již dvě desetiletí patří naši trumpetisté, hornisté, barytonisté i
tubisté k republikové špičce a 16. října svými vynikajícími výkony
opět potvrdili, že patří mezi ty nejlepší i v komorní hře.

Štěpán Kopert
Doubravka Čápová
Tomáš Hruška

1. cena + absolutní vítězství

trubka
lesní roh
baryton

Mini Brass: kategorie 0
Matyáš Rosa
Míša Kohlová

trubka
lesní roh

2. cena

Všem souborům moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěšných vystoupení !

• Pozvání na adventní koncert
Srdečně vás zveme v pondělí 1. prosince do Kolárova divadla,
kde od 18 hodin uspořádáme ADVENTNÍ KONCERT, který připravili mladší žáci a kromě sólistů se v něm představí dětské pěvecké
sbory i nejmladší dechové a smyčcové orchestry a žáci taneční přípravky.
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Infocentru v Pellyho domech.

• Adventní koncert Bigbandu na náchodském zámku

V pátek 28. listopadu odjede náš Velký dechový orchestr, zvaný
Bigband, do Náchoda, kde na zámku již tradičně od 18 hodin vystoupí na Zámeckém adventním koncertu.
(ZUŠ)

Baby Brass: ktegorie 0
Josef Hlaváček
Eliška Jirmannová

1. cena

trubka
lesní roh
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Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater
Po téměř tříměsíčních prázdninách se
ve středu 24. září opět sešli ve Velkém sále
Pellyho domů posluchači Polické univerzity volného času, aby zahájili podzimní semestr. Po úvodním slově paní starostky Idy
Jenkové vystoupil žák polické ZUŠ Jakub Krtička se svou baskřídlovkou, aby přítomné
potěšil skladbou Dale W. Eymanna Pochod
matadorů.
Pak se již ujal slova hlavní lektor přednáškového odpoledne pan prof. RNDr. Jan
Žďárek, Dr.Sc., vědecký pracovník Ústavu
organické chemie a biochemie AV ČR, entomolog, vysokoškolský pedagog a autor
velmi obsáhlé, ale neméně zajímavé knihy
Hmyzí rodiny a státy. A právě hmyzí spole-

čenstva byla tématem přednášky. V úvodu
pohovořil o jednotlivých formách sociálního soužití společensky žijícího hmyzu a pak
se již věnoval některým vybraným představitelům těchto společenství, jejich chování,
rozmnožování a péči o potomstvo. Tak jsme
nahlédli třeba do života ploštic, vrubounů,
pavouků nebo vos. Ve druhé části pak probral dosti podrobně snad nejzajímavější
organizované společenství hmyzu, tedy
společenství včel, kterých je na světě na
20 tisíc druhů. A člověk nevzdělaný v této
oblasti s údivem sledoval vyprávění pana
profesora o tom, jak včely žijí. Jestliže je ve
všeobecném povědomí, že ve včelím společenství žijí královna, dělnice a trubci, pak se
najednou dovídáme, že to společenství je
mnohem složitější. Že dělnice nejen sbírají
pyl a nektar, ale že každá dělnice v průběhu
svého života prochází celou řadou „profesí“
– uklízečky pro úklid plástových buněk, kojičky, která krmí mladé červíčky, stavitelky,
která připravuje materiál pro stavbu plástů,
létavky, skladnice, která odebírá létavkám
nektar a přeměňuje jej na med, strážkyně
vchodu do úlu, topičky a ventilátorky, které udržují teplotu v úlu v neuvěřitelném
rozpětí jednoho stupně a dokonce i funebračky, zajišťující úklid mrtvých jedinců.
Z časových důvodů jsme, bohužel, nemohli

vyslechnout ještě část o dalším vysoce organizovaném společenství – o mravencích.
I tak je nutno říci, že pan profesor dokázal svým poutavým vyprávěním dokonale
posluchače zaujmout a pokud by se mělo
vystoupení známkovat, jistě by to byla
známka výborná. Za zmínku rovněž stojí, že
pan profesor v následném dopise paní starostce, vystavuje výbornou známku i nám
posluchačům. Citát z dopisu: „Vystoupení
v Polici byl pro mne nezapomenutelný zážitek. Nejprve mne překvapilo, kolik lidí se
u vás pravidelně účastní setkávání s lidmi,
kteří se s nimi chtějí podělit o své zkušenosti či vědomosti z různých oborů lidské činnosti a pak ta soustředěná pozornost, s níž
vydrželi sledovat mé půldruhé hodiny dlouhé vyprávění.“ Více slov jistě není třeba.
Již o týden později, 1. října, navštívil
posluchače další zajímavý host – sestra
Doubravka, příslušnice Kongregace sester
Matky Božího Milosrdenství, jinak také
nazývané Faustynky (podle duchovní zakladatelky Faustyny Kowalské). Na úvod
ovšem opět zazněla opět hudba. Tentokrát
přišli žáci ZUŠ v početnějším zastoupení a
pan učitel Čapek nám představil a posléze na klavír i doprovodil celou pětici hráčů na dechové nástroje. Nejprve zazněly
dvě Intrády skladatele J. I. Linka, Intráda J.
Pecelia a Allegro od A. Corelliho v podání
Josefa Hlaváčka (trubka) a Elišky Jirmanové (lesní roh) a poté následovaly skladby
Prelude od M. A. Charpantiera, Pochod pro
dánského prince od J. Clarka, skladba Alla
te desca (anonym ze 17. století) a Bagatela (anonym z 19. století) v podání tria
Štěpán Kollert (trubka), Tomáš Hruška
(tenor) a Doubravka Čápová (lesní roh).
Jejich výkon byl samozřejmě odměněn
velkým potleskem.
Poté převzala mikrofon sestra
Doubravka. Na úvod poblahopřála přítomným ke Dni seniorů a pak již následovalo vyprávění o její cestě ke Kongregaci a o práci v ní. Sestra Doubravka,
vlastním jménem Lenka Mazancová, je
polická rodačka. V Polici navštěvovala
základní školu, ale také Základní uměleckou školu a po maturitě na broumovském gymnáziu odešla studovat

do Opavy na Slezskou univerzitu. Zde se
poznala s mladými praktikujícími katolíky,
kteří ji vlastně nasměrovali k další cestě.
Po skončení studií působila krátký čas jako
promovaná učitelka na základní škole, ale
záhy se rozhodla vstoupit do Kongregace
sester Matky Božího Milosrdenství v Krakově. Zde prošla třemi stupni řeholní formace
(postulát, noviciát a juniorát) a zde také složila 2. srpna 2014 věčné sliby. Následoval
návrat do České republiky, do Dvora Králové, kde od roku 1994 Kongregace rovněž
působí. Kongregace se zde věnuje činnosti
především v oblasti sociální, v oblasti charity. Sestry zde pracují např. jako pastorační
asistentky, vyučují náboženství, starají se
o mládež, spolupracují s klubem seniorů
a pod. Prosté a milé vyprávění skončilo a
posluchači se mohli rozcházet s dobrým
pocitem, že na světě jsou ještě lidé, kteří se
nestarají jen o své sobecké zájmy, často na
úkor ostatních občanů, ale dokáží naopak
lidem ve svém okolí nezištně pomáhat.
Ve středu 8. října jsme pak přivítali
na půdě PUVČ paní Jaroslavu Janečkovou
s dalším dílem oblíbeného seriálu z historie
hudby. A aby té hudby nebylo málo, z polické „zušky“ nás přišla pozdravit Alenka Justová a s tradičním klavírním doprovodem
pana učitele Čapka zahrála Romanci C. E.
Saint- Saense a Sonátu e-moll (Adagio) od
B. Marcella. Odměnou za její hezké vystoupení byl velký potlesk.
Pak jsme již pozorně naslouchali slovům
přednášející paní Janečkové. Tentokrát si

jako téma vybrala českou hudbu v období klasicismu, tj. zhruba v období
let 1750 – 1820. V tomto období byl
život ovlivněn významnými změnami
společenskými, jako byla francouzská
revoluce nebo zrušení nevolnictví a
to mělo své dopady i v oblasti umění.
V českých zemích v rámci Rakousko
- uherské monarchie to nebyla doba
příliš příznivá pro hudební umění a
proto velká část tehdejších českých
hudebních umělců, skladatelů či pedagogů opouští zdejší stísněné poměry a
emigruje do ciziny, kde se stávají významnými šiřiteli českého hudebního
umění. Jsou zde skutečnými osobnost-
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mi, které se stýkají nebo dokonce přátelí k opeře Oberon od Pavla Vranického. Závě- pro nás jistě připraví další zajímavé pokras řadou slavných hudebních velikánů této rem nezbývá než paní lektorce poděkovat čování hudebního seriálu.
doby, jako byli Haydn, Mozart či Beetho- za hezké odpoledne strávené s hudbou. Ale
Václav Eichler, posluchač PUVČ
ven. Z velké škály těchto umělců vybrala není všem dnům konec a paní Janečková si
přednášející několik typických
představitelů a o těch pohovořila podrobněji. Patřil k nim Jan
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SPOLEČNÉHO
Václav Stamic nebo Jiří Antonín
Benda, kteří působili v NěmecSTRAVOVÁNÍ, TEPLICE NAD METUJÍ
ku, Antonín Rejcha, který se
pohyboval mezi Bonnem, PaVÝUČNÍ LIST
říží a Vídní, Jan Ladislav DuČÍŠNÍK, BARMAN; KUCHAŘ; KUCHAŘ, ČÍŠNÍK
sík, který svou stopu zanechal
ve více evropských zemích
(Německo, Holandsko, Belgie,
MATURITNÍ ZKOUŠKA
Francie, Anglie), Pavel VranicHOTELNICTVÍ
ký či Leopold Koželuh, které
GASTRONOMIE – nástavbové studium
dobře poznala Vídeň nebo vewww.zajimavaskola.cz
lice plodný skladatel Josef MysPŘIJĎTE
NA
NÁVŠTĚVU!
DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ:
liveček, který svými skladbami,
zejména operami (napsal jich
více než 20!), uchvátil Itálii
tak, že si zde vysloužil titul Il
divino Boemo – Božský Čech.
V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN, PO DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU
V rámci výkladu jsme vyslechli
i dvě hudební ukázky – Dusíkovu klavírní sonátu a předehru

GASTRODEN 21. 11. 2014 OD 8 DO 17 HODIN

Druhý projektový workshop
V úterý 7.10. 2014 proběhl v Sále Josefa
Čapka v Hronově už druhý workshop k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královehradeckém kraji,
do kterého je zapojena Střední průmyslová
škola v Hronově.
Workshopu se účastnili žáci základních
škol regionu i firmy, které se školou úzce
spolupracují. Žáci tak měli možnost seznámit se s výrobními programy Wikovu MGI
a.s. Hronov, Veby Broumov a firmy Mesa
Parts, s.r.o Vysokov. O prezentaci firem byl
velký zájem a aktivní žáci byli odměněni
drobnými reklamními předměty.
Hlavním programem workshopu byla
však prezentace dosavadních úspěchů
projektu a prezentace volnočasových aktivit. Účastníci měli možnost prohlédnout
si novou učebnu robotického pracoviště
v budově Střední průmyslové školy Hronov,

vidět „robota“ při práci a seznámit se s činností stroje. V Čapkově sále jsme představili nabízené volnočasové aktivity a zájemci se mohli do kroužků přihlásit na místě.
Jako motivace jim posloužily ukázky prací
účastníků kroužků v loňském školním roce.
Všechny zaujal robot, který předvedl,
co všechno ho mladí
programátoři loni
„naučili“. Od října
pracuje kroužek robotiky v Náchodě a
Stárkově, v Hronově
na průmyslovce se
na své účastníky těší
lektoři kroužku programování CNC, konstruování 2D a 3D a
kroužku elektroniky
a programování.
Pracovní odpoledne se vyvedlo a
věříme, že se líbilo

všem, kteří do Hronova zavítali. Těšíme se,
že se s některými uvidíme na kroužcích pořádaných v rámci projektu a později se potkáme třeba u nás ve škole.
Mgr. Jana Maslikiewiczová - SPŠ Hronov

GYMNÁZIUM
BROUMOV
pořádá

29. 11. 2014 (sobota)

9.00 - 12.00

tel. 491 521 276; mob. 731 159 961

www. gybroumov.cz

Během dne otevřených dveří si můžete prohlédnout školu a získat informace o studiu.
Mimo den otevřených dveří je možno si prohlídku školy domluvit individuálně.

Předpokládané podmínky přijetí do čtyřletého studia:

a) Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka.
b) Při stanovení pořadí uchazečů se bude také přihlížet k prospěchu na základní
škole.
K přijímacím zkouškám budou pořádány přípravné kurzy.
Bude otevřena jedna třída s 30 žáky.

Předpokládané podmínky přijetí do osmiletého studia:

a) Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka.
b) Při stanovení pořadí uchazečů se bude také přihlížet k prospěchu na základní
škole.

K přijímacím zkouškám budou pořádány přípravné kurzy.

Bude otevřena jedna třída s 30 žáky.
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né - služby

Přehled oborů: polygrafické - výtvar



Tiskař na polygrafických strojích/Polygrafická technologie – studijní obor
moderní tiskové technologie, příprava a funkce tiskových strojů,
zpracování a zušlechťování tiskovin











Tiskař na polygrafických strojích/Operátor tiskových technologií – učební obor
tisk na ofsetových, digitálních, tamponových a sítotiskových strojích
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Kadeřník/Vlasová tvorba – učební obor
dámský a pánský střih, účesová tvorba
m
afie - jednoleté studiu
erční grafika a fotogr
Reprodukční grafik/Kom
rů)
obo
ch
ch a maturitní
(pro absolventy učební
obrazu a textu
rava, písmo, integrace
fotografie, výtvarná příp



Dny otevřených dveří

so 22. 11. 2014 od 8 do 12 h.








Aranžér/Interiérový a propagač
ní design – učební obor
dekorační práce pro propagaci a
bytové interiéry

st 10. 12. 2014 od 14
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Reprodukční grafik pro média/Reprodukční grafik – studijní obor
předtisková grafická příprava, multimediální prezentace
a tvorba www stránek
uška)
í obor (talentová zko
gační design – studijn
tví
nic
tav
výs
Grafický design/Propa
,
fika
gra
afie, fotografie, užitá
kresba, malba, typogr

od 9 do 17 h.
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pá 21. 11. 2014



do 17 h.

st 14. 1. 2015 od 14 do 17 h.



