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OPRAVA ŠATEN VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ
Šatny na víceúčelovém
hřišti tvoří zázemí pro část
přilehlých
sportovišť.
Vzhledem ke špatnému
technickému stavu je nebylo
možné uvést před zahájením
sezóny do provozu. Proto
se zde zahájily drobnější
opravy, které by opět
umožnily využití tohoto
objektu ke spokojenosti
sportujících.
Jednalo
se zejména o rekonstrukci
umýváren
a
WC
včetně zásobování teplou
vodou, opravy elektrických
zařízení
a
kompletní
výmalbu
objektu.
Dále
bylo do objektu doplněno
nezbytné základní vybavení,
jako jsou lavice a věšáky.
Součástí oživení objektu
bylo i vytvoření odpočinkové
místnosti, kde je umístěna
malá kuchyňka s posezením.
Spolu s ní byla zprovozněna
i kancelář správce objektu.
Vnější část šaten sice
zůstala bez větších změn,
zato jejich vnitřní část
se tak stala důstojným zázemím pro
všechny sportovce, kteří zavítají do

nedávno vybudovaného víceúčelového
areálu.
Vít Hynek DiS., investiční technik

Letní třída MŠ dostala novou podlahu
Veršovaný komentář našeho nového investičního
technika k rekonstrukci letní třídy MŠ:

Letní slunce, vůně trávy,
místo, kde si děti hrály,
místo, kde se učilo
a děti to bavilo.
Jenže když je letní den
samý prach je všude jen,
a za deště dětičky,
maj špinavé botičky.
Co však vidím, co to je,
místo mlatu dlažba je.
Nové místo na hraní,
každý jistě ocení.
Radost je to pohlédnout,
jak tu máme krásný kout.

Vít Hynek

Telegraficky

yy Jaro plynule přešlo do léta. Skončil další
školní rok. Děti, rodiče, učitelé, vychovatelé, pracovníci škol mají před sebou
prázdniny. Zasloužené. Přeji jim jejich
zdravé a smysluplné naplnění. Odpočinek od každodenních povinností. Nové
prožitky a zážitky. Rozloučili jsme se s absolventy základní školy i základní školy
umělecké. Na cestu k základnímu vzdělání jsme vypravili předškoláky. V mateřince ve Fučíkově i v Jiráskově. Každá škola
po svém. Především však s rodiči, prarodiči, sourozenci. Všichni si uvědomujeme, že po létu začne pro tyto děti devítileté období řádu, povinností, vzdělání,
kterým jsme prošli všichni. Přejme jim,
aby na školní leta vzpomínaly s láskou.
Školství je pro mě osobně oblastí velmi
blízkou a srdíčkovou. Sleduju a raduju se
z nemalého vzdělávacího a výchovného
úsilí. Děkuju Daně Balákové z mateřské
školy na sídlišti a Luboru Bořkovi za
velmi úzkou spolupráci. Každodenní.
Za důvěru, za pochopení, vstřícnost.
Rozloučení s jednačtyřiceti předškoláky
na sále Pellyho domů a vydařené oslavy
pětadvacetileté existence novodobé zušky byly náročné pro pracovníky těchto zařízení, ale odměnou pro nás, kteří
jsme s nimi sdíleli a sdílíme každodenní
radosti i starosti, které ke každodennímu životu prostě patří. Děkuju s velkou
úctou a obdivem! Dovoluje-li mi to čas,
účastním se všech akcí, na které jsem
pozvána. Ve čtvrtek 21. 5. jsem se samozřejmě vypravila do Hronova na Hronovského skřivánka. Díky nadměrnému
zájmu jsem se do sálu však nedostala.
Kytičku jako skromný dík jsem předala u
postranního vchodu.
yy Oslavy zušky? Vy zúčastnění víte. Neskutečný objem invence a nadšení korunovány spokojeností a přejícností
počasí. Den otevřených dveří odměněný
nebývalým zájmem veřejnosti, pohodový festival dechových hudeb na náměstí
a večer v Kolárově divadle? Dárek nám,
kteří jsme byli při tom. Následně snad i
všem pracovníkům zušky. Jste báječní,
děkujeme!
yy Víkend poloviny června, který se nesl
v duchu oslav ZUŠ, jsme spojili s oslavou
narozenin polického rodáka pana Václava Hybše. Osmdesátých! V plné síle.
V pátek se účastnil setkání s vrstevníky
z polické základní školy. Naším dárkem
k jeho narozeninám byla nabídka pohodového víkendu, objížďka Policka,
zastavení na Hvězdě, účast na festivalu
dechových souborů a především večer
v Kolárově divadle. Dárek nehmotný.
Plný lásky, nasazení, odhodlání, samozřejmě i emocí. Především však naděje.
Zapojení všech pracovníků zušky, jejich
pospolitost, smysl pro humor a odhodlání jsou příslibem do dalších let. Dě-
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kujeme! Za zřizovatele vím, že se budu
snažit i nadále pomáhat. Jak říkal Václav
Hybš: „Uvědomuješ si, že nepodporovat takovou kvalitu a nadšení, je víc než
trestuhodné?“ Vím a snažím se. Bez rozdílu. Všechny, kteří si uvědomují, chtějí a
přijímají.
V květnu jsme uskutečnili již tradiční
Stříbrný podvečer. Sedm párů přijalo
pozvání k připomenutí jejich pětadvacetileté společné životní cesty. Bylo veselo.
Kéž by jim jejich pospolitost vydržela a
byla i nadále provázena zdravím a spokojeností.
V sobotu 23. 5. jsme pořádali nultý ročník vaření Polické zelňačky. Nápad jsem
přivezla z Velkých Bílovic a byla odměněna zájmem a statečností pěti soutěžních
týmů. Počasí přálo, organizační tým nezklamal, tak jsme snad dali základ další
tradici. Určitě není nejpodstatnější kdo,
jak, ale proč? Protože chceme podporovat setkávání se. V dnešní době neocenitelná, a možná i nedoceněná deviza.
Věříme, že příště bude soutěžních týmů
víc, aby zelňačka vyšla na všechny
příchozí. Proč zelňačka? Proč ne kyselo,
guláš, fazolovka… Prostě jsem byla
v Bílovicích a přinesla návrh na vaření
zelňačky. Kyselo bych v kotli vařit opravdu nechtěla. Bez připálení bych to asi nesvedla. Přijměme zelňačku jako polívku,
která má nespočet receptur. Přidejte se
příští rok k těm, pro které vaření začíná
již dlouho před vlastním termínem plánováním podoby stánku, doprovodného
prodeje, receptu. Letošní družstva dokázala, že si tuto akci opravdu užila.
Květen byl i ve znamení sportu. Běh
sídlištěm, Polická stovka, Atlet roku…
Překvapilo nás, kolik mrňousků bylo na
startu? Byli jste se někdy podívat na hřišti na tréninky malých fotbalistů, lyžařů…
Věnovat se tomuto potěru vyžaduje
spoustu trpělivosti a energie. Děkuju!
Zúčastnila jsem se školení kronikářů
v Hradci Králové. Velmi kvalitního. Mgr.
Mojmír Kubíček byl mile překvapen. Určitě neděláme našim předchůdcům – W.
W. Tomkovi, Stanislavu Brandejsovi, Antonínu Krtičkovi – ostudu. O záznamy
pro budoucnost se starají Jindra Vaníčková a Šárka Pokorná. Letopisecká komise se sešla v úterý 26. 5. Vyhodnotila
návrh zápisu kroniky za rok 2014 jako
možný pro konečný zápis do kroniky
města Police nad Metují.
Květen byl také ve znamení přípravy
letní turistické sezony. Nové prostory
informačního centra jsou důstojné pro
poskytování informací a služeb návštěvníkům. Samozřejmě i Vás. Stavte se v Pellyho domech. Běžte se přesvědčit, jak
byly investované peníze městského rozpočtu. Pracovníci CKVS – centra kultury,
vzdělávání a sportu - Vás rádi provedou

yy

yy

yy

yy

yy
yy

yy

yy

yy

a seznámí s úpravami Pellyho domů i Kolárova divadla. Přivítáme Váš názor na
sezení v sále Kolárova divadla. Vyjádřit
se můžete na tabuli ve foyeru.
Vy, kteří sledujete život v našem městě,
mi jistě dáte za pravdu, že květen a červen byly probuzením po zvláštní zimě.
Nabídkou mnoha akcí, které měly za cíl
pobavit, vzdělat, nabídnout odpočinek.
Apeiron a téma Antika, Noc kostelů, Den
řemesel, Kytary napříč žánry a devadesátiletý pan profesor Jiří Jirmal, Husiti
v Polici, Zpívání pod balkony v DPS, absolventský koncert Archi piccoli, tanečního oboru paní učitelky Bětky Černé,
Koncert pro radost, Běh z Police do Police, Hry seniorů v našem domově důchodců, koncert DOCUKU v rámci Dvořákova festivalu, Slova na tónech hudby
s houslovým virtuosem Alexandrem
Shonertem, Natalii Shonert a básnířkou
Irenou Topinkovou, křest lavičky Krčmasenátu…
Vítali jsem nové občánky, oddávali – v obřadní síni i pod širým nebem. Důstojně a
s obdivem i diamantové svatby a dokonce jednu kamennou. S paní Šváblovou
jsme byly přát k devadesátinám.
Byla jsem v Praze na Žofíně poblahopřát
s mnoha dalšími gratulanty panu Václavu Hybšovi. Skončilo jarní Senior čtení,
Senior klub se tradičně sešel před létem
na Ostaši.
Mateřinka na sídlišti v rámce spolupráce s desátou mateřinkou Swidnice
a polickou zuškou připravila program
pro autobus dětí a učitelek v rámci
dlouholeté výměnné spolupráce. Přijměte jejich pozvání k prohlídce Bota-nické
zahrady.
Sešla se školská rada ZŠ a MŠ Police nad
Metují.
V pátek 5. 6. jsme otevřeli veřejnosti
polické koupaliště. Můj dík patří technickým službám a celému provoznímu
týmu. Občerstvení budou tento rok zajišťovat provozovatelé Divadelního klubu Kolárova divadla. Přijďte si zaplavat,
odpočinout, relaxovat.
Uskutečnila se dvě jednání rady města,
veřejné jednání městského zastupitelstva s obrazovou prezentací prvního pololetí letošního roku. Dokončilo se „oživení“ kabin u víceúčelového hřiště.
Stavební práce a úpravy probíhají v Zeleném domečku. Na sezonu bychom zde
rádi s provozovateli Blankou Bartoňovu
a Petrem Jandou otevřeli občerstvení,
v patře výstavu panenek paní Holzknechtové.
Proběhlo jednání o parkování u zdravotního střediska se zástupci Veby – majiteli
parkoviště. Město zde působí jako koordinátor. Jsme si vědomi, že návštěvníků
zdravotnických zařízení, kteří přijíždějí
auty, přibývá. Městská policie dbá na
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bezpečné parkování, především v pochůzných místech.
yy V červenci se budeme loučit s ředitelem
technických služeb Ing. Vasilem Bučokem,
který se rozhodl odejít do zaslouženého
starobního důchodu. Vystřídá ho Ing. Pavel
Kalibán. Celý měsíc se i my snažíme ho uvést
do reality každodenních povinností. Vasilu
Bučokovi s přáním všeho dobrého děkujeme
a přejeme do dalších let především zdraví.
Věříme, že Pavel Kalibán bude pokračovat ve
vedení moderní servisní organizace města.
yy Sešla jsem se se zástupci našich dobrovolných hasičských sborů k nutné půlroční
revizi činnosti.
yy V sobotu 20. 6. odstartoval 21. ročník hasičské soutěže Velké Ledhuje v Ochozi O pohár
starosty města.

yy Grantová komise posuzovala žádosti druhé
výzvy a diskutovala o nutné změně pravidel
pro další období.
yy Rádi jsme se setkali s vedením města Hostinné ke vzájemné výměně zkušeností.
yy Proběhlo několik výběrových řízení na plánované akce.
yy Mohla bych pokračovat v konkrétním výčtu
každodenních plánovaných i neplánovaných
aktivit. O všem důležitém se dozvíte z dalších příspěvků v tomto čísle Polického měsíčníku, na našich www stránkách, v hlášení
městského rozhlasu…
yy Víte, že na komínu bývalé keramiky jsou čtyři čapí mláďata? Pojďme se společně radovat
z maličkostí.
Přeji Vám zdravé a spokojené léto
Ida Jenková

Změna termínu
vydání srpnového
POLICKÉHO MĚSÍČNÍKU
S předstihem informujeme, že z důvodu celozávodní
dovolené tiskárny Resl vyjde srpnové číslo Polického
měsíčníku o týden dříve. Posledním dnem pro příjem příspěvků tak bude 15. červenec.
Vlastní číslo pak vyjde 24.
července 2015.
Ing. Pavel Pohner

AKCE Z PROGRAMU REGENERACE MPZ NA ROK 2015

Ohradní zeď - hřbitov, klášter

Město Police nad Metují obdrželo v roce 2015 dotaci ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských památkových
rezervací a zón ve výši 85.000,- Kč, na opravu spodní části ohradní
hřbitovní zdi. Ohradní kamenná zeď hřbitova z 18. století je hodnotnou památkou s dochovanou historickou skladbou. Obnovu zdi
provedla na základě výběrového řízení firma VPS, vše pro stavby s.r.o. Náchod, pod dohledem Národního památkového ústavu,
územního pracoviště v Josefově. Jednalo se o dolní část hřbitovní
zdi s velmi různorodou skladbou. Rozpadlé chybějící části zdi byly
vyskládány do původního stavu, doplněny pískovcovými kameny,
kousky pálených cihel a pískovcovými krycími deskami. Celá zeď
byla vyspárována a zpevněna původním historickým vápenným pojivem. Naklánějící se část zdi v blízkosti studánky naproti hřbitovní
kapli byla zpevněna čtyřmi novými kamennými pilíři. Jsme rádi, že
se podařilo stylově a v dobré kvalitě opravit další část tohoto stavebního prvku, který dotváří sídelní historické jádro našeho města.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Rekonstrukce
hlavňovského rybníku

Operační program životní prostředí
(OPŽP) absolutně nečekaně vyhlásil na začátku června ještě jednu výzvu z dotačního
období 2007 – 2013 (v harmonogramu se
s výzvou nepočítalo). V rámci této výzvy je
možné se opět (a opravdu naposledy) ucházet o dotaci na opravy a odbahnění Hlavňovského rybníku, neboť v rámci této dotační výzvy budou podpořeny projekty na
podporu biodiverzity, obnovu krajinných
struktur, úpravu vodního režimu krajiny a
regeneraci urbanizované krajiny. Náš projekt do této dotační oblasti spadá. Důležité
je, že na tuto akci máme zpracovánu projektovou dokumentaci, vydané stavební povolení a další důležitá rozhodnutí a dokumenty. Bylo by tedy škodou, pokud bychom se o
dotaci neucházeli.
Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání podání žádosti o dotaci
podpořilo. Termín pro podání žádosti byl
opravdu šibeniční, proto je třeba poděkovat
všem zaměstnancům úřadu, kteří na přípravě žádosti pracovali, ale také kolegům
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ze Správy CHKO
Broumovsko a z vodoprávního orgánu, kteří v krátkých
lhůtách zpracovali
přílohy, které jsme
byli nuceni k žádosti
doložit.
Pokud naše žádost v konkurenci
dotačních projektů uspěje, budeme
muset poměrně v krátkém termínu celou
náročnou stavební akci zrealizovat, neboť
v rámci dotace budou podpořeny pouze
projekty, které budou kompletně zrealizovány a profinancovány do konce tohoto
roku. Pokud naše dotační žádost uspěje,
bude akce muset být spuštěna již v měsíci
srpnu, přičemž již nyní je zřejmé, že první
krok, který nás bude čekat, se patrně nesetká s úplným pochopením. Prvním krokem
totiž bude nucené vypuštění rybníku v turistické sezóně… Bohužel, termíny pro re-

alizaci dotačních projektů nestanovujeme
sami, ale musíme respektovat podmínky,
které nám dotační orgán ukládá. Jako i u
jiných projektů budou i zde dotační peníze „čertovými penízky“. Nicméně, tak náročnou akci (zejména finančně), realizovat
bez dotace by bylo velkým zásahem do rozpočtu města, proto bude pro nás výhodné,
pokud dotaci získáme, tento projekt se všemi negativy, které akce přinese, zrealizovat.
J. Škop, místostarosta

Strategický plán rozvoje města

V polovině měsíce června byl na základě výběrového řízení vybrán externí
zpracovatel strategického plánu rozvoje
města. Zpracovatelem bude novoměstská společnost VČR s. r. o., která v současné době pracuje na obdobném dokumentu pro naši Místní akční skupinu.
Strategický plán je vedle rozpočtu
města a územního plánu města velmi významným dokumentem, který může výrazně zasáhnout do rozvoje města a do
priorit, na jejichž realizaci budou investovány prostředky z městského rozpočtu
v příštích deseti letech.
V rámci zpracování strategického plánu bude prováděno dotazníkové šetření,
které bude velmi klíčovým pro zjištění
potřeb, hrozeb, silných a slabých stránek
našeho města a jeho okolí. Bude proto
dobré neponechat dotazníkové šetření
bez povšimnutí, a naopak bude dobré

být aktivní a vyplněním dotazníku se do
zajištění podkladů, z nichž bude budoucí
strategický plán vycházet, zapojit.
Samozřejmě, dotazníkové šetření nebude jedinou fází, kdy se budete moci do
přípravy tohoto klíčového dokumentu
zapojit. Po sběru a vyhodnocení dotazníků proběhne několik setkání s veřejností, kde budeme moci každý sám, a zároveň všichni společně, vyslovit svůj názor,
zapojit se do směrování města.
O strategickém plánu poznamenal již
v loňském roce zastupitel Matěj Brát, že
musí být „zespoda živený“. A já si myslím,
že to je velmi trefné označení, neboť jedině takový strategický plán bude přijat
veřejností, neboť de facto bude jejím dílem. Takto zpracovaný strategický plán
tak bude HLASEM LIDU. A jak praví klasik, vox populi, vox dei.

Toulavý baťoh má zabaleno

Ano, je tomu skutečně tak.
Toulavý baťoh má zabaleno a po
úspěšné loňské sezoně se opět
vrací. Letos sebou přinese inovovanou ilustrovanou mapu, díky
níž se můžete i vy zapojit do naší oblíbené cestovatelské soutěže,
sbírat samolepky a získat pěkné ceny. A to ještě není všechno. Díky
inovované mapě se nyní budete moci nechat inspirovat některým
z tipů na výlet a nově si samolepky můžete vyzvednout na celkem
25 odběrných místech regionu. Podrobná pravidla soutěže a ucelený přehled výdejních míst naleznete na zadní straně mapy, nebo

J. Škop, místostarosta

Léto a dovolené
Je před námi čas léta, prázdnin,
táborů a dovolených. Všem přeji, ať
se Vám Vaše letní aktivity vydaří, ať
všechny Vaše cesty za odpočinkem
a pohodou dobře dopadnou, a ať se
domů, do Police, vracíte odpočatí,
šťastní a zdraví!
A pokud náhodou nikam necestujete, tak ať se Vám podaří potřebnou
energii do zbývající části roku načerpat doma.
Doufám, že nikomu z Vás nepokazíme léto realizací investic města,
ale jak píše na svých značkách u silnic ŘSD „musíme to opravit“. Takže
všem Vám díky za trpělivost a toleranci při obtížích, které mohou naše stavby způsobit.
S úctou,
Jirka Škop, místostarosta

Výměna průkazů osob
se zdravotním postižením

Od 1. 4. 2015 zahájil Úřad práce ČR vydávání nových průkazů
osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP).
V současné době jsou v platnosti průkazy mimořádných výhod
(vydávané do roku 2011 obecními úřady), dále tzv. dočasné průkazy OZP (vydávané Úřadem práce ČR v letech 2012 a 2013) a dočasné průkazy OZP vydávané podle současně platné právní normy
(vydávané Úřadem práce ČR od roku 2014).
Platnost všech těchto průkazů končí k 31. 12. 2015.
V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich
držitelé vyměnit za průkazy nové. V opačném případě přijdou o
možnost využívat výhody, které z jejich držitelství vyplývají. Pokud
držitelé těchto průkazů chtějí i nadále tyto výhody využívat, je nezbytné, aby se dostavili na Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Náchodě, předložili stávající průkaz OZP, aktuální fotografii určenou
pro občanský průkaz (rozměr 35 x 45 mm) a občanský průkaz a
podali si žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Formulář žádosti
je dostupný na webových stránkách MPSV ČR (http://portal.mpsv.
cz/forms) nebo přímo na pracovištích Úřadu práce ČR.
Po podání žádosti bude požádáno o výrobu nového průkazu
OZP a po jeho doručení na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR
budou klienti následně písemně informováni o možnosti si jej vyzvednout. Při jeho převzetí se vybírá správní poplatek ve výši 30 Kč.
Doporučujeme nenechávat výměnu průkazů na poslední
chvíli, v závěru roku očekáváme zvýšený počet žadatelů o výměnu
průkazů a celý proces tak bude časově náročnější.

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Náchod|

také na níže uvedených webových stránkách.
Toulavého baťohu si však můžete užít ještě víc. Destinační společnost Branka, o.p.s. ve spolupráci s danými subjekty pro Vás letos nachystala tři akce, na kterých Vás čeká spousta her a soutěží
a kde si užijete plno zábavy. První akce s názvem Den s Toulavým
baťohem se koná dne 26. července v Muzeu papírových modelů v
Polici nad Metují. Dále se na Den s Toulavým baťohem můžete těšit
do pevnostního města Josefov, kde se akce uskuteční 15. srpna v
areálu Bastionu I., a v neposlední řadě se s ním setkáte i 28. září na
Svatováclavské pouti v Broumově.
V případě pořádání dalších akcí s Toulavým baťohem a pro více
informací sledujte stránky www.kladskepomezi.cz a www.toulavybatoh.cz nebo také Facebook Kladského pomezí.
BRANKA, o.p.s., www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
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Rozpis lékařů
stomatologické služby
Pěkovské
ženy
připravily ke Dni dětí
„Výlet s Večerníčkem“.
Děti i dospělí vyrazili
v sobotu 30. května
2015 v hojném počtu
na pěší výlet k tajnému cíli. Děti se účastnily soutěží, za které
nakonec dostaly dobrý
koláč, na ohni vařily
čaj z léčivých bylin a
opékaly špekáčky.
Foto: Leona Zelená
Šárka Pokorná

červenec 2015

Služba je zajištěna v době od
9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař
04. 07.

     Tel. č.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
05. 07.
MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
06. 07.
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
11. – 12. 07. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
18. – 19. 07. MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika Machov
25. – 26. 07. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí

491 502 425
602 333 466
603 479 084
491 543 398
602 333 466
491 582 381

Kladské pomezí má nové
propagační materiály!
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V Kladském pomezí vyšla další série nových propagačních materiálů. Materiály
vydala destinační společnost
Branka, o.p.s., která se stará o rozvoj
cestovního ruchu
v regionu. Jedná se o inovovanou ilustrovanou
mapu k oblíbené
cestovatelské hře
„S toulavým baťohem do Kladského pomezí“. Pro
letošek je však
obohacena o mnoho dalších tipů
na výletní místa,
které
pokrývají
celou zadní stranu
mapy. Hra je také
rozšířena o dalších
jedenáct výdejních
míst, kde mohou
soutěžící
získat
samolepky a vyzvednout si krásnou cenu v podobě
zábavného frisbee.
Pro ty návštěvníky,
kteří ještě Toulavý baťoh neznají, vyšly propagační letáky a
plakáty.
Další novinkou jsou mapy
s cyklotrasami v Kladském pomezí, které díky svému praktickému formátu schováte na

svých cestách jednoduše
do kapsy. Na zadní straně
mapy naleznete tipy na čtyři cyklovýlety, díky kterým
jednoduše poznáte celé
Kladské pomezí a při nichž můžete využít i pravidelné linky
cyklobusů. K mapce si nezapomeňte přibalit i jízdní řády cyk-

lobusů obou linek.
Veškeré tyto materiály můžete získat v informačních centrech Kladského pomezí, nebo
si je jednoduše stáhněte na
www.kladskepomezi.cz v sekci
Ke stažení.

Usnesení rady města ze zasedání č. 11 a 12 /2015 ze dne 25. 5. a 8.6. 2015
RM souhlasí s prodejem hmotného
majetku města - nepotřebné stavební
buňky umístěné na bývalé skládce
odpadů na pozemku p. č. 774/1 v k. ú.
Radešov nad Metují, panu K. Š., nar. xx. xx.
xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují. Kupní
cena je stanovena na 2.000,- Kč a kupující
uhradí náklady spojené s přestěhováním
buňky.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na pronájem výkladní skříně v průchodu
domu čp. 17. s pronajímatelem panem Š.
H. datum narození xx. xx. xxxx, bydliště
xxxx, Police nad Metují.
RM schvaluje provedení obnovy dvou
uvítacích poutačů, kterou provede firma
ARHIS za cenu cca 10.000,- Kč s DPH.
Akce bude financována z rezervy odboru
IMŽP.
RM schvaluje jako vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
6-ti sociálních zařízení v MŠ Police nad
Metují“ společnost SMI-ČR group, s.
r. o. se sídlem Bratří Čapků 151, 550
01 Broumov, s nabídkovou cenou 432
895,40 Kč bez DPH (tj. 523 803,43 Kč
včetně DPH) a současně také schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje vyřazení hmotného
dlouhodobého majetku, uvedeného v
samostatné příloze, z majetku města
Police nad Metují a majetkové evidence.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.
č. 1172 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře 61
m2.
Rada města schvaluje:
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města v
částce 44.000 Kč spolku APEIRON z.
s. na projekt Letní terasa 2015.
b) zavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
města spolku APEIRON z. s. na
spolufinancování projektu Letní
terasa 2015.
RM schvaluje úhradu za provedení
vydláždění a výrobu laviček v rámci
úpravy okolí prameníku Julinka, v celkové
výši do 50.000,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení, v
souladu se zák. 128/2000 Sb. o obcích,
§ 28, odst. 1, pojmenovat existující ulici
vedoucí od komunikace směr Žďár nad
Metují do chatového tábora Žďěřina
názvem „Žděřina“.