SŠPTP Velké Poříčí, Náchodská 285
p.cz/web: www.ssptp.cz
telefon: 491 485 041/e-mail: ssptp@sspt
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Unie rodičů při ZŠ a MŠ v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na
tradiční

ve dnech 28.11. - 29.11.2014 v malé tělocvičně základní školy
Program:
• pátek

28.11. od 1500 do 1700 hod. příjem a prodej věcí

• sobota 29.11. od 800 do 1500 hod. příjem a prodej věcí
výdej neprodaných věcí

Nevyzvednuté věci propadají ve prospěch bazaru!
Na Vaší účast se těší UR při ZŠ a MŠ Police nad Metují
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Než se úplně ponoříme do palety barev letošního většinou hřejivého podzimu,
dovolte nám malé ohlédnutí za uplynulým
létem.
Slunné dny jsme si během prázdninových měsíců snažili co nejvíce užívat. Příjemné odpoledne jsme strávili na zahrádce
restaurace „65“ při kávě nebo pivu, přičemž
někteří také neodolali nabídce domácích
škvarků, která nás nakonec inspirovala
k vlastní výrobě téhle pochoutky přímo
v Domově.
Velké poděkování patří zaměstnancům
kavárny na Letní terase v Pellyho domech,
kteří byli tak moc hodní a vstřícně nás přijali už v dopoledních hodinách. Ačkoliv srpnové počasí nám úplně nepřálo, zabaleni
v dekách jsme si krásný výhled a dobrou
kávu skutečně vychutnávali…
Se svým vystoupením nás také už
podruhé navštívil kouzelník Waldini. Svými
kousky opět překvapoval publikum všech
věkových kategorií.
Na začátku září jsme pak rádi přijali
pozvání na Den otevřených dveří v Domově
důchodců v Tmavém Dole. Prohlídka domova, na zahradě živá hudba, občerstvení

z vlastní kuchyně a vydařené počasí – to vše vstřícný přístup i připravené občerstvení.
Protože mezi všechny činnosti, které
přispělo k velmi příjemně strávenému odpoledni v přírodě Jestřebích hor. Děkujeme. stíhá provozovat naše aktivní důchodkyně
Další každoroční „velkou slávou“ bylo Věrka Kašíková, patřilo také letní seniorské
Suchodolské posvícení. Počasí Suchodolá- cvičení na sportovních strojích na sídlišti,
kům letos přálo a tak jsme i my mohli absol- nedovolila nám zahálet a každou středu si
vovat kraťoučký úsek pondělního průvodu několik obyvatel Domova vyzvedla ke spospolečně s nimi. Nohy ostatních účastníků lečné dopolední rozcvičce…
byly ale přece jen rychlejší než ty naše a tak
Po vzpomínkách na letní akce se velkým
jsme raději zašli do hospody ochutnat třeba skokem přemístíme do blízké budoucnosti
posvícenskou dršťkovou…
se srdečným pozváním na tradiční předváV další hodině naší Seniorské akademie noční výstavu v Domově.
jsme s radostí přivítali pana Petra Kyselu,
Za DD Police nad Metují
který nám přišel „dát lekci“ o dřevořezMgr. Jana Šrámková, ředitelka
bářském umění. I jemu patří velký dík za
přednášku,
navíc
doplněnou ukázkou
rozpracovaných
Domov důchodců
soch a také fotograPolice n. M.
fiemi jeho překrásVás
srdečně zve na
ných děl.
6. října jsme se
pak jeli podívat do
polického
Muzea
papírových modelů.
Zmenšené
stavby
nám
připomněly
ve čtvrtek 27. 11. 2014 od 9 do 17 hodin.
místa, která známe
K vidění budou výrobky z naší dílničky,
z našeho kraje, ale i
připraveno
posezení a malé občerstvení.
z výletů nebo dovolených. Děkujeme za
Obyvatelé a zaměstnanci DD police n. M.
ohromující výstavu,

PŘEDVÁNOČNÍ
VÝSTAVU

o.s. JULINKA, Jeden svět Police nad Metují

Podzimní projekce obrazem

V říjnu proběhla první polovina komorních projekcí úspěšných
jednosvětových dokumentů posledních let z cyklu Promítej i ty!
Akci vždy navštívila dvacítka diváků. Každý večer byl specifický
díky rozdílnosti témat, prostředí i hostů debaty.
Závěrem skautského běhacího dne pro Afriku jsme v klášterním sále promítali Krev v mobilech, milým a ochotným hostem
po telefonu byla novinářka, fotografka a znalkyně Afriky Lenka Klicperová.
V Muzeu papírových modelů jsme se přesvědčili, že punk rozhodně žije! Hosty projekce filmu Punkový syndrom byly zástupkyně o.s. Pferda, které se zabývá všestranným rozvojem osob
s mentálním postižením, a klienti sdružení pracující v náchodské
kavárně Láry fáry.

V restauraci U Peňáka v Adršpachu jsme strávili emocionálně
náročný večer nad silným snímkem Verdikt v Maďarsku, který letos po právu vyhrál hlavní kategorii pražského festivalu Jeden
svět. Tematicky košatou a do noci přesahující debatu s námi zvládla
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romistka, překladatelka a novinářka Karolína Ryvolová, které srdečně děkujeme za návštěvu i trpělivost.
Filmy z cyklu Promítej i ty! si můžete na webu www.pit.cz
objednat k projekci doma, mezi přáteli i pro veřejnost, vždy zdarma!
Marie Hornychová

Mateřské centrum Ma Mi Na
FOTO OHLÉDNUTÍ
ZA ŘÍJNOVÝMI
AKCEMI
3. 10. - dopoledne podpořily maminky s nejmenšími závodníky skautský
běh pro Afriku

INFORMACE:

Pondělní dopoledne - otevřené nejen maminkám s miminky do 1
roku, ale i těhotným a rodičům se staršími dětmi. Přijďte si popovídat, pohrát nebo si společně zacvičit!

Jóga - nejen pro těhotné! Hodiny Míši Plchové nabízíme i pro širokou veřejnost, neváhejte se stavit vyzkoušet, cena 20,-, středa
18-19h v prostorách MC
Nový účet - MC -KB 107-8709350207/0100

Hledáme lektorku kurzů AJ - od začátku roku 2015.

Bohatou fotogalerii aktivit MC a všechny aktuální informace najdete na www.mcmamina.cz nebo facebookovém profilu, srdečně
zveme k nahlédnutí i návštěvě herny!
MC MaMiNa

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
KONJUNKCE MĚSÍCE S URANEM

2. 10. - jsme si užili v hojném počtu odpolední piknikovou drakiádu
pod Klůčkem

4. listopadu v 18. hodin nastane konjunkce Měsíce a planety Uran. Jasnost Uranu dosahuje 5,7 mag. a je tedy na hranici viditelnosti pouhým okem (bez dalekohledu). Měsíc bude
4. listopadu 2 dny před úplňkem a jeho svit nám pozorování
Urana bez dalekohledu znemožní. Máme ale příležitost pokusit se vyhledat Urana za pomoci malého astronomického
dalekohledu nebo turistického triedru. Konjunkce (okamžik
nejtěsnějšího přiblížení) nastane v 18 hodin 8 minut. Měsíc
bude necelé 4 desetiny stupně nad Uranem.
Uran objevil v březnu 1781 amatérský astronom W. Herschel. Planeta v pořadí 7. od Slunce patří společně s Jupiterem, Saturnem a Neptunem k tzv. plynným obrům. Jsou to
planety, které nemají pevný povrch. Rovníkový průměr Uranu
je necelých 52 tisíc kilometrů a kolem Slunce oběhne jednou
za 84 pozemských roků. Kolem Uranu krouží 27 měsíců.

KONJUNKCE MĚSÍCE S JUPITEREM

15. listopadu po půlnoci nastane nápadné seskupení Měsíce, planety Jupiter a hvězdy Regulus v souhvězdí Lva.
Jupiter i Regulus jsou jasné objekty a uvidíme je bez pomoci dalekohledu.

8. 10. - podvečer
jsme v MC zopakovali besedu
Bc. Kristýnu
s
Šturmovou o látkových plenkách;
od října patří středeční dopoledne
Zvídálkovi - kroužku pro předškolkové děti bez maminek

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy. Rovníkový
průměr Jupitera je 143 tisíc kilometrů a kolem Slunce oběhne
jednou za necelých 12 pozemských roků. Jupiter má početnou
rodinu 64 měsíců, z nichž 4 je možné pozorovat malým dalekohledem.

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

22. listopadu v 10 hodin 37 minut SEČ vstupuje
do znamení Střelce,
v listopadu se den zkrátí o 1 hodinu a 19 minut,
6. v úplňku, 14. v poslední čtvrti, 22. v novu, 29.
v první čtvrti,
na začátku listopadu pozorovatelný ráno nad
východním obzorem,
není pozorovatelná,
na večerní obloze nízko nad jihozápadním
obzorem v souhvězdí Střelce,
ve druhé polovině noci na hranici souhvězdí Lva,
není pozorovatelný,
po většinu noci v souhvězdí Ryb,
v první polovině noci v souhvězdíVodnáře
Karel VACEK, - Astronomický klub Police
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Seniorské aktuality...
Za téměř jarního počasí se 15. 10. 2014
zaplnil sál Pellyho domů a těšili jsme se na
hezké odpoledne při setkání Senior klubu Ostaš. Naše předsedkyně H. Pivoňková
představila hosty. Jako první za doprovodu p. uč. F. Čapka ze ZUŠky nám „vystřihl“
náročnou houslovou skladbu od Wivaldiho teprve 7 letý Josef Pospíšil, a tím ho pí
I.Richterová pasovala na HRONOVSKÉHO
PAGANINIHO, s čímž všichni souhlasíme.
Cvičí od 4 let, ale umí = talentovaný, úžasný!
BRAVO Pepíčku! Ať ty jeho skřipky rozdávají jenom radost…
„Diva“, ochotnice po tomto prožitku informovala o úpravách v Kolárově divadle,
výměna sedadel, údajně 1 ks sociálního zařízení, které používal i císař pán, nejen on a
je to nutnost! Tak se budeme těšit…
Paní Květa Belanová, zapálená cestovatelka, odvážná žena mezi nás opět po roce
dorazila až z Peru, jejího druhého „domova“,
abychom poznali zemi nám známou z četby a filmů. Její dokument odhalil mnohé ze
země hornaté, památky Amazonie aj. Cestování autem do téměř 4000 m nad mořem po
úzkých silnicích je HOROR! Něco jako „KOČKODROM“ a pohled na průřezy, strže, děs.
Ale i mnoho pozitivního bylo k nahlédnutí.
Stovky druhů bezkonkurenčních brambor,
zahrádku zdejší paní v době kdy kvetou

jabloně s granátovými plody, květiny,
stromy a usměvaví lidé. Seznámila nás
s rodinou a jejím adoptivním synem,
dnes už téměř studentem, který jí dělá
velikou radost, a k němuž se ráda vrací. Má tu řadu přátel, byla zde už 6 x
těší se na další, kam? Zřejmě opět sem,
mezi své! Smutek na nás dolehl v momentě shlédnutí míst s katastrofálními
následky zemětřesení v roce 1970. V té
době byla výprava našich horolezců
na nesprávném místě, a kamení je navždycky zavalilo. Je zde pietní místo,
památník. I zde jsou nenechavci, tak
jako u nás a odnášejí předměty, prostě
zcizují! Nic jim není svaté. Je to smutné…
O Peru by se dalo psát hodiny, ale
i naše setkání mělo konečnou. Zajímavé dotazy i vyčerpávající odpovědi pí
Květy byly zodpovězeny na výtečnou.
A slib: „Já se k Vám vrátím“ je příslib
ženy, která ví, co chce, a své sny si bezezbytku splňuje. A to jí ze srdce přejeme,
vždyť má kořeny tady od nás.
Prožívejte BABÍ LÉTO fajnově!
Kde nás najdete:
http://www.meu-police.cz/ Sport a volný
čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/

Hana Krejčová

Senior klub Ostaš navštívil PETROF

Tak jako každoročně jsme i letos
uspořádali výlet s datem 30. září 2014.
Cílem = Hradec Králové – exkurze ve firmě PETROF – PIANINA.
Z Police n. M. jsme odjížděli v 7 hodin
ráno za krásného slunečného počasí. V 9
hodin jsme měli v předstihu domluvenu
exkurzi s paní Ivanou Petrofovou ve firmě, a rovněž prohlídku v loňském roce
zpřístupněného MUZEA. Zapomněli jsme
však fotoaparát a díky mému spolužákovi
a jeho ochotě, který bez zaváhání přijel
i s foťákem, který nám zapůjčil, bylo vše
zažehnáno. Mohli jsme vše zdokumen-

tovat. Na nádvoří firmy nás rozdělili do
dvou skupin a tříhodinová exkurze byla
zahájena.
Firma založena již v roce 1864, letos
slaví své 150. výročí vzniku. Tradičním,
a v současné době největším výrobcem
pianin i klavírů v Evropě. S pomocí rodiny se podařilo z malé dílny vybudovat
prosperující továrnu, která vyváží pianina a klavíry do celého světa. PETROF je
firmou rodinou a nynější vedení, to jsou
představitelé 5. generace.
Exkurze je unikátní záležitost, zejména pak průvodce byl znalec. Prová-

zel nás celou výrobou a překvapil nejen
znalostmi přímo geniálními, ale i nezapomenutelnými zážitky. PETROF si vyrábí
podstatnou část polotovarů a součástek
nástrojů sama, v dílně pak vznikají rezonanční desky, količníky, klávesnice, kladívka, struny, kovové součásti aj. Během
celého procesu prochází vše několikanásobnou kontrolou kvality. Muzeum PETROF rovněž zážitek nepopsatelný, kde
nás provázela pí Ivana Petrofová. Obdiv
patřil jednoznačně klavírům, pianinům,
harmoniím, to jsou unikátní perličky
krásného řemesla.
Tato návštěva byla unikátním zážitkem. Přiblížila se dvanáctá hodina, čas
oběda a my odjeli do Restaurace „U Ferdinanda“ v historickém centru Hradce
Králové. Příjemné posezení ve stylovém
prostředí, dobré jídlo i pití nám navodilo
náladu a sílu k další akci.
Prošli jsme si Jiráskovy sady k soutoku Labe s řekou Orlicí k „Hučáku“ kolem
originální architektury Josefa Gočára,
budovy Reálného gymnázia, k Muzeu Východních Čech a tady byl rozchod.
Po dobré kávičce a zákuscích nás čekal nástup k návratu domů do Police n. M.
Všichni jsme byli spokojeni, plni zážitků
a dobrého pocitu z toho, že se náš výlet
mimořádně vydařil.
Helena Pivoňková
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NOVINKY FILATELIE
Osobnosti:
KAREL STARŠÍ ZE ŽEROTÍNA (1564 - 1636)