RM schvaluje s účinností od 15. 6.
2015 pronájem bytu č. 52 v domě
s pečovatelskou službou panu M. K. ze
Suchého Dolu.
RM uděluje Pamětní list města Police
nad Metují panu Václavu Hybšovi za
propagaci města při jeho celoživotní
hudební a dirigentské činnosti.
RM schvaluje přijetí dotace na projekt
„68. Polické divadelní hry“, č. 15KPG010104.
RM schvaluje přijetí dotace na projekt
„Hlavňov - vesnice pod Hvězdou“, č.
15KPG03-0008.
RM schvaluje:
a) přijetí
z
rozpočtu
dotace
Královéhradeckého kraje na výdaje
za uskutečněný zásah JSDH obce
za období roku 2014 (dodatek č. 1
smlouvy č. 14JPO03-0055)
b) přijetí
z
rozpočtu
dotace
Královéhradeckého
kraje
na
financování
výdajů
jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce
vynaložených v roce 2015 (smlouva
č. 15JPO01-0017)
RM schvaluje:
1) ukončení výpůjčky s vypůjčitelem
části pozemku p.č. 1213 v k.ú. Velká
Ledhuje o výměře 450 m2 panem P.
D., a to dohodou ke dni 30. 6. 2015,
2) záměr výpůjčky části pozemku p.č.
1213 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře
450 m2.
RM schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 923/1 v k.ú. Police nad Metují o
výměře 500 m2 panu J. Š., nar. xx. xx. xxxx,
bytem xxxx, a to od 15. 6. 2015 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Nájemné je stanoveno na 500,- Kč ročně.
RM mění usnesení č. 08/08/2015 a
schvaluje pronájem částí pozemků p.č.
31/5 a p.č. 732 o celkové výměře 30 m2
v k.ú. Hlavňov panu M. M., nar. xx. xx.
xxxx, bytem xxxx a panu J. Š., nar. xx. xx.
xxxx, bytem xxxx od 15. 4. 2015 do 31. 12.
2016. Nájemné je stanoveno ve výši 40,Kč/m2 ročně. Termín ukončení pronájmu
se stanoví na 31. 12. 2016 bez možnosti
prodloužení. Do tohoto termínu bude
pozemek vyklizen.
RM schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 730/58 v k.ú. Hlavňov o
výměře cca 210 m2.

Rada města:
odkup
vestavěných
a) schvaluje
movitých věcí - soubor nábytku a
vybavení kuchyně, soubor nábytku
v obývacím pokoji a na chodbě,
příslušenství k plynovému kotli a
podlahové krytiny (podle samostatné
přílohy), umístěných v bytě č. 5 v
domě čp. 209 v Polici nad Metují,
od současných nájemníků tohoto
městského bytu - manželů V. a M. P.,
za cenu 75.000,- Kč, která odpovídá
jejich zůstatkové ceně, a to z důvodu
záměru prodeje domu
b) schvaluje s účinností od 1. 7. 2015
doplnění nájemní smlouvy na byt
č. 5 v domě čp. 209 o pronájem
uvedených movitých věcí za nájemné
ve výši 1 000 Kč měsíčně.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Instalace nerezové klece výtahu
v MŠ“ společnost Výtahy Náchod s.r.o., se
sídlem Slunečná 1833, 547 01 Náchod a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje jako vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu „Výměna oken
budovy č. p. 107 v ZUŠ Police nad Metují“
společnost Okna Langer, IČ 11148896 s
nabídkovou cenou 237 681,- Kč bez DPH
(tj. 287594,- Kč včetně DPH) a současně
také schvaluje uzavřít smlouvu o dílo.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky
malého
rozsahu
„STRATEGICKÝ
PLÁN ROZVOJE MĚSTA“ společnost
Východočeská rozvojová s. r. o., se sídlem
Sadová 1539, Nové Město nad Metují 549
01, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 2 - položky rozpočtového
opatření č. 4 - 9. Zvýšení příjmů o 866.446
Kč, zvýšení výdajů o 686.846 Kč a snížení
financování (položka 8113) o 179.600 Kč
RM doporučuje ZM ke schválení
celoroční hospodaření města a závěrečný
účet města za rok 2014 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
města Police nad Metují za rok 2014 bez
výhrad.
RM doporučuje ZM ke schválení účetní
závěrku města za účetní období 2014,
sestavenou k 31. 12. 2014.

ZM schvaluje v souladu se zák. 128/2000
Sb. o obcích, § 28, odst. 1, pojmenovat existující ulici vedoucí od komunikace směr
Žďár nad Metují do chatového tábora Žděřina názvem "Žděřina".

ření města Police nad Metují za rok 2014
bez výhrad.

8113) o 179.600 Kč

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 04 / 2015 ze dne 10. 6. 2015

ZM schvaluje celoroční hospodaření města
a závěrečný účet města za rok 2014 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospoda-

ZM schvaluje účetní závěrku města za účetní období 2014, sestavenou k 31. 12. 2014.

ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 2 - položky rozpočtového opatření č. 4 - 9. Zvýšení příjmů o 866.446 Kč, zvýšení výdajů o
686.846 Kč a snížení financování (položka

ZM souhlasí s podáním žádosti o podporu
projektu "Rekonstrukce Hlavňového rybníka" z Operačního programu Životní prostředí ČR v rámci 66. výzvy.
ZM schvaluje, aby dům čp. 209 v Nádražní
ulici byl nabízen k prodeji jako celek.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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VÝSLEDKY ČERVNOVÉ
SOUTĚŽE

Červencová soutěžní otázka
PTÁME SE?

OTÁZKA: Kolik barev je použito na umělém povrchu multifunkčního sportovního hřiště v Polici
nad Metují?

JAKÝ LETOPOČET JE UVEDEN NA ČELNÍ STRANĚ FASÁDY POLICKÉ RADNICE? ?

ODPOVĚĎ: Na umělém povrchu multifunkčního
sportovního hřiště je použito 5 barev
V průběhu června jsme zaznamenali 4 správné odpovědí.
Výherci jsou: Ludmila H.
Pro vylosovaného výherce máme v Infocentru Pellyho domy připravenu drobnou pozornost.

Své odpovědi můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu
infocentrum@policko.cz nebo napsat na lísteček s Vaší adresou a přinést do Informačního centra Pellyho domů vždy do 15. dne příslušného měsíce.

Budeme rádi, když k nim přiložíte i pár řádek Vašich postřehů,
námětů k danému území, které by mohly být podnětem k následné
realizaci. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří
obdrží drobné ceny.
Ida Jenková a Štěpán Horák

Třídíme a využíváme odpad

Vysloužilá elektrozařízení – kolektivní systém ASEKOL a ELEKTROWIN

Město Police nad Metují obdrželo od
kolektivního systému ASEKOL „Environmentální vyúčtování za rok 2014“. Jde o
přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru
a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů,
odevzdaných polickými občany.
Z tohoto certifikátu vyúčtování vyplývá,
že občané Police n. M. v loňském roce vytřídili celkem 8.303,76 kg elektrozařízení, což
tvoří 225 televizí, 94 monitorů a 2.094,76
kg drobných spotřebičů. Tímto ušetřili 99,09 MWh elektřiny, 4.545,50 l ropy,
443,80 m3 vody a 4,12 t primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů
o 22,27 t CO2 ekv. a produkci nebezpečných
odpadů o 87,57 t.
Výsledek jednoznačně prokazuje, že třídění a zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní

Statistika
K 31. 5. 2015 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4173 obyvatel.

Jubilea

V květnu 2015 slavili
70 let paní Marie Mrnková
pan Miroslav Gennert
75 let paní Věra Hejzlarová
paní Milena Schwarzová
80 let paní Jarmila Teichmanová
pan Jaroslav Reimann
85 let pan Jaroslav Rohulán

Vš em ju b ila nt ů m přejeme
pev né zd rav í a krá s n é d ny
pln é p o ho dy v d al š í ch l etech
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dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu el. energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 l
ropy, potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také
je, že odevzdání 10-ti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5-ti
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží velký dík.
V Královéhradeckém kraji bylo odebráno a zrecyklováno 850 t elektrozařízení, což
je průměrně 1,54 kg na 1 osobu a v celé ČR
to bylo 16.981 t, což je průměrně 1,62 kg na
osobu a odpovídá to váze 15-ti mobilních
telefonů..
V letošním roce slaví kolektivní systé-

Sňatky
Málo oblíbený květen – manželský slib byl
pronesen pouze 2x.
2.5.
Pavel Čech a Hana Havlová
16.5.
Jan Kapusta a Marie Větrovcová
- oba sňatky byly církevní na Hvězdě

my ASEKOL a ELEKTROWIN 10. výročí své
existence.
Za tuto dobu bylo prostřednictvím ASEKOLU zpětně odebráno a zrecyklováno cca
130 tis. tun vysloužilých spotřebičů (toto
množství odpovídá váze třinácti Eiffelových
věží) a vytvořeno na 16 800 sběrných míst.
Fond ASEKOL, který pomáhá projektům
zaměřeným na zlepšení podmínek
zpětného odběru, podpořil na tři stovky
projektů, a to finanční podporou ve výši cca
17 mil. Kč.
ELEKTROWIN vytvořil na 12 000 odběrných míst a odebral a zrecykloval cca
250 tis. tun elektrozařízení.

Podle údajů ASEKOLu a ELEKTROWINu sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

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

VZPOMÍNKA

Očím ses ztratil – ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 20.07.2015 by se dožil 75 let
náš drahý manžel, tatínek a dědeček
pan Dezider Krupa z Police nad Metují.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

manželka Anna,
synové Dezider a Luboš,
snacha Iveta,
vnoučata Aleš, Lukáš a Nikola

Pohled do statistiky evidence obyvatel v roce 2014

Po konečném porovnání čísel v evidenci
obyvatel Vám dám nahlédnout do statistiky.
Není překvapením, že ubýváme, konečná
bilance v roce 2014 je minus 31 Poličáků.
Zde jsou čísla:
Přistěhovaní občané
93
Narozené děti		
38
Odstěhovaní občané
114
Zemřelí		
48

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

Brýle

Zapomněli jste doma brýle? V knihovně
to nevadí, můžete si vypůjčit brýle na čtení
s dioptriemi v rozmezí 0,5 – 3,5 a vybírat
knihy či si číst časopisy v čítárně. Brýle Vám
rádi zapůjčíme v oddělení pro dospělé.

Digitální archiv populární
literatury

Ústav pro českou literaturu Akademie
věd zveřejnil Digitální archiv populární literatury - http://dapl.ucl.cas.cz/. Zájemci se
tak mohou on-line probírat například zapomenutými výtisky prvních českých detektivních příběhů, jež vycházely ještě za c. a
k. Speciálně se zaměřuje na sešitkové série
povídek a další periodické či poloperiodické edice populární beletrie.
Přes webovou stránku ústavu lze najít
jednotlivé exempláře nebo dílčí soubory
masových tisků, zatím především detektivních povídek, z období do roku 1945. Jejich
digitální kopie či originální výtisky byly
shromážděny pro potřeby literárněhistorických a bibliografických projektů řeše-

V přiložené tabulce je znázorněn
věkový průměr našich občanů. Nejstarší
máme na Honech a nejmladší v části Police
nad Metují.
Oženilo se, vdalo 27 našich občanů. Na
druhou stranu náš úřad přijal 54 prohlášení
o uzavření manželství. Tento poměrně vysoký počet nám „dělá“ naše krásná příroda,
spousta cizích snoubenců chce prožít svůj

Den na Hvězdě, na Ostaši,…
Jména: v Polici nad Metují suverénně vede jméno Jiří se 150 zástupci. Dále
Jan (119), Petr (114), Josef (109) Jaroslav
(105), Jana (101), Marie (92), Hana (82),
Eva (62), Věra (58).
V příjmeních je nejčastější příjmení Kollert (73), Vacek (40), Krtička a Novák (39),
Jenka, Jirman a Klimeš (30).

Jan Hus - významná osobnost našich dějin
Zároveň je dokladem toho, jak se mění pohled na dějiny a úlohu osobností v nich.
Stačí jen sledovat současné debaty v předvečer 600. výročí jeho upálení.
Různé úhly pohledu zachycují knihy podle toho, v jakých letech vyšly. A je na nás
čtenářích, udělat si svůj úsudek. Nabízíme tedy pár knížek pro dospělé i pro děti s tematikou husitství v pořadí podle roku vydání:
Hus a Jeroným v Kostnici
Praha
SNKLHU
1953
Jirásek,
Husitská trilogie
Praha
Orbis
1954
Michl, Karel
Husitství na Hradecku
HK
KNV
1955
Husitská kronika
Praha
Svoboda
1979
Vavřinec z
Vaněček,
Husitská balada
Praha
Středočes. n.
1978
Husitské manifesty
Praha
Odeon
1980
Hlaváček, Ivan
Ze zpráv a kronik doby
Praha
Svoboda
1981
Klučina, Petr
Jak válčili husité
Praha
Naše vojsko
1982
Kejř, Jiří
Husité
Praha
Panorama
1984
Všetečka, Jiří
Praha husitská
Praha
Naše vojsko
1986
Kantůrková,
Jan Hus
Praha
Melantrich
1991
Klučina, Petr
České země v době husit.
Praha
Albatros
1994
Baum, Wilhelm Císař Zikmund
Praha
Mladá
1996
Kejř, Jiří
Husův proces
Praha
Vyšehrad
2000
Ferstl, Roman
Vzpurní husité
Praza
Egmont
2002
Vondruška, V.
15. Století. Život ve staletích Brno
MOBA
2012
Vondruška, V.
Husitská epopej. I.
Brno
MOBA
2014
Vondruška, V.
Husitská epopej. II.
Brno
Moba
2015
ných v ústavu. Svazky i edice se průběžně
doplňují, archiv se buduje už od roku 2004.
Část kopií byla pořízena z originálních dokumentů, zařazených do fondu Knihovny
ÚČL (katalog). Zbývající digitální kopie
byly pořízeny z exemplářů zapůjčených ze
soukromých sbírek. To omlouvá sníženou
kvalitu někerých reprodukcí, způsobenou
improvizovanými podmínkami snímání při
zápůjčkách ze soukromých sbírek.
Jako první je v archivu zveřejněn výběrový soubor svazků ze všech pěti edic, v
nichž od konce roku 1906 vycházela série
povídek o newyorském, posléze hlavně chi-

cagském detektivu Léonu Cliftonovi. Šlo o
první původní detektivní prózy napsané v
českém jazyce.
Materiály z Digitálního archivu populární literatury ÚČL AV ČR, v. v. i., jsou čtenáři k
dispozici pro interaktivní listování, a to výhradně pro nekomerční, vědecké či studijní
účely a pouze pro jeho osobní potřebu, jak
se můžete dočíst v podmínkách využití tohoto archívu.
Zveřejněno dle údajů Mgr. Romana Giebische, Ph.D. a webových stránek http://
dapl.ucl.cas.cz/
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Nabídka knih:

yy Weissová, Helga: Deník 1938-1945.
Příběh židovské dívky, která přežila holocaust.
yy Schreiber, Bruno: Život si nikdo nevybere.
Vzpomínky českého chemika uvězněného v Terezíně a po válce přinuceného k emigraci.
yy Liebyová, Angele: Zachránila mě slza.
Skutečný příběh francouzské pacientky v kómatu
uvězněné ve vlastním těle.
yy Bisges, Günter: 10 Feldenkraisových lekcí pro
uvolnění zad, šíje a ramen.
Pohybová terapie při bolestech páteře.

yy Rossi, Alice: Ispirato da Italia. Všichni ke stolu.
Italské kuchařské recepty.
yy Androniková, Hana: Vzpomínky, co neuletí.
Souborné vydání povídek.
yy Dán, Dominik: Bestie.
Nová slovenská detektivka.
yy Prošková, Denisa: Ukradli mi kabelku.
Humorné fejetony.
yy McCreight, Kimberly: Případ Amélia.
Napínavá psychologická detektivka.
Vaše knihovnice

Pellyho Terasa

Pellyho Terasa pro letošní rok představuje vyvážený a pestrý
kulturní program. Spolek Apeiron ve spolupráci s Městem Police
nad Metují připravil několik výtvarných výstav, koncert nebo třeba
talk show či promítání kina na Terase. Patronem Pellyho Terasy je
starostka Police nad Metují Mgr. Ida Jenková.
Na všechny akce je dobrovolné vstupné. Kino a agility se za nepříznivého počasí nekonají.
Po celé dva měsíce bude otevřeno občerstvení. Přijďte si posedět na Terasu a užijte si nečekaných výhledů na město a jeho okolí
z téměř ptačí perspektivy.
Aktuální informace najdete na www.facebook.com/PellyhoTerasa
TERASA CAFÉ
Otevírací doba: Po - Ne 13:30 - 21:00 hod.

Středa 1. 7. 2015 – 21. 7. 2015
Pellyho Terasa
ALENA LAUFROVÁ - PAMĚŤ KRAJINY

Současná grafika
Vernisáž výstavy 1. 7. 2015 od 18:00 hod
Alena Laufrová, členka SČUG Hollar, vystavuje od začátku osmdesátých let nejen v ČR, ale i v Polsku, USA nebo Španělsku. Je držitelkou
několika ocenění za komorní grafiku.

Čtvrtek 9. 7. 2015 od 18:00 hod
Pellyho Terasa
ŽIVOT PODDANÉHO OBYVATELSTVA V RANÉM NOVOVĚKU

Přednáška Mgr. Martiny Vlčkové
Martina Vlčková je kurátorkou sbírky bydlení - odívání a etnografie-folkloristika v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. V Muzeu realizovala např. výstavy Zlatý kolovrat (2010) nebo Měšťanské
Vánoce (2011).

Středa 15. 7. 2015 od 18:00 hod
Pellyho Terasa
TALK SHOW NA TERASE

Hosty budou členové Divadelního souboru Kolár a řeč se bude točit
hlavně kolem otázky: „Kdo je tady ředitel?“

Sobota 18. 7. 2015 od 21:30 hod
Pellyho Terasa
LETNÍ KINO - MELANCHOLIA

Melancholia: melancholicko-nostalgický film o konci světa, působivější než všechny Armageddony a Drtivé dopady dohromady. Režie:
Lars von Trier, Dánsko, 2011, 130 minut

Čtvrtek 23. 7. – 11. 8. 2015
Pellyho Terasa
ADOLF HEJNA – FOTOGRAFIE

Vernisáž výstavy 23. 7. 2015 od 18:00 hod
Úpický fotograf nabízí velice citlivý a kultivovaný pohled na důvěrně známé věci, které dokáže představit jako netradiční výtvarný
artefakt.

Neděle 26. 7.2015 od 16:00 hod
Bezděkovy sady (autobusové nádraží)
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AGILITY

Umění čtyřnohých miláčků v sportovní psí disciplíně agility představí místní nadšenci. Cvičení se psem si budete moci vyzkoušet.
Program agility je součástí doprovodného programu Den s Toulavým baťohem.

Sobota 1. 8. 2015 od 20:00 hod
Pellyho Terasa nebo sál Pellyho domů
KONCERT VLADIMÍRA MERTY

Legendární český hudebník vystoupí na Pellyho terase. Během
svého plodného života vydal přes 30 LP nebo CD, zatím posledními
jsou „Kecy“ a „Imagena“ z roku 2014.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční na sále Pellyho
domů.

Pátek 7. 8.2015 od 21:30 hod
Pellyho Terasa
LETNÍ KINO – PĚNA DNÍ

Pěna dní je křehká, čistá, poetická romance z jiného světa a jiných
časů. Lehce rozostřené retro kouzelně plyne s jazzovou náladou a
měkkou barevností.
Režie: Michel Gondry, Francie/Belgie, 2013, 125 minut

Čtvrtek 13. 8.2015 – 31. 8. 2015
Pellyho Terasa
JAN VÍTEK – MEZIPROSTOR

Konceptuální umění
Vernisáž výstavy 13. 8. 2015 od 18:00 hod
Představí se mladý konceptuální výtvarník Jan Vítek z Červeného
Kostelce. Autor v současné době studuje na UMPRUM v sochařském ateliéru Dominika Langra a Edit Jeřábkové.

Sobota 22. 8. 2015 od 21:30 hod
Pellyho Terasa
LETNÍ KINO – DIVOKÉ HISTORKY

Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit
hranice zákona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš.
Režie: Damián Szifrón, Španělsko, 2014, 122 minut

Středa 26. 8. 2015 od 18:00 hod
Pellyho Terasa
TALK SHOW NA TERASE

Hosty tentokrát budou horolezci. Těšit se můžete na Jaroslava „Kinga“ Seiferta nebo Davida Knilla, který bude na podzim doprovázet
nevidomého horolezce Jana Říhu při pokusu o zdolání šesté nejvyšší hory světa Čo Oju (8201 m n. m.).
Apeiron z. s.

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
0. ROČNÍK POLICKÉ ZELŇAČKY
MINULOSTÍ

V sobotu 23. 5. 2015 pořádalo Město
Police nad Metují nultý ročník soutěže ve
vaření polévky. Počasí vyšlo, akce úspěšně
za námi. Ohlasy od soutěžních týmů, trhovců i veřejnosti pozitivní, takže se můžeme
těšit na 1. ročník, který proběhne v r.
2016.
Děkujeme za účast všem pěti týmům,
které se zúčastnily a na náměstí předvedly
své kuchařské umění. O jejich polévky byl
velký zájem a během pár desítek minut
byly všechny porce vyprodány.
Vítězný T. O. Red West si kromě jiných cen
odnesl i putovní pohár – zelák se znakem
města.
O program na podiu se postarali Slaveňáci, Kamarádi osady 5, broumovská kapela
Ohrada a představení Hajzlbába. Jedinečným zpestřením byla dvě vystoupení
místních freerunistů z TJ Sokol. Ve dvoře
Pellyho domů bylo možné vyzkoušet si
moderní disciplínu airsoft.

py a Martinovi Schirlovi za skvělé fotky a
samozřejmě všem účinkujícím.
Fotky z Polické zelňačky, oslav výročí 25
let založení ZUŠ, koncertu DOCUKU
i dalších akcí jsou k dispozici na
facebook.com/policko.cz

POLICKÁ ZASTAVENÍ

Ve spolupráci s panem Miroslavem
Pichlem připravujeme „Polická zastavení“
– informační tabulky na zajímavé objekty
v Polici nad Metují. Měla by proběhnout
obměna stávajích cedulek /např. radnice,
sloup na náměstí atd./ a vytvořeny nové.
Rozsáhlý text a historické fotografie, které
se na cedulky nevejdou, budou
prostřednictvím tzv. QR kódů zpřístupněny
na
webových
stránkách
www.policko.cz

75 LET KOLÁROVA DIVADLA
Sháníme historickou fotodokumentaci
Obracíme se
na
občany
s prosbou
týkající
se
fotodokumentace Kolárova
divadla – stavby, interiéru, „života“
v divadle.
Pokud máte fotografie nebo dobové
pohlednice, které můžete poskytnout
elektronicky nebo zapůjčit k oskenování,
ozvěte se nám, prosím.
Elektronicky lze podklady zaslat na
ckv@policko.cz. K oskenování doneste,
prosíme, do infocentra (pracovní dny 9,00
– 11,30 a 12,00 – 17,00, víkendy do
15,00). Předem děkujeme za pomoc a
spolupráci!

TANEČNÍ KURZY PRO PÁRY 2015

Za podporu děkujeme všem sponzorům:
Jiří Čáp z Pěkova – obchod s dřevem (palivové dříví na vaření), Železářství Soukup
(věcné ceny), Pejskar a spol. s r. o. (chutné
ceny), Primátor Náchod (tekuté ceny),
Hauk s. r. o. (putovní pohár – zelák), Ovoce a zelenina Suchomel (zelné hlávky),
Pavel
Roischl
(zelné
hlávky).
Děkujeme za pomoc na technické přípravě akce: Automotoklub Police nad Metují,
Hasiči Police nad Metují a Technické
služby.
V neposlední řadě naše velké díky patří
Jirkovi Trnovskému, který po celý den
provázel akci svými moderátorskými vstu-
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Pellyho domy vyhlašují zápis do tanečních
pro
páry
na
rok
2015.
Kurzy budou probíhat od září do prosince,
1x za dva týdny (vždy ve čtvrtek od 19:00
hodin), v uzavřené společnosti na sále
Pellyho domů.
Kurz povedou manželé Poznarovi z
Červeného Kostelce.
Zájemci budou rozděleni do dvou skupin
na základě společné rozřazovací lekce,
která se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. 2015
od 19:00 hodin. První kurz bude následně
zahájen 24. 9. 2015, druhý kurz 1. 10.
2015. Společný věneček obou kurzů se
uskuteční v pátek 11. 12. 2015 od 20:00
hodin.