Námět známky: Karel starší ze Žerotína (15. září 1564
Brandýs nad Orlicí – 9. října 1636 Přerov) byl významný moravský šlechtic, politik, spisovatel a představitel moravského zemského patriotismu.
Byl vychován v českobratrské víře, v dospělosti se stal ochráncem a světskou hlavou Jednoty bratrské na Moravě. Karel se stal
i podporovatelem Jana Ámose Komenského, kterého pověřil sepsáním žerotínské genealogie a v letech 1611-13 financoval jeho
studia v německých zemích.
Postupem času se stal vůdcem stavovské opozice, proto byl
roku 1599 zemským podkomořím Zikmundem z Dietrichštejna obviněn ze zlehčování císařského majestátu a velezrádného
spojení s Francií a falckým kurfiřtem. Obvinění se nezakládalo
na pravdě, což se i v následném procesu prokázalo. Tento proces,
však velmi Karla st. ovlivnil a poté co byl zbaven úřadu, odešel na
několik let do ústraní.
Po bitvě na Bílé hoře (1620), mu bylo jako jednomu z mála nekatolíků nabídnuto, že smí zůstat na svém panství. Především jeho
zásluhou se podařilo přesunout tiskárnu Jednoty bratrské z jeho
tvrze v Kralicích nad Oslavou do polského Lešna a její knihovnu
do Vratislavi. Roku 1629 dobrovolně odešel do exilu, na Moravu a
do Čech však dále jezdil. Od roku 1633 žil v Přerově, kde i zemřel.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě červené, hnědé, žluté a okrově
zelené

Bouquet „A“

Námět známky: Autorem známky Láhev vína s kyticí v trychtýři je Jiří
Slíva.
Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupóny. Na 9 hlavních kuponech a dvou postranních k
datu vydání vytištěn plameňák pijící ze sklenice vína.
Nominále je zastoupeno písmenem „A“, které odpovídá ceně
za vnitrostátní obyčejné psaní - standard do 50 g dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Podle časopisu Filatelie a webových stránek www.ceskaposta.cz/
cz/filatelie zpracoval S. Plachta

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Den pro Afriku IV. – Běh pro Afriku

Již čtvrtým rokem se naše skautské středisko připojuje ke sbírce
„Postavme školu v Africe“, která je pořádána organizací Člověk v tísni.
Vybrané peníze putují do Etiopie, kde se za ně staví již šestnáctá škola.
A tak i díky našemu příspěvku pomáháme plnit etiopským dětem své
sny.
Letošní ročník jsme se rozhodli trochu obměnit a kromě obcházení s kasičkami po městě jsme zkusili i rozhýbat mládež pro dobrou věc.
A podařilo se, pořádali jsme Běh pro Afriku a zapojili do něho všechny
věkové generace. Celý běh se konal v areálu polického kláštera a jeho
nejbližším okolí. Dopoledne přišli běhat děti z okolních mateřských
škol. Jejich úkolem bylo proběhnout tajuplnou chodbou kláštera a na
nádvoří pak stavěly model školy z roliček toaletního papíru, které si
předem namalovaly ve školce. Dopoledne i odpoledne také přišli běhat žáci z polické základní školy. Nejprve se ve škole, případně od nás
na místě dozvěděli o tom, jak se žije dětem v Etiopii. Ty totiž často ani
do školy nechodí, a když ano, tak nemají školní pomůcky, sedí na zemi
a ve třídě jich bývá třeba i sto.

Každý z běžců dostal kartičku a na té jsme mu zaznamenávali
počet uběhnutých okruhů. A aby mělo běhání i další smysl – kromě
zdravého pohybu, obešli zástupci z našeho střediska sponzory. Díky
jejich příspěvkům děti každým uběhnutým kolečkem vydělaly 5 Kč na
stavbu školy v Etiopii. Nasazení pro běh bylo obrovské, děti si porovnávaly mezi sebou, kdo kolik uběhl koleček a kolik tím přispěl na stavbu škol. Někteří hned po vyučování přišli běhat znovu a tak bylo kolem
kláštera neustále živo. Odpoledne se už zapojili i dospělí – ti si předem
určili, kolik přispějí do kasičky za každé uběhnuté kolečko. Na závěr
dne dorazili i běžci z polické sportovky, kteří u nás zakončili páteční
trénink. Po ukončení běhu pokračoval Den pro Afriku projekcí filmu
“Krev v mobilech“, který byl promítán v rámci podzimních projekcí,
připravovaných organizátory festivalu Jeden svět.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům, díky kterým jsme mohli Běh pro Afriku uspořádat. Jejich finanční příspěvky
pomohly hned dvakrát. V první fázi dokázaly rozhýbat polickou mládež pro dobrou věc a v té druhé pomohou dětem v Etiopii zajistit
vzdělání a tím možná i lepší budoucnost pro jejich zemi.
Náš dík, patří také všem, kteří s dětmi na běh dorazili i samotným
běžcům. Po pátečním běhu jsme
vše sečetli a spočítali. Podařilo
se vyběhat 2065 koleček a celkem se na stavbu škol (i s kasičkami z města) vybralo 13 654
Kč.
Děkujeme ještě jednou
všem, kteří se k nám nestavěli zády a pomohli dobré věci.
Více informací o celém projektu
můžete nalézt na: http://www.
skolavafrice.cz . A fotky z pátečního dne ve fotogalerii polických
skautek na www.beruskyy.rajce.
net .

Za skautské středisko
Hana Mazancová
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PO STOPÁCH ČACHTICKÉ PANÍ

T.J Sokol Police nad Metují děkuje touto cestou paní Jitce Hrubé za organizaci a
uspořádání výletu „Po stopách Čachtické
paní“, který se konal v sobotu 11. 10. 2014.
Aby nám cesta autobusem do 300 km
vzdálených Čachtic lépe ubíhala, připravila
si pro nás paní Hrubá poutavé vyprávění
na téma „Alžběta Báthoryová a její život na
základě historických faktů“, „Vznik pověsti o
krvavých koupelích“ a „Nevinná či vinná?“.

V místní restauraci, vyzdobené vkusnými malbami, jsme poobědvali.

Potom následovala prohlídka muzea,
kostela a čachtického podzemí.

Po příjezdu do Čachtic, plni informací,
jsme navštívili zrekonstruovaný hrad s nádherným výhledem do krajiny.
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Závěr
nabitého dne jsme strávili
ochutnávkou vín v
místním polnohospodářském
družstvu,
kde nám charismatický průvodce udělal
krátkou přednášku o
historii a tradici zdejšího vína.
Za krásně připravený a zorganizovaný
výlet děkují účastníci
zájezdu a
TJ Sokol
Police nad Metují

Šarmantní osobnost
roku 2014 vyhlášena!

Český rozhlas Hradec Králové spolu
s Českým rozhlasem Dvojka vyhlásil začátkem října v magazínu o životním stylu
Śarm devatenáctý ročník celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost.
Kdo se přiřadí k osmnácti osobnostem
minulých let ,kterými byli například Marek
Eben, Zdeněk Svěrák, Jan Petránek, Jiřina
Jirásková, Karel Gott nebo například loňský vítěz Václav Větvička, závisí na vás .Do
konce roku čekáme na vaše tipy na šarmantní osobnosti za rok 2014 na adresách
sarm@rozhlas.cz nebo Český rozhlas,
Havlíčkova 292, 50101 Hradec Králové.
Navrhovat charismatické osobnosti můžete i formou sms zpráv, a to tak, že napíšete sarm, uděláte mezeru, připíšete vámi
navrženou osobnost, a to vše odešlete na
číslo 736304030.
Každý týden jednoho z vás za zaslaný
tip odměníme. Koncem roku bude z navržených jmen vytvořen žebříček deseti
nejšarmantnějších, pro které budete moci
hlasovat do března roku 2015.
Všechny tipy automaticky postupují
do losování o deset hodnotných cen, hlavní
cenou bude i tentokrát LCD televizor.
Vyhlášení výsledků celostátní rozhlasové ankety bude na galavečeru 10. dubna v královéhradecké Filharmonii, odkud
Český rozhlas odvysílá přímý přenos na
stanici ČRo Dvojka, ČRo Hradec Králové a
ČRo Pardubice.

Soňa Neubauerová
manažer komunikace
Český rozhlas Hradec Králové

Vážení spoluobčané,
místní organizace ČSSD děkuje
všem voličům, kteří přišli k volebním
urnám a podpořili naše kandidáty.
Ve volbách jsme získali opět 3 mandáty. Našim zastupitelem i nadále
zůstává Marek Plný a nově jste dali
důvěru Mgr. Karlu Nývltovi a Karlu
Klimešovi.
Ještě jednou děkujeme MO ČSSD

Zóon politikon čili o komunálních volbách
V parafrázi na slova paní Müllerové ze
Švejka můžu prohlásit: „Tak jsme si zvolili
zastupitelstvo!“ Myslím si, že nemá smysl se
zamýšlet nad tím, zda jsme si zvolili zastupitelstvo „dobré“ či „špatné“ – už vůbec ne teď,
pár dní po sečtení hlasů a nejspíš ani na konci volebního období, protože toto zastupitelstvo je tím, které bylo zvoleno a tečka. Své
přesvědčení, zda bylo zastupitelstvo dobré
či špatné, můžu vyjádřit při dalších volbách.
V posledním čísle časopisu Náchodský
SWING v článku „Jak zvolit co nejlépe“ Jaroslav Špulák píše: „A nový kandidát? […]
Je důležité též zjistit, jaký má morální kredit. Podstatná je jeho finanční situace, neboť je-li mizerná, může z něho příležitost
udělat zloděje.“ Trochu mě ta věta vyděsila,
protože jsem si ji dešifroval jako radu: volte raději bohaté a mocné, protože jsou hůře
korumpovatelní. Osobně si nemyslím, že by
existovala přímá úměra mezi finanční situací jedince a mírou jeho zkorumpovatelnosti.
Naštěstí na prvním místě Jarda zmiňuje morální kredit kandidáta.
Chvíli jsem trochu záviděl členům politických stran, kteří – podle mé představy
– mají volbu zjednodušenou: své vize a přesvědčení veřejně prezentují svým členstvím
ve straně a tuto stranu také volí.
Takže kudy vedla moje cesta k výběru kandidátů, které jsem nakonec zvolil?
Snazší to u mě měli kandidáti, které osobně
znám. Anebo ti, kteří jsou nějak veřejně činní. Taková ta věta: toho člověka znám a vím,
co dělá a jak se veřejně angažuje.
Prvních cca patnáct kandidátů jsem našel celkem bez potíží. Věřím, že jsem zakřížkoval takové lidi, ze kterých příležitost zloděje neudělá (a doposud neudělala), a kteří
chtějí něco udělat pro město a jeho rozvoj.
A mnozí z nich to dokázali už svou prací
v minulých čtyřech letech. Jenomže zastupitelstvo má 21 členů a mně scházelo šest
křížků. Najednou jsem si uvědomil, že ač je
Police městečko malé, kde by se všichni měli
znát, spoustu lidí neznám. Prostě neznám –
tedy neumím si ke jménu kandidáta přiřadit
jeho tvář nebo jakýkoliv skutek. Doposud
jsem vybíral „ideální sestavu zastupitelstva“
racionálně. Teď získávala navrch iracionální
stránka věci: tenhle mě hezky zdraví, tenhle
mi jednou v hospodě řekl, že jsem debil, tahle se na mě vždycky hezky usměje apod.
Uvědomil jsem si, že tímhle způsobem se
můžu dostat do zcela absurdní situace. Třeba si vzpomenu, že tahle učitelka mi dala ve
škole poznámku, kterou jsem si nezasloužil,
a proto ji nebudu volit. A tenhle policajt mi
kdysi dal pokutu… A došla mi jedna docela
závažná věc: kandidátky nezávislých sdružení mající svůj plus v tom, že nejsou nijak
svázáni s existující politickou stranou, toto
vyvažují mínusem, že jsou hůře čitelné. Od
zavedené politické strany zhruba vím, kam
její politika směřuje, ale sdružení nezávislých jsou víceméně tabula rasa. Přesto
v komunálních volbách drtivě vítězí. Proč?
Protože naše politická scéna je nemocná.
Václav Klaus jednou prohlásil: „Na počátku

devadesátých let jsem byl od havlistů nepřetržitě poučován, že po desetiletích komunismu potřebujeme hlavně morálku. Já jsem
jim naopak říkával, že potřebujeme hlavně
trh.“ Podle mě p. Klaus – nechtěně – přesně
definoval nemoc naší politické scény: absenci morálky a preferování trhu. (Když si
vzpomenu na prezidentské volby a nejrůznější přiznávání politiků, kdo všechno a jak
je chtěl zkorumpovat, vychází mi, že se stali
tržním artiklem bez morálky.) A lidé věří,
že nezávislí jsou více morální a méně tržní,
protože nejsou navázáni na politické strany.
A to samozřejmě vítězí nad horší čitelností
budoucího „politického“ směrování – a nezáleží na tom, zda města, kraje, státu nebo
EU. Ale pro mě osobně byla v okamžiku křížkování kandidátů důležitější lepší čitelnost

budoucího směřování a tak jsem těch posledních několik křížků udělal u kandidátů
politické strany, která je mému pohledu na
svět nejbližší, ač v mnohém s její politikou
nesouhlasím. Ale nebylo to pro mě volení
menšího zla, protože zlo zůstává zlem, ať je
sebemenší. A nebyla to ani volba jména známého nebo toho, kdo mi strčil do schránky
propisku nebo zapalovač se svým jménem.
Už Aristotelés si všiml, že člověk je tvor
víc politický než společenský, jak mi nedávno připomněl jeden kamarád. Občas mám
pocit, že je více zóon politikon než zóon logikon či zóon logon echon. Ale to se už dostávám strašně daleko od Polické radnice a
komunálních voleb.
Pavel Frydrych