Zápis probíhá do 20. 8. 2015 v informačním centru.
Závazné přihlášky jsou k dispozici v
Infocentru nebo v elektronické verzi
na www.policko.cz

Kurzovné 1.400 Kč/pár zahrnuje 7 lekcí vč.
společného
závěrečného
věnečku
s kapelou Relax Band.
Kurzy budou pořádány od minimálního
počtu 25 párů.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 2015
Nabízíme poslední 2 volná místa pro
DÍVKY do kurzu společenského tance. Dále
přijímáme páry. Závazné přihlášky jsou k
dispozici v Informačním centru. Více
informací na www.policko.cz

ZASÍLÁNÍ NOVINEK MAILEM
Pokud máte zájem o zasílání informací
(1x týdně), přihlaste se k jejich odběru na
www.policko.cz/cs/infomail.php
nebo
nám
sdělte
svůj
e-mail
na
ckv(zavinac)policko.cz. Do předmětu
uveď-te "registrace infomail".

TRHY NA POLICKÉM NÁMĚSTÍ
Termíny trhů pro rok 2015:
sobota 15. 8.
neděle 16. 8.
sobota 7. 11.
neděle 29. 11.

Polická Pouť
Svatomartinský trh
Rozsvícení vánočního stromu
spojené s řemesl. jarmarkem
(jarmark v jednání)

Sobota 12. 12. Vánoční trhy

Uvítáme tipy na nové zajímavé
prodejce. Kontaktní informace zašlete,
prosím, na trhy@policko.cz

NÁŠ TIP: POLICKÝ QUEST
Vyzkoušejte Polický quest,
jehož ukázku přinášíme níže.
Skládačky s celým textem a trasou
jsou k dispozici v informačním centru.
Radnice tyčí se do vysoka,
její tudorská věž je _ _ _ _ boká.
Tady
začněte
questovat,
město
důkladně
poznávat.
Teď zalovte ve své makovici –
- kolik okýnek je na radnici? _ _ _
Na dohled radnice, uprostřed
trávníku, hledejte zurčení vody a
pramínku. Malá kašna je to znamení,
tam
artéský
vrt
pramení.
Vilém _ _ _ _ _ se o to zasloužil
a nalezený pramen všem posloužil.
Jenže pramen jméno potřeboval
– proto název _ _ _ _ _ _!
Můžeme Vás ujistit, že v trubkách není
ani skulinka.
A nyní rozhodli jsme se hádanku vám dát
-daný vrt je hluboký metrů?
_________
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Pondělí 13. 7. 2015 od 17:30 hod
Pellyho domy

Letní tvoření:

LEVANDULOVÉ PALIČKY
Výroba voňavé dekorace. Vstupné: 80
Kč/osoba. V ceně lektor a veškerý materiál. Přihlášky a platba předem v IC, do
10. 7. 2015.
Akce se uskuteční v klubové místnosti
v přízemí nebo na sále, v závislosti na
počtu přihlášených účastníků.

Pondělí 27.7. 2015 od 15:00 do 17:30 hod.
Sál Pellyho domů

LETNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI:
KAŠÍROVANÁ ZVÍŘÁTKA

Vstupné 60 Kč/osoba.
V ceně lektor a veškerý materiál.
Není nutné hlásit se předem.

PŘIPRAVUJEME
Sobota 1. 8. 2015 od 16:00 hod
Kolárovo divadlo

O SNĚHURCE

Klasická loutková pohádka pro děti ve
věku 3 – 9 let v podání Malého divadélka
Praha. Vstupné: 40 Kč

Pondělí 10. 8. 2015 od 17:30 hod
Letní tvoření:

DRÁTUJEME PRO HOSPIC

Neděle 19. 7. 2015 od 21:30 hod
Areál polického koupaliště

LETNÍ KINO: BURÁCENÍ
Pellyho domy, organizační složka

ČERVENCOVÉ AKCE

Sobota 4. 7. 20015 od 14:30 hod
Klášterní zahrada nebo sál Pellyho domů

SVÁTEČNÍ KONCERT:
RELAX BAND HRONOV
a TATIANA SKVORCOVA (Rusko)
Taneční orchestr Relax Band Hronov s
kapelníkem Janem Drejslem se v rámci
Svátečního koncertu představí se speciálním zahraničním hostem: Tatianou Skvorcovou – zpěvačkou-sólistkou Oblastního
divadla Ivanovo.
V případě nepříznivého počasí se koncert
uskuteční na sále Pellyho domů.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 80 Kč
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Drama založené na pravdivé události,
která se stala v roce 2004 a která završila
sérii příběhů, jež autor scénáře sledoval v
médiích už řadu let. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc blízkému člověku v nouzi. Tento film
je o ohroženém lidském druhu, jehož
smysl pro svobodu projevu a spravedlnost
je na hranici zákona a společenské normy.
Ne náhodou je film zasazen do prostředí
motorkářského světa, rockové hudby a
sochařské komunity, kde se mísí rovná a
čestná povaha s výbušností, burácením…
Hrají: Tomáš Hajíček, Vica Kerekes, Jana
Kolesárová, Martin Stránský, Vladimír
Javorský, Chantal Poullain-Polívková,

Zdeněk Podhůrský, Richard Müller, Zuzana Bydžovská, Oldřich Navrátil, Stanislav
Zindulka, Jakub Kohák, Kryštof Michal,
Branislav Bystriansky, Mikuláš Křen, Ondřej Kavan, Miroslav Navrátil, Stanislava
Ziková, Matyáš Svoboda, Jan Pavel Filipenský,
Robert
Vano.
Road movie / Drama / Romantický.
Česko / USA, 2015, 93 min
Občerstvení zajištěno. Akce se koná pouze za příznivého počasí!
Vstupné: 80 Kč

Vytvořené výrobky bude možné prostřednictvím Pellyho domů věnovat Hospicu
Anežky České v Červ. Kostelci, který ve
dnech 2. - 9. 10. 2015 pořádá prodejní
výstavu a finance z prodeje výrobků využije na nákup vybavení pro Hospic. Vstupné
100 Kč/osoba. V ceně lektor a veškerý
materiál. Přihlášky a platba pře-dem v
Informačním centru, do 8. 8. 2015.

Čtvrtek 13. 8. 2015 od 21:30 hod
Areál polického koupaliště

LETNÍ KINO

Výběr filmu bude upřesněn na
www.policko.cz. Občerstvení zajištěno.
Akce se koná pouze za příznivého
počasí.
Vstupné: 80 Kč
Pátek 14. 8. – neděle 16. 8. 2015

POLICKÁ POUŤ

Více informací na samostatných plakátech a na www. policko.cz
Pondělí 23. 8. 2015 od 17:00 hod

KAŠPÁRKOVY ČERTOVINY
Cyklus pohádek

Pondělí 24. 8. 2015 od 17:30 hod
Letní tvoření:

RAZÍTKOVÁNÍ NA TEXTIL
Více na www.policko.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM
Provozní doba v ČERVENCI:
Pondělí - pátek 9:00 – 17:00
Sobota, neděle: 9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
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Vyhodnocení projektu
„O nejlepšího průvodce“
v machovské ZŠ
V pátek 12. června jsme, na pozvání paní
ředitelky Martincové ze ZŠ Machov,
zasedly s kolegyní Janou Rutarovou
v porotě, která měla vyhodnotit nejlepší
„cestovní kancelář“ v rámci projektu „O
nejlepšího průvodce“. Cestovní kanceláře prezentovaly blízké okolí. Po krátkém
přivítání a představení poroty, jehož se
ujala paní ředitelka a p. učitel Nawrat,
nám žáci za kytarového doprovodu zazpívali machovskou hymnu, která svými
slovy a tóny řekla o Machově téměř vše.

Po celý školní rok 2014/2015 žáci 5. – 9.
ročníku ZŠ Machov sháněli informace
různými formami – z informačních panelů, v přírodě, natáčeli, skládali verše a
vzniklo tak 6 různých prezentací. Dvakrát byla zastoupena Vlastivědná stezka
řídícího učitele Jaroslava Petra, dvakrát
Machov a okolí, a pak město Hronov a
obec Bezděkov nad Metují. Skupiny
pojaly prezentace odlišně - od přednesených veršů doplněných o fotografie na
plátně jak současné, tak historické a
s notnou dávkou vtipu, přes komentovanou prezentaci, doprovázenou hrou na
kytaru anebo jako film podbarvený libozvučnou muzikou. Osmičlenná porota,

ve které kromě nás bylo zastoupení
z hronovské i polické knihovny, z obce
Bezděkov i Machov, měla rozhodování
velmi těžké. Trvalo dlouho, než jsme se
formou bodování a hlasování dobrali
nějakého výsledku. První místo nakonec
obsadily dvě skupiny. U každé ze soutěžících skupin jsme ocenili jejich obrovskou píli, snahu a zájem o daný projekt.
Ještě jednou děkujeme jak dětem, tak i
paní ředitelce i ostatním učitelům –
garantům jednotlivých skupin - za velmi
vstřícné přijetí a budeme se těšit u podobných projektů na opětovné shledání.
Leona Peterková

TOULAVÝ BAŤOH
V POLICI NAD METUJÍ

26.od7. 2015
neděle
9:00-18:00

Muzeum papírových modelů
Pojďte do Kladského pomezí
soutěžit, hrát si a poznávat !
Muzeum papírových modelů má otevřeno od 9:00 do 18:00 hodin
Komentované prohlídky muzea v 10:00, 13:00 a 17:00
Cesta plná her a úkolů v okolí muzea
Občerstvení zajištěno
Dětský kolotoč zdarma pro všechny děti
Malování na obličej
Den plný her a zábavy nejen pro děti

DOPROVODNÝ PROGRAM:

14:00

Magic show Mr. Carlo a balónková show

16:00

Agility, umění čtyřnohých miláčků v sportovní psí
disciplíně agility představí místní nadšenci.
Cvičení se psem si budete moci i vyzkoušet.

Více tipů na výlety pro děti získáte na

www.toulavybatoh.cz

POLICE NAD METUJÍ
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

13. - 17. 7. 2015
denně od 9 do 17 hodin

KLUB SBĚRATELŮ POLICKA

LETNÍ TVOŘENÍ

Po celý týden se k nám kdykoliv připojte! V ceně veškerý výtvarný materiál a lektor. Obědová přestávka od
11:30 do 12:00 hodin. Možnost ohřát
si oběd v naší vybavené kuchyňce.
Denní poplatek 50,-Kč, týdenní permanentka 200,-Kč

VÝSTAVA

POLSKÉ MODELY

Vystřihovánky, papírové modely v
Polsku mají dlouholetou tradici. Za
hlavního dlouhodobého popularizátora tohoto koníčku lze označit "časopis" Mały Modelarz. Polská vydavatelství produkují desítky vystřihovánek ročně, které kupují modeláři po
celém světě. Polské papírové modelářství patří bezpochyby do světové
špičky, jsou propracované, zvláště v
poslední době díky počítačové konstrukci, do podrobných detailů. Znamená to vysokou modelářskou vyspělost autorů i modelářů. Využijte této
možnosti zajet si k moři k nám!
Představíme vám více než 60 špičkových modelů lodí a další techniky
různých typů a velikostí.

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Každé středeční odpoledne od dvou
hodin jsme se setkávali především
nad papírem a papírovými modely. Od
září pokračujeme, připojit se k nám
můžete kdykoliv, docházet můžete
pravidelně i nepravidelně.

Připravujeme…

Středa 8. 7. a 22. 7. 2015
od 18 a 20 hodin.

VEČERNÍ PROHLÍDKY

Ve dne ve skalách, večer v muzeu!
Komentované prohlídky muzea v
netradičním čase. Projekce dokumentů
o modelářích.
Vstupné: 30,-Kč, děti do 6 let zdarma.
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MPM se zapojí do Týdne vzdělávání
dospělých na Královéhradecku dnem
otevřených dveří s doprovodným
programem - 28. října od 9:00 do
20:00 hodin. Zapojíme se do letošní
výstavy (nejen) železničních modelů,
která se koná ve sportovní hale ZŠ R.
Frimla v Trutnově od 27. října do 1.
listopadu.

Klub sběratelů Policka 26. května
uspořádal poznávací exkurzi do
Polska. Cílem cesty bylo poznání
nejrozšířenějšího
sběratelského
artiklu polického klubu v sousedním
Polsku. Jedná se o sběratelství
zápalkových nálepek. V Česku se od
roku 2008 zápalky nevyrábí, výroba je
přesunuta do Indie. V polské
Bystrzycy Klodzkej sídlí jedna ze dvou
výroben sirek v Polsku a také Muzeum
filumenistyczne, které vzniklo před
více jak padesáti lety. Muzeum mapuje
historii zápalek po současnost,
vystavuje nálepky a krabičky zápalek
z různých zemí. Pro Klub sběratelů
Policka byla prohlídka expozice
velkou inspirací, především v oblasti
práce se sbírkou v expozici. Věřím, že
brzy navážeme užší spolupráci s tímto
muzeem. Především představení
polických sběratelů v muzeu v
Bystrycy Klodzkej. Poslední zastávkou
se
stalo
nedaleké
Muzeum
papirnictwa w Dusznikach-Zdroju.

Sledujte nás i na našem facebooku:
www.facebook.com/MuzeumPapiro
vychModelu
Tel. 777 828 657
email:info@mpmpm.cz
Návštěvní doba:
9—17 hod
Otevřeno každý den
Papírová dílna
Bohatý výběr vystřihovánek
Děti do 6 let zdarma
WWW.MPMPM.CZ

Polický měsíčník – červen 2014 – strana 4

25/7/2015 - 13:00
HŘIŠTĚ HEJTMÁNKOVICE
Předprodej 160,- / Na místě 200,od 1.7.2015 do 24.7.2015

Předprodeje: Infocentrum Broumov, Infocentrum Hronov, Infocentrum Teplice nad Metují

VYSTOUPÍ KAPELY:

ZÓNA A (SK), KASHMIR 9:41
ZÁVIŠ, PROXIMITY, DUB ARTILLERY

MALOMOCNOST PRÁZDNOTY
THREE WILD GUNS, HELLMANIA
ANIMALS IN TOWN, SCHOOL BAND GB
Festival RockMánie podporuje Centrum pro rodinu Broumov (CSSNB)

www.rockmanie.cz
partneři akce:

Současnost polického vlakového nádraží

V létě roku 1875 byl slavnostně zahájen
provoz na železniční trati z Chocně do Broumova. Stavba začala 2. května 1873, 25. července 1875 se uskutečnila jízda prvního vlaku.
Letos je tomu od této události, která zasáhla
do života celého našeho regionu, tedy 140 let.
Dodnes se však vedou diskuse, proč pro její
trasu byla zvolena trasa údolím Metuje, se
vzdáleným nádražím, umístěným 4 km mimo
město. Tato volba nepřispěla tehdy k průmyslovému rozvoji města, ani v současnosti nepřispívá příliš k turistice do oblasti Policka a do
Broumovských stěn.
Z dobového podkladu Dr. Stanislava
Brandejse „Kniha o Policku“ lze leccos usoudit o tom, proč vede trať právě tudy, kudy vede
a ne např. přes Polici nad Metují.

„Téhož roku (1873) začal se na Policku úsek dráhy
Choceň - Broumov. Inženýři trasovali nejprve trať od
Hronova přes Žďárky k Nízké
Srbské, pak od Kozínka ke
Rzu a Lipce a přes Ledhujský
katastr za polický hřbitov,
kde mělo míti město Police
svou stanici. Definitvní trasa
však vedla proti všemu očekávání údolím Metuje, přičemž byl pod Petrovicemi vybudován tunel. Příčiny, proč
byla Police opomenuta a ve
svém hospodářském vývoji tak těžce poškozena,
jsou tyto:
1) v komitétu dráhy zastupoval broumovský
a polický kraj J. Schöffel z Broumova, který se
dal ovlivnit průmyslníkem Suidou z Dědova, aby
trať byla vedena kolem Dědova.
2) vrchnosti (klášteru) nezáleželo mnoho na
tom, aby trať vedla přes její pozemky na Policku
3) v tu dobu měl se v Polici volit nový městský výbor a purkmistr, avšak část voličů podala
proti volbě Jana Kejdany protest, který zůstal
přes rok nevyřízen, takže městská rada nemohla fungovat. Když byl Jan Kejdana konečně znovu zvolen, bylo již pozdě.“
Další verze (písemně nedoložená), kudy
měla dráha vést je: z Hronova ke Kozínku do
Nízké Srbské, údolím do Bělého a do Police.

Podívejme se však na současnost tohoto
nádraží:
Ačkoliv nejblíže nádraží jsou domy obce
Velké Petrovice a na budově nádraží se skví
nápis Police n./Met., celý objekt nádraží leží
na katastru obce Bezděkov.
Asi 100 metrů od nádražní budovy je zastávka linkových autobusů do 4 km vzdáleného města. V autobusových jízdních řádech
je označena Bezděkov n. Met.,žel. st. Police
n. Met. Bohužel v jízdních řádech se málokdo
vyzná. Není vždy vyhovující informovanost a
návaznost, zejména pří zpoždění vlaků nebo
autobusů. V minulých dobách bylo ke každému vlaku samostatné autobusové připojení.
Na nádraží bylo odstraněno i mobilní WC.
Byla zrušena blízká nádražní restaurace.
Na nádraží není k dispozici ani nápojový automat.
Čekárna je vyzdobena všemi možnými (i
hanlivými) nápisy a vzkazy. Dva obrazy Broumovských stěn, které již pamatují nějaké desetiletí, brzy na někoho spadnou. Turisty do této
oblasti nemohou nalákat.
Okolí budovy není upraveno, i příjezdová
cesta k budově nádraží je ve velmi špatném
stavu.
Doufám, že současný neutěšený stav na
„polickém nádraží“ se brzy zlepší k radosti
Českých drah i příjemnému cestování cestujících.

František Janeček
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Mistr Jan Hus – český náboženský myslitel, kazatel a reformátor

Mistr Jan Hus se narodil okolo roku
1370 v Husinci u Prachatic v chudé poddanské rodině. O jeho dětství mnoho nevíme,
většinou jde pouze o legendy. Studoval na
pražské univerzitě artistickou fakultu, kde
získal v roce 1396 titul mistra svobodných
umění. V roce 1398 začal přednášet, zapsal
se na teologickou fakultu a nechal se vysvětit za kněze asi 1400). Jako učitel používal v
psaném projevu hlavně latinu.
Od roku 1402 kázal Hus v Betlémské
kapli. Kritizoval bohaté církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva. Získal si tím
obdiv široké vrstvy pražské společnosti, od
chudých lidí až po královskou společnost.
Lidé byli nadšeni, že slyší názory, které oni
nahlas vyslovit nesměli.
Husovým vzorem byl anglický reformátor John Viklef, jehož učení proniklo do
Čech koncem 14. století. Hus veřejně obhajoval jeho knihy a tím si proti sobě poštval
církevní vrchnost. Do doby, kdy měl Hus
sympatie arcibiskupa Zbyňka Zajíce, krále
Václava IV. a královny Žofie, byla mu jeho
kázání tolerována. V roce 1408 se ale arcibiskup postavil proti každému, kdo uznával
Viklefa a přikázal všem odevzdal jeho spisy.
Čeští mistři i studenti odmítli poslušnost a

1415 upálen na hranici
před hradbami Kostnice. Jeho popel byl pak
vržen do vod Rýna, aby
z Husa, jako z kacíře, nic
nezůstalo, aby jeho příznivci nemohli uctívat
jeho ostatky. Před smrtí mistr Jan napsal list
na rozloučenou „všem
věrným Čechům“. Hus
dobře věděl, že jeho
smrt bude mít v Čechách obrovský ohlas.
Rok po Husově smrti
padl do spárů ohně také
jeho věrný přítel, stoupenec reformy Jeroným
Pražský.
Husovo učení dalo
vzniknout husitskému
hnutí, české reformaci a
Jan Hus souzen na sněmu kostnickém r. 1415 úsilí o proměnu katolic(detail obrazu Václava Brožíka) ké církve. Hus se zaslou-

spisy nevydali. Pražský arcibiskup
dal v roce 1410 spálit Viklefovy
spisy jako kacířské a na Husa uvalit
kletbu.
Hus měl přísný zákaz konat v
Praze církevní obřady. Nebral však
papežův příkaz vážně, odvolával se
na Kristovo učení. Náklonnost krále a královny pro něj skončila. Hus
raději opustil Prahu a usadil se na
Kozím hrádku v jižních Čechách a
v roce 1414 na Krakovci. Zde kázal
venkovskému lidu a psal česká díla.
Čechy znamenaly pro Husa
bezpečí. Král Václav IV. ho nemohl
vydat žádnému soudu, protože by
Dům, kde Hus v Kostnici bydlel
bylo české království nařčeno z
kacířství. Nebezpečí ale přišlo od
koncilu, který zasedal v jihoněmecké Kostnici. Císař Zikmund vyzval
Husa, aby se omluvil za své kacířství před církevním koncilem. Žádal
jeho podřízení se autoritě církve.
Jakmile vstoupil Hus na půdu církve, podléhal církevnímu právu
a podle něj už
Pamětní deska na Husově domě v Kostnici
byl předem odsouzen. V Kostnici byl zatčen a uvěz- žil o vydání Dekretu kutnohorského, který
něn.
podstatně zmenšil význam německých misHus věděl, že jako trů. Husovi se také přiznává zásluha na rekněz- kacíř může do- formě českého pravopisu- začal jako první
stat trest doživotního používat čárky. Byl prvním z našich spisovažaláře, pokud se omluví, telů, který dbal na čistotu jazyka.
nebo bude upálen, poV roce1999 prohlásil papež Jan Pavel
kud omluvu odmítne. II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal
Církev ho obvinila i z ho jako reformátora církve. V současnosnázorů, které nikdy ne- ti je 6. červenec - Den upálení mistra Jana
hlásal. Ani po dlouhém Husa také českým státním svátkem. Letos si
vězení, tělesných tres- připomínáme šestisté výročí Husovy kruté
tech a psychickém tlaku, a potupné smrti.
Pomník mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna Hus neustoupil ze svých
František Janeček
na Staroměstském náměstí v Praze názorů a byl 6. července
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JAK TO TENKRÁT BYLO SE STAVBOU KOLÁROVA DIVADLA

Uplynulo už dlouhých 195 let od první
písemné zmínky o patrně jednom z prvních
ochotnických divadelních představení v Polici
(nad Metují). Kronikář Josef Brandejs v jedné ze svých rukopisných kronik vzpomíná,
že roku 1820 (přesnější dataci však neuvádí)
sehráli poličtí ochotníci, jak se tenkrát říkávalo „herci z libosti“, tři aktovky: „Hrabě Beňovský“, „Oba lístky“ a „Dům na silnici“ (pozn.:
přeložené do češtiny Václavem Rodomilem
Krameriem, synem Václava Matěje Krameria
z věhlasné České expedice). Představení pro
polické sousedy se událo na malém jevišti sálu
zájezdního hostince „U černého koně“ (tenkrát
asi známějšího pod německým synonymem
„Gasthaus bei schwarzen Ross“ a o sto let později nesoucího název hotel „Hvězda“). Jeho
majitelem a provozovatelem byl tehdy řezník
Wácslav Wejrych, který jej koupil roku 1764
od poručníků Ludmily Luňáčkové. „Od roku
1820 též se tu často hrávalo ochotnické divadlo
i též od přicházejících kočovných společností na
hoře toho domu v taneční bývalé tu síni“, poznamenává Josef Brandejs. Rovněž za jeho syna
Augustina Wejrycha, který hostinec převzal
roku 1828, „hrávalo se tu častěji od sdružených
měšťanských synků a dcer divadlo, kteréžto dál
a dál se vzmáhalo a o které se hlavně zpečoval mladý dosud učitelský spomocník Antonín
Hausmann. Divadelní jeviště s taneční síní, které
tam za Augustina Vejrycha stálo, byloť poměrně
dosti vkusně zhotovené, jenž sami ochotníci jej
zhotovili, řemeslníci truhláři, malíři, zámečník
a nebylo také jinak se šatnou, každá herečka
jak mohla, nejvíce se přičinila s ušitím šatstva a
krejčí napomáhali též šatnu obstarávati ponejvíce jen z ochoty, an nebylo jiných peněz po ruce.
Divadelní kusy v témž hostinci se hrály: »Král
Václav«, »Krásná Sidonie aneb Strašidlo u Bílé
věže«, »Berounské koláče«, »Marnotratný syn«,
»Jiříkovo vidění«,» Čech a Němec«, »Husité u
Naumburku«, »Monika«, »Marie, matka pluku«,
»Hrabě Valdstein«. Snad se tak stalo po příkladu prvních kočovných divadelních společností,
které již tenkrát čas od času do městečka Police zajížděly.
Neméně významné je však i další výročí
připadající na letošní rok, rovněž velmi těsně
související s aktivitou polických ochotníků;
uplynulo totiž již 75 let, kdy byla stavebně dokončena a pro veřejnost slavnostně otevřena
budova Kolárova divadla. To již bylo koneckonců připomenuto vícekrát, ale okolnosti,
nejednou spletité a dramatické, provázející

stavbu a umístění divadla na jeho
dnešním stanovišti
zase tak moc známé
nejsou. Přesto jsou
velmi pozoruhodné
a v této vzpomínce
pravděpodobně vůbec poprvé publikované.
Působení polických ochotníků
mělo od samého
počátku jejich činnosti vždy těsnou
vazbu s tanečními
sály místních hostinců. To byla místa, kde zpravidla nacházeli
asyl pro svou činnost. Však během těch dlouhých let svého bohulibého konání zbrousili
těch různých hospod požehnaně. A nikdy to
nebylo úplně bez starostí. Již zmíněnou formanku „U černého koně“ (čp. 79 na náměstí),
kde měli své první doložené působiště, koupil
roku 1842 Jan Antoš, mydlář z Hronova. Josef
Brandejs uvádí, že „mimo tuto hostinskou živnost vedl také obchod s plátny a jezdil sám za
obchodem do Uher, Rumunska i Turecka. On
půjčoval též na veliké úroky lidem peníze, čímž
valně sezámožněl. Jan Antoš dne 31. března se
přistěhoval do Police a již také tu dne 19. dubna vyhořel a opět ten rok postavěl kryt na dům,
spodní část zůstala státi, an byla ode zdiva
postavena, takže jen hořejší část domu se více
poškodila.“ Připomeňme, že se tak stalo při
obrovském požáru města, kdy na téměř celém
náměstí (mimo západní stranu) shořely všechny domy včetně radnice, dále lehla popelem
celá Kostelní ulice a část ulice Hořejší (Tomkova) – úhrnem 36 právovárečných domů a 6
jiných příbytků, včetně masných krámů a také
obecního arestu.
Po tomto ničivém ohni nastaly nemalé svízele i pro ochotníky. „V taneční síni (na sále) se
sesypal strop na stojící tam jeviště ochotnického divadla, které velice tím poškození utrpělo
a ochotníci sebou jako pohořalí měli se opět
tu dosti co starati, aby jeviště do pořádku zase
zřídili. Šatna od divadla byla od sálu v protějším
pokoji čelící do náměstí, která alespoň poněkud
ušetřena byla, jen toliko strop v témž pokoji
byl velmi promočen a šaty z té příčiny byly jen
mokré a zamazané. Jan Antoš nechal starý strop
ležeti, aniž by jej dosti důkladně spravil. Jenom
sál ku tanci a k hudbě v krátkém čase zařídil a
držel tu taneční zábavy. Divadelní jeviště muselo před muzikou pokaždé uklizeno býti a složeno
napřed do šatny. Tu když opět poněkud po témž
pádu divadelní ochotníci měli jeviště i šaty a věci
v pořádku v témž pokoji uložené, tak tu se na ty
všecky divadelní rekvizity sesypal celý strop a tu
opět jeviště jest polámáno bylo, malba na něm
byla odřená a umazaná a taktéž se dělo i se šatami a s druhými věcmi divadelními. Aby se zase
hráti mohlo, tu Antoš dům opraviti musel, an se
zapovídalo jemu úředně dokud by dostatečně
neměl vše v jeho domě opraveno, taneční zábavy
odbývati a také i divadelní představení dávati.
Jan Antoš byl také ochoten přispěti ku opětnému obnovení divadla, arciť vše sobě dosti dobře
započítával a tu měloť se jemu z každé hry něco

spláceti, z kterýžto ale téměř nižádný přebytek
nebýval a tu když se tak málo mohlo spláceti
jemu, zabavil on si celé divadlo za částku peněz
500 zlatých, které si účtoval za divadlem míti.
Od této doby nehrálo se po několik roků, až
pak roku 1847 se ujal divadla Vendelín Mrnka,
truhlář a bezdětek. Onen ho od Antoše vykoupil
a hrálo se opět, ale i tu se muselo Mrnkovi divadlo spláceti ve lhůtách. Však ani tu nepostačoval
na uplácení divadelní ten výtěžek a dluh ostal
dluhem, ale V. Mrnka čekal a čekal dlouho a
hrávalo se přece pořáde dále. Po několika letech
Jan Antoš měl zase účet 70 zlatých pro divadlo,
které sobě přál, aby jemu vyplacené byly, a když
nebylo peněz ku zaplacení, tak opět divadlo
s veškerými věcmi nechal úředně zabaviti, a tu
se také k tomu i přihlásil také Vendelín Mrnka,
starý věřitel, který u soudního c. k. okresního
úřadu svůj starý požadavek již chtěl též vyplacený míti. Byloť u c. k. soudu v Polici roku 1854
přelíčení, které projednával c. k. soudní příručí
Vácslav Voneš a uznána jest obouch věřitelů jejich požadujíčnost [sic!] za právo jejich. Měloť se
divadlo v dražbě pak prodati. Tu se divadla opět
zastal a ujal Cölestýn Heinzl z Adrsbachu, řezník, kterýžto míval také najaté právo hostinské
od obce a tento Jana Antoše vyplatil s jakýmsi
slevuňkem z plné části požadavku a Vendelín
Mrnka slevil úplně celý jemu nevyplacený dluh
potoměji také a hrálo se opět zase. Cölestýn Heinzl prozatím spravoval divadlo sám, an dosud
divadelní ochotníci žádného stálého ředitele neměli aniž by byl spolek pevně ustálen. Po odstěhování divadla z téhož domu hrávalo se pak tu
i ve mnohých jiných hostincích v městě. Totiž u
Cölestina Heincle, u Zeleného stromu za hostinského Christiana Bernharda, u Vácslava Pášmy
tak dlouho, pokud se stálý Spolek divadelních
ochotníků Polických pod své stanovy se stálým
ředitelem patřičně stvrzený nezřídil.“
Jak z relace Josefa Brandejse vyplývá,
ochotníci se po těch soudních tahanicích nakonec usadili u svého mecenáše, v Heinzelově
hostinci, tehdy zvaném „U Bakchuse“ (čp. 92
na náměstí), po nějakém čase pak účinkovali
střídavě v obecním hostinci „U zeleného stromu“ (čp. 75 na náměstí) a v hostinci Václava
Pášmy (čp. 69 v Tomkově ulici). Roku 1877
schválilo slavné c. k. místodržitelství v Praze
polickým ochotníkům jejich spolkové stanovy a z „Jednoty divadelních ochotníků“, jak se
dosud sami titulovali, se stali řádně organizovaným a registrovaným „Spolkem divadelních
ochotníků Kolár“. Ten pojmenovali po svém
velkém vzoru, slavném herci a režisérovi Národního divadla Josefu Jiřím Kolárovi (18121896). Již předtím, od roku 1868, také našli
svůj nový azyl v hostinci Jindřicha Freiwalda
„U zlatého lva“ (čp. 22 na náměstí), který jej
nechal postavit roku 1865 na místě spáleniště
domu, pocházejícího z roku 1842. Ve dvoupatrovém hostinci (pozdějším vyhlášeném hotelu „Pejskar“, dnes pivnicí a hernou jménem
„Ostaš“) se nacházel i pěkný prostorný sál. Zde
poličtí ochotníci účinkovali celých 38 let – až
do roku 1906, kdy bylo pořádání divadelních
představení v tomto hostinci úředně zakázáno
pro chybějící nouzové požární schodiště, které
majitelka hostince Anna Freiwaldová odmítla nechat zřídit. Ten rok zde poličtí sehráli již
pouhé čtyři představení, když na první, hned
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na Nový rok, na Lucernu v režii Jana Pejskara
se přijel podívat sám autor hry Alois Jirásek.
Byl navýsost spokojen a v dopise, zaslaném
spolku, vyslovil pochvalu „všem veleváženým
dámám a pánům v Lucerně působivším.“ Dne
21. července se hrálo na sále hostince „U zlatého lva“ naposledy. Při příležitosti 50. výročí
Havlíčkovy smrti (29. 7. 1856) byla uvedena
hra Františka Ferdinanda Šamberka: „Karel
Havlíček Borovský“ (představení o čtyřech
jednáních se navíc již muselo konat na zvláštní úřední povolení), kde v hlavní roli vlastence Havlíčka „skvěle vystoupil“ Jan Pejskar. Ke
vzpomínkovým oslavám se tehdy dostavil a ke
shromáždění na náměstí promluvil i předák
strany národních socialistů Václav Klofáč.
Dne 6. září roku 1907 podal František
Richter, majitel hostince čp. 49 v Tomkově
ulici, žádost zaslanou slavné městské radě „za
povolení přístavku k jeho sálu tanečnímu“, na
kterém se až do roku 1897 provozovala malá
tkalcovna. Stavební práce byly dokončeny
v listopadu, bylo zařízeno jeviště a šatny pro
herce, a právě tato „prkna znamenající svět“
se stala novým působištěm polických ochotníků – herců „z ochoty“. Již 12. prosince 1907
zde sehráli své první představení, opět osvědčenou Jiráskovu Lucernu. Byli zde samozřejmě
pouze v nájmu, svá divadelní představení zde
hrávaly i jiné místní korporace (např. Spolek
katolických tovaryšů Vlastimil, dámský odbor
Matice školské, později i soubor církve československé), a také, zpravidla celý měsíc leden,
i mnohé kočovné divadelní společnosti. Tady
na skromném jevišťátku nakonec účinkovali
dlouhých 32 let, až do roku 1940, kdy se definitivně přestěhovali do tolik vytoužené vlastní
divadelní budovy – novostavby nazvané Kolárovým divadlem.
A právě v Richterově hostinci, kde se poličtí herci (tedy Spolek divadelních ochotníků
Kolár) usadili, to všechno začalo. Bylo to při
vzpomínkové slavnosti konané na sklonku 1.
světové války dne 16. května 1918, kdy si poličtí ochotníci spolu s veřejností připomněli
padesáté výročí položení základního kamene
k Národnímu divadlu v Praze (16. 5. 1868). Na
konci programu (dávali tenkrát Mrštíkových
Maryšu) však mimo nadání vystoupil herec a
režisér Jan Pejskar, tehdy vůdčí osobnost divadelního spolku, a v sugestivním projevu předestřel nic netušícímu obecenstvu ideu, která
mu již delší dobu nedala spát. Usoudil, že nejlepší oslavou jubilea „Zlaté kapličky“ by bylo
postavit před polické občany záměr s ušlechtilým cílem – podobným způsobem jako v Praze
vybudovat i v Polici samostatné divadlo. Věděl
ovšem dobře, že sám spolek „Kolár“, i při vší
vážnosti kterou požíval, při vší přízni a sympatiích veřejnosti, by nedokázal poskytnout
dostatečnou personální základnu k rozvinutí
organizačních příprav, protože vlastně sdružoval jen aktivní herce. Došel proto k závěru, že
k tomuto účelu by bylo nejvhodnější vytvořit
pomocný orgán ve formě zcela nové korporace. A tak Jan Pejskar využil situace a překvapenému publiku rozdal předem připravené
přihlášky. Úspěch akce byl zcela mimořádný a
nečekaný: již z oslavy si organizátoři odnášeli velký počet podepsaných přihlášek k účasti
v „Družstvu pro postavení divadla“. Cenu zde
neměla ani tak hodnota členských peněžitých
příspěvků, ale to, že se podařilo získat širokou
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základnu občanstva s opravdovým zájmem o
stavbu svého divadla. Zakrátko došlo k ustavující valné hromadě a v čele družstva, jak jinak,
stanul jeho ideový zakladatel Jan Pejskar. Od
této doby počal „Divadelní spolek Kolár“ pravidelně odvádět z výnosu každého ochotnického
představení určitý podíl, ukládaný na stavbu
nového divadla. Prvním příspěvkem vůbec
byla celkem malá sumička 98 korun 50 haléřů (v té době by sotva stačila na pytel mouky)
z výtěžku představení hry Josefa Skružného:
„Kometa Hanzelínova“, hrané již 27. a 28. dubna 1918.
Účelem založení družstva měla být veškerá
činnost, směřující k postavení vlastní divadelní budovy pro „Spolek divadelních ochotníků
Kolár“, přičemž v budoucnu dokončená stavba bude bezplatně předána „Koláru“ a samo
„Družstvo“ ukončí svou činnost a bude likvidovat. K rozhodnutí získat vlastním přičiněním
moderní budovu divadla vedly tehdejší ochotníky příklady některých českých měst, které si
své divadlo již pořídily vybudovat a především
snaha ukončit trvalé problémy s provozováním divadelní činnosti na málo vybaveném
jevišti Richterova hostince, v divadelním sále
s omezeným počtem míst a tím i s malým výnosem z jednotlivých produkcí. S velmi velkým
předstihem před vlastní stavbou se však začalo také zvažovat, kde by budoucí divadlo mělo
stát.
Vhodnou příležitostí k prvnímu vyjednávání o příhodné stavební parcele se ukázalo
zasedání obecního zastupitelstva. Konalo dne
6. listopadu 1918, po téměř půlroční pauze od
posledního zasedání, uskutečněného ještě za
Rakousko-Uherska. Zápis ze schůze konstatuje, že „pan starosta Viktor Krista připomíná, že
obecní výbor schází se za poměrů naprosto změněných, poprvé v novém státě československém.
Projevuje svou radost nad tímto dosaženým
úspěchem a připomíná zásluh všech, jimž za
dobytí těchto vymožeností poděkování přísluší,
zejména Masaryka, Wilsona, českých legionářů
a našich českých politiků a provolává jim sláva“.
Přítomný předseda „Družstva pro postavení
divadla“ Jan Pejskar, zároveň také tajemník
městského úřadu, takticky využil slavnostního rozpoložení zastupitelů města a přednesl
jim při té příležitosti žádost „o vyhražení místa pro postavení divadla a o rezervaci místa na
prostranství před soudní budovou. Usneseno po
delší debatě, že místo ono zůstává rezervováno
obecním kulturním podnikům mezi něž i divadlo samozřejmě řaditi dlužno.“
Na vysvětlenou je třeba říci, že zmíněné
prostranství před soudní budovou je dnešní
park, pojmenovaný jménem mykologa Jana
Bezděka. S odstupem let je také možno směle
prohlásit, že si zastupitelé města tímto málo
uváženým výrokem zadělali na nemilé komplikace, se kterými se potom museli potýkat po
několik dalších let.
Roku 1923 „Družstvo pro postavení divadla“ poprvé uspořádalo velmi úspěšnou tzv.
„staročeskou pouť“, která vynesla čistý výtěžek
9 421 Kč. Přirozeně za spoluúčasti mnoha polických ochotníků, nejen coby pořadatelů, ale i
aktérů některých atrakcí a také autorů pověstné pouťové tiskoviny „Hlasů z Kvíčerova“. Tyto
poutě, které se od této doby konávaly v režii
„Družstva“ pravidelně každým rokem, se staly
hlavním zdrojem příjmů pro budoucí stavbu

nové divadelní budovy (a rovněž založily tradici pověstných „kvíčerovských“ poutí). Mezitím
však „Družstvo pro postavení divadla“, kromě
získávání finančních prostředků, podniklo i
další krok: k městskému úřadu podalo žádost
za odprodej pozemku číslo katastru 930/17,
18 a 19. To byla doposud volná parcela vedle
budovy Sokolovny, naproti okresnímu soudu
na Nové čtvrti, regulačním plánem a priori
určená pro stavbu nové budovy, a dle úsudku
představitelů „Družstva“ místo velmi vhodné
pro budovu divadla. Ovšem vedení města již
mělo s tímto pozemkem úmysl poněkud jiný
a zcela určitě jim představa budovy divadla na
tomto místě na mysl nepřišla.
Dne 19. března roku 1927 se konala veřejná schůze obecního zastupitelstva. Mimo jiné
bylo na programu i jednání o výše zmíněné stavební parcele. Bylo deklarováno, že „pozemek
ten zadán byl již poštovnímu eráru k postavení
poštovní budovy. Pan radní Jaroslav Linhart
uvádí, že právě dnes došel telegram od úředníka
ministerstva pošt a telegrafu soukromě p. Jar.
Židovi, v němž se uvádí, že ministerstvo pošt a
telegrafu na pozemek, jehož se nyní Družstvo
dožaduje, reflektuje. K tomu promlouvá městský
tajemník Jan Pejskar co předseda Družstva ku
postavení divadla a se zřetelem k tomuto prohlášení ministerstva dožaduje se nyní pro divadlo pozemku, který již byl svého času pro divadlo slíben dle usnešení obecního zastupitelstva
ze dne 6. 11. 1918.“
Situace se časem poněkud změnila. Ministerstvo pošt na stavbu své budovy poštovního
úřadu v Polici n. M. nakonec přestalo reflektovat, a tak na zasedání obecního zastupitelstva
dne 9. března 1928 byl „Spořitelně městské
v Polici nad Metují povolen prodej pozemku
vedle tělocvičny ku stavbě úředního domu za 1
K za 1 m2 bez veřejné dražby.“ Stavba budovy
Městské spořitelny byla zahájena místním stavitelem ing. Josefem Erberem 22. října 1928 a
dokončena v prosinci roku 1929. Přízemí nové
budovy přitom bylo pronajato i poštovnímu a
telegrafnímu úřadu, který se sem přestěhoval
z budovy hostince „Na Poště“ v Tomkově ulici.
Ten zde fungoval od roku 1875 a z uvolněných
prostor po úřední místnosti pošty byla zřízena
kavárna.
Poněvadž o týž pozemek, kde nyní stála
výstavná budova Městské spořitelny (tj. dnešní České pošty), již dříve mělo zájem „Družstvo
pro postavení divadla“, požádalo proto oficiální
cestou o přidělení pozemku jiného, staronového, přislíbeného již roku 1918 – „za přikázání
místa ku stavbě divadla v parku před soudní
budovou“. Ale ouha! „K tomu podal protest místní Okrašlovací spolek se žádostí, aby místo ono
jako park bylo zachováno.“
Celá záležitost se počala pěkně zamotávat.
Dne 15. června 1928 bylo na zasedání obecního zastupitelstva projednáváno nekompromisní předsevzetí „Družstva pro postavení
divadla“ „setrvati na usnesení z roku 1918“ (tj.
dodržení příslibu pozemku pro stavbu divadelní budovy v místech dnešního Bezděkova
parku). Usnesení obecního zastupitelstva však
bylo striktní: „Pro vyhovění nehlasuje nikdo,
v důsledku toho usnáší se obecní zastupitelstvo,
aby usnesení dřívější, kterýmž obecní zastupitelstvo družstvu pozemek před soudní budovou k postavení divadla vyhradilo, tj. usnesení
ze dne 6. 11. 1918 bylo zrušeno a aby družstvo

sobě vyhlédlo jiné místo.“
„Družstvo pro postavení divadla“ v čele
s Janem Pejskarem však vysněný pozemek jen
tak bez boje nemínilo vzdát. Nejprve se proti
revokujícímu usnesení obecního zastupitelstva úspěšně odvolalo k Okresní správní komisi (která odvolání obecního zastupitelstva
zrušila) a nakonec v dopise zaslaném dne 9.
června 1929 obecnímu zastupitelstvu vyrukovalo s kanónem velmi těžkého kalibru – samotným tatíčkem Masarykem.
„Usnesením obecního zastupitelstva v Polici
nad Metují ze dne 16. 11. 1918 byl pozemek č. k.
993 v Polici n. M., pak části pozemku č. k. 918
a 932/1 tj. ono prostranství před soudní budovou, nynější park, věnován pro kulturní podniky, mezi něž samozřejmě divadlo dlužno řaditi.
Tehdáž bylo pomýšleno na to, že by nejen budova divadelní, nýbrž i školní budova na prostranství onom státi mohla. Od poslednějšího úmyslu
však, pro neobyčejnou frekvenci v okolí tohoto
místa bylo upuštěno a vyhraženo místo pro školu na Babí. Zůstávalo proto nyní místo ono jedině pro budovu divadelní se tří stran parkem obklopenou. Místo ono pro divadlo s parkem jest
přímo ideální a bylo toto rozhodnutí slavného
obecního zastupitelství tehdáž v r. 1918 od divadla milovného občanstva přímo s nadšením
uvítáno. Nicméně po 10 letech v jubilejním roce
bylo dotyčné usnesení novým usnesením ze dne
15. 6. 1928 zrušeno, proti čemuž samozřejmě
podalo Družstvo pro postavení divadla odvolání a bylo toto poslední usnesení Okresní správní
komisí zrušeno, o čemž jsme byli rozhodnutím
Okresního úřadu v Broumově ze dne 23. 5. 1929
čís. 1888/28 o.s.k. vyrozuměni.
Okolnostmi donuceni musíme nyní ku stavbě divadla v nejkratší době přikročiti a to z následovních důvodů: Divadlo samo o sobě v tak
malém městě jako jest Police n. M. nemůže pomýšleti na stavbu divadelní budovy samostatné,
ale jenom tehdy, bude-li v divadle umístěn též
biograf, tak jak tj. v Červeném Kostelci a má se
tak státi v Hronově a pod. Tím docílí se dvojí příjem a lze zcela bez obavy přistoupiti ku stavbě,
ježto lze pak snadno nejen zbylý dluh úrokovati,
nýbrž i značný úmor platiti. Poněvadž správa
biografu hodlá pro samostatný biograf samostatné budovy se dožadovati a žádá na obci, aby
potřebný náklad povolila, přichází podepsané
družstvo s novým návrhem. Zde ustanovuje se
konsorcium pro postavění pomníku našemu
prvnímu presidentovi republiky, našemu milovanému tatíčkovi T. G. Masarykovi. Nuže, nebyl
by to skvostný pomník, kdyby vystavěna budova
byla nejen pro divadlo, zpěvní a koncertní síň
a zároveň biograf, nazvaná »Masarykův dům«,
a na něm neb v jeho vestibulu umístěna busta
pana presidenta? Jsme přesvědčeni, že by myšlenka naše doznala i ohlasu i u pana presidenta
T. G. Masaryka, největšího průkopníka snah kulturních a osvětových a že by svolil, aby budova
jeho jménem byla vyznačena. Podporováním
této myšlenky jistě slavné obecní zastupitelstvo
by se jen povzneslo a prosíme proto snažně, aby
nám pozemek dožadovaný byl k naznačenému
účeli věnován. Park tam se nalézající nevezme
nikterak újmy, nýbrž zůstane pouze v jiné úpravě. Poněvadž pak dosud nebylo rozhodnuto o
místě, kde bychom stavěti mohli, nemohli jsme
podniknouti naprosto žádnou činnost sběratelskou, poněvadž zcela jistě každý občan by
se ptal, kde divadlo má státi, čímž by celá akce

nesmírně utrpěla. Prozatím jsme činili pouze
přípravy, abychom sběrací akci zahájiti mohli a
byl nám z různých míst resp. stran zatímně slíben stavební materiál, ale také peněžní příspěvky. Jakmile pozemek nám bude věnován, zahájíme ihned akci sběrací a pevně spoléháme na to,
že nás naše uměnímilovné občanstvo nezklame,
tak jako nezklamalo v Červ. Kostelci, Hronově,
Žamberku, Kyšperku, Poličce a pod. Pokud se
týče biografu musíme podotknouti, že příjem ve
větší budově musí rozhodně stoupnouti na dávkách a tím zvýší se i příjem obce.
Za těch několik roků docílilo družstvo
vlastním přičiněním jmění 160.000 Kč, čímž
dokumentuje se jistě úctyhodná činnost. Mimo
to poukazujeme k tomu, že prodejem obecních
pozemků k jiným účelům (Spořitelně, J. Müllerovi, posledně pak J. Mackovi) zbavila se obec na
těchto místech stavěti, tak že zbývá ku stavbě
divadla, »Masarykova domu«, jedině a pouze
Bezděkův park… Také pro dům nesoucí jméno
pana presidenta nemohlo by ani jiné místo býti
voleno. Prosíme proto snažně, aby slavné obecní zastupitelstvo nestavělo se oproti kulturním
snahám podepsaného družstva a aby na návrh
náš přistoupilo a pozemek onen k naznačenému účeli věnovalo.“ – Za „Družstvo pro postavení divadla“ podepsáni jednatel Cyril Kymr a
předseda Jan Pejskar.
Jak se situace dále vyvíjela. Představitelé
města v čele se starostou Josefem Sovou stáli, přes všechny snesené argumenty, tvrdošíjně na svém záporném rozhodnutí a tak se
„Družstvo pro postavení divadla“ s myšlenkou
budovy divadla stojícího na pozemku Bezděkova parku nakonec definitivně rozžehnalo.
Dne 28. srpna 1929, kdy se konalo zasedání
obecního zastupitelstva, se v zápise z jednání konstatovalo, „že obě korporace, Družina
invalidů a legionářů nečiní zásadně námitek
proti biografu v budově divadelní, jež stavěti
se má. Družstvo společně s ochotnickým spolkem Kolár žádají, aby jim ku stavbě divadelní
budovy věnovány byly pozemky a sice oněch 5
stavebních parcel nad domem Josefa Vajsara.
K tomu ještě připomíná městský tajemník Jan
Pejskar, že obě korporace žádaly Jiráskův okrsek UMDOČ za vyslání odborníků architektů za
shlédnutí stavebních míst a podání znaleckých
posudků. Obecní zastupitelstvo projevuje souhlas s tím, aby žadatelům bylo vyhověno, ovšem
s tou výhradou, že se postoupí jen ony pozemkové parcely, které k naznačenému účeli odborní znalci jako nezbytně nutné k naznačenému
účeli uznány budou.“ Protože se zde nejedná o
detektivku, můžeme již předem prozradit, že
zmíněné parcely jsou tytéž, na kterých budova
Kolárova divadla dnes stojí.
Dne 20. října 1929 se opět konala schůze
obecního zastupitelstva. Jan Pejskar, zástupce
„Družstva pro postavení divadla“ zde referoval, že se již dostavili zástupce Jiráskova okrsku UMDOČ (tj. Ústřední matice divadelního
ochotnictva českého) pan Max Lederer z Jaroměře a pánové architekti ing. Freiwald z Prahy
a Skřivánek z Čáslavi, „kteří prohlédli veškeré
pozemky, které by pro stavbu divadelní budovy
mohly přijíti v úvahu a tito prohlásili, že k naznačenému účeli se žádný pozemek jež dává
obec k dispozici se nehodí a prohlásili, že jediný
pozemek hodící se k tomu jest zahrada p. Františka Erbera čp. 1 Krčma. Družstvo proto žádá,
aby obecní zastupitelstvo směnilo s p. Františ-