Fenomén - Polická škola

Když se řekne Polická škola, představí
se zejména těm starším dvě šedě omítnuté
propojené budovy na Komenského náměstí
naproti kostelu Nanebevzetí Panny Marie.
Dnes je jedna z nich v novém béžovém kabátě a z obou se ozývají tóny krásné hudby,
byt´jsou to tóny žáčků, kteří se v muzice zdokonalují.
Mně se však honí hlavou vzpomínky na
pěkná školní léta strávená právě tady. Ta
škola, a teď si už nepamatuji, zda se jmenovala „Měšťanka“ nebo „Devítiletka“, chce to
nahlédnout do zažloutlých vysvědčení, nám
dala do života zásluhou výborných kantorů
pevné „grunty“ a zdravý náhled na život i
přes to ,že tehdejší ministr školství profesor
Nejedlý, dnes už legenda, se přičinil o zmatky ve školství a nevzpamatovává se školství
dodnes z jeho reforem? Všechno, co jsme
tu prožili, se mi táhlo hlavou, když jsme se,
Poličáci, před školou sešli dne 28.9.2014
za účasti paní starostky Idy Jenkové, pana
Bořka, ředitele základní umělecké školy,
paní učitelky Blažkové, u příležitosti výročí stého narození pana učitele Karla Petra.
Byl to velký muzikant a znamenitý člověk,
a v té škole nás učil milovat hudbu a jí rozumět. Vidím ho, jak s housličkami pod paží
chodil mezi lavicemi a tam, kde hlásky při
zpěvu trochu zaskřípaly, zahrál do ouška
žákovi, který trochu falešně zanotoval. Mně
se to stávalo často a pan učitel s úsměvem
řekl: Ďouče, poslouchej housle. Já vím, že
sem ráda chodíš, snaž se. A já jsem se tedy
snažila, seč mi to hlas dovolil.
A tak na té škole, která je teď nejen školou hudební, je umístěna pamětní deska,
připomínající, že tady náš pan učitel Karel
Petr dlouhá léta působil. Vzpomínal na něho
také jeden jeho nadaný žák, kterému jsme
tehdy říkali Vašek Hybš. Dnes , také školený
panem učitelem, proslavil své rodiště Polici
a je významným hudebníkem a známým dirigentem.
Pak nás pan ředitel Bořek pozval do školy, do hudebního salónku (kéž by se trochu
nafoukl) a tam nás čekalo překvapení. Pěvecké soubory paní učitelky Blažkové (Pramínek, Studánka) se rozezvučely krásnými

písněmi národními i židovskými a finskými
za klavírního doprovodu pana učitele Čapka. Máme tu, můžeme s pýchou prohlásit,
pokračovatele započaté práce! Vzpomínali
jsme na nacvičování národních písní, řemeslnických písní, třeba „Na cukr na kafe“ a
radost nám udělaly i zachované nahrávky
dětského souboru pana učitele Petra . Také
jsme si zkusili zazpívat některé písničky,
třeba Tovačov, Tovačov, Tovačovský zámek
nemohu má milá zapomenout na tě, jednou
zapomenu, po druhé vzpomenu, po třetí má
milá slzy mě polejů …Nádherně zněly i sborové písně v angličtině, připomínající postižené – neslyšící nebo nevidící: Can you her
me, can you see me ….,
Kdo se chtěl seznámit s historií Dětského pěveckého sboru v Polici nad Metují a s
jeho zakladatelem a sbormistrem, mohl si
zakoupit publikaci Karel Petr 1914 – 1981,
která spatřila světlo světa, jak je uvedeno
v tiráži na konci publikace,zásluhou firmy
Hauk a města Police nad Metují.
Bylo to pěkné odpoledne, strávené
v ZUŠce mezi lidmi, naladěnými na stejnou
strunu. Hudba lidi spojuje a učí je být vnímavější ke všemu, co nás obklopuje.
A tak při tom všem vzpomínání se nám
ve škole zjevili páni učitelé: milý a laskavý
pan učitel Baudyš, pan učitel Šeda s průpovídkou blboune nejapný, Kopřiva, Čapek
neboli Márník, Hejlek, u něhož byli kluci
samí indiáni. A samozřejmě nemůžeme zapomenout na paní učitelku Brožovou, která
na naše přání zpívala francouzskou hymnu,
samozřejmě ve franštině, k nemalé radosti
žáků, protože tak ztratili část vyučovací hodiny. No a paní učitelka Casková neboli Canda nás učila vařit a jiným domácím pracím , i
když se s nimi sama potýkala.
Stánek Základní umělecké školy v Polici nad Metují je důstojným pokračovatelem
všeobecně vzdělávací školy , ze které vzešlo
mnoho osobností zapsaných do její historie
a historie města. Ať to byli vzdělanci či dělný a řemeslný lid , ti všichni přispěli k tomu
čím dnešní městečko je, a čím žije. Přejme si,
ať vzkvétá k radosti naší i těch, kteří přijdou
po nás.
Jarca Seidelová
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Moje letošní léto - vzpomínání - 2014

Loni, žel, moje oblíbené roční období –
léto - silně zhořklo. V jeho vrcholu odešla
po 59 letech, co jsme se poznali, do nenávratna, moje žena. Jezdívali jsme nejprve
s dětmi na Vysočinu, do Humpolce, místa
jejich předků a zejména do mého rodiště,
Police nad Metují v broumovském výběžku. Vraceli jsme se sem se ženou i v našem
stáří.
I letos jsem se vypravil do míst svého
mládí, krásné přírody, kterou jsem tenkrát
poznával, jak na výletech se svými rodiči,
tak záhy jako malý skautík. A když nás nacisté rozpustili, pokračovali jsme zdatně ve
foglarovském čtenářském klubu „Ochránci
Polických stěn“ v pohnuté protektorátní
době. V naší malinké klubovně bývalého
altánu v zahradě měšťanského pivovaru, jehož sládek byl pan Weigel, tatínek jednoho
z nás, členů klubu, Jardy – dnes významného aktéra divadla Járy Cimrmana , jsme
mimo jiné uchovávali obrazy A.B. Svojsíka
a R. Baden-Powella, jež se nám podařilo
zachránit před Gestapem. Občas jsem přinesl i skautský oddílový prapor, který jsme
schovali při likvidaci Junáka u nás doma.
Před klubovnou jsme vztyčili třímetrový
totem a postavili foglarovský oznamovatel. Případné problémy nacisty zakázaného ovoce jsme si nepřipouštěli. Cvičit jsem
tenkrát chodil do místního Sokola, který zakázali o pár měsíců později. Mimochodem,
cvičitelem nás kluků byl, dle mého tehdejšího soudu dost přísný a náročný – Vojta Kvapil – dnes vím, že to dělal excelentně.
S divadlem a besídkovým účinkováním
jsem se seznámil již v mateřské školce u
řádových sester v klášteře, později v obecné škole a v polickém ochotnickém spolku
Kolár, jako student pak na náchodském
gymnáziu. S hudbou jsem začínal hrou na
housle u paní ředitelky kůru polického kostela, paní Anny Veselé, zpěvem v slavném
Petrově (zeti pí Veselé) školním sboru a po
válce jako mladistvý druhý tenor v partě
tehdy polického pěveckého sboru Hvězda,
dirigovaného panem učitelem Bohumilem
Krtičkou. pojmenovaného podle významné
místní lokality v Broumovských stěnách.
Po válce to byl zejména skauting, Fanderlikova Lesní škola, jež mne pro skauting
dokonale napumpovala, vedl jsem doma
vlčata a později skautský oddíl i s rovery.
S Vendou Hybšem, dnes slavným kapelníkem, jsme měli dokonce skautskou kapelu,
kde jsem šumařil na heligonku a klarinet.
Maturita a odchod na universitu však padly
současně do éry další likvidace skautingu,
tentokrát bolševické. Moje mládí vázané
na rodný kraj, bylo rozhodně plné hezkých
a smysluplných zážitků.
Nicméně budování bolševického socialismu v roce 51 s mým domovem zamávalo doslova tragicky. Otcova kloboučnicko-kožešnická živnost byla přímo smrtelným
hříchem pro budování plánovaného hospodářství, otec a bratr tudíž na mnoho let
v kriminále, maminka nepřežila vazbu v
hradecké věznici, z dalších příbuzných teta,

Fanynka Langnerová, 2 roky ve vazbě, matčin bratr Eda, soudce, zemřel po 11 letech
v Leopoldově. Já po čtyřech semestrech
z Karlovy university narukoval do PTP, ostravských dolů. Návraty domů poté značně
rozpačité, rodný dům zkonfiskován, někdo
se mi raději vyhnul, ale jiní mne však nezapřeli.
Prožitky bezpráví a krutosti jsou nesmazatelné, ale časem dojmy a zážitky mládí a později i s vlastní rodinou touhu po návratech domů ono temno přehlušily, takže
jsem i letos v létě zamířil na Policko.
Zahájením byl poslední červnovou sobotu koncert pražských symfoniků FOK již
tradičního festivalu „Za poklady Broumovska“ ve skvostném barokním klášterním
kostele sv. Vojtěcha v Broumově. Na programu Scherzo ze známé Voříškovy symfonie, pak hobojová skladba bratislavského
rodáka, J. N. Hummela a Haydnova symfonie „S vířením kotlů“, jež mám náhodou
na LP deskách. Těchto koncertů, bohatě
navštěvovaných posluchači z široka daleka, bylo letos o prázdninách celkem deset
- jsou pořádány na záchranu dientzenhoferovských kostelů, úchvatných to pokladů
Broumovska, kouta, který před 800 lety
začali zvelebovat břevnovští benediktini.
Stěží lze říci, který koncert byl lepší, vždy
účinkují naši špičkoví umělci s vybraným
programem.
Postupně jsem si přidal i pár koncertů
tamního varhanního léta; snad nejvíc mne
fascinovaly právě polické varhany a skvělá
akustika tamního kostela. Krásný soprán
spoluúčinkující luzné pěvkyně se prostorem chrámu velebně vznášel.
Sté výročí propuknutí I. světové války připomněla polická městská knihovna
besedou nad Deníkem legionáře Jindřicha
Bejla, nedávno vyšlou čtyřsetstránkovou
knihou se spoustou obrázků divizního generála, polického rodáka a bratra mé babičky - mého strýčka Jindry. Pozoruhodné
čtení o bolševické revoluci, sibiřské anabázi
se spoustou obrázků a řadou politologicko-ekonomicko-historicko-zeměpisných poznámek a postřehů o cestě do vlasti. Strýc
Jindra jako člen ilegálního vedení Obrany
národa prošel za protektorátu Petschkárnou, Pankrácí a Malou Terezínskou pevností, válečnému soudu těsně unikl ukončením
války s paratyfem a 48 kg tělesné váhy.
Když se fyzicky zrestauroval, byl v jeho
věku už jako civil pověřen vládou uskutečnit v Moskvě repatriaci volyňských Čechů,
prchajících houfně z komunistické říše. Při
jedné návštěvě z Moskvy u nás doma na můj
dotaz o počátečním úprku Rudé armády mi
záhy po válce jako někdejší voják vysvětlil,
jak Stalin dal povraždit celou generalitu na
čele s Tuchačevským a popsal další tvrdé
reality Sovětského svazu, o nichž se nicméně tehdy úzkostlivě a přísně mlčelo.
Na přelomu prázdnin jsem se před
hvězdeckou Dientzenhoferovou kaplí na
hřebeni Broumovských stěn účastnil v nádherné přírodě poutní mše, celebrované
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břevnovským převorem, P. Prokopem Siostrzonkem. Sluníčko nakonec vykouklo
z ranní mlhy, aby zalévalo přítomné davy.
S přáteli jsem navštívil v renovovaném
adršpašském zámečku nové muzeum našeho horolezectví spolu se zajímavým Sensoriem „Dvanácti smyslů“, inspirovaným
mimo jiné dílem Pansofia J. A. Komenského.
Nutno vlastnoručně ozkoušet! Vřele doporučuji.
V mlýně Dřevíček - mlynářském muzeu
jsme se podívali na dějinně významný proces mletí od zrna až po pečený chlebíček.
Dnes velmi poučné. Mají tam ale samozřejmě též hastrmana i s „mlejnskými“ čerty.
Z výtvarna jsem se účastnil tří vernisáží v polických Pellyho domech a tamtéž
jednak besedy s básníkem, textařem a rozhlasovým redaktorem, Františkem Novotným (Dobré ráno Česko), dále vyprávění
horolezce o drsném putování v drsném
Pakistánu do základního tábora na Nanga
Parbat. Dál se nedostali, to by je tamní postříleli. Brr! Jiný svět! V přednášce místní
historičky o Heydrichiádě a její hrozbě i
na Policko jsem se teprve nyní dověděl, že
rodině Ing. Katschnera, zakladatele první
české tovární výroby bruslí, šlo tehdy o krk.
Měli ale z pekla štěstí, zničili je však později
soudruzi.
Vrcholnou polickou srpnovou událostí
byla u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie tradiční pouť. Náměstí plné atrakcí, ulice plné stánků, mumraje, prezentací a
výstav různých spolků a zájmových skupin
včetně Spanilé jízdy a mohutné přehlídky neuvěřitelných „oldtajmrů“. Nechyběl i
pouťový ohňostroj. Ve skautské klubovně
se výstavkou bohatých dokumentů připomínalo 95. výročí místní skautské organizace. Samozřejmě jsem se sešel s bratry
a sestrami polického střediska, podíval se
na obrazy zakladatelů skautingu, jež jsme
za války přechovávali, sáhl si i na stařičký
oddílový prapor, který přežil rovněž všechny zákazy. Otevřel jsem oddílovou kroniku
v kožené vazbě, jíž jsem kdysi pracně vyzdobil a začal psát prvních asi 30 stránek
počátkem roku 1946. Měli ji před bolševiky dokonce zakopanou v plechové krabici.
Zvláštní pocity.
Navštívil jsem také svého spolubojovníka z naší roty na ostravské šachtě Ludvík,
Jaromíra Mertlíka, který semnou rubal 2,5
roků uhlí, a dnes se svou rodinou hospodaří ve Stolíně u Červeného Kostelce – setkání velmi milé. Jeho paní, naše Ludvíkovská básnířka, která Jaromíra doprovází na
všech našich pétépáckých setkáních, přinesla piškotovou bublaninu a ovocný koláč – nemusel jsem se dát pobízet, bylo to
výtečné. Ukázali mi bohatý zvěřinec s krásnými koníky, voliéry s krásným ptactvem.
Usedlost v obci, ale takřka v lůně přírody.
Rodina, v níž se potomci činí a daří se jim.
Jaromírova paní nezklamala, z kapsáře vytáhla aktuální báseň; prostinká, ale vroucí
slova prosté ženy, prosolená celoživotní
selskou dřinou:

Léto 2014

Po jaru letos rozmarném
dýchlo na nás léto pravé,
vítáme jej v letním, nahonem,
a táhne nás to k řece dravé.
Volnost a příroda je náš cíl,
toulat se krajinou, uvolnit mysl,
smáčet si nohy v potůčku,
to vše má pro nás smysl.
Buď pozdraveno léto,
přicházíš i s deštěm blahodárným,
a občas se měníš v dravý proud,
sledujeme Tě s pohledem kárným,
když nutíš nás si boty zout.
Dík za ta všechna poznání,
za chvíle, co nám je často vrací,
díky za doteky slaného moře,
které se v dálce se starostmi ztrácí.
Na hory, na moře plné mušlí,
smíme jen tiše vzpomínat,
když léta dovrší, srdce nestačí,
každý jsme měl ty chvíle rád.
Hodiny a dny v kalendáři,
vítáme s radostí každý den,
když zdraví a sluníčko slouží,
nemůžem přát si lepší sen.
Až se nám den opět zkrátí
a šero odebere letní pohodu,
nedá se nic dělat, moji zlatí,
ten zákon už měnit nebudu.
Žel, další krajany z naší radvanické roty,
např. kosteleckého Frantu Holého, jeho
jmenovce ze Šonova či Mirka Čápa z Rožmitálu už nenavštívím, ti už na nás koukají
z pétépáckého nebe.
Pokusil jsem se splnit svůj dávný dluh
– v r. 1952, byl jsem tehdy na Ludvíku prvním rokem, v době, kdy otec s bratrem po
lidovém soudu zavřeni ve valdické věznici,
zda před či po smrti vězněné maminky, to
už nepamatuji, ale další příbuzní ve vazbě.
A já jsem tehdy dostal na tábor dopis plný

NAKRMENÍ SVĚTA

Následující věty pronesl Šrí Šrímad A.Č.
Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda po svém
projevu před světovou zdravotnickou organizací v Ženevě 6. června 1974.

útěchy a s nabídkou pomoci od někdejšího
mého gymnaziálního učitele ruštiny, profesora Jiřího Propilka. Dojalo mne to, ale bál
jsem se mu odpovědět a poděkovat za jeho
snahu, protože za mnou přijeli a vyslýchali mne estébáci z Hradce Králové; nevěděl
jsem, zda jsem sledován a nechtěl jsem mu
způsobit případné problémy. Byl to excelentní intelektuál, masarykovec, evangelík,
kterého si vážili všichni studenti. Říkalo se,
že „u prof. Propilka jsme se styděli neumět.“
On ale už v té době byl mimochodem ze
školy vyhozen a šel do výroby. V září 1968
se směl vrátit do školy, za něho se postavili
tehdy mnozí jeho bývalí žáci na čele s Josefem Škvoreckým a Vratislavem Blažkem.
Učil pak opět ruštinu a češtinu, po šesti letech však onemocněl a nakonec ve věku čtyřiašedesáti let zemřel. Další příklad likvidačního bolševického „humanismu“.
Se svým gymnaziálním spolužákem,
Milanem Matěnou, a prof. A. Fettersem,
bývalým kolegou prof. Propilka, jsem se
konečně letos vydal do Lanžova nedaleko
Erbenova Miletína vyhledat hrob pana profesora a alespoň položit na něj kytici díků
a uctění památky a rozžehnout světlo. Dnes
k jeho hrobu přijde jen náhodný bývalý
student. Na zpáteční cestě jsme se stavili
v Jaroměři na kávu, obdivovali na náměstí
skvostný mariánský sloup Matyáše Bernarda Brauna i jeho podařilou bustu z dílny Vl.
Preclíka a naproti hned pamětní desku na
rodném domě s portrétem slavného sochaře, Otakara Španiela, otce našich krásných
mincí a medailí. Nemohli jsme vynechat
jaroměřské městské muzeum, sídlící dnes
v nádherné Gočárově budově někdejšího
Wenkeova obchodního domu. V přízemí a
prvním patře byla zrovna rozsáhlá výstava
ke stému výročí první světové války s bohatou dokumentací – velmi zdařilé! V druhém
patře jsme se poklonili slavným jaroměřským rodákům, úchvatné prezentaci děl již

zmiňovaného sochaře, Otakara Španiela,
dalšího sochaře Josefa Wagnera a Josefa
Šímy, malíře evropského formátu.
21. srpna pořádalo město Police spolu
s dalšími sousedními městy na čele s polickou starostkou, starosty Náchoda, Broumova, ředitelem Veby a polického pana faráře charitativní koncert Police Symphony
Orchestra Pod hvězdami na Hvězdě. Náchodský starosta, p. Birke, úvodem pravil,
že Polickým závidí jednak skvělý orchestr
a jednak paní starostku. Myslím, že to sedělo! Na skalách Broumovských - podle
jiných Polických stěn - před hvězdeckou
turistickou chatou orchestr asi 60 amatérských muzikantů se svými sólisty vyhrával
obrovskému davu okolo 800 set posluchačů, hlava na hlavě… do půl jedenácté v noci
jednu lepší melodii než druhou. Byl jsem
naprosto unesen jejich excelentním výkonem, v přídavku vystřihli slavný Montiho
čardáš s houslovou sólistkou, slečnou Soukupovou, a ještě přidali skvělou Straussovu
polku. Hvězdy letního nebe, zejména Vega,
Altair a Arkturus nad vrcholky smrků nám
vskutku svítily nad hlavou. Druhý den odjeli tito zapálení muzikanti hrát na 10 dní do
Dánska. Byla to dobrá připomínka 46 let od
sovětské invaze. Skvělé aktivity na českém
venkově!
S rodným koutem jsem se rozloučil
na konci srpna návštěvou závěrečného již
vzpomínaného festivalového koncertu, tentokrát houslisty Pavla Šporcla s klavíristou
P. Jiříkovským ve vernéřovickém kostele sv.
Michaela, kam se snad víc posluchačů už
nevešlo. Ani se mi do Prahy moc nechtělo.
Tolik o mých zážitcích ze zapadlého kouta
naší země, kde však občanská společnost
nezahálí, a je tomu tak dobře.
Doc. RNDr. Boža Strauch , CSc,
rodilý poličák, dnes Praha.

Navrhuji, ať lidé využijí pro pěstování
plodin veškerou půdu, která leží ladem. Viděl
jsem tolik neobdělané půdy. Když lidé něco
vypěstují, tak to někdy nahážou po tunách do
oceánu, aby udrželi ceny nahoře. Slyšel jsem,
že tady v Ženevě, když bylo moc mléka, tak
chtěli někteří lidé zabít dvacet tisíc krav, jen,
aby snížili produkci mléka. Tohle se odehrává v lidských mozcích. Ve skutečnosti žádný
mozek nemají. Pokud chtějí získat nějaký
mozek, měli by číst autentickou védskou literaturu, a měli by přijmout duchovní vedení,
a to vedení je jednoduché. Všechna živá těla
závisí na obilí, jehož růst zajišťuje déšť. Deště
přecházejí díky oběti, a ta se rodí z předepsaných povinností. To je, proč jsme započali
toto hnutí, toto zpívání jménem Pána. To je
oběť. A v tomto věku zmatku je možná pouze
tato oběť. To je prostředek k nápravě, k řešení všech problémů. Ale lidé toto řešení nepřijímají. Mají svoje vlastní řešení. Pěstujte si
svoji potravu – všechnu potravu, kterou svět
potřebuje – řádným využitím půdy. Dnes, ale
lidé půdu nevyužívají. Raději opouštějí své

vesnice a zemědělské usedlosti a stahují se
do měst, aby tam vyráběli šroubky a matky.
V pořádku. Tak teď jezte šroubky a matky.
Základním programem Mahátmy Gándhího, bohem daného způsobu života. Prosté
vesnice a usedlosti. To může vyřešit potravinový problém Indie i celého světa. Gándího
program byl velice pěkný – zorganizujte se
do malých vesnic a pěstujte si vlastní jídlo.
Takhle můžete pracovat pouhé 3. měsíce a
přesto dostanete úrodu na celý rok. Tři měsíce práce na celoroční úrodě. A zbytek času
– času, který jste ušetřili, můžete využít pro
zpívání Hare Kršna.
Šríla Prabhupáda
Možná se někomu bude zdát tato myšlenka příliš idealistická, než aby byla reálná, ale byla jsem kdysi navštívit ekologickou
farmu „Kršnův dvůr“, tam žijí lidé naprosto
spokojeně přesně podle myšlenky Šríla
Prabhupáda. Takový klid a souznění s přírodou je v dnešní uspěchané době velkou
vzácností, a je to důkaz, že to prostě funguje.
Markéta Jandová
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Závěr liturgického roku
a doba adventní
Máme tu listopad a letošní krásný teplý
podzim, který nám bylo dopřáno prožít, se
bude chýlit ke konci. Většinu hospodářských
činností již máme za sebou, a pokud ne, tak
možná ještě začátkem listopadu něco stihneme, a pak už může očekávat příchod zimy, v
čele se sv. Martinem. Děti se jistě na sníh již
těší, starší generace daleko raději uvítá husu
nebo lahvičku vína. Třeba si na své příjdou
všichni. Uvidíme. V církvi jsme vstoupili do
posledního měsíce liturgického roku a 30.
listopadu vstoupíme dobou adventní do liturgického roku nového. Na počátku měsíce
jsme prožili Slavnost Všech svatých, kdy jsme
zaměřili naši pozornost a modlitby s poděkováním a prosbou o přímluvu k našim vzorům
ve víře - světcům, skrze které působil a prozařoval na svět Bůh. Poté jsme v křesťanské
naději vzpomněli na zesnulé, kteří svou pozemskou pouť prošli před námi a prokázali
jsme jim službu modlitby a přímluvy. Tato
zastavení jsou pro náš život důležitá jednak
proto, abychom si uvědomili, že nejsme pány
nad životem ani smrtí, a že naše pozemské
bytí má svůj Bohem vyměřený čas, ale také
proto, abychom objevili naději a Boží nabídku na spásu a věčný život. V průběhu tohoto
měsíce nás pak čeká už jenom několik méně
významných památek a svátků a v jeho závěru Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou ukončíme liturgický rok.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. listopadu 2. listopadu -

Slavnost VŠECH SVATÝCH
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ, 31. neděle
v mezidobí (cyklus A)
9. listopadu 32. neděle v mezidobí
11. listopadu - Památka sv. Martina, biskupa
13. listopadu - Památka sv. Anežky České
16. listopadu - 33. neděle v mezidobí, Den
Bible
17. listopadu - Státní svátek - Den boje za
svobodu a demokracii
23. listopadu - Slavnost JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE, neděle
(končí cyklus A)
24. listopadu - v královéhradecké diecézi
SLAVNOST SV. KLEMENTA
I., papeže a mučedníka, hlavního patrona
30. listopadu - 1. neděle adventní (začíná
cyklus B), Svátek sv. Ondřeje
- apoštola
6. prosince Svátek sv. Mikuláše, biskupa
7. prosince 2. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB
v tomto období:

1. listopadu - VŠECH SVATÝCH

yy 8.00 hod. mše svatá
yy 17. 00 hod. mše svatá s nedělní platností,
s výstavem Nejsvětější Svátosti s adorací

2. listopadu
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ

yy 8.00 hod. nedělní mše svatá ve farním
kostele
yy 16.00 hod. bohoslužba ve hřbitovní kapli
s průvodem po hřbitově

Dále jako obvykle:

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

ÚŘEDNÍ HODINY:

yy v úterý a v pátek 15.30 - 16.30 hod.,
yy ve středu 9.15 - 10.00 hod.

DIECÉZNÍ POUŤ

Biskupství královéhradecké srdečně zve na závěrečnou Diecézní pouť
do katedrály Svatého ducha v Hradci
Králové, se slavnostním zakončením
jubilejního roku oslav 350 let královéhradecké diecéze.