kem Erberem ony pozemky, jež obec pro divadlo dávala k dispozici a předkládá k tomu cíli
vypracované návrhy – půdorysy oběma pány
architekty zhotovené.“
Zdá se, že se v tomto případě projevil určitý lobbing Stanislava Pášmy, obchodníka
v Krčmě, notabene člena komise pro výběr
vhodného pozemku, který zřejmě předpokládal, že by sousedství divadla (na místě, kde
dnes stojí budova bývalých jeslí) přilákalo po
představení žíznivé diváky do Krčmy a zvýšilo tak obrat hostince. K tomu ovšem nakonec
nedošlo, a tak byly nadále k dispozici pouze
obecní pozemky nad domem čp. 154/VL majitele p. Vajsara.
Různé prameny uvádějí i jiná místa, se kterými se údajně uvažovalo pro stavbu divadelní
budovy. Prý na zahradě hostince „U Richterů“,
také u hřbitova (zřejmě na místě dnešního
kostela církve čsl.), rovněž prý bylo jednáno
s ředitelstvím Okresní hospodářské záložny o
společně financované stavbě divadla a hotelu
na místě stávajícího hotelu „Hvězda“ na náměstí a dokonce prý vznikly úvahy o přestavbě špýcharu ve Velké Ledhuji. Podobné snahy
poněkud potvrzuje zápis ze schůze správního
výboru právovárečného měšťanstva ze dne
20. května 1930: „Družstvo pro postavení divadla žádá o odprodej pozemku našeho podniku
k postavení divadla. Vzhledem k tomu, že pozemek celý pivovar nutně potřebuje, jednomyslně
usneseno žádosti nevyhověti.“ Škoda, že není
uvedena poloha pozemku; ovšem jinak jsou
tyto úvahy ve světle zápisů z jednání obecní
rady a zastupitelstva spíše málo pravděpodobné a dokonce byly svého času (Janem Pejskarem ml., synem prvního předsedy „Družstva“)
kategoricky odmítnuty jako falešné.
Rozruch kolem uvažované stavby divadelní budovy zasáhl, i když poněkud opožděně,
také jiná živnostenská sdružení. Tak např. dne
8. března 1930 se konala výborová schůze
„Společenstva hostinských a výčepníků polického soudního okresu“, kde předseda této
zájmové korporace hostinský Jan Vacek (rovněž obecní zastupitel; za půl roku se stane
v komunálních volbách starostou města) „poukazuje na nemístné zřizování hostinců v Sokolovnách, Orlovnách, Lidových domech a domech
různých korporací, spolků, organisací atd. a
zmiňuje se též o zřízení tzv. Masarykového [sic!]
kulturního domu v Polici n./M., kterážto akce
má vejíti ve skutek již odhlasovaným návrhem
obecního zastupitelstva v Polici n./M., kde by
bylo umístěno divadlo, biograf a sloužil též za
sál přednáškový jakož i koncertní. Zdůrazňuje,
že hostinstvo bude všemi prostředky po ruce
jsoucími se brániti, by zřízen byl hostinec resp.
restaurace v domě tomto a končí těmito slovy:
»Když chcete pěstovati kulturu, pěstujte tuto
v domech těchto, ale nezřizujte hostince na
úkor a zničení stavu hostinského.« Řeč tato byla
všemi přítomnými aklamována.“
To se již celá záležitost okolo stavby nového divadla dávala sice pozvolna, ale jistě
do pohybu. Dne 30. března 1937 se na valné
hromadě sloučilo „Družstvo pro stavbu divadla“ se „Spolkem divadelních ochotníků Kolár“,
čímž vznikl jeden nový celek pod názvem „Divadelní spolek Kolár“. Hlavním důvodem byly
zejména rostoucí obavy, aby pozdější předání
budovy nového divadla nezatížilo „Kolár“ velkými darovacími poplatky, vyměřené berním
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úřadem (i když to náchodský advokát JUDr.
Adler při odborné právní konsultaci zpochybnil). Prvním předsedou Divadelního spolku
(DS) byl zvolen zámečník Bohuslav Cvrček,
jmění Divadelního spolku Kolár činilo po
sloučení obou korporací již 350.000 Kč. Bezprostředně nato požádal DS Kolár za odprodej
pozemku z veřejného statku č. kat. 725/1, což
obecní zastupitelstvo dne 9. prosince 1937 za
symbolickou cenu schválilo: „Na pozemku tom
míní Divadelní spolek Kolár postaviti divadelní
budovu, jež by sloužila ke kulturním účelům celého města. Usneseno prodati 4 parcely, díly I,
II, III, IV vedle domu p. Vaisara ze cenu 1 m2 po
1 Kč.“
Příčiny, proč se se stavbou divadla potom
ještě dále otálelo již dnes neznáme; až v lednu roku 1939 na valné hromadě Divadelního
spolku Kolár, zřejmě i pod tlakem měnící se
politické situace, bylo s konečnou platností
rozhodnuto neprodleně zahájit stavbu budovy nového divadla. Toho se však ideový
zakladatel celého projektu již nedožil: ředitel
městských úřadů Jan Pejskar zemřel 6. června
1938 ve věku 68 let. Realizace stavby divadelní budovy byla svěřena stavební komisi vytvořené ad hoc z členů Divadelního spolku v čele
s Bohuslavem Cvrčkem, dozor nad stavbou byl
svěřen učiteli Josefu Schmiedovi.
Následovaly již známé, častokráte publikované akce, stojí však za připomenutí. Dne
23. dubna 1939 byl Divadelním spolkem Kolár
dopoledne uspořádán na náměstí koncert ve
prospěch stavby nového divadla, odpoledne
slavnostní průvod na staveniště. „V poledne tohoto dne napadlo najednou mnoho sněhu, který
ale brzo roztál a odpoledne bylo velmi pěkné
počasí. Slavnostního průvodu účastnilo se mnoho lidí, děti v krojích a různé skupiny. Děti měly
různé malé vozíky, dospělí pak trakaře, kolečka
a jiná vozidla, mezi nimi i psí potahy. Dále velké
vozy tažené koňmi a jiným dobytkem. Nákladní
automobily, autobusy atd. Na všem byly naloženy v kruhovce p. Pellyho cihly, které pan továrník na stavbu divadla daroval [již roku 1935]
a celý průvod za zvuku veselé hudby odebral se
na stanoviště, kde cihly byly složeny. Nebylo jednoho účastníka, aby nenesl aspoň jednu cihlu.
Bylo tak dopraveno přes 30.000 cihel.“ Následoval den 9. června 1939, kdy byly slavnostně
položeny základní kameny ke stavbě budovy
Kolárova divadla, dopravené víceméně potajmu z Ostaše a z Hvězdy, z míst zabraných
roku 1938 Němci a připojených k Velkoněmecké Říši.
Výstavba kvačila rychle kupředu. Když 27.
srpna 1939 navštívil Polici na Metují ministr
vyučování a národní osvěty Dr. Jan Kapras,
prohlédl si za doprovodu starosty Jana Vacka, zástupců obce, úřadu a spolků staveniště
a spolu s nimi shledal, že budova divadla utěšeně roste.
27. června 1940 byla Zemským úřadem v
Praze provedena kolaudace budovy Kolárova divadla, který ji s výhradou povolil užívat
od 29. června (scházela protipožární kovová
opona – a chybí dodnes!). Celkový náklad na
výstavbu budovy a jejího vybavení činil 1,5
milionu K. Při zahájení stavby byl k dispozici
kapitál 350.000 K, byly však konány veřejné
sbírky (ne nepodobné sbírkám na Národní
divadlo, kdy se jako tenkrát obcházely místní
hospody s kasičkou), včetně generální sbírky
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roku 1939. Rovněž byly získány četné finanční dary (mezi nimi příspěvek půl milionu K
od anonymního dárce), krom toho si občané
symbolicky zakupovali jednotlivá křesla v hledišti po 90 K. Zbytek nákladů 200.000 K byl
opatřen hypotéčními výpůjčkami u Městské
spořitelny, z nichž na poslední v částce 50.000
K se zaručili sami členové spolkového výboru.
Mimoto se každý činný člen DS Kolár zavázal
odpracovat na stavbě divadla 50 hodin event.
zaplatit 250 K. Bylo to za tehdejšího výboru
Divadelního spolku Kolár v čele s předsedou
Stanislavem Vybíralem, místopředsedou Bohuslavem Cvrčkem, jednatelem Josefem Drobilem a pokladníkem Františkem Hornychem.
Vlastní zednické práce společně provedly
podle projektu arch. Čeňka Mužíka z Chocně
stavební firmy Josef Šustr z Hronova a Štěpán
Škop z Bezděkova. Sedadla do jeviště vyrobila
firma L. A. Bernkop z Frenštátu pod Radhoštěm, osvětlovací zařízení jeviště dodala firma
Antonín Vohralík z Prahy, jeviště vybavila firma Pepa Máca z Újezdu u Brna, scénické dekorace zajistila firma Alois Drobný z Místku na
Moravě. Sklenářské práce na budově provedl
Vilém Durdík, natěračské práce fa Josef Jansa
& Josef Kollert, klempířské práce obstaral Oldřich Skočdopole, všichni z Police nad Metují.
28. června 1940 se poličtí ochotníci rozloučili se starým divadlem. Program konaný v
hostinci „U Richterů“ sestával ze dvou aktovek
v režii Jožky Tesaře: „Na staré polické škole“
a „Dům na silnici“ (repríza jednoho z prvních
„kusů“, dávaného roku 1820 někdejšími polickými ochotníky v hostinci „U černého koně“)
a hry Johna M. Syngeho: „Jezdci k moři“ v režii
Hugo Hepnara, věnované památce zemřelých
ochotníků polické scény. Dále bylo na pořadu
pásmo hudby, zpěvu a tance „Naposled na
prknech slávy u Richterů“, kde účinkoval „Jazz-orchestr“ Karla Švorčíka se zpěvačkou Jarčou
Čečátkovou, sestry Sokola Čejková, Podroužková, Pohlová a Veselá předvedly taneční
kreace. „Představení byl přítomen zástupce
ministerstva školství a národní osvěty ministerský rada Chaloupka z Prahy a zástupci jiných korporací z města i okolí.“ Jen na okraj tu
připomeňme, že toho roku vykazovala členská
matrika SD Kolár 5 členů čestných, 75 členů
činných (!) a 146 členů přispívajících. Pozoruhodné… A ještě zde vzpomeňme, že již roku
1923 vznikla v bývalém refektáři (jídelně)
kláštera další divadelní scéna – svá představení většinou náboženského charakteru zde
hráli mladí příslušníci Československé strany
lidové. Tato scéna bývala i líhní nových mladých herců pro Kolár.
29. června 1940 bylo slavnostně otevřeno Kolárovo divadlo. Úvodem se konalo slavnostní matiné. Dopolední pořad byl zahájen
uvítacím proslovem předsedy spolku „Kolár“
Stanislavem Vybíralem, slavnostní řeč pronesl
prof. Emil Hlavatý, přísedící Zemského výboru
z Prahy, slavnost moderoval známý rozhlasový
reportér František Kocourek (později popravený nacisty).
„Po řeči p. předsedy zazpívala skupina 160
školních dětí v národních krojích velmi pečlivě
nacvičené sbory p. učitelem Petrem. Za krásný
pěvecký výkon dostalo se malým zpěváčkům
nadšené pochvaly. Potom pronesli slavnostní
řeči zástupce ministerstva školství a národní
osvěty, zástupce spisovatelů, Národního souručenství a jiných korporací. Následovaly hudební čísla a recitace. Provedení všech čísel

bylo velmi zdařilé a bylo odměněno bouřlivým potleskem. Český rozhlas z Prahy vyslal
na toto matiné své zástupce, kteří zhotovili
zvukový snímek, který byl druhý den v neděli
odpoledne o ¾ na 5. hod. vysílán rozhlasem“.
Večer bylo polickými ochotníky uvedeno
slavnostní zahajovací představení: Jiráskova
Lucerna v režii Oldřicha Rejmonta a JUDr. Miroslava Šebora. V roli mlynáře vystoupil Hugo
Hepnar, mladou kněžnu si zahrála Marie Mrnková-Pampelová, vrchního představoval Karel
Bishof, Haničku Zita Bendlová a bábu mlynáře
nestorka souboru Terezie Mervartová (73).
Bylo to „při úplně vyprodaném domě. Představení účastnili se v plném počtu vzácní hosté z
Prahy a sousedních měst“.
30. června 1940 pokračovaly divadelní
oslavy. Dopoledne na náměstí koncertovala
kapela Václava Hybše, v 11 hodin se konala slavnostní valná hromada ochotníků, „po
které odebrali se účastníci korporativně na
hřbitov, aby uctili pietní vzpomínkou zesnulé
členy spolku. Na památku těchto zemřelých
spolupracovníků položen na hřbitově věnec se
stuhami v národních barvách“.
Odpoledne se konal další koncert v zahradě Sokolovny, „který byl četně navštíven. Při
tomto koncertu vyslechli hosté rozhlasovou
relaci ze slavnostního matiné z předešlého
dne. Večer potom bylo divadelní představení
v nové budově divadla, které sehrál vybraný
ochotnický soubor Jiráskova okrsku a provedl
s velkým úspěchem Mrštíkovo drama Maryša
při úplně vyprodaném domě. V příštích dnech
následoval cyklus [devíti] divadelních her různých spolků“, z nichž „největšího úspěchu dobyla Divadelní jednota »Klicpera« z Chlumce
nad Cidlinou prvotřídním provedením klasické hry Vrchlického Námluvy Pelopovy“.
Na podzim toho roku byl v Kolárově divadle uspořádán další cyklus: „Hry polického
venkova“, přehlídka ochotnických souborů
spolků obcí polického soudního okresu, ke
které dal podnět místní DSO Kolár. Účinkovali
vesničtí ochotníci z Machova („Václav Hrobčický z Hrobčic“), z Bělého („U devíti křížů“),
ze Suchého Dolu („Nebe, peklo, ráj“), z Malého
Dřevíče („Na výměnku“), z Bukovice („Její pastorkyňa“), ze Žďára („Velký případ“) a z Bezděkova („Královnička“). Na závěr této přehlídky,
mj. dokládající bohatou ochotnickou činnost
okolních obcí (zvláště v porovnání s dnešním
stavem), uvedli poličtí ochotníci Sofoklovu
hru „Král Oidipus“, ve které v hlavní roli jako
host vystoupil Eduard Kohout, člen činohry
Národního divadla v Praze. „Návštěvy těchto
představení byly velmi četné, při posledním
pak představení bylo divadlo úplně vyprodáno“ – poznamenal kronikář města.
6. ledna 1941 byla na valné hromadě Divadelního spolku Kolár vyslovena idea vytvořit
souvislou tradici Polických divadelních her. Že
nezůstalo jen při planých slovech, dokládá den
28. června 1941, kdy ochotníci z Police nad
Metují zahájili v pořadí druhé Polické divadelní hry. Byla to hra Aloise Jiráska: „Otec“ v režii
Jana Linharta. Takto to uvedli tehdejší organizátoři přehlídky: „Divadelní spolek Kolár zahajuje 2. Polické hry a chce z těch radostných
ochotnických svátků učinit každoroční tradici.
Naše slavnosti jsou jenom tichýni, rodinnými, nemají širokého celonárodního významu. Známe své možnosti, nepřeceňujeme sil.
Nechceme také nikomu konkurovat a nikoho
napodobit. Chceme jenom každoročně v letní

dobu vzpomínat na červen a červenec roku
1940, kdy jsme dostavili a veřejnosti předávali novou budovu Kolárova divadla. Divadelní
spolek Kolár má více než 120ti letou tradici,
jeho všeobecná divadelní úroveň se za ta léta
mnohokráte přetvářela, výkon jeho členů jevil
příliv i pokles, hrálo se dobře i hůře, hrálo se
na skrovných jevištích za dusných poměrů,
byly rozbroje i smíření v lidu kolárovském, až
jsme se přece dočkali my, naše generace, nové
divadelní budovy, nového jeviště a moderního
vybavení. Máme jeviště, o jakém se nesnilo Jo-
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sefu Vepřkovi, Hausmanovi, Luňáčkové a všem
těm průkopníkům a ochotnickým nadšencům
z minulého století. Jako všichni jsme i my hrdi
na své dílo, proč bychom si to zapírali! Rádi
je máme a rádi se s ním pochlubíme. Přitom
nejsme závistiví a přejeme všem ochotnickým
spolkům, kteří ještě nemají vlastního stánku,
aby se ho brzo dočkali a měli se čím těšit“…
Tradice Polických divadelních her, přehlídek práce amatérských herců, se udržela dodneška. Nebyla sice tak úplně souvislá, jak si
tenkrát přáli jejich první zakladatelé a pořada-

telé. Několikrát je zakázali Němci, několikrát
bolševici, později výpadky několikrát zavinil
chátrající stav technického vybavení jeviště.
Několikrát bohužel přišly i roky, kdy poličtí
žádnou hru nepořídili nastudovat. Je ale potěšující, že i přes všechny překážky minulých
dob se tento festival přenesl až do dnešní
doby, zachoval si přízeň diváků a zájem ochotnických herců. V letošním jubilejním roce to
budou již v pořadí šedesáté třetí Polické divadelní hry. Pozoruhodná bilance!
Miroslav Pichl

Červenec – z Valašského kalendáře

yy
yy

Červenec je sedmý měsíc gregoriánského
kalendáře v roce. Má a vždy měl 31 dní.

Svůj název má ve většině jazyků odvozený
od latinského Iulius, což je památka na Julia
Caesara, který reorganizoval římský kalendář
na tzv. juliánský, jenž se stal hlavním kalendářem Západu na následujících 1600 let (až do
zavedení gregoriánského kalendáře v roce
1582). Ve starém Římě se červenec původně
nazýval „Quintilis“, co značí „pátý měsíc“, protože začátek roku byl v březnu. V roce 44 př.
n. l. byl Julius Caesar zavražděn a poté římský
senát na návrh Marka Antonia změnil na počest Julia Caesara název měsíce, ve kterém se
Julius Caesar narodil, „Quintilis“ na „Julius“ Název červenec je vlastně původně malý červen,
přípona zde vyjadřuje následnost, červenec
následuje po červnu.
Tento měsíc patří do velkých letních
prázdnin všude tam, kde je léto. Měsíc červenec má nejméně pranostik z celého roku.
Většina z těch několika „všeobecných“ červencových konstatuje, že v červenci je vedro, což
odpovídá pravdě, protože červenec je z hlediska dlouhodobých průměrných teplot opravdu
nejteplejším měsícem roku. Jedno z takových
rčení říká: Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. Dne v červenci ubývá o
1 hodinu 2 minuty. Délka dne je 16 hodin 17
minut až 15 hodin 15 minut.
Vzpomeňme si:

yy 1. července 1952 – zemřel Fráňa Šrámek, český básník, prozaik a dramatik
(* 19. ledna 1877 v Sobotce)
yy 2. července 1947 – Československo po
nátlaku Sovětského svazu odmítlo Marshallův plán
yy 3. července 1854 – narodil se Leoš
Janáček,
český
hudební
skladatel
(† 12. srpna 1928)
yy 4. července 1934 – zemřela v sanatoriu ve
Valence na zhoubnou anémii Marie Curie-Sklodowska, francouzská fyzička a chemička polského původu (* 1867)

yy 5. července 1880 – narodil se Jan Kubelík, český houslista a skladatel († 5. prosince 1940)
yy 6. července 1415 – podle rozhodnutí kostnického koncilu byl jakožto kacíř upálen na
břehu Rýna Jan Hus, český náboženský
myslitel, kazatel a reformátor
yy 7. července 1655 – narodil se Kryštof Dientzenhofer, český architekt a stavitel německého původu, představitel vrcholného
baroka († 20. června 1722).
yy 8. července 1926 – zemřel v Praze Karel
Václav Rais, český prozaik s regionálním
zaměřením na Podkrkonoší a Hlinecko, autor knih pro děti a mládež, jeden z představitelů českého literárního realismu a tvůrců tzv. venkovské prózy (*4.ledna 1859)
yy 9. července 1834 – v Praze se narodil Jan
Neruda, český básník, prozaik a novinář,
představitel májovců († 22. srpna 1891)
yy 10. července 1913 –zemřel v Praze
Mikoláš Aleš, český malíř a ilustrátor
(*18. listopadu 1852 )
yy 11. července 1856 – zemřel v Plzni Josef
Kajetán Tyl, český dramatik,herec, prozaik a novinář (* 4. února 1808 )
yy 12. července 1932 – zemřel Tomáš Baťa,
český podnikatel, zakladatel obuvnické firmy Baťa (* 3. dubna 1876)
yy 13. července 1399 – zemřel v Praze
Petr Parléř, německý architekt, stavitel,
kameník, sochař a řezbář působící v Čechách(* 1332 nebo 1333)
yy 14. července 1939 – zemřel Alfons Mucha, český secesní malíř
(*24. července 1860)
yy 15. července 1904 – zemřel na tuberkulózu Anton Pavlovič Čechov, vynikající ruský spisovatel a dramatik (* 29. ledna 1860)
yy 16. července 1773 – v Hudlicích u Berouna se narodil Josef Jungmann, český
národní buditel, jazykovědec, básník a překladatel († 14. listopadu 1847)
yy 17. července 1945 – byla zahájena Postupimská konference s cílem dohodnout se
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na poválečném uspořádání Evropy a budoucnosti poraženého Německa, zástupci
USA, Sovětského svazu a Spojeného království jednali v německé Postupimi do
2. srpna
18. července 1552 – ve Vídni se narodil
Rudolf II. Habsburský, římský císař, král
český a uherský († 20. ledna 1612)
19. července 1994 – zemřel Rudolf Firkušný, český klavírista a skladatel světového jména (*11. února 1912)
20. července 1969 – lunární modul Apolla 11 přistál v Moři klidu, Neil Armstrong a
Buzz Aldrin se stali prvními lidmi na Měsíci
21. července 1880 – v Košariskách na
myjavských kopanicích se narodil v rodině evangelického faráře Milan Rastislav
Štefánik, slovenský astronom, politik,
francouzský generál a jeden ze zakladatelů
Československa († 4. května 1919)
22. července 1822 – v Hynčicích u Kravař se narodil v moravské rodině německého původu Gregor Johann Mendel, přírodovědec, zakladatel genetiky a
objevitel základních zákonů dědičnosti
(† 6. ledna 1884)
23. července 1843 – zemřel Antonín Mánes, český malíř a kreslíř
(*3. listopadu 1784)
24. července 1860 – narodil se Alfons
Mucha, český malíř († 14. července 1939)
25. července 1909 – Louis Blériot uskutečnil první let přes kanál La Manche v letadle těžším než vzduch (z Calais do Doveru za 37 minut)
26. července 1983 – Jarmila Kratochvílová zaběhla v Mnichově dodnes platný
světový rekord na 800 metrů, činí 1:53,28
minut
27. července 1841 – zemřel v souboji Michail Jurjevič Lermontov, ruský
romantický básník, prozaik a dramatik
(*15. října 1814)
28. července 1741 – zemřel Antonio Vivaldi, italský skladatel, houslista a dirigent
(* 4. března 1678)
29. července 1856 – zemřel Karel Havlíček Borovský, český novinář a básník
(*31. října 1821)
30. července 1971 – František Venclovský za 15 h 26 min. přeplaval jako první
Čech kanál La Manche
31. července 1954 – český horolezec Radek Jaroš uskutečnil prvovýstup na druhou nejvyšší horu světa, obávanou K2
(8611 m)

Vybral František Janeček

Polický měsíčník - červenec 2015 - strana 20

Z polické mateřinky…

…se dnes chceme společně s Vámi zamyslet nad výhodami a nevýhodami tzv.
heterogenních tříd v mateřské škole –
tedy tříd, v nichž se vzdělávají společně děti
různého věku. V mateřské škole se jedná
o věkové rozpětí 3 – 7 let, v poslední době
můžeme dolní hranici posunout na věk 2 –
7 let, protože docházka 2 letých (a dokonce
i mladších!) dětí do mateřské školy začíná
být běžnou normou. Současně s tímto trendem přibývá rodičů, kteří požadují, aby se
jejich 2 – 3 leté dítě vzdělávalo ve společné
třídě s 6 – 7 letými dětmi z nejrůznějších
důvodů – „je to jeho sourozenec (bratranec,
soused, kamarád – můžete doplnit dle libosti), nebo „chci je oba vyzvedávat v jedné
třídě (chci, aby oba měli stejnou paní učitelku, aby byli ve stejnou dobu po obědě, atd. –
opět můžete doplnit dle libosti). Dovolte
tedy malé vypíchnutí výhod a nevýhod existence smíšených (heterogenních) tříd a pro
začátek názory z obou stran:
Matka J. U., 33 let: „Jsem ráda, že se
nám podařilo od září sehnat pro naši Zuzanku místo ve školce, ale pořád si nejsem jistá,
jestli třída, kde budou samé tříleté děti, je
dobrý nápad. Nebylo by lepší, kdyby společně
s malými dětmi byly ve třídě i nějaké starší
dětí? Třeba kvůli pomáhání se strojením,
podávání hraček, aby mohla naše Zuzanka
okoukat správné stravování, pravidla chození na procházku, a tak…?“

Učitelka MŠ, Bohunka T., 16 let praxe
v MŠ: „V MŠ mám třídu 2 a půl až 7mi letých
dětí (děti s odloženou šk. docházkou). Kapacita třídy je 28 dětí. Těch nejmladších, tříletých (v průběhu roku už dosáhli tří let věku),
kteří maximálně vyžadují mou neustálou přítomnost, mám 10. Předškoláků, kteří potřebují zase jiný přístup v edukačním procesu,
mám 9. Zbytek jsou tzv. středňáci. Ti vyžadují také jiný přístup. Navíc dopoledne, kdy
probíhá hlavní výchovně-vzdělávací proces,
je učitelka na všechny úplně sama. Až v 10
hod. přichází kolegyně, to už se jde ven. Bez
ostychu se přiznám, že jsem nespokojena.
Tříleťáky si nemohu dovolit spustit z očí za
žádnou cenu - z důvodu bezpečnosti. Když
si s předškoláky začneme rozvíjet nějaké
téma, malé děti velmi narušují. Pochopitelně.
Vždy je někdo zanedbáván kvůli někomu.
Jsem dosti zkušená kantorka, vyzkoušela
jsem několik způsobů, jak na tohle všechno
vyzrát. Ale, bohužel, vše marné! Musím být
NEUSTÁLE ve střehu a neustále musím něco
řešit, vysvětlovat, organizovat, utěšovat a
obsluhovat ty mrňousy, a nevidím žádný
efekt. Řešením by možná byly snížené stavy
dětí na třídách, ale to je v našem současném
školství fantasmagorie.“
Toto jsou pro Vaší informaci názory
z obou stran problému. Samozřejmě, že
jako každý problém, i tento má své skalní
odpůrce, stejně tak jako své skalní příznivce. Čí argumenty jsou pádnější a podstatnější, necháme na Vás, stejně tak názor, na
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čí stranu se v této polemice přikláníte vy.