Pátek 21. listopadu

18.30 - slavnostní nešpory v katedrále Svatého Ducha
19.00 - 22.00 - soukromá adorace v katedrále zakončená svátostným požehnáním

Sobota 22. listopadu

9.30 - 10.30 - modlitba za diecézi v kostele
Panny Marie
11.00 - pontifikální bohoslužba v katedrále
Svatého Ducha
12.30 - slavnostní shromáždění na Velkém
náměstí
13.00 - 15.30 - doprovodný program
16.00 - Te Deum v katedrále Svatého Ducha,
zakončení pouti i jubilejního roku

Doprovodný program se uskuteční na třech místech:
Biskupská rezidence

Výstavní síň - suterén
13.00 - 15.30 - výstava 350 let Biskupství
královéhradeckého (osobní prohlídka)
13.30 - 14.15 - interaktivní prohlídka výstavy pro malé i velké s průvodcem
14.30 - 15.15 - interaktivní prohlídka výstavy pro malé i velké s průvodcem

Nové Adalbertinum

1. patro Referát pastorace
13.00 - 15.30 - „Otevřené dveře“ v Referátu
pro pastoraci (prohlídka prostor diecézních
pastoračních center)
Farní místnost – učebna - přízemí
13.00 - 15.30 - Dějiny diecéze: kvízy pro
malé i velké
Biskupská knihovna
13.00 - 15.30 - Prohlídka
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„ŽELEZÁŘSTVÍ“
jako u Rotta

Tuto prodejnu vlastnil pan Serafín
Švorčík a i on patří do mozaiky lidí, kteří zanechali výraznou stopu a z paměti
těch dříve narozených, tak není zapomenuta. Kšeft byl na konci Kostelní
ulice a velice dobře vždy zásoben sortimentem. Od stropu dolů visely různé
háky, plechy, pohrabáče, roury, zděře
a řetězy. Dostat zde cokoliv, nebyl pro
pana Švorčíka problém. Doslova RÁJ
PRO KUTILY, dětem to připomínalo
PEKLO, a ty se tu trochu i bály…
Hned za rohem UMRLÉ ULIČKY –
dnes Hvězdecká se nacházely masivní
dveře, bohužel bez zvonku, ale s KLEPADLEM! V patře pak v nájmu PORODNÍ BABIČKA a ta bývala buzena i v noci
k rodičkám.
Jednoho předvánočního večera po
zdařilém účinkování v Koláru se pod tíhou úspěchu a mírně společensky uondaní páni ochotníci vraceli TUNELEM a
o další lumpárnu se postaral náš táta za
asistence p. Jenky zvaného RAJF! Vánoce, svátky klidu a míru za dveřmi, tak
si ten Advent chtěli trochu ozvučit, ať
je změna!
Chopili se klepadla a s vervou
tloukli do dveří. Dlouho se nic nedělo,
přidali, až konečně slyšeli zakašlání a
šouravé, pomalé kroky, staré paní, jak
se přibližuje a v rozrušení volá: “Kdo
je tam, co je, už jdu, co se stalo?“ „Narodil se Kristuspán“ Tuhle JOBOVKU
vyslechla, pánové však vzali „ROHA!“
Byl totiž nejvyšší čas pokračovat v rozjetém TURNÉ! Nátisk měli a noc byla
ještě mladá…
Hana Krejčová

,Balbínka - přízemí
13.45 - Beseda s Ing. Anetou Maclovou: Stáří jako dar a inspirace
Katakomby - suterén
14.00 - 14.45 - Sv. Kliment - patron diecéze (interaktivní program pro malé i velké s
průvodci)

Kostel Panny Marie

Boční kaple kostela
13.00 - 15.30 - Dějiny spásy (rozjímání na
zákl. úryvků z Bible a biblic. scén, ztvárněných pomocí biblic. postav)
Loď kostela
13.30 - 14.15 - Bratrstvo dobré smrti a víra
ve vzkříšení - seznámení s posláním jezuitského řádu a vírou našich předků ve vzkříšení (interaktivní program pro malé i velké
s průvodci)

Kaple sv. Josefa
13.00 - 15.30 - Seznámení s řeckokatolickou církví (průvodce Adrián Kostilník)
Za římskokatolické děkanství
v Polici nad Metují Ing. Jan Troutnar

T.J. Sokol Police nad Metují
uspořádal 4. 10. 2014
veřejnou cvičební hodinku
V polickém Sokole cvičí v různých oddílech 100 dětí. Děti se představily rodičům, kamarádům a široké veřejnosti s tím, co vše se v
Sokole naučily. Máme oddíly karate, všestrannosti, freerunu, lezecký kroužek a cvičení pro
děti. Od letošního září zkoušíme spolupracovat se Základní školou v Teplicích nad Metují,
kde jsme pod hlavičkou Sokola otevřeli nový
oddíl sebeobrany pod vedením p. Domenného
a podle prvních ohlasů je i o tento kroužek
velký zájem.
Na veřejné cvičební hodince vystoupily
děti z oddílů všestrannosti, cvičení dětí a horolezeckého kroužku .

Oddíl cvičení dětí s Martinou

Tento kroužek vede Martina Macounová. Cvičit zde chodí v průměru 15 dětí ve

věku mladšího žactva. Děvčata a chlapci se
naučí základům cvičení na nářadí, zahrají si
míčové hry a secvičují na sokolské slety.
Na cvičební hodince předvedli krátkou
rozcvičku a ukázky hry s míčem, překonávání
překážek a cvičení s obručí.

Horolezecký kroužek

Pod vedením Káti Sadílkové a Tomáše
Hornycha. Do tohoto oddílu chodí lézt cca 20
holek a kluků. Postupně se zde naučí základy horolezectví, pobytu v přírodě a základy
první pomoci. Děti z tohoto oddílu se účastní
i různých horolezeckých akcí a soutěží. Děti
předvedly, jak se dá lézt na umělé stěně a ukázaly, že se nebojí, a zdolávání výšek je pro ně
hračkou.

Oddíl všestrannosti

Tento oddíl vede zkušená trenérka Jitka
Krásná. Trénuje 25 dětí. Kluci zacvičili na
hrazdě, kruzích a mužských bradlech. Děvčata
cvičila na malé kladině a akrobacii. Společně
si připravili ukázku ze soutěže malého TeamGymu, a to skoky z trampolíny.

Na závěr nám dovolte poděkovat Petru
Scholzovi, který cvičební hodinku moderoval,
všem dětem, které vzorně cvičily a sklidily zasloužený potlesk a uznání za předvedené výkony. Rodičům a všem, kteří je přišli podpořit.
Vedení TJ Sokol Police nad Metují touto
cestou děkuje i všem trenérům, kteří se ve
svém volném čase věnují práci s dětmi.
TJ Sokol Police nad Metují

SSK Pedro Police nad Metují

Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují
za podpory MěÚ Police nad Metují
pořádají 5. ročník

sobota 8. listopadu 2014 od 9:00
tělocvična ZŠ Police nad Metují

turnaje se mohou zúčastnit týmy dívek nebo chlapců nebo
družstva smíšená, bez rozdílu věku a výkonnosti, jedinou
podmínkou je docházka na ZŠ
- počet hráčů na hřišti 3+1, v týmu neomezen
- vybavení vlastní, brankář – helma s maskou
- systém soutěže a časový rozpis – podle počtu
přihlášených týmů
- startovné 120,- Kč / tým
- putovní pohár pro vítězný tým, individi ocenění
- přihlášeným týmům budou zaslány propozice a podmínky
účasti
přihlášky do 1. listopadu 2014 písemnou formou,
počet týmů omezen
uveďte kontaktní adresu zástupce týmu, na adresu
jansapetr@seznam.cz
veškeré informace k tomuto turnaji, stejně tak vše o dalších akcích pro
mládež i dospělé, historii a fotky z akcí minulých najdete na
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

přijďte pobejt !

Petr Jansa

yy V uplynulém období městská policie
kontrolovala veřejný pořádek na hřištích a sportovištích. V několika případech řešila porušení veřejného pořádku, zatím jen s domluvou. Nelehké
utkání jsme svedli s dealery jedné firmy, která se zabývá prodejem elektřiny. Její obchodní zástupci jsou verbálně velmi zdatní, v mnohých případech
zejména vůči starším občanům postupují hrubě a využívají nátlakové metody. Snaží se obcházet naši vyhlášku
o zákazu podomního prodeje. K jejich
umravnění a přerušení jejich činnosti
v našem městě a přilehlých obcích pomohl přímý rozhovor s generální ředitelkou pro lidské zdroje této firmy. Jí
za pochopení děkujeme, neboť jsme se
dočkali i osobní omluvy vedení firmy.
Pokud z Vás někdo podobné aktivity
v našem městě zaznamená, žádáme,
abyste nás neprodleně informovali.
Těm, kteří tak učinili v tomto případě,
děkujeme.
yy Díky šikovnosti pana Rutara jsme
osvobodili půlročního kojence, který
zůstal osamocen v zabouchnutém bytě.

yy Zabezpečovali jsme zdárný průběh voleb do zastupitelstva města.

yy Řešili jsme několik sousedských sporů,
řídili jsme dopravu u dopravních nehod, projednávali jsme výtky k organizaci parkování s TJ Spartak. Plnili jsme
několik úkolů vzešlých z technických
porad.
yy Děkujeme manželům Fridrychovým a
Jardovi Mazačovi, kteří se ujali pejsků
z útulku, zakrátko však stav útulku
znovu doplnili další dva nalezenci. Jejich fotografie jsou zveřejněny na webu
útulku a v tomto čísle na str. 8.

yy Závěrem jedna veselá kuriózní příhoda.
Přijali jsme oznámení o tom, že neznámé osoby něco balí a dávají do krabic u
Panenky Marie v Bělém. Na místo jsme
vyjeli společně s policií ČR. U Panenky
Marie se však již nikdo nenacházel, ale
protože jsme měli k dispozici SPZ vozidla a jeho popis, zahájili jsme pátrání po vozidle. Vozidlo jsme objevili na
konci Bělého, když z něho vystupovaly
tři ženy. Ke krádeži sošky Panny Marie
nedošlo, ženy jely na oslavu narozenin
a dostaly za úkol přijet „oblečeny neoblečeny“. A protože jely až z Hradce
Králové, přestrojovaly se u Panenky
Marie a to tak, že se obalily do smršťovací fólie a kolem pasu si daly krabice.
Takto jsme je u vozidla i zastihli. Společná fotografie, o kterou nás požádaly,
ukončila pátrání a celý případ.
Hezké podzimní dny.
Ved. strážník Petr Zima
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Jubilejní 25. ročník Teplicko-adršpašské 33 navštívilo
rekordních 947 turistů

Za ne zcela
jasné předpovědi počasí, propršené předstartovní noci a zamračeném a vlhkém ránu se
v sobotu 20. září uskutečnil 25. ročník turistického pochodu Teplicko-adršpašská 33.
Na startu se letos sešlo 947 účastníků
z celé České republiky, Slovenska a Polska. Nejvzdálenějšího účastníka evidujeme z USA. Více účastníků tento turistický
pochod navštívilo už jen v roce 1981 (982
účastníků) a v roce 1982 (1082 účastníků).
Příchod prvních účastníků na dlouhou
50km byl plánován již od šesti hodin. Mnozí
z účastníků si ještě museli svítit čelovkami.
Největší nápor účastníků nás však čekal
mezi osmou až devátou hodinou. Nyní již
víme, že příští rok musíme prezentaci posílit.
Všichni ostatní účastníci si mohli vybrat
z pěti pěších tras (TA 8, TA16, TA25, TA33 a
letos nově zařazené TA50), a dvou cyklistických tras (CYKLO30 a CYKLO 50)
Všichni účastníci byli na startu vybaveni
drobným občerstvením a propozicemi s popisem trasy a přehlednou mapou. Všechny
trasy byly dodatečně vyznačené naším značením.
Pro děti na nejkratší osmikilometrové
trase jsme navíc zorganizovali dětský pohádkový les. Zatím pouze s pěti zastávkami.
Vodníkem, vílou, čarodějnicí, krakonošem
a červenou karkulkou. V příštím roce tento
pohádkový les chceme ještě více rozšířit a
zdokonalit.
Veškeré trasy, krom trasy nejkratší, vedly přes nejvyšší bod Teplicko-adršpašských

skal – vrch Čáp (786 m.n.m.), kde přesně
v deset hodin proběhlo slavnostní otevření nové rozhledny. Tuto rozhlednu otevřelo Město Teplice nad Metují s přispěním
evropské dotace administrované Svazem
cestovního ruchu BRANKA a Euroregionem
Glacensis.
Na pěších trasách byly počty účastníků
následující:
TA 8 – 256 lidí
TA 16 – 372 lidí
TA 25 – 74 lidí
TA 33 – 168 lidí
TA 50 – 23 lidí
Na cyklo trasách byly počty účastníků
následující:
CYKLO 30 – 40 lidí
CYKLO 50 – 14 lidí
Každý účastník po příchodu do cíle dostal diplom, pamětní medaili a mohl si odpočnout u doprovodného kulturního programu.
Ve dvanáct hodin začalo svítit slunce a
v rámci doprovodného kulturního programu vystoupila country kapela Slaveňáci.
Přesně ve čtyři hodiny odpoledne celému
publiku zahrál Pavel Dobeš. Dlouho nepamatujeme tolik lidí na koupališti. Ihned po
oficiálním ukončení pochodu pak na své
nástroje začala hrát v rámci večerní zábavy
rocková kapela Adept Blues Band. Celý večer se tak nesl ve velkém stylu a věříme že
jste si jej stejně jako celý pochod užili!
Věříme, že na této akci se setkáváte
nejen vy, kterým jde o sportovní výkon na
dálkové trase, ale také vy, kteří tuto akci
pojmou jako kratší procházku s dětmi, kamarády a známými po krajině Teplicko-

-adršpašských skal, zpestřenou bohatým
kulturním programem v cíli pochodu. Na
vás všechny se těšíme příští rok, v sobotu
19. září 2015, nashledanou.
Veškeré informace na www.ta33.cz
Staňte se fanoušky na: www.facebook.
com/TeplickoAdrspasska33
Celá akce by nešla zrealizovat bez města
Teplice nad Metují a obce Adršpach, mediální podpory rádia Český Rozhlas Hradec
Králové, Náchodského deníku, Agentury
pro rozvoj Broumovska a Mikroregionu Policka. Současně by nemohla být zorganizována bez finanční a technické pomoci soukromých společností (Komap Dědov, CDS
Náchod, Continental Horní Adršpach, Penzion Kovárna – Bernard Lainka, Broumovské stavební sdružení – Miroslav Netík, VK
Ložiska Police nad Metují, Tomáš Valenta Stavební dozor.eu, Myška Radek – stavební
firma, Autokemp Bučnice – Věra Kubíková,
Granit Lipnice, Grätz Miroslav – stavební firma, Teplické skály – Martina Tauchmanová,
ZNL - Neoralovi, Zámecký hotel Bischofstein, Pekárny a Cukrárny Náchod, Večerka
– Sádílkovi, Potraviny – Jarmila Kubečková,
Železářství Šošovičkovi). Zvláštní poděkování patří Milanu Brandejsovi, starostovi
Města Teplice nad Metují, za organizační
kroky v rámci doprovodného kulturního
programu v souvislosti s otevřením rozhledny a všem pořadatelům, jenž dobrovolně pomohli zdárnému průběhu akce.
Děkujeme.
Jiři Štěpánek, Michal Řeháček
a Pavel Borna, jako organizační výbor T
eplicko-adršpašské 33.