Argumenty PRO vzdělávání v heterogenních třídách:

Děti se vzdělávají v přirozeném prostředí – v rodině, v bydlišti, v zájmových aktivitách jsou také děti různého věku.
Snadnější adaptace na nové prostředí
školky – nové děti se snáze včlení již do „zaběhnuté“ třídy s danými pravidly než do třídy plné nováčků, kde se pravidla prosazují
pomalu a postupně.
Starší děti se o své malé kamarády mohou postarat – zvláště holčičky – chůvičky,
které se rády starají o menší děti.
U malých dětí se lépe rozvíjí empatie,
radost z pomoci druhému, přebírají vzorce
chování, které později využijí, až budou oni
„ti velcí“ a budou pomáhat s mrňousky zase
oni.
Radost ze samostatné práce – řada rodičů odmítá své děti zatěžovat jakýmikoliv
povinnostmi doma, (žijí přece „bezstarostné dětství“), takže tyto děti jsou nadšené
z úkolu, který je na ně kladen v MŠ – pomoc
mladšímu kamarádovi nevyjímaje.
Možnost navštěvovat školku se svým
starším sourozencem nebo kamarádem
(viz. výše), jednodušší vyzvedávání dětí
z MŠ pro rodiče.
Mateřské školky, které mají oficiální
název ZDRAVÁ ŠKOLKA, mají dokonce existenci heterogenních tříd jako prvořadé kritérium všech činností.
Mladší děti získávají vědomosti, dovednosti i návyky nejen prostřednictvím organizovaných a cílených činností, ale i neformálním způsobem vzdělávání od starších
kamarádů (lidově řečeno „tahounů) – řada
dětí tak již v nejútlejším věku má možnost
pochytit informace z nejrůznějších oblastí
a témat.
Starší děti se mohou pomáhat postarat
o své mladší kamarády i co se týče sebeobsluhy – strojení, jídla, mytí rukou, vedení za
ručičku při procházce, apod., což ve velké
míře pomůže paní učitelce lépe zorganizovat chod třídy.

Argumenty PROTI vzdělávání v heterogenních třídách:

Velké rozdíly v potřebách jednotlivých
dětí – 3 leté děti mají jiné potřeby než děti
předškolní, především z hlediska intelektuálního: předškoláci chtějí diskutovat, objevovat, hovořit o svých dosavadních zkušenostech a prožitcích, dávat si do souvislostí
nově získané s dříve získaným, zabývat se
tématy rozvíjejícími fantazii, jejich hry mají
předem daný směr (hry napodobivé a rolové), chtějí rozvíjet postřeh a myšlení pomocí didaktických společenských her (Pexeso,
Loto, Domino…), zatímco 3 leté a mladší děti
mají úplně odlišný styl hry (hry manipulační s kostkami, s auty, prohlížení knížek,
apod.), jejich pozornost je v tomto období
krátkodobá, jejich slovní zásoba není na

tak rozvinuté úrovni, aby mohly pochopit,
o čem si povídají předškoláci s paní učitelkou. Zkrátka je to podobné, jako když máte
doma předškoláka a 3 leté dítě a chcete si
s předškolákem povídat o tom, jak funguje
lidské tělo, chcete si spolu vybarvit pracovní list nebo omalovánku, prohlédnout dětskou encyklopedii a zároveň s tím musíte
mladšímu dítku utírat nos, odbíhat vynášet
nočníček, sebrat mu z ruky nůžky, které
neprozřetelně objevilo na stole, a vlastním
tělem chránit předškolákův pracovní list,
který se chystá býti roztrhán a zničen. Toto
vše si vynásobte krát 28.
Některé děti sice rády pomáhají s mladšími kamarády, ale jsou i děti, které (patrně
po zkušenostech s péčí o mladšího sourozence, kdy se na péči o ně MUSÍ doma podílet za každou cenu a bez nějakého zvláštního ocenění) se do péče o mladší kamarády
zrovna nehrnou. Častěji se v této chvíli objevují situace, kdy starší předškolák mrňouska „zpacifikuje“, manipuluje s ním anebo
svou „péči“ tak přehání, že si chudák mladší kamarád ani sám nepodá hračku. Ano,
je povinností učitelky zajistit nekonfliktní
klima ve třídě, ale učitelka není superman
a schopnost lidské pozornosti je omezená
– člověk může pojmout současně 7 souběžných dějů, nikoli 28.
Činnosti předškoláků jsou často zaměřeny na přípravu na školu, k čemuž nemají
v heterogenní třídě dostatek klidu a možností k soustředění. Jistě, ve školní třídě
také nebude absolutní klid na práci, ale
rušivých momentů, které dokáží způsobit
3leté nebo mladší děti, bude ve škole určitě
méně.
Společný pobyt sourozenců ve třídě nemusí být ideální, protože v praxi je velmi
časté, že sourozenci, kteří jsou spolu doma
24 hodin denně, si od sebe ve školce rádi
odpočinou, chtějí poznat jiné kamarády,
chtějí se zapojit do hry se svými vrstevníky,
stejně se chovají i jejich mladší sourozenci
– často můžete vidět sourozence, kteří si
spolu ve školce za celý den nepohrají ani se
nějak zvlášť v kolektivu nevyhledávají. Naopak, pokud každý navštěvuje jinou třídu,
jsou si při společné hře doma i vzácní a nekonfliktní. Každý má jiné zážitky, jiné informace, jiné kamarády – to vše může obohatit
jejich vzájemnou komunikaci.
Den má stále pouze jen 24 hodin, takže
možnosti učitelky, jak časově naplánovat takový program dne, aby se mohly realizovat
v jedné třídě děti všech věkových kategorií,
jsou omezené. Zrovna tak nabídka některých činností – např. vycházka. 3 leté děti
mají jiné pohybové limity než předškoláci – s předškoláky můžeme jít do lesa, do
sousední vesnice, na dětské hřiště, zatímco
3leté děti mnohdy nedojdou ani na konec
sídliště. Učitelka tak stále musí vytvářet
kompromisy, které jsou postavené na znevýhodňování malých nebo velkých.

A jak to funguje u nás?

V naší mateřské škole máme 3 heterogenní třídy, které navštěvují děti ve věku 3
– 5 let. Předškoláci a děti s odkladem školní
docházky navštěvují třídu samostatně pro
ně zřízenou (homogenní), aby byla eliminována všechna PROTI výše uvedená.
Zajímá nás i Váš názor na tuto problematiku. Pokud máte nějaký argument, který
by bylo dobré zahrnout do našeho přehledu, prosíme, podělte se o něj s námi. V budoucnu se k tomuto tématu určitě vrátíme,
protože na obzoru jsou třídy s dětmi 2 letými – takže heterogenní nebo homogenní?!

Na závěr názor učitelky MŠ, která
pracuje ve třídě s dětmi přibližného
věku:

„Zatím máme v MŠ třídy rozdělené
podle věku dětí. Od příštího školního roku
nás (možná) čekají třídy věkové smíšené a
upřímně řečeno, i když nemůžu srovnávat
(pracovala jsem pouze v třídě stejně starých

Na Prahu!

dětí), netěším se na to. Veškerá činnost se
musí přizpůsobit ne nejlepším, ale nejslabším ve skupině. A v tom předškoláci budou v
nevýhodě. Nemůžete plně uspokojit potřeby
všech dětí. (Jak byste taky mohla při tom počtu?) Někteří doporučují zařazovat skupinové činnosti, ano, s předškoláky (i středňáky)
klidně, ale tříleté děti NEJSOU z vývojového
hlediska ještě schopny pracovat ve skupině.
Já jsem s věkově homogenní třídou spokojena. Někdo namítá, že ve třídě věkově
smíšené se starší učí pomáhat mladším,
mladší se učí od starších – ale to se děje i
ve třídě věkově stejně starých dětí, všechny
děti přece nejsou na stejné vývojové úrovni.
Když pominu dopolední činnosti v MŠ, napadají mě další problémy (i když jsou to možná
banality):
yy Procházka - se středňáky, které mám, vyrazíme klidně za vesnici – na louku, do
lesa aj. S malošky bych nedošla ani na konec vesnice.

yy Pohádky před spaním – předškoláci si
určitě zaslouží jiné pohádky než tříletá
prťata.
yy Vybavení třídy – teď si předškoláci
můžou vybrat cca z 20 společenských
her přiměřených jejich vývojové úrovni. Kdyby byla třída věkově smíšená,
tolik hraček pro děti všech věkových
skupin určitě nabízet nebude. Předškolák si vybere ne z 20, ale třeba z 5 her.
Co vidím jako nevýhodu tříd věkově stejně
starých dětí je opravdová náročnost pro
paní učitelky, které s dětmi pracují, ale je
pak úžasné sledovat, co se z těch malých
bobíšků, kteří si neumí natáhnout kalhoty
nebo se vysmrkat, za rok, dva, tři „vyklubalo“.

(V článku byly využity názory z časopisu
Informatorium 3 – 8 a příspěvky z diskuzního
internetového fóra.)

Vaše paní učitelky
a pan učitel MŠ na sídlišti

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – desetiboj, kterého se naše škola účastní od doby jeho vzniku. A
úspěšně – počtvrté v řadě nebude na republikovém finále
v Praze chybět zástupce polické základky. Dva roky jsme
měli účast jednotlivců, v loňském roce si vybojovalo postup osmičlenné družstvo a tento úspěch se nám podařilo
zopakovat i letos ! Náš omlazený tým zvítězil v okresním
kole, které proběhlo v Polici a druhým místem v hradeckém krajském finále jsme si zajistili postup na republiku.
Vzhledem k náročnosti soutěže, silné a početné konkurenci a hlavně vzhledem k předváděným výkonům všech
závodníků, považuji tento náš úspěch za velmi hodnotný.
Popravdě, nejsme specializovaná sportovní škola, podmínky na venkovní přípravu máme jaké máme a přesto
se prosazují naši reprezentanti v různých soutěžích více
než dobře. Snažíme se o pestrou přípravu a obecnou dovednost i zdatnost – a asi je to ta správná cesta. Tahouny
našich týmů jsou často žáci, kteří aktivně sportují, přesto,
je to týmová soutěž a jedinec ji nevyhraje. A v tom je naše
síla. Vyrovnaná výkonnost na solidní úrovni.
Na postupu našeho družstva se podíleli: Štěpán Kollert, Ondra Binar, René Poul, Michal Sirko, Bára Meierová,
Lucka Važanová,Viktorie a Veronika Gajdošovy, Maria Šrůtková. V jednotlivcích pak na hranici svých
osobních výkonů zabojovali: Katka Šefcová, Eliška Johnová, Jitka Kovářová, David Bega, Adam Werner,
Jakub Meier, Daniel Hofman, Rosťa Mitiska.
Všem našim žákům patří poděkování za předvedené výkony a účastníkům RF přejeme hodně zdaru
i zážitků v Praze.
Nominace do finálového družstva je stále otevřená. Všichni mají šanci. Celé prázdniny mohou trénovat a pilovat jednotlivé disciplíny a uvidíme. Školní nominace proběhne hned po nástupu do nového školního roku. A
ve dnech 10. – 12. září
směr Praha …

Plácli jsme si

Volejbalový kroužek „funguje“ na
naší základce již druhým rokem. Pod
vedením Aleše Mitterwalda vyrůstá
skupinka mladých a jejich herní dovednosti rostou s nimi. Proto nebylo
daleko k myšlence vzájemného utkání těchto žáků s týmem učitelů. Ve
sborovně se objevila veřejná výzva
k účasti, kterou vyslyšela sedmička
kantorů.
Středa 17. června – den sportovní konfrontace. Bude mít navrch
dravé mládí nebo vyzrálé herní pojetí…? Po půldruhé hodině je jasno.
Přeci jen i poličtí kantoři mají za sebou společnou volejbalovou minulost
a to rozhodlo. Porážíme „mlaďáky“
3:0 ! Přesto to bylo sportovně i společensky hodnotné setkání, za které
děkuji všem, opravdu všem zúčastněným. Řada hodnotných i zajímavých
akcí z obou stran, některé úsměvné
… hlavně však pohodové sportovní
utkání, ve kterém naši žáci dokázali,
že jim ty necelé dva roky volejbalově
i lidsky něco daly. Jestli bude za rok
odveta – měli bychom začít trénovat
i my …
Vždy ve středu od druhé hodiny
odpolední budou opět chodit na síť
„naši mladí“ do školní tělocvičny. Nechcete se k nim přidat i vy ?

P. Jansa, kabinet tv
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HUSITÉ V POLICI
Pohádka o Janu Bezzemkovi

Husité v Polici
Kdo to jaktěživ viděl?
Zvědavost na líci, hned každý běžel.
Před školou práčata se řadí, jé, tam jich bylo.
Z dálky je slyšet dusot koní, hodně jich jelo?
Jede však jen jeden na krásném černém koni,
toť bratr Žižka v celé své zbroji.
V čele průvodu Žižka zástup vede,
za ním se houfují práčata směle.
Husité pěšky i na vozech jedou,
lítý boj o radnici s křižáky svedou?
Boj začíná krutý, meč a cep se leskne,
několik křižáků v kolena klesne.
Radnice dobyta, na klášter se jde,
Jak jen ten krutý boj tam dopadne?
Husitské ženy „Do boje!“ volají,
práčata zuřivě křižáky koulují.
Statečně bojují práčata mladá,
husitské ženy jim kryjí záda.
Vítězství na straně husitů,
klášter se vzdává.
Koulují křižáka u klášterní brány,
on se však urputně brání.
Šermíři pomohli, křižák tam pad.
Žižka zas jede dál jinam bojovat.
Pohádka končí a my na boje v Polici,
budeme s úsměvem vzpomínat.
Husitka Maruška
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Bylo, nebylo, dávno tomu bylo. Starý
pan Mikuláš, otec Jana Žižky z Trocnova, byl
pěkné kvítko. Měl šikovného syna a krásnou ženu, ale to mu bylo málo. Když jeho
žena spala, pan Mikuláš často vyjížděl nocí
do krčem, hospod a chalup a užíval si svého
mužství. A protože noční eskapády nezůstaly bez následků, časem měl pan Mikuláš potomků vícero. Hodně potomků, hodně žen,
pan Mikuláš nechtěl mít guláš v hlavě. Všem
svým ženám říkal Johanko a svým synům
Jene, a tak také jednoho jarního rána přišel
na svět Jan, který posléze přijal přízvisko
Bezzemek.
Mikuláš moc majetku neměl, proto jeho
nemanželské děti nic moc nedostaly, jen deset českých grošů do kolébky. A teď už je to
na Vás, děti, ukažte, co ve vás je!
Náš Jan „Bezzemek“ bylo vcelku neduživé dítě. Malý, slabý, v ničem moc nevynikal,
o to více vzhlížel ke svému nevlastnímu bratrovi Janu Žižkovi z Trocnova. Chtěl být jako
on. Snažil se, trénoval s dřevěným mečem,
kopím, učil se číst, psát, jezdit na koni, ale
vždycky byli lepší, šikovnější, vzdělanější.
Jan odešel na zkušenou do světa a přijal přízvisko Bezzemek.
Dlouho Jan Bezzemek chodil po světě,
příležitostně pracoval, bojoval, učil se a poznával život. Z malého Janíčka časem vyrostl kluk jako buk. Když v Čechách začal kázat
Mistr Jan Hus, i Jan Bezzemek
se stal jeho horlivým vyznavačem a nevynechal žádné
Husovo kázání v Betlému.
Po smrti milovaného mistra
se stal Jan Bezzemek mstitelem. V čele houfů radikálních
husitských bratří a sester putoval českou zemí a mstil se
vypalováním klášterů, upalováním mnichů, bořením
katolických kostelů, ale místo
toho, aby všechnu kořist odevzdával do kádí táborských
ku prospěchu všech, často
si část kořisti nechával pro

sebe. Jak s oblibou říkával „na stará kolena“.
Tak se také stalo roku 1425, že Jan Bezzemek přitáhl s bratřími a sestrami do našeho kraje. Pustošil kostely, kláštery i fary
katolíků, pálil a zabíjel, až dorazil do města
Police nad Metují. Nejprve statečně bojoval
s bratřími na náměstí o radnici, ze které na
dlažbu defenestroval nehodné konšely, jenže pak si několik sester všimlo, že původně
plná polická pokladna je nápadně prázdná
a měšec milého Jana Bezzemka nápadně
ztloustl.
Nic nebyla platná statečnost a horlivost
Jana Bezzemka, jeho poloviční příbuznost
s nyní již mrtvým hejtmanem Janem Žižkou.
Bratři a sestry Jana Bezzemka bez milosti
před vraty polického kláštera dne 30. května 1425 v 10 hodin a 15 minut na výstrahu
všem, kteří by chtěli zbohatnout krádeží
obecního majetku, ukamenovali.
Nevíme, kde je hrob Jana Bezzemka. Zda
v Polici nebo bylo odvezeno do jeho rodné
vsi. Nezachovaly se žádné písemné prameny o jeho životě, činech. Ba dokonce ani
s jistotou nevíme, zda ukamenovaný v Polici roku 1425 byl Jan Bezzemek. My dokonce
ani nevíme, jestli je tato pohádka pravdivá
či nikoli! Ale co my s jistotou víme?
(dodatek cestovatele časem – Pohádka o
Janu Bezzemkovi je POHÁDKA)
S úctou Váš bratr Jan Bezzemek

DĚKUJI ZA HUSITY V POLICI DNE 30. KVĚTNA 2015
Vážení čtenáři,
občas mám nápad, nápady. Někdy i dost bláznivé. Rád své nápady realizuji, ale bez Vás by
to nešlo.

Děkuji – děkuji za zájem a občanskou vzájemnost všem lidičkám, kteří v sobotu přišli
a vytvořili krásné a milé prostředí pro „bláznivé“ husity.
Děkuji – děkuji za pochopení učitelům,
rodičům, příbuzným, kteří pomohli školou
povinným husitům vyrobit repliky zbraní a
historické kostýmy a svým entuziasmem a pochopením je podporovali ve škole i doma.

Děkuji – děkuji za vstřícnost všem
odpovědným
lidem
na
úřadech,
v zastupitelstvu, ve škole, kteří díky velkým a
chápajícím srdcím umožnili zkoušet, chystat,
předvádět se, pochodovat ulicemi i náměstím,
vyhazovat panáky z okna radnice, střílet z píšťaly, blbnout a hrát si velkým i malým husitům.

Děkuji – děkuji za solidaritu sponzorům a
podporovatelům našeho úsilí, kteří nás podporovali radou, pomocí finanční i naturální.
Bez této pomoci by sebelepší nebo sebebláznivější nápady nemohly byt vyšperkovány „třešničkou na dortu“, účastí profesionálů, kteří
dotvoří celkový atraktivní dojem aktivit.

Naše děti našim seniorům

A slovo dalo slovo a z jedné návštěvy dětí ze základní školy v domě s pečovatelskou službou Javor se skoro stává nepsaná a milá tradice. Před Vánocemi
hudbou potěšili seniory sedmáci, na jaře prvňáci ukázali pohádku O obrech,
zpívali, páťáci vyrazili za slunného poledne zazpívat seniorům pod jejich balkony – neformálně a velmi příjemně. A protože končil květen, měla tak padající májka zajištěný hudební doprovod. Kdo neměl potkávání a kultury dost,
zúčastnil se sobotního husitského průvodu a dne řemesel. Mládí i zkušenosti
ruku v ruce - všichni pro radost.
Těší nás zájem babiček a dědečků, motivuje a dává smysl školnímu snažení, přibližuje generace. Rády bychom cestičku mezi základní školou a domem
s pečovatelskou službou (hlavně mezi lidmi) nechali pořád vyšlapanou.
Krásné léto přejí pečovatelky a L. Meierová

Děkuji – děkuji za duši, která si umí hrát,
husitům – dětem, dospělým i seniorům. Bez
těchto skvělých, zapálených a hru milujících
lidiček by každý nápad byl odsouzený k nezdaru.

Děkuji – děkuji za obětavost všem
organizátorům, kteří ve svém volnu pomáhali,
co jim síly stačili, a odměnou je jim pocit
dobře vykonané práce, radost a úsměvy všech
účastníků.
Děkuji – děkuji všem, že jste, že žijete a že
si umíte hrát.

Naposledy Jan Bezzemek

Prvňáci pasováni na čtenáře

Na Slavnosti slabikáře prvňáci předvedli rodičům a
pozvaným hostům nejen krátký kulturní program, ale
ukázali publiku své čtenářské dovednosti. Za statečnost a výborné čtenářské výkony získali titul ČTENÁŘ
a od rodičů jako dárek krásné knížky. Velmi příjemné
odpoledne.
Přejeme prima prázdniny.
L. Meierová
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Základní umělecká škola informuje ...
Koncert ke 25. výročí ZUŠ Police

Sobotu 13. června jsme určili jako den,
kdy uskutečníme hlavní narozeninové oslavy školy. Slavili jsme o něco dříve, než vychází výroční den založení – ten připadá na
prázdniny – a oslavy jsme pojali opravdu
„od podlahy“. Na dopoledne jsme naplánovali „Den otevřených dveří“, na odpoledne „Festival dechových orchestrů“ a večer
„Slavnostní koncert“. K této koncentraci nás
vedla myšlenka dát vše do jednoho dne, kdy
jsme schopni soustředit síly i lidi a nezatížit
tak neúměrně závěr školního roku.
Již několik měsíců před termínem se
začala scházet skupina, kterou jsem nazval
„Komitét UŽ!“ podle sloganu oslav, který
před patnácti lety vymyslela žákyně výtvarného oboru Hanka Blažková a od té doby
ho využíváme jen s obměněnou číslovkou.
Letos tedy „Už! 25 let ZUŠ!“. Jak se blížilo
datum realizace, tak se vyhlášená jednodenní „veleakce“ už nejevila tak dobrým
nápadem, jako na začátku. Závod ale byl již
odstartován….
V komitétu se navršily nápady (všechny vynikající), ale čím více jsme se blížili ke
„dni D“, tak jsme začali zápisky proškrtávat
s tím, že „rok oslav“ je až do prosince, tak si
ještě necháme něco „na potom“.
Ale nyní již k samotnému koncertu. Při
hledání dramaturgického konceptu se objevila myšlenka (prozradím, že v hlavě pana
ředitele), pojmout vystoupení jako návštěvu školního inspektora. Jistě, nebylo to jen
„plácnutí do vody“, pan ředitel se s inspektorem Liborem Buchtou znal a tušil, že by
mohl na myšlenku přistoupit. Navíc je ze
zlínského inspektorátu, který je dostatečně
a bezpečně daleko, takže nehrozila kolize
s jeho pracovními aktivitami.
Název „Možná přijde i inspektor“ tak už
přišel skoro sám. Od samého začátku bylo
jasné, že půjde o vystoupení zaměstnanců – ale ne běžný učitelský koncert, byla to
prezentace všech zaměstnanců školy. Tedy i
nepedagogů, pro které bylo určitě obtížnější vystoupit než pro vyučující, kteří přece
jenom občas na jevišti stojí.
Každé oddělení si připravilo vlastní výstup. Ty nemá asi smysl jednotlivě popisovat – snad jen připomenu pár nejbláznivějších akcí. Koncertní křídlo jsme „ustrojili“
jako parník, kterému se kouřilo z komína a
na jeviště „přijel“. Při bubenickém vystoupení se nejdřív „jako“ luxovalo a uklízelo,
ale pak už doopravdy, protože po jevišti
létala rýže (naschvál). Při vystoupení smyčcového oddělení si zahrál Šimon Michal,
který studuje v USA, žesťaři zase bojovali
se „šotkem“, ale skutečný souboj se odehrál
mezi elektrickými a akustickými kytarami.
Pobavili nás klauni a tanečnice učila tančit
loutku. Ředitel odmítl nejlevnější matrace a
řešil chybějící Ibalgin v lékárničce, výtvarníci si zase plácali hlínu, hráli si na písku a
představili novou kolegyni. Originální bylo i
představení všech zaměstnanců při vystou-
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pení pěveckého oddělení, které na motivy
lidových písní složil náš pan školník a pěkně podle abecedy seřadil všechny zaměstnance školy.
Závěr vystoupení patřil orchestru složenému ze všech zaměstnanců – i nehudebníků. Po Ravelově Boleru a tradicionálu
Amazing Grace přišly gratulace. Měli jsme
tu čest, že koncert navštívil polický rodák
Václav Hybš, který právě slaví 80. narozeniny a my jsme mu mohli veřejně poblahopřát. Pan Hybš je velký příznivec naší školy

ním našeho Big
Bandu, tak se
ale začalo zatahovat. Déšť spustil až při vykládání posledního auta v divadle, ale pro
večerní koncert byl déšť naopak záchranou.
Kdyby mělo být vedro i večer, tak bychom se
tam všichni „upekli“.
Koncert natáčel čtrnáctičlenný televizní
štáb výtvarného oboru a byl to pěkný „zápřah“. Již začátkem týdne před koncertem
jsme začali stěhovat a stavět a pak se účastnili zkoušek, které byly také celý týden. Pak

– a tak zase pogratuloval on nám.
Poděkování škole a přání všeho dobrého připojila paní starostka Ida Jenková
a dala nám veliký dort. Ten byl inspirován
úvodní animací k narozeninám školy, kde
se kreslený dort spouští na jeviště. Tak
jsme ho tu najednou měli opravdický. My
jsme zase poděkovali svému zřizovateli – a
máme za co, protože nás podporuje a dobře
se o nás stará.
A pak už přišel úplný závěr s tradicionálem Happy Day.
Šťastný den to skutečně byl. Už jenom to
počasí. Přes den bylo hezky, možná až moc.
Když končil festival na náměstí vystoupe-

jsme skoro týden balili a stěhovali zpět. Podobně na tom byli i zvukaři. Zde patří poděkování technice divadla.
Scéna a kulisy se vyráběly přes měsíc.
Něco trvalo dlouho, ale něco zase muselo
být hned. Pan inspektor přijel v pátek odpoledne. Jeho příjezd autobusem, který
se promítal po znělce na začátku koncertu, jsme museli během odpoledne natočit,
sestříhat a připravit k projekci.
Úžasná byla reakce publika. Když se
po promítnutí příjezdu inspektor objevil
na jevišti, tak jsme z hlediště slyšeli: „Už je
tady!“ Publikum bylo vynikající, výborně
reagovalo a zjevně se bavilo. To bylo dobře,
tak by to mělo být. Takže
i návštěvníkům patří náš
dík. A samozřejmě musíme
poděkovat i děvčatům, která provázela celý koncert.
Neměla to lehké, protože
„angažmá“ dostala necelé
dva týdny před termínem,
když nám vypadly původní
průvodkyně.
Nakonec jsme si tedy
všichni oddechli, a tuším,
že padla slova: „Tak za
dalších dvacet pět let.“ No,
snad vymyslíme ještě něco
o trochu dříve.
Vladimír Beran

Projekt s Českou filharmonií

Již jsme vás informovali, že naše škola
byla vybrána spolu s dalšími z pěti krajů ČR
ke spolupráci na letošním projektu společného koncertu s Českou filharmonií.
Celý projekt vrcholí právě v těchto
dnech několikadenním soustředěním a společnými zkouškami s filharmoniky pod taktovkou dirigentů Ladislava Cíglera a šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka.
Zlatým hřebem celého náročného projektu
bude koncert, který se uskuteční v neděli
21. června v 19:30 v Rudolfinu a který bude
přenášet přímým přenosem Český rozhlas.
Z celého průběhu projektu také vzniká filmový záznam, který bude posléze odvysílán na některém televizním kanálu.
Samotný koncert se uskuteční až po
uzávěrce tohoto čísla, ale aspoň těmito několika řádky se připomínáme se svými žáky
z probíhajících finálních příprav koncertu.
Absolvovali jsme se svými žáky náročné a intenzivní zkoušky nejprve po sekcích pod vedením koncertních mistrů z
filharmonie, ale nyní (v sobotu) již máme
za sebou celodenní zkoušku celého symfonického orchestru pod nekompromisním
vedením Mistra Bělohlávka. Myslím, že je
to neuvěřitelně přínosná zkušenost pro
všechny zúčastněné…
Kromě práce se organizátoři postarali
také o doprovodný program: V pátek odpoledne jsme navštívili Vysokou u Příbrami
– letní sídlo skladatele Antonína Dvořáka,
místo, na kterém Mistr zkomponoval mnoho svých světoznámých děl.
A zde nás čekalo překvapení: Přišel
nás přivítat sám Antonín Dvořák! Nejprve
jsme si mysleli, že se pořadatelům podařilo
sehnat nějakého dvojníka, ale pak jsme se
dozvěděli, že se skutečně jedná o Antonína
Dvořáka, vnuka slavného skladatele!
Dokázal nám poutavě vyprávět mnoho
zajímavých informací z jejich rodu a především ze života jeho děda, takže jsme se nakonec do Prahy vraceli plni dojmů.
Pan Dvořák bude také čestným hostem
na koncertu v Rudolfinu, což je pro nás zavazující, neboť na programu bude kromě
symfonické básně Šárka z cyklu Má vlast
Bedřicha Smetany také celá Osmá symfonie
Antonína Dvořáka – nádherné dílo, ovšem
také velmi náročné!
Nezbývá než doufat, že se celá mnohaměsíční náročná příprava vyplatila a nedělní koncert bude mít i v podání mladých muzikantů pod taktovkou světového dirigenta
vysokou uměleckou úroveň.
Na závěr tedy zbývá jen jmenovat naše
muzikanty, kteří se projektu účastní. Jsou
to:

Uprostřed vnuk skladatele Antonína Dvořáka, Antonín Dvořák
(třetí nositel tohoto jména v rodu)

Završení jarního úspěchu žesťařů
Ve dnech 21. a 22. května 2015
(tedy až po uzávěrce minulého čísla) proběhlo v Liberci republikové
finále soutěže ZUŠ ve hře na dechové
nástroje.
Z naší školy se do tohoto finále
probojovalo pět soutěžících, kteří
obstáli ve velké konkurenci a získali
tato umístění:
Eliška Jirmannová
(lesní roh I. kategorie): 2. místo
Doubravka Čápová
(lesní roh I. kategorie): 3. místo

Markéta Jirmannová
(lesní roh III. kategorie): 2. místo
Josef Hlaváček
(trubka I. kategorie): 3. místo
Marek Zítka
(tuba IV. kategorie): 2. místo

Navíc paní učitelka Karolina Sorokinová získala zvláštní ocenění poroty za
vynikající klavírní doprovod a paní učitelka
Lenka Němcová uznání poroty za dlouhodobou úspěšnou pedagogickou činnost.

Všem blahopřejeme k vynikající reprezentaci!
ZUŠ

Anna Novotná – housle
Anna Lichá – housle
Karolína Soukupová – violoncello
Markéta Jirmannová – lesní roh
Marek Zítka – tuba

Záběr ze zkoušky v Rudolfinu
s šéfdirigentem ČF Jiřím Bělohlávkem
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Nové logo ZUŠ Police
Ono tedy více než nové se sluší říci inovované, protože základní znak byl vytvořen již
před lety, ale prakticky jsme ho nepoužívali.
Jak vlastně ten domeček se dvěma postavami vznikl? Kdy to bylo, to si už nevzpomenu, ale – ještě ve staré Grafice jsme si dali úkol
vymyslet školní logo. A tehdy jeden ze žáků
nakreslil tužkou na kousek papíru dům a před
ním dvě postavy s tím, že dospělý přivádí dítě
do školy.
Nápad se zalíbil, ale nepodařilo se ho dotáhnout až do realizace a původní návrh se
ztratil. Po čase kolega Soumar tuto ideu nakreslil znovu, ale jediné využití tento obrázek
nalezl na naší internetové stránce. Ideu samotnou jsme ale rozpracovali a stala se základem
vize školy publikované ve Školním vzdělávacím programu:
„Kromě kvalitní výuky, kterou považujeme
za samozřejmost, jsme si ještě stanovili vyšší
cíl – a tím je Škola plná umění. Co to znamená
pro naše žáky a jejich rodiče?
Škola se stává místem, kam rodiče přivádějí své děti, nebo starší sourozenci ty mladší,
a také stávající žáci své kamarády. Všichni sem
přicházejí proto, aby zde, kromě vzdělávání v
uměleckých oborech, získali také lásku k hud-

bě, tanci a výtvarnému umění. Aby se z nich
stali kulturní lidé, kteří poznají, že dělat radost
sobě i druhým prostřednictvím umění a tvorby
je jedno z velikých životních dobrodružství…
To, že se tato idea naplňuje, dokládají nejenom úspěchy školy v rámci regionu, republiky i v zahraničí, ale i zvyšující se počet žáků,
kteří k nám přicházejí nebo jsou přiváděni za
uměním a vzděláním. A když se u nás něco naučí, tak zase oni přivádějí své rodiče, příbuzné
a přátele do školy, aby je zde svým uměním
potěšili, nebo je něco ze svého umění v rámci
programů pro veřejnost sami naučili. A právě
toto přivádění a přicházení za uměním je také
obsahem loga školy, kde jeden přivádí druhého
do Školy plné umění.“
V období plánování oslav 25. výročí založení školy jsme se, již po několikáté, začali
zabývat inovací loga tak, aby bylo široce použitelné a používané. Znak (budova a postavy)
byl trochu vylepšen a připojili jsme k němu i
slogan naší vize a název školy, tentokrát již
v typografické úpravě. Stále to ale nebylo „ono“.
A protože jsme Police nad Metují, tak nakonec
ještě přibyly modré vlnky.
Nové dílo můžeme používat ve třech variantách.

Letos již počtvrté probíhají maturitní
zkoušky na středních školách podle jednotného zkušebního schématu. Jako první přichází
v jarním zkouškovém období na řadu školní
praktická maturitní zkouška. Ve Střední škole propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
u oboru Grafický design proběhly již v dubnu
prezentace kvalitních maturitních praktických prací. A hned na začátku května následovaly písemné maturitní zkoušky. Maturanti
vypracovávali písemné práce a didaktické testy z českého jazyka a také dle své volby buď
písemnou práci a didaktický test z jazyka anglického, nebo německého, či didaktický test
z matematiky.
Ve druhé polovině května nastaly pro
mnohé dny nejočekávanější. Přiblížil se totiž
termín ústních maturitních zkoušek. Třídní
učitelka Mgr. Livia Součková shrnula jejich
průběh takto: „Šlo to jako po drátkách - vylosování zapeklité otázky z českého jazyka,
přemýšlení na potítku s písemnou přípravou
a poté ústní okouzlení a přesvědčení zkoušejících i předsedy maturitní komise, že žák vše
výborně umí. Toto se opakovalo i v dalších
předmětech, a to v cizím jazyce, dějinách výtvarné kultury a v otázce z odborných výtvarných předmětů. Následovala porada maturitní
komise a vyhlášení výsledků. Jak se studenti
zhostili svých rolí zkoušených, záleželo na
kvalitě jejich čtyřletého studia, ale také na poctivé a intenzivní přípravě. A letošní maturanti
z oboru Grafický design to opravdu nepodcenili, vždyť neúspěch u zkoušky z nich zažil
pouze jediný zkoušený,“ uzavírá hodnocení
maturit spokojená třídní učitelka.
Pro žáky oborů Tiskař na polygrafických
strojích a Reprodukční grafik pro média byl
průběh jejich zkoušky dospělosti obdobný.
Také skládali praktickou maturitní zkoušku,
dále se podrobili písemným zkouškám a po
nich je už čekala jen poslední, zato nejnapí-

navější část maturit - ústní
zkoušky. U těchto oborů
však nebyla úspěšnost
zdaleka stoprocentní. Je
třeba položit si otázku,
proč tomu tak bylo. Odpověď třídní učitelky Mgr.
Radky Lokvencové je jasná: „ Žáci, kteří pracovali
pilně a zodpovědně po
celou dobu středoškolského studia, neměli problém
vykonat tuto poslední zkoušku s výbornými
výsledky. Kdo ale sázel na to, že to nějak dopadne, tak bohužel často neuspěl. Přece jen –
musíme se učit, chceme-li něčeho dosáhnout!“
Při slavnostním předávání maturitních
vysvědčení v sále domova mládeže už převládala příjemná a uvolněná nálada, možná i
trochu smutek nad tím, že vše tak rychle uběhlo. No, nezbývá nic víc než všem maturantům
popřát úspěšná studia na vysokých a vyšších

Samotný znak:

Základní logo:

Velké logo:
Nové logo jsme
hned využili. Nechali
jsme vyrobit textilní
propagační tašky a trička s barevným sítotiskovým logem a ještě placky ve dvou velikostech. Pro zájemce jsou k dispozici v kanceláři
školy.
Tak ať se vám naše logo líbí.

Vladimír Beran

Maturitní zkoušky ve Velkém Poříčí
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školách, kde budou mnozí pokračovat ve vzdělávání. A těm, kteří míří do praxe, zdar v pracovní činnosti. Jejich následovníkům v příštím
školním roce, aby se svých rolí zhostili nejméně tak úspěšně, jako letošní absolventi.
Mgr. Livia Součková, Mgr. Radka Lokvencová
a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Píše se rok 2079

Píše se rok 2079. Právě probíhá 70.Gymplfest. Studentské kapely předvádí užaslým
návštěvníkům, co všechno umí. Gymplfest
už je dávno zavedená značka známá nejen v
Broumově, ale v celé České republice. Nikdo
už téměř neví, kdo byl „otcem zakladatelem“
této prestižní značky. Už to je tak dávno.
Jsou věci, na které bychom zapomínat neměli. Bez tehdejší učitelky
hudební výchovy by žádný
studentský festival nebyl.
Začátky nebyly vůbec jednoduché. Za zorganizování je velká spousta práce.
Hraní už je jen šlehačka na
dortu. Zařídit povolení od
ůřadů, sehnat sály, udělat
propagaci, zařídit desítky
a desítky drobných prací,
aby se akce mohla rozjet.
A k tomu často narážet na
nepochopení, či dokonce
lenost svých souputníků,

to tehdy, věru, nebyla vůbec lehká práce. Ale
vše zakladatelka tehdy zvládla a dnes, při
70.výročí, již řada organizačních záležitostí
jede podle plánu, který byl někde v letech
2009 - 2015 nastaven.
Na archivní fotografii z roku 2015 zakladatelka a ředitelka festivalu Eva Kroupová.
Evo, děkujeme.

Podle jednoho ze zakladatelů didaktiky Jana Ámose Komenského by se měly ve
školách pro upevnění a zopakování probraného učiva hrát divadelní hry. Tyto hry by
se měly konat každého čtvrt roku. Všechny
třídy by se měly účastnit. Divadelní hry mají
také vzbudit zájem široké veřejnosti o školu. Tolik klasik. Nevím, zda kolegyně Eva
Kroupová četla Velkou didaktiku Komenského, v každém případě však bohatě naplnila její odkaz. Po úspěšném Gymplfestu
se mohla broumovská veřejnost zúčastnit
dalšího projektu, který se konal ve stylové
chatě Pod Korunou v Martínkovicích. Ani
vzdálenost místa konání neodradila návštěvníky, obě vystoupení pro veřejnost

byla beznadějně vyprodána. Limonádový Joe aneb studentský muzikál v podání
studentů hudební výchovy broumovského
gymnázia (studenti 1. a 2. ročníku a sexty)
obsahoval všechno, co správná divadelní
hra má mít – příběh, napětí, zábavu, pointu, to vše okořeněné výbornými hudebními
vložkami a hlavně – energií mládí a radostí
ze hry, potažmo radostí ze života. Osobně
jsem si odnesl příjemný zážitek, a myslím
si, že nejsem určitě sám. Z toho, jakým způsobem umí nadchnout studenty pro dobrou
věc paní učitelka Eva Kroupová, by měl Komenský určitě radost.
Milan Kulhánek

Komenský by měl radost

Vzácná návštěva
na broumovském
gymnáziu

Literární historička, překladatelka a editorka Olga Hostovská-Castielli (1936) besedovala se studenty septimy a 3. ročníku o svém
otci, významném českém spisovateli,
Egonu Hostovském. Ve svém příspěvku nás provedla nejen životem svého
otce, ale i minulostí naší země v době
nedávné. Paní Olgu doprovázela
lektorka Židovského muzea v Praze
paní Jana Sofie Hofmanová. Paní Olga
vzpomínala na studia Hostovského
na náchodském gymnáziu, na první
emigraci před nacisty i na druhou
před komunisty. Na život v emigraci.
Hostovský žil v Dánsku, poté v USA,
kde je také pochován. Hronovský rodák židovského původu byl známý
nejen jako spisovatel, ale také jako
novinář a redaktor rádia Svobodná
Evropa.

PhDr.Olga Hostovská je dcerou z
prvního manželství. Vystudovala češtinu a polštinu na Filozofické fakultě
UK v Praze a také filologii v italské
Florencii. Pracovala jako nakladatelská redaktorka a překladatelka ze
slovenštiny, polštiny a italštiny. Věnuje se také literární publicistice a
edituje spisy svého otce.
“Je obdivuhodné, s jakou energií
a grácií zvládla tato dáma besedu se
studenty, chtěli bychom pokračovat v
besedách s významnými osobnostmi
české literatury i příštím školním
roce,” dodala Šárka Rambousková –,
učitelka českého jazyka na broumovském gymnáziu.
Milan Kulhánek
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Hrádek a hvězdná obloha nad námi

Je to asi zvláštní nadpis, který zahajuje
naše letošní výletování „po vlastech českých“, tedy výletování našeho polického jedinečného Klubu senior Ostaš.
Poznávání vlasti jsme zahájili návštěvou zámku Hrádek u Nechanic. Stalo se to
26. 5. 2015, když jsme, my senioři, vyrazili
z polického náměstí místním autobusem
CDS v tak velkém počtu, že jsme obsadili
celý autobus. A nebylo se čemu divit. Trasa
směřovala východočeským krajem do zámku, jak uvádím a do Hradce Králové, kde se
v blízkosti hvězdárny nachází digitální planetárium.
V autobuse byla dobrá nálada i přes trochu pošmourné počasí, ale jak je známo, seniorská „omladina" se umí bavit a k veselosti nemá daleko. Jeli jsme známou krajinou
přes Hronov, Náchod, Jaroměř, kde nás trochu zastrašila na polích samá fotovoltaika
místo obilí, ale takový je už ten náš svět. A
dále jsme upalovali přes Holohlavy, Stěžery,
Těchlovice a Radíkovice do Nechanic, kde
na nás čekal zámek Hrádek u Nechanic. To
kouzelné místo západně od Hradce Králové,
vzdálené asi 11 km, krášlí zvlněná krajina.
Je to takový komorní zámek, tak aspoň na
nás působil. V této krajině ne tak impozantně, jak jsme u zámků zvyklí, ale útroby zámku jsou samý skvost. Po postupné úpravě
fasády má opět původní červenou. Přivítala
nás mladá průvodkyně Kristýnka, a seznámila nás s historií zámku, a tak se pokusíme
tlumočit to, co jsme se dozvěděli. Zámek je
vybudován ve slohu neogotickém a je nejmladším zámkem v České republice. Zámek
nechali postavit Harrachové na Lubenském
vrchu, když v roce 1829 koupili sádovské
panství s Nechanicemi od Schafgotschů.
Byl postaven v letech 1839 – 1854 jako
hlavní sídlo hrabat z Harrachu Františkem
Arnoštem hrabětem z Harrachu.. Projekt
tzv. Tudorské gotiky vypracoval podle nerealizovaného projektu přestavby jednoho
anglického zámku ze 17stol. významný rakouský architekt Karel Fischer a ten také
navrhoval všechny interiéry zámku. Okolí
zámku bylo upraveno jako anglický park a
v části vznikla též obora a bažantnice. Zaujal
nás starožitný nábytek, převezený z Itálie a
Rakouska a též dřevěné vyřezávané stropy
a vzácné obrazy německých mistrů z konce 15. stol. Soubor anatomických anomálií
z 18. století byl překvapením. Obdivovali
jsme zlacené tapety z telecí kůže, na které
padlo asi celé stádo. V sakristii jsme také
uviděli ornát, zhotovený ze svatebních šatů
manželky nejslavnějšího majitele Hrádku
Jana Nepomuka z Harrachu. Plátno zdobí
Panna Maria s Ježíškem, jejichž vlasy jsou
vyšity opravdovými lidskými vlasy. Zajímavé bylo také řešení ústředního podlahového
vytápění pro všechny místnosti. Bylo toho
velice k vidění a zamyšlení, jak se v tehdejší
době žilo. Romantická podoba zámku zaujala též naše filmaře. V roce 1966 se zde na-
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táčela část filmu „Hotel pro cizince„, později
část pohádky „ Princ a Večernice“ a z novodobé produkce filmy „Milenec lady Chatterleyové“ a „Tmavomodrý svět“ a jiné.
Každý pořádný výlet musí mít i gastronomické přestávky, a to se také stalo po
prohlídce zámku. Senioři byli vyhladovělí
a rozprchli se v Hradci Králové na všechny
strany, aby svým choutkám vyhověli.
A tak se stalo. Pak se přiblížil zlatý hřeb
našeho putování - návštěva digitálního

se, že jsem tam seděla jak smyslů zbavená a nedovedla si představit, že by náhlou
srážkou těchto obrů, kteří se pohybují tak
blízko Země, mělo skončit naše veškeré
pachtění. Proti vesmíru a tolika světů jsme
drobečci, netušící, že jsme ovládáni silami,
které určují, jakým směrem se vydáme. Ale
to je zase jiná oblast chápání, kterému my,
mravenečci, rozumíme pramálo a v tomto
článku je málo prostoru pro filosofování.
Zajímavé byly i expozice umístěné v přízemí a v prvním patře.
Hlavní sál, ve kterém
jsme pozorovali oblohu,
je obklopen expozicí
„Mikrosvět – makrosvět“. Na terasách je
meteorologická stanice
a robotický dalekohled
s možností pozorovat
oblohu prostřednictvím
vzdáleně řízeného teleskopu. Protože v době
naší návštěvy byla obloha zamračená, nevyužili
jsme pozorování oblohy
dalekohledem.
Výklad našich průvodců byl velice poučný,
doporučujeme každému vřele návštěvu planetária. Třeba i my,
náš Klub, opět do tohoto zajímavého prostoru a světa znovu zavítá. Opravdu, zážitek je to hluboký a naučí člověka nahlížet na
věci lidské jiným pohledem - pohledem člověka myslícího, věřícího a odpouštějícího.
Domů jsme dojeli šťastně a v naději, že
nás opět něco pěkného potká. Ano, budeme
se těšit na poslední předprázdninové setkání na Ostaši.
Děkujeme našim „výborům“ za vydařený zájezd - Helence , Hance, Janě, Ivaně a
Fandovi. A především panu řidiči, kterému
se již určitě poděkování dostalo.
Jarca Seidelová,
členka Klubu Senior Ostaš

planetária v Hradci Králové v těsné blízkosti hvězdárny, které svým tvarem připomíná UFO. Jak pravil německý filosof Immanuel Kant: Dvě věci naplňují mou mysl vždy
novým rostoucím podivem a úctou – hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve
mně. Měli bychom i my tuto úctu vyznávat.
Vyposlechli jsme erudovaný výklad dvou
průvodců, zaměstnanců planetária. Dozvěděli jsme se, že použité technologie dělají
z tohoto planetária jediné zařízení svého
druhu v České republice. Jeho unikátnost
je především ve vytváření obrazu a k tomu
slouží pět projektorů specielně vyvinutých
pro účely projekce noční oblohy na polokouli. A představte si, že sedíte tak jako my,
v planetáriu v křesle
a nad hlavou máte
na dosah hvězdnou
oblohu. Měli jsme
pocit, že na vzdálené
hvězdy či planety si
můžeme sáhnout. A
ta představa, že jste
kosmonautem
ve
vesmíru díky kulové
klenbě, je ohromující. Budí to respekt,
a společně strach
z toho nekonečna.
Měli jsme možnost
určovat hvězdy a jejich seskupení do galaxií a někteří z nás ty
hvězdy a planety rozNaši průvodci planetáriem
poznávali. Přiznám

Seniorské aktuality...
"Léto budiž pochváleno!“
Do jeho nástupu chybělo několik dní, ale
svou generálku, jako avantgardu vyslalo
v červnu několik tropů a tak Senior klub
Ostaš vyjel 16. 6. autobusem na naši stolovou horu Ostaš. Hezká tradice na čerstvém luftu s výhledem do širokého okolí,
ale hlavně na monumentální skalní útvary.
O nich jsme si tak rádo pročítali napínavé a
strašidelné příběhy, které vykreslil do knihy
„Báje a pověsti z kraje Jiráskova“ knihkupec
pan Antonín Krtička Polický. Počteníčko
pod duchnou, jó to bylo něco. To se usínalo!
Kdo ví, kolik těch dnešních dětí se zajímá o
historii? Ty mají naprosto jiné zájmy, vždyť
i MÉDIA jim servírují KRVÁKY, ze kterých
se nám ostříleným matadorům dělá zle.
Jiná doba, mravy i generace. Připravují se o
mnohé.
I. Richterová a J. Němečková nás uvedly a
zastoupily předsedkyni pí H. Pivoňkovou,
Ostaš nás v ničem nezklamala a pod
vedením vedoucího p. Malíka se každému

dostalo, co hrdlo ráčí, k plné spokojenosti.
Tenhle „Koncert na pusu“ si tentokrát a
rád uhradil každý sám ze svého důchodu.
Smích se ozýval do okolí, do rozkvetlé,
voňavé, deštěm osvěžené a zubatým
sluníčkem zahřáté přírody. U toho hodování
zmíním časté hlášky po nedělním obědě,
mého vždy dobře naladěného otce: „Já,
když se dobře najím a napiju, tak ani dělat
nemusím, ale musím se vyspat!“ Ďoučata,
kdybych měl žízeň, tak mě vzbuďte!“ Sotva
zalehl, koncert byl zahájen. Mylo se nádobí,
hrnce se odkládaly na vlahé KABORKY a
ty KASTRÓLY se snad domlouvaly, padaly
jeden po druhém a to byl RAMBAJZ, že o
spaní jsme ho připravily. I takové situace,
zinscenuje život, situace, které ho činí
zajímavým. Nebýt trapasů, zač by stál, ani
bychom se nezasmáli…
Nostalgie, zamyšlení, plamínek života a
svíčka je rovněž součástí zmíněného života,
scházíme se u pomníčku toho, kdo miloval
přírodu, skály, velehory a to byl Míra Šmíd,

horolezec, kamarád do nepohody…
Všechno hezké také končí, ale udělá
místo něčemu, co začíná. Doba loučení
s přáním pěkných dvou měsíců prázdnin
a touhou abychom se ve zdraví opět
setkávali v Pellyho domech. Co popřát?
Mějte se beznadějně skvěle při omezených
možnostech! Ať to vyjde jako „Rozmarné
léto“ pana Vančury, ale nezoufejte z výroku
na „houpátku“ pana Důry: „Tento průběh
léta se mi zdá poněkud nešťastný!“ A kdyby
přeci jen?
Vážení, ono to nezáleží pouze na počasí, ale
slušnosti, taktu, ohleduplnosti a humoru,
kterého je tak málo. Ať se všude setkáváme
jen se „sympaťáky“, SRANDA musí být i
kdyby na chleba nebylo!
Mějte se dle mého návodu a v září „NA-VI!“
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

Muzeum města Police nad Metují
Podmalby na skle

Regionální muzeum v Náchodě zve obyvatele a návštěvníky Police nad Metují na
výstavu lidových podmaleb na skle. Výstava bude prezentovat část unikátní a značně
rozsáhlé sbírky lidových podmaleb na skle.
Celkem bude na výstavě k vidění přes
sto podmaleb, které budou reprezentovat
historický vývoj podmalby, různé techniky
jejich výroby, jednotlivá výrobní střediska
i podmalby spojené s místními poutními
místy. Zastoupeny tak budou především

podmalby vyráběné v sousedním Kladsku,
především v Kaiserwalde, ale i podmalby
z Domažlicka, Jablonecka či z Moravy. Představeny budou i různé techniky podmalby,
jako například sklářské podmalby s brusem
skla, podmalby se zrcadlovým pozadím, ale
i podmalby vytvořené technikou eglomiseé
(rytina do zlaté a stříbrné fólie). Výstava
se také pokouší zachytit širokou a pestrou
tematickou škálu motivů, počínaje od různých vyobrazení Krista, přes rozsáhlou
mariánskou tematiku, až po
vyobrazení známých i méně
známých světců. Jako zajímavost lze zmínit unikátní votivní
obrázek s Mariazellskou madonou, krucifixy vykládané skly
s podmalbou, či několik vyobrazení na Policku populárního
výjevu vyhnání a nalezení sv.
Jenovéfy.
Výstavu bude možné navštívit Muzeum města Police
nad Metují v prvním patře
benediktinského kláštera. Výstava bude otevřena od 14.
července do 30. září 2015. Otevřeno denně mimo pondělky
9,00 do 12,00 hod. a od 13,00
do 16,30 hod.