Sérii dalších zápasů polických fotbalových nadějí zahájili mladší žáci v Hronově
ve čtvrtek 18.září. Po velmi vydařeném 1.poločase, který vyhráli 4:0, utkání nakonec
skončilo 5:1. Branky stříleli naši osvědčení
střelci. Vilda Gavelek se trefil 3x a Kuba Maryška 2x. Stínem utkání bylo zranění Standy
Rubáčka, který má naštípnutý palec. Toto
zranění již jednou měl a způsobil mu jej stejný hráč jako minule – kamarád z hokeje(!)
Mladší přípravka se představila v sobotu 20.září domácím divákům v zápasech
proti Velkému Poříčí, Hronovu a Provodovu.
Všechna utkání byla velmi vyrovnaná a napínavá. V nominaci bylo kromě osmi ostřílených borců mladší přípravky také osm kluků
z předpřípravky“. A zvláště pro ně byli soupeři opravdu velmi zdatní.
Proti V.Poříčí jsme se ujali vedení Jardou
Zemkem, který se trefil z trestného kopu.
Totéž zopakoval ještě jednou, když vyrovnával na 2:2. Nakonec jsme však remízu
neuhájili, v závěru inkasovali 3.gól a divácky
atraktivní penaltový rozstřel se tak bohužel
nekonal.
Proti Hronovu jsme po dvou sólových

akcích Míry Hlaváčka vedli 1:0 a 2:1, závěr
se nám však opět nevydařil a prohráli jsme
2:4.
V zápase s Provodovem se naši hráči
na začátku zápasu dostali do vedení 3:0 po
brankách Míry Hlaváčka, Jardy Zemka a Vaška Valchaře. Soupeř však snížil až na 3:2, aby
nakonec naši výhru 4:2 zajistil svojí druhou
brankou v zápase Míra Hlaváček. Všechny naše branky na turnaji vstřelili obránci,
útočníci si po vzoru některých prvoligových
borců ani neškrtli. A to ani takoví renomovaní střelci, jako je autor osmi gólů z minulého
turnaje Matěj Prouza nebo Matěj Danihel.
Buď se večer dívali dlouho na televizi nebo
před spaním na pohádku
o Šípkové
Růžence.
Svoji premiéru na postu brankáře absolvoval Tomáš Rutar a vedl si velmi dobře.
Je vidět, že specializovaný výcvik brankářů
přináší výsledky.
Po minulém turnaji jsme měli obavy, zda
se neodstěhuje Samuel Friml do Polska, aby
tam nemusel hrát fotbal. Nyní naše obavy
rozptýlil, neboť dle jeho vyjádření zatím na
stěhování nemá peníze a musí nejdříve vy-

dělat tisíc korun.
V ochozech jsme přivítali kromě rodinných příslušníků hráčů i několik příznivců
polické kopané a také jednu velmi vzácnou
návštěvu. A sice čerstvou šedesátnici, paní
Olgu Jarčuškovou. Ta se bohužel dostavila
přesně 14 vteřin před závěrečným hvizdem
rozhodčího při posledním zápase turnaje…
Co k tomu dodat. Naopak svoji chybu z minula (pozdní příjezd na zápasy) napravila
mamka Davida Vlčka, která jej na hřiště přivedla celých 30 minut před požadovaným
příchodem hráčů.
Starší přípravka následující den zajížděla do Machova k zápasům proti Dolanům,
Velichovkám a Machovu. Po řadě omluv nominovaných hráčů v menším počtu, než na
předchozím turnaji. To mělo jednu nespornou výhodu. Rodiče si tentokráte nemohli
stěžovat, že si kluci zahráli málo.
Pod vedením nově sestaveného trenérského dua Tér – Kvapil se naši hráči soupeřů nezalekli a se všemi sehráli velmi pěkné,
napínavé a vyrovnané souboje, podložené
velkou bojovností a výkony na hranici svých
možností. Kromě osvědčených hráčů by-

Fotbalová sezóna pokračuje
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chom chtěli vyzdvihnout výkony Káji a Davida Vlčka či Matyáše Johna.
V utkání proti Dolanům jsme se ujali
vedení zásluhou právě Matyáše Johna, který si počínal jako zkušený, důrazný útočník.
Potom jsme měli ještě několik dobrých šancí
na zvýšení vedení, soupeř však rovněž a Vašek Valchař v naší bráně tak musel předvést
veškeré svoje umění. Soupeř ve 2.poločase
po rohovém kopu vyrovnal a utkání skončilo 1:1. V následném penaltovém rozstřelu
penaltu za naše mužstvo proměnil Jakub
Pivnička a Vašek Valchař. To však na výhru
nestačilo, neb soupeř se trefil třikrát.
V duelu s Velichovkami, ještě na jaře
velmi oblíbeným soupeřem, jsme po střele
z úhlu Jardy Zemka vedli 1:0, druhý gól přidal Matěj Vít, třetí po střele z dálky a chybě
soupeřova brankáře Jakub Maryška a čtvrtý
Tomáš Valchař. Soupeř v závěru snížil na konečných 4:1.
Zápas s Machovem přinesl jako vždy napínavé okamžiky. My jsme sice měli převahu a několik šancí, soupeř podnikal nebezpečné protiútoky, ale stav byl dlouho 0:0.
Potom vstřelil náš gól Matěj Khun, bohužel
trefil přesně zadní výztuhu brány, od které
se míč odrazil ven. Slečna rozhodčí si vůbec
nebyla jista, zda to byl regulérní gól nebo
břevno a po delších dohadech nakonec gól
neuznala. Na její omluvu dodejme, že ani ze
stanoviště trenérů tato situace nešla objektivně posoudit. Diváci, přítomní za brankou,

si však regulérností gólu jisti byli. Poličtí
všichni, machovští někteří, ale přiznali to až
po zápase. Takže Matěj byl ošizen o gól a
následoval penaltový rozstřel. V něm se alespoň částečně ukázala pravda a vyhráli jsme
jej 2:1 po trefách Matěje Víta a Kuby Maryšky. Aby nebylo smolných minut pro Matěje
Khuna málo, tak na něho ještě mladší trenér
zapomněl v průběhu penaltového rozstřelu,
byť ho původně na penalty určil. Jindy drsný Matěj tak opouštěl machovský areál v slzách. Machovským funkcionářům po zkušenostech z tohoto zápasu doporučujeme
instalovat fotbalové „jestřábí oko“, jako měli
pro posuzování regulérnosti branek v Brazílii při Mistrovství světa. Těch pár korun na to
jistě někde seženou.
Zážitků opět spousta a rozsah článku se
pomalu blíží Jiráskovu románu „Proti všem“,
tak o dalších zápasech již jen stručně. Ve
čtvrtek 25.9. mladší žáci doma proti přerostlému Zábrodí 1:5, poločas 1:1, náš gól
Vilda Gavelek. Ve druhé půlce několik velmi
pěkných akcí, zvláště v podání machovské
posily Petra Šolce, ale bez gólového efektu.
V sobotu 27.9. mladší přípravka zájezd
na hřiště Náchod – Babí na zápasy proti
Babí, Zábrodí a Velkému Poříčí.
Proti Babí jsme v úvodu promarnili několik vyložených šancí. Babí nás zato potrestalo vedoucím gólem. Pak již branky
stříleli jen naši. Míra Hlaváček 2x, Matěj
Prouza 2x, Matěj Danihel a Vašek Valchař.

Pokud dobře počítáme, tak 6:1.
Proti Zábrodí jsme se ujali vedení 2:0
brankami Matěje Danihela a Vaška Valchaře. Potom jsme lehkovážně pustili do vedení
soupeře 3:2, aby v závěrečných sekundách
bojovník Míra Hlaváček vyrovnal na 3:3.
V penaltovém rozstřelu byl úspěšný jen Vašek Valchař a nováček ze „Stračího ocasu“
Šimon Vlček a prohráli jsme jej 2:4.
Zápas s Velkým Poříčím byl pro diváky
velmi atraktivní. Ujali jsme se vedení 2:0 a
4:2, soupeř otočil na 4:5, až jsme nakonec
zvítězili 7:5. Za zmínku stojí gól Míry Hlaváčka po kopu z rohu. Nejprve trefil bez přípravy tvrdou ranou břevno a posléze odražený
míč ranou ještě tvrdší napálil pod břevno.
V tomto zápase se Míra trefil ještě 3x. Dvě
branky přidal Šimon Vlček a jednu Matěj Danihel. Předpřípravku na tomto turnaji zastupoval Pepa Hornych a Ondra Klíma.
Neuvěřitelný výkon podával v brance
Tomáš Rutar. Soupeři se několikrát řítili
sami na jeho bránu. Když byli cca 7 metrů
před ní, Tomáš stále sledoval dění na vedlejším hřišti, teprve potom přešel do akce a
gólům stačil ještě zabránit.
O dalších gólech, zápasech, výborných
výkonech hráčů a počínání rodičů nebo rozhodčích raději až v dalším článku, abychom
čtenáře příliš nevysílili.
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil
trenéři mládeže a zpravodajové PM

V měsíci, nejzajímavějším pro jeleny,
pokračují další mistrovské zápasy a turnaje mladých polických fotbalových nadějí.
Zvyklostem posledního období se poněkud
vymyká výsledek mladších žáků, kteří prohráli ve čtvrtek 2.října na domácím hřišti
s Velkou Jesenicí 0:10. Soupeř beze zbytku
využil horní věkové hranice hráčů (soutěž
hrají kluci narození roku 2002 2003, děvčata mohou hrát ještě o rok starší). V našem
týmu však nastoupili i hráči ročník 2005
a 2006, takže rozdíl musel být znát. Navíc
výsledky alespoň nejsou tak fádní, neboť
informování o samých výhrách musí čtenáře po čase omrzet. Další výhodou tohoto
výsledku je fakt, že jsme neměli problémy
správně určit střelce branek našeho týmu.
Kluci z mladší přípravky o dva dny později zapadli do vyjetých kolejí a svoje soupeře na domácím hřišti porazili. Nejprve
„Gepardy Náchod“ vysoko 8:1. V prvním poločase čtyři branky vstřelil Míra Hlaváček.
Na začátku poločasu druhého tento hráč
nastřelil břevno. To byl impuls pro Matěje
Danihela, který tuto střelu dorazil do branky a od té chvíle střílel naše góly jenom on.
Také čtyři.
Docela těžkým soupeřem byli kluci, ale
i dívky z Provodova. Byli jsme rádi, že jsme
jim vstřelili alespoň 3 branky. Úvodní Matěj
Danihel a další dvě Míra Hlaváček. Soupeř
v závěru snížil na konečných 3:1.
Ve třetím zápase proti Červenému Kostelci „B“ se konečně střelecky prosadil také
někdo jiný, než Míra s Matějem. Míra sice

vstřelil dvě branky, Matěj také jednu, ale
trefil se i Šimon Vlček s Ondrou Jirmanem,
reprezentanti ze „Stračáku“, a po delší době
i Matěj Prouza. Soupeř tak dobré střelce neměl, takže odešel poražen 0:6.
V neděli starší přípravka odjížděla auty
(k veliké nelibosti Petra Víta, který tak nemohl plně využít pohostinnosti obsluhy občerstvovací stanice na hřišti a vhodně doplnit tekutiny po náročném pobytu ve vinném
sklípku v předchozích dnech) ke dvěma zápasům do Velichovek.
Nejprve jsme nastoupili proti stále se
lepšícímu týmu domácích. Tentokráte si
však mohl jejich trenér v 1.poločase zničit
hlasivky, ale nic to nebylo platné, neb jeho
kluci hráli, jakoby se právě vrátili z diskotéky. Naši je tak pěknou kombinační hrou,
jak by řekli v televizi, rozebrali do šroubku
a dali jim sedm branek. V poločase druhém
se soupeř trochu probral, my jsme gólové
šance zahazovali a tato část utkání skončila
1:1, celkově tudíž 8:1 pro nás. Vilda Gavelek
skóroval 3x, Tomáš Valchař rovněž a po jedné brance přidali Míra Hlaváček a Matěj Vít.
Druhý zápas proti Teplicím/Meziměstí
byl velmi napínavý, ale i fotbalově kvalitní.
Nám se podařilo dostat do vedení 2:0 po
brankách Tomáše Valchaře a Vildy Gaveleka. Soupeř snížil gólem „do šatny“ na 2:1.
Na začátku poločasu druhého jsme opět Vildou zvýšili na 3:1. Velký tlak soupeře však
přinesl vyrovnání na 3:3. V závěru utkání
po přesně rozehraném trestném kopu Kuby
Maryšky se po zemi k tyči trefil Vilda a stav

4:3 pro nás vydržel až do konce.
V době vydání tohoto článku již bude po
sezóně a následující výzva rodičům je proto
nejspíše zbytečná, neboť do jara na ni určitě zapomenou. Byli jsme zaskočeni množstvím omluv hráčů, případně nedostavením
se bez omluvy, takže nebylo daleko k tomu,
že jsme na turnaj odjeli s nedostatečným
počtem hráčů. Nakonec jsme měli alespoň
jednoho na střídání. Na soupisce sice máme
hráčů dost, ale najednou žasneme, že tomu
tak není. Bylo by vhodné počítat s tím, že
kluci hrají o víkendech zápasy, a svůj program tomu pokud možno přizpůsobit.
Dále již pouze výsledkový servis:

Jeleni mají říji, fotbalisti zápasy

Mladší přípravka

yy Police – SK Babí – 5:1 (branky: Hlaváček
M. 4X, Jirman O.)
yy Police – Č. Kostelec „B“–5:1 (branky: Hlaváček M., Vlček Š., Král P., Danihel M. 2x)
yy Police – Č. Kostelec „A“ – 1:4 (branka:
Hlaváček M.)

Starší přípravka

yy Police – Jaroměř/Dolany – 1:0 (branka:
Gavelek)
yy Police – Velichovky – 7:0 (branky: Macek
M. 2X, Hlaváček M. 2X, Gavelek V., Maryška J., Valchař T.)

Mladší žáci

yy Náchod „B“ - Police – 2:6 (branky: Maryška J. 4X, Šolc P., Gavelek V.)
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil
trenéři mládeže a zpravodajové PM
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REKONSTRUKCE DOSKOČIŠTĚ

Původní staré doskočiště vedle atletické
dráhy na sídlišti pomalu a jistě dosloužilo.
Dřevěná prkna za ta léta provozu ztrouchnivěla, popraskala a zkroutila se, spoje se
rozvolnily a prkna začala vyčnívat směrem
do písku, což představovalo určité riziko
nejen pro děti při hodinách tělesné výchovy, ale i při hraní a dovádění v odpoledních

hodinách. Nové pískoviště je oproti původnímu o něco kratší. Stále má však délku 8m
a je vyrobeno z modřínových fošen, které
jsou oproti starým již v jednom kuse a nemělo by tak docházet k „vyvracení“ směrem
do pískoviště.

PŘESPOLNÍ BĚH
OKOLO OSTAŠE JIŽ PO 41.

Lyžařský oddíl TJ Spartak uspořádal
v neděli 19. října již 41. ročník přespolního
běhu Okolo Ostaše, který byl i 14. ročníkem
memoriálu Mirka Hejnyše. Zúčastnilo se rekordních 305 závodníků. V hlavní kategorii
mužů na trati 12,5 km zvítězil opět polický
odchovanec Pavel Brýdl. Z polických závodníků zvítězili Magdalena Tůmová v nejmenších děvčatech, Jáchym Binar v minižácích a
Martin Štolfa v mužích nad 40 let.
Celkové výsledky najdete na webu:
www.behej.com a www.sportvpolici.cz

AKCE NA LISTOPAD

sobota 1. listopadu 2014

8. STŘEDEČNÍ POHÁR HORSKÝCH KOL
Start: od 15:00 hod Úpice - Rtyňka
Pořadatel: Apache bike team Úpice

www.stredecnipohar.cz
sobota 1. listopadu 2014

CVIČENÍ S OLGOU ŠÍPKOVOU A RADKOU
KUBEČKOVOU
Čas: od 9.30 hod, sál Pellyho domy
Pořadatel: CKV Pellyho domy

sobota 1. listopadu 2014
ÁDRKROS – 34.ročník
Prezentace: od 10:00 hod, hotel Skalní
Město, Adršpach, Startovné: 60Kč

neděle 2. listopadu 2014

TJ SPARTAK POLICE n/Met. vs.
MFK Trutnov C
Začátek: od 14:00, fotbal. hřiště
Pořadatel: TJ SPARTAK

sobota 8. listopadu 2014

TJ SPARTAK POLICE n/Met. vs.
ŽACLÉŘ
Začátek: od 14:00, fotbal. hřiště
Pořadatel: TJ SPARTAK

sobota 15. listopadu 2014

JOKERIT CUP-11-tý ročník
florbalového turnaje trojic
Začátek: od 8:00, tělocvična ZŠ
Pořadatel: Miler Jan,
Startovné: 600 Kč za tým
sobota 29. listopadu 2014

BROUMOV CUP – 4 - tý ročník
florbalového turnaje trojic
Začátek: od 8:00, Broumov
Pořadatel: Vít Ladislav,
Startovné: 700 Kč za tým

www.fbcbroumov.cz

Více akcí nanwww.sportvpolici.cz

Martin Balák

SSK PEDRO Police nad Metují
pořádá čtrnáctý ročník akce nazvané

halový tenis s líným míčkem – čtyřhry
termín:
startovné:
pravidla :

22. – 23. 11. 2014 - tělocvična ZŠ Police n. M.

250,- Kč na dvojici – k pokrytí pronájmu tělocvičny a na ceny
otevřený turnaj pro všechny milovníky pohybu a pohody, bez rozdílu
věku, pohlaví a výkonnosti …hraje se podle platných tenisových pravidel,
upřesnění a změny budou společně s rozlosováním zaslány
přihlášky:
písemně do 17. 11. 2014 na adrese jansapetr@seznam.cz nebo osobně
omezený počet týmů, startovné plaťte současně s přihláškou
pro radost
v přihlášce uveďte, do které ze skupin chcete být nasazeni – bude-li to
a soutěžáci: možné, budete nasazeni podle Vašeho přání, abychom si turnaj všichni
užili v pohodě - a o to tady jde …
Přijďte pobejt !

Petr Jansa

více informací, výsledky,

termíny, nasazení, najdete na:

www.sskpedro.policenadmetuji.cz
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Hasičská soutěž
o putovní pohár SDH
Hlavňov

V sobotu 20. září 2014 se konal již 17.
ročník tradiční soutěže o putovní pohár
SDH Hlavňov. Na hřišti v Hlavňově se sešlo
6 požárních družstev, aby poměřila své síly
v soutěži, která jako jediná v okolí imituje
zásah u požáru.
Soutěžící musí běžet k požárnímu vozidlu. Co nejrychleji nasednout, nastartovat
vozidlo a dojet s ním na určené místo, kde
vyloží potřebnou požární techniku a provedou zásah, jako by byli u hořícího objektu.
Pro veřejnost je soutěž zajímavá a mohou ji sledovat z blízkého okolí. K dobré
pohodě byla připravena opékaná vepřová
kýta a občerstvení pro děti i dospělé. Hezké
slunečné počasí udělalo ze soutěže příjemný zážitek.
Výsledné pořadí soutěžících
1. Bezděkov
4. Hlavňov B
5. Pěkov
2. Hlavňov A
3. Velká Ledhuje
6. Česká Metuje
Za SDH Hlavňov Berger Jaroslav

VOLEJBALOVÝ ODDÍL
TJ Spartak Police nad Metují
Výsledná tabulka soutěže žen :

p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

družstvo
TJ ZŠ Česká Skalice
TJ Spartak Police nad Metují
TJ Slavoj Teplice nad Metují A
TJ Sokol Opočno
TJ Sokol Jezbiny B
TJ Sokol Velký Dřevíč
TJ Sokol Jaroměř - Josefov
TJ Červený Kostelec D
TJ Slavoj Teplice nad Metují B

V
7
5
5
5
5
5
2
2
0

P
1
3
3
3
3
3
6
6
8

sety
21:6
20:9
16:9
20:13
17:12
16:13
10:20
6:20
0:24

míče
628:482
569:471
590:525
683:655
629:542
604:596
544:666
491:591
316:526

body
15
13
13
13
13
13
10
10
8

Toto je výsledná tabulka volejbalové soutěže žen po podzimní části, jarní utkání začínají 8.5.2015.
		
Za volejbalový oddíl
Kateřina Holubová

PRODÁM RD
V POLICI NAD METUJÍ

Dům je po celkové rekonstrukci
PŘÍZEMÍ:
Předsíň, chodba, WC, prádelna, sklep,
úložný prostor pod schody, velká kuchyň
a obývací pokoj se vstupem na dvorek.
PATRO:
Koupelna, WC, balkon, 2 x dětský pokoj,
ložnice + velká šatna
VYTÁPĚNÍ: Elektrokotel

CENA: 1.950 000,- Kč
Telefon: 737 858 383
RK: NEVOLAT

PRODÁM BYT
2+1
i se zařízením

v Martínkovicích
Kontakt:
na tel. č.: 731 217 336

Nabízíme vedení
mzdového účetnictví
• kompletní zpracování mezd malých firem
a OSVČ (vč. přesčasů, exekucí apod.)
• včetně všech přehledů a hlášení (ZP,
OSSZ, FÚ, zák. pojištění odpovědnosti)
• roční vyúčtování daně z příjmů, ELDP
• příprava podkladů pro kontroly
a zastupování na úřadech
• cena individuálně dle počtu zaměstnanců
a náročnosti - od 175,-Kč/zaměstnanec/
měsíc
Kontakt:

Bc. Jitka Pohnerová
Petra Mitterwaldová
Tlf. 725/398 920
e-mail: mzdy@vucetnictvi.cz

PRONAJMU BYT
2 + KK

v centru Police nad Metují
Cena dohodou
Topení plynové
K nastěhování po 1. 12. 2014
Tel.: 736 480 070
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Nabízíme do pronájmu

obchod v centru Náchoda

Společnost ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem v Nízké Srbské 101,
549 63 Machov, zabývající se výrobou v oblasti elektroniky a kabelové
konfekce hledá nového spolupracovníka na pozici:

Seřizovač / technický pracovník(ce)
Pracovní náplň:






provádění testů a zkoušek (mechanických i elektrických)
seřizování jednoúčelových strojů
příprava a seřízení technologie pro výrobu
spolupráce při zavádění nových technologií do výroby
příprava technické dokumentace

Požadujeme:

Obchodní prostory 325 m2
s příslušenstvím.
Cena dohodou.
Zachovalý objekt po celkové
rekonstrukci vhodný i pro jiné
komerční účely, s možností rozšíření
o III. a IV. NP s výtahem.
Parkování ve dvoře objektu.

Bližší info na tel. 737 261 680

Kurzy řízení motorových vozidel
Rybářská 317, 550 01 Broumov
e-mail: autoskolabroumov@seznam.cz
mob.: +420 605 591 751










vzdělání technického či elektrotechnického směru, min. rok praxe v oboru
vyhl. č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice výhodou
orientace v technické dokumentaci
základní znalost norem ISO9001:2008
ŘP skupiny B
Znalost práce na PC (Word, Excel)
flexibilitu, samostatnost, spolehlivost, zodpovědný přístup k práci
znalost německého jazyka výhodou

Nabízíme:
 práci v mladém kolektivu
 odpovídající finanční ohodnocení
 nástup možný ihned

ADAPT electronic CZ s.r.o., Nízká Srbská 101, 549 63 Machov,
písemné nabídky zasílejte poštou na výše uvedenou adresu
k rukám paní Kunové nebo na e-mail: kunovad@seznam.cz,
popř. telefonicky na čísle 733 125 661 – paní Kunová

Úřední hodiny
každý čtvrtek
na gymnáziu Broumov

od 15-16 hodin

AKCE! Při doložení tohoto inzerátu

společně s přihláškou do autoškoly obdržíte učebnici zdarma
(akce platí do 31.12.2014).

www.AUTOSKOLABROUMOV.cz

Chystáte se na plesovou sezónu?
AutoskolaHORKY-inzBZ_90x60.indd
1
MY VÁS
NA NI PŘIPRAVÍME! 18.06.14 9:08S
Kulturní společnost HOP- Petr Hofman pořádá
taneční pro manželské a partnerské páry,

Začínáme 9. ledna 2015
na sále Střelnice Broumov.

VYUČUJE IGOR A LUCIE ŠTĚPOVI
Taneční jako dárkový poukaz – dobrý typ na
vánoční dárek pod stromeček

Přihlášky a informace na tel. 603700181,
605273944, 491521345
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KI SERVIS

Horní Kostelec 159, IKstav s.r.o.
Červený Kostelec

SBĚRNÉ MÍSTO
AUTO-RAMAX
POLICE n. Met.- náměstí
Info.: 773 676 876 Térová Irena

Jídelna Pellyho domy
Vás srdečně zve na tradiční

! AKCE !
OCHUTNÁVKA
PRO VAŠE DOMÁCÍ MAZLÍČKY
A SLEVY 5%
V měsíci listopadu mohou Vaši domácí mazlíčci
zdarma ochutnat krmiva od různých výrobců.
Krmiva bude možné nakupovat se slevou 5%.
PES
Propesko granule pes 10kg wellnes 247,- Kč
Reno granule pes 10kg s drůbežím 180,- Kč
KOČKA
Dax granule kočka 10kg drůbeží 285,- Kč
Dax konzerva kočka 415g kousky 12,- Kč
KRÁLÍK
Granule pro králíky 25kg za 220,- Kč
SLEPICE
Směs pro nosnice sypká 25kg za 235,-Kč

Sledujte aktuální ceny přímo na prodejnách nebo na:
www.zahradnictvi-zobal.cz
facebooku – Zahradnictví Zobal

ZVĚŘINOVÉ HODY,
MARTINSKÉ HUSY,
které se konají

v pondělí 17. listopadu
10. 00 - 16. 00 hodin
Rezervace možné na tel. 777 828 343.
Prodej též přes ulici.
Dobrou chuť přeje Martin Exner
s kolektivem zaměstnenců.

TKALCOVNA FROLEN, STÁRKOV

přijme do svého provozu

seřizovače

(mechanika) textilních strojů
POŽADUJEME:

• manuální zručnost

(mechanické seřizování tkacích strojů, práce s přízí).

Praxe v oboru výhodou.
•
•
•
•

NABÍZÍME:

odpovídající ohodnocení
příspěvek na stravování a dopravu
5 týdnů dovolené
práce na ranní směnu

KONTAKT:
Ing. Vlastimil Duch ml.

mob: 603 501 914

email: frolen@frolen.cz
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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:
21. 10. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
30. 10. 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., Parkány 466, 547 01 NÁCHOD
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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 •
•
•
•
•
•
•
•
•

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

l
a
i
r
o
it
d
e
O
T
FO

ci z papíru
ra
D
–
M
P
M
P
M
.
21. 9

razech
ké události v ob
aneb kvíčerovs

patří
Draci k podzimukého
- tak proč si nějavyrobit?
originálního ne

pitelstva města
u
st
a
z
í
n
á
d
se
a
Z
24. 9.

da KHV Metuje
jíz
í
n
m
zi
d
o
P
.
9
.
27

dání
Páté veřejné zase
.
14
20
ce
ro
v
ZM

rty
27. 9. Garden pa

pamětní desky
28. 9. Odhalení
ovi
učiteli Karlu Petr

Již 24. ročník
vzpomínky na
časy minulé...
v kostýmech
z první poloviny
20. století.

friku
3. 10. Běh pro A

ci
Dobročinnou akauti
sk
li
va
izo
an
rg
zo
“Skaláci“.
e spolu
„Mamíí, ozdobímk poběžím
pa
ní
s
já
roličku,
děti
kolem kláštera a stanou
do
ni
za
i
pi
io
Et
v
školu :-)“
cihlu na novou

výletě
11. 10. Hasiči na
Cílem tajného letu
podzimního vý uje
SDH Velká Ledh k.
byl mlýn Dřevíče

k nedožitému
Pamětní desku rození odhalil
na
stému výročí
zdi ZUŠ
svému učiteli na ík Václav Hybš.
ln
pe
ka
a
t
dirigen

odinka
3. 10. Cvičební h

14. 10. MPMPM
m
Punkový syndro

V sokolovně se
předvedli mladí
sokolové.
pověď
Silná ﬁlmová vý mentálně
o peripetiích čtyřch muzikantů.
hendikepovanýramu Promítej
Projekce z prog sedou.
i ty! spojená s be