Tajemství hradu
Vlčinec

Regionální muzeum v Náchodě zve návštěvníky na minivýstavu nazvanou Tajemství
hradu Vlčinec. Výstava představí návštěvníkům tento tajemný

hrad, který máme spojený především s pověstí o Janu Žižkovi a zázračném houslistovi. Představeny budou ale i historické teorie o dějinách hradu a v neposlední řadě i
nejnovější archeologické poznatky, které
zařadí hrad Vlčinec do nečekaného kontextu s nálezy z hory Ostaš, či archeologickými
nálezy z Pellyho domů na náměstí v Polici n.
M. Výstavu lze navštívit v rámci prohlídky
stálé expozice Muzea města Police nad Metují v prvním patře benediktinského kláštera v Polici nad Metují denně mimo pondělky od 30. 5. do 30. 9. 2015 (9,00-12,00 a
13,00-16,30 hod.)
Mgr. Jan Tůma
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SOKOLSKÝ DĚTSKÝ DEN
Dne 6. 6. 2015 se uskutečnil dětský den,
který pořádal T.J. Sokol Police nad Metují. Celou akci provázelo slunečné počasí a úžasné
teplo.
Start byl ve 14 hod. před poštou, kde děti
dostaly kartičku na razítka za splněné úkoly,
pytlík na odměny a mohly vyrazit. První disciplína byl trakárek s panáčkem, kterým děti
projely mezi kužely, malé děti jely jen rovně
a mohly běžet dál. Tam už čekaly chůdy, drak,
na kterého se házely kroužky, skládalo se vel-

ké papírové puzzle ve tvaru hradu, střílelo se
florbalkou na branku, skákalo se v pytli, házelo
se na dřevěného šaška a prolézalo se tunelem.
V cíli dostaly děti poslední razítko a čekala na
ně velká odměna v podobě skákacího hradu a
kolotoče. K tomu všemu nám tu hrála hudba,
bylo tu občerstvení a kobylka Amádea, která
vozila děti.
Kolem 16 hod. jsme se dočkali krásných
vystoupení. Na úvod to rozjela Martina Macounová a její taneční kroužek MC Mamina,
všichni jsme obdivovali ty
malé špuntíky, jak krásně a dlouho v tom teple
tančili a nakonec jsme se
dočkali i berušky Poté
přišli na řadu Street dance
z Hronova, přijely k nám 3
skupiny a doufáme, že za
rok k nám dorazí zase,
bylo to nádherné a skvělé. S dalším vystoupením
přišly naše gymnastky

a gymnasti pod vedením
Jitky Krásné a Edity Bukovanové a předvedli své
sestavy a cvičení a opět
to bylo nádherné, elegant-
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ní a kouzelné. A poslední vystoupení, taková
krásná tečka za krásným dnem, bylo vystoupení našich parkouristů - freerunerů, pod vedením Andy Hovorkové a Jana Lionella Kuncla.
Všem se tajil dech při pohledu na to, co už umí
a jak jsou šikovní, úžasní a prostě boží.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, co
pomáhali s organizací, všem, co byli na stanovištích a hlavně našemu fotografovi, který k
nám jezdí z Broumova a vždy nám dodá nádherné fotky. Je to Michal Sedláček alias Ašim a
zbytek jeho fotek můžete vidět na jeho stránkách: Sedlajda Photography a samozřejmě
tam jsou k vidění fotky i z jiných našich akcí,
na kterých s námi byl.
Tak za rok se zase budeme těšit na další
sluníčkový dětský den.
Jana Křepelková - T.J. Sokol Police nad Metují

ZAHRADNÍKŮV ČERVENEC
Prázdniny jsou tady, a s nimi i opravdové léto. Chystáme se, že si to na zahradě pořádně užijeme. Posedíme s rodinou a přáteli, pokocháme se výhledem na rozrostlé
keře a kvetoucí záhony, možná konečně
vyzkoušíme nový bazén nebo si natrháme
vlastní višně a rybíz na koláč. Překotný vývoj zeleně ustal, teď jen to zelené udržet
zeleným… Jenže nám také začíná dovolená,
toužíme na pár týdnů odletět k moři, odjet
za babičkou na Moravu nebo objíždět na
kole jihočeské rybníky – a to někdy může
být (pro zahradu) kámen úrazu.
Na teplé léto jsme se určitě všichni těšili.
A červenec bývá nejteplejším měsícem v roce.
Ovšem úskalím horkého, velmi slunného počasí bývá letní přísušek, který se může objevit
v důsledku málo vydatných srážek. U rostlin
na zahradu nově vysazených, u druhů náročnějších na vláhu a také těch mělce kořenících
to znamená zalévat, zalévat a zalévat… raději
ale zalít jednou dvakrát týdně většími dávkami
vody, než rostliny trochu „pokropit“ každý den.
Záhony pravidelně mělce kypříme, hnojíme a zaléváme. Obzvláště v horkých a suchých
dnech věnujeme dostatečně vydatné zálivce
zvýšenou pozornost. Nastýláním (mulčováním)
kolem rostlin udržíme v půdě vlhkost déle.
Vyvazujeme nezdřevnatělé mladé výhony u
růží, vinné révy, trubače a dalších.
Vyséváme dvouletky - macešky, sedmikrásky, pomněnky - rostliny z letošních výsevů nám
pokvetou na jaře.
Sklízíme rybíz, angrešt, chrupky, višně,
letní jablka, meruňky, broskve a širokou škálu
zelenin – první rajčata, okurky, hrášek, letní salát, košťáloviny. Průběžně také čerstvé bylinky
a koření, přebytky si můžeme usušit.

Řez a hnojení

V červenci ostříháme podruhé levandule
(poprvé jsme tak učinili před rašením), a to tak,
že zkracujeme pouze nedřevnaté části, tedy by-

Náš výlet

Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a
okolí pořádá každý rok pro své členy i nečleny
CELODENNÍ VÝLET. Tentokrát to bylo v sobotu 13. června 2015 a jelo se do Borohrádku
k panu Frolíkovi na kávu a pak směrem na Vysoké Mýto na zámek Nové Hrady.
Sešlo se nás celkem 36 natěšených účastníků. Počasí vypadalo krásně a tak jsme vyrazili.
V tašce svačinu, pití a taky deštník. Co kdyby
snad…?
U pana Frolíka jsme se rozdělili na dvě
skupiny, abychom měli pohodlí při ochutnávce
výborné kávy. Sedí se na pytlích s kávou. Prezentaci a výklad nám poskytl syn pana Frolíka.
Bylo to velice zajímavé. Sami si pro surovinu
jezdí do Jižní Ameriky, do Afriky nebo do Asie.
Při pití kávy si na jeho rady určitě každý vzpomeneme. Mají zde i malé muzeum všelijakých
kávomlýnků, pražíren a věcí souvisejících se
zrnkovou kávou. Každý účastník měl možnost
si také zakoupit domů kávu nebo čokolády. Této
možnosti využili všichni. Vybírat mohli ze šesti
druhů kávy, ale především je vždy upoutal lákavý obal.
Další náš program směřoval na zámek Nové
Hrady a jeho okolí. Prohlídku jsme měli objednanou na 13.00 hod, ale bylo malinko zpoždění,

linné výhony.
Pokud včas odstraníme odkvetlé stonky
některých trvalek, docílíme tím opakovaného kvetení (například lupiny, ostrožky, plamenky).
Stříháme průběžně růže - odkvetlé květy odstraňujeme až po první dobře vyvinutý
list, u mnohokvětých růží odstraňujeme celá
květenství. „Vystřelující“ letorosty můžeme
zaštípnout.
Po sklizni vyřežeme staré větve červeného a bílého rybízu (černý raději v předjaří) a odplozené pruty maliníku. Při nebo po
sklizni řežeme nyní peckoviny; letním řezem
jádrovin si ušetříme práci při zimním řezu
bujně rostoucích jabloní a hrušní.
V červenci už můžeme více přihnojovat
také draselnými a fosforečnými hnojivy.
Trávník kromě vydatné zálivky hnojíme
hnojivy s obsahem dusíku, pomalu přecházíme i na hnojiva s obsahem fosforu.
K zakládání trávníků je červencový termín kvůli možnému přísušku rizikovější,
případně tedy musíme zajistit vydatnou zálivku, čili stálý přísun vody.

Chemická a biologická ochrana

Způsob ochrany vždy zodpovědně uvážíme, ne vždy je soustavné chemické ošetřování nezbytné. U všech přípravků vždy dbáme přesných pokynů k použití a na dodržení
ochranné lhůty.
V červnu můžeme použít přípravky omezující houbové choroby jako je například padlí (réva, angrešt), černá skvrnitost (růže), rzi,
plísně (bramborová na rajčatech).
Ze živočišných škůdců se bráníme postřikem proti mšicím, sviluškám, obalečům, vrtuli
třešňové, třásněnkám a vrtalkám.
Průběžně ničíme plže, ať už mechanickým
sběrem či kladením různých návnad a nástrah.
Silně toxické preparáty z nabídky ale volíme
jen v krajní nouzi. Nesmějí přijít do kontaktu
s rostlinami a jsou bohužel velmi jedovaté i

protože tam byla svatba. Tak jsme viděli nevěstu. A i toto patří k tomuhle zámku. Volný čas
jsme využili k návštěvě zámecké cukrárny.
Na prohlídku zámku jsme se opět rozdělili
na dvě skupiny a nakonec jsme se všichni sešli
ve velkém sále krásně vyzdobeném, kde předtím byla ta svatba. Zámek je soukromý majetek
manželů Kučerových. Je vidět, že se o zámek
vzorně starají. V zámku jsou k vidění místnosti
s různě stylově zařízeným nábytkem od Baroka, Rokoka, Empíru, Renezance až po současnost, kde jsme měli možnost nahlédnout do
soukromých komnat majitelů.
Cestou do muzea Cyklistiky nás poctil svoji
osobní návštěvou pan Kučera. Pověděl nám o
svých představách a plánech co bude dál do budoucna na zámku k vidění. Především se chce
věnovat úpravě zahrad a jejich využití pro kulturní programy. Divadla, koncerty, různé slavnosti apod.
Ve starém bývalém „Špejcharu“ je muzeum
Cyklistiky. Největší sbírka jízdních kol v Evropě.
Bylo na co koukat a co obdivovat. Diskuze nebraly konce. Mimo jiné i padlo několik různých
návrhů, jak by se dalo využít starý „Špejchar“
v Polici nad Metují. Prohlídka obnáší tři patra a
ještě nahoře pod střechou je divadlo. Jsou tam

Prodejní zahrada Trees

Červený Kostelec

KONCERT IVAN HLAS TRIO
25. července od 19 hodin

Po třech letech se k nám vrací nestárnoucí textař, hudebník a kytarista Ivan Hlas,
violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba a
kytarový ekvilibrista Norbi Kovacs. Můžete
se těšit na průřez Ivanovy hudební tvorby od
hitů jako je např. Na Kolena, Malagelo, Karlín až po novinky z alba vydaného v loňském
roce s názvem Vítr ve vlasech.
Vstupenky si můžete zakoupit přímo
u nás v prodejní zahradě Trees nebo na
kupvstupenku.cz.
V případě nepřízně počasí bude koncert
přesunut do divadla J.K. Tyla v Červeném
Kostelci.
Více informací o jednotlivých akcích naleznete na www.prodejnizahrada.cz nebo na
www.facebook.com/treescervenykostelec.
Těšíme se na vaši návštěvu, přijďte se podívat a vybrat si nebo jen posedět u lahodné
kávy.
Zahradníci a kavárníci z Prodejní zahrady Trees.

pro další živočichy, kteří nám na zahradě mohou pomáhat s udržením přírodní rovnováhy.
Ohrožena jsou i domácí zvířata.

Přenosné a pokojové rostliny,
truhlíky

Bohaté násady květů se dočkáme pouze
tehdy, pokud budeme soustavně odstraňovat
odkvetlé květy (petúnie, afrikány, hledíky a další), průběžně hnojit a samozřejmě vydatně zavlažovat - obzvláště při odjezdu na dovolenou
nemůžeme u většiny „balkónovek“ spoléhat
pouze na dešťové srážky.
Krásné prázdniny!

Olga Kubalová

civilní kola, závodní kola a také kola, co sloužila k různým obchodním činnostem. Jako třeba
zmrzlinář, pošťák, pekař, vykupování kůží apod.
Zavzpomínali jsme si hodně. Prohlídkou jsme
strávili jeden a půl hodiny a přitom jsme přečkali bouřku a déšť.
Pak jsme se přesunuli dál do Galerie klobouků. Zapůjčená výstava Anglických klobouků
upoutala nejen ženy, ale i muže. Nejvíc zábavy a
legrace bylo u velkého zrcadla, kde byla připravena hromada různých klobouků a nápis „Vyzkoušej si, co ti sluší“. Tak si všichni vyzkoušeli
a zároveň se nechali vyfotit, aby měli památku.
Na čtvrtou hodinu jsme měli objednaný
pozdní oběd v zámecké restauraci. Byl řízek,
brambor a okurka. K pití, co si kdo dal. Zvenčí
napsaná nabídka dne na Jelení guláš a tak i ten
někteří chlapi neodolali, aby ochutnali. Pochvalovali si.
Pak ještě ti, kteří nebyli dostatečně unaveni
celodenním putováním, tak navštívili Bludiště,
jiní zase Růžovou zahradu a někteří se vydali na
křížovou cestu. Bylo po dešti a bylo příjemně.
A o půl šesté jsme se všichni spokojeni vydali
k domovu. Výlet se vydařil a přesto že jsme zažili bouřku, tak jsme ani nezmokli.
Příště pojedeme zase…
Zapsala Marie Chaloupková
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Zaměstnanci Saar Gummi
pomáhají získat příspěvek
spolkům v regionu
Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
Provozní elektrikář
Vývoj dílů (i čerstvý absolvent VŠ)
Technik zlepšování a FMEA

33 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování. Místem práce je Stolín 105, Červený Kostelec.
www.sgc.cz, tel. 491 467 442
e-mail: personalni@sgc.cz

Mikrosponzoring Saar
Gummi Czech (SCG) je šancí zejména klubů, spolků
a škol získat příspěvek na
veřejně prospěšné aktivity.
Vloni firma tímto způsobem
rozdělila přibližně čtvrt miliónu korun a i letos podpoří sponzorskými příspěvky
akce a veřejně prospěšné
aktivity, které navrhnou zaměstnanci SGC a které splní
kritéria pro přidělení příspěvku.
Obdarovaná organizace
musí vykazovat vlastní aktivní a nezištnou činnost.
Když ji pak některý z příznivců nebo členů, který
je zároveň zaměstnancem
SGC, navrhne na udělení

příspěvku, může získat maximálně 6 tisíc korun na jeden návrh. Při vícenásobné
žádosti od více zaměstnanců SGC se může částka až
zdvojnásobit.
Maximum bodů, které
určují výslednou částku,
mohou dosáhnout aktivity v Červeném Kostelci a
Velkém Poříčí, se zvyšující
vzdáleností počet bodů klesá. Dále mikrosponzoring
preferuje zejména aktivity
zaměřené na děti a mládež
a v pořadí posledním kritériem je propagace SGC.
Maximum je například za
dlouhodobé umístění loga
na viditelném místě, na
druhou stranu nulová propagace udělení příspěvku
vylučuje.
Petr Liška

Květinový den 2015 v náchodském regionu
Jako každoročně i letos ve středu 13. května jste se na mnoha místech našeho regionu
mohli setkat se žáky základních a středních
škol společně se skauty a dalšími dobrovolníky, kteří nabízeli kolemjdoucím symboly boje
proti rakovině - kvítky měsíčku lékařského
se stříbrnou stužkou, připomínající čtvrtstoletí působení Ligy proti rakovině Praha. Letošní zaměření sbírky bylo opět velmi aktuální
– prevence reprodukčních orgánů. Je smutnou skutečností, že ve výskytu i úmrtnosti na
karcinom dělohy se Česká republika řadí mezi
první na světě. Karcinom vaječníků je pátou
nejčastější příčinou úmrtí žen u nás. Nádory
varlat jsou onemocněním především mladých
mužů. Tuto diagnózu si ročně vyslechne až
500 z nich a tři desítky bohužel umírají. Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu však podle nejnovějších poznatků
lze až polovině všech onkologických onemocnění předejít!
Členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině, která již více než 20 let působí na poli
protinádorové prevence, připravili celou sbírku ve spolupráci se čtrnácti středními školami
a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska.
A jaká je konečná bilance letošní charitativní sbírky v našem regionu? Celkem bylo
prodáno 10 810 kytiček a na celorepublikový
účet sbírky bylo posláno 231 419 Kč. V porovnání s loňským rokem je to opět více, a
to o 3 426 Kč! Osvědčila se i letošní novinka
– možnost doprodeje kvítků následující den.
V každém případě je to úctyhodný výkon, za
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kterým stojí obrovský kus práce členů Ligy
proti rakovině Náchod i spolupracujících
subjektů. Největší pochvalu ze škol si právem
zaslouží Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotnická škola Trutnov, která díky
svým žákům a pedagogům přispěla do sbírky
částkou 31 630 Kč, druhá byla Obchodní akademie Náchod s 30 045 Kč a na třetím místě
se umístila Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí s 26 262 Kč. Výborného výsledku dosáhli také hronovští skauti
s nejvyšším vybraným průměrem na 1 kytičku
23,31 Kč. Poděkování však patří všem dobrovolným prodejcům – žákům, studentům i
jejich pedagogům, skautům a členům LPR Náchod za jejich obětavý přístup ke sbírce.
Zásadní podíl na úspěšnosti celé náchodské sbírky mají zejména dvě pilné organizátorky, které se již mnoho let věnují práci pro Ligu
proti rakovině, paní Helena Vomáčková a paní
Eva Hrnčířová, samy
onkologické pacientky.
Veliký dík také patří pracovníkům a pracovnicím
České pošty Náchod a
jejího depa pod vedením
paní Wiesnerové a paní
Šedivé, kteří zabezpečili
spočítání a zpracování
výsledků sbírky.
Za pomoc při sbírce nabízejí členové Ligy
proti rakovině Náchod
pro studenty středních
škol preventivní přednášky. V této oblasti se

náchodské sdružení může pochlubit pozoruhodnými výsledky. Jen v loňském roce její
členové proškolili na pěti přednáškách celkem
198 středoškoláků a také 37 pedagogů. Součástí přednášek je vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových
modelech. Další významnou součástí činnosti
náchodské LPR jsou školami velmi žádané odborné přednášky MUDr. Vladimíra Müllera o
vzniku a příčinách rakoviny pod názvem Rakovina je choroba genů.
Náchodský region je již tradičně oblastí,
kde má Květinový den každoroční vstřícné
přijetí a podporu veřejnosti, dárců z řad občanů. Zároveň je také důležité, že významná část
výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu,
například pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
EBICYKL aneb spanilá jízda astronomů - cyklistů
od hvězdárny ke hvězdárně se letos pojede již po 32.
Pro nás bude letošní ročník Ebicyklu výjimečný. Ve 3.
etapě, která se jede 28. července, zavítají „cykloastronomové“ poprvé v historii tohoto podniku do našeho
města a měli by navštívit i pozorovatelnu AK na Havlatce. V plánu je též návštěva místa dopadu meteoritu Police v Suchém Dole. Poté se skupina vydá do
Broumova, kde bude 3. etapa končit. V Broumově proběhne přednáška pana Dr. Jiřího Grygara a účastníci
podniku navštíví soukromé astronomické pracoviště
v nedalekých Křinicích. 29. července překročí Ebicykl
hranice s Polskem.
Přesný popis trasy letošního Ebicyklu včetně
mapy a bohaté obrazové galerie z minulých ročníků
najdou zájemci na stránkách www.ebicykl.cz
O společenském významu tohoto cyklistického
podniku svědčí i planetka číslo 7791 (1995 EB) nazvaná Ebicykl.
Popřejme „ebicyklistům“ dobré počasí, šťastnou
cestu a na shledanou v Polici!

Na připojeném obrázku je pohled na noční oblohu v červenci. Jsou zde zakresleny polohy planety
Saturn a Měsíce. Poloha Měsíce platí pouze pro 1. červenec.

Výrazná konjunkce Jupitera a Venuše

nastane 1. července v 9 hodin. Planety budou od
sebe pouhé 3 desetiny stupně. Vzájemné přibližování planet jsme mohli sledovat na večerní obloze již
v červnu a bude dobře pozorovatelné i na začátku
července. Poblíž Venuše a Jupitera uvidíme večer 18.
července úzký srpek Měsíce.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC

MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

23. července v 5 hodin 30 minut SELČ
vstupuje do znamení Lva, den se zkrátí
o 1 hodinu,
2. a 31. července v úplňku, 8. v poslední
čtvrti, 16. v novu, 24. v první čtvrti,
není pozorovatelný,
večer nízko nad západním obzorem,
není pozorovatelný,
večer nízko nad západním obzorem na
hranici souhvězdí Lva a Raka
po většinu noci na hranici souhvězdí Vah,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Ryb,
po většinu noci v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, - Astronomický klub Police

NOVINKY FILATELIE
Technické památky: 130 let Moldavské dráhy

Námět známky: pracovní vlak s lokomotivou Louny
na nádraží v Dubí (dříve Ober
– Eichwald). Výtvarník, Adolf
Absolon, použil jako předlohu
fotografii z roku 1884.
Moldavská horská dráha,
někdy nazývaná též Krušnohorská železnice či Teplický
„Semmering“ je železniční trať
spojující Most s Moldavou v
Krušných horách. Kdysi vedla až do saského Freibergu. I když ztratila mezinárodní
význam, stále patří k nejkrásnějším lokálkám u nás.
Mezi zastávkami projíždí vlak dvěma tunely a údolí překonává po třetím viaduktu na trati. Ocelovou mostovku 117 metrů dlouhého viaduktu podpírají 31 metrů vysoké zděné pilíře.
Známka je vydána v úpravě tiskového listu i známkového sešitku s 8 známkami a 2 x 2 různými kupóny. Na prvním kuponu je viadukt u Mikulova, elegantní
příhradová konstrukce na vysokých zděných pilířích podle projektu Jana Bydžovského. Na druhém kuponu je zobrazen tunel, kde dnes končí Moldavská dráha za
nádražím na Moldavě. Koleje, vedoucí dále ke státní hranici a dále do Saska, byly
v r. 1945 vytrhány.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé

Osobnosti: Mistr Jan Hus

Námět známky: „Muž ctnostného života,
mravů přísných, nehledící na svůj zisk.“ Uvedená slova o Husovi pronesl konzervativní historik
V. V. Tomek a citoval je T. G. Masaryk, člen výboru Spolku pro zbudování pomníku JH, v žádosti
k pražské městské radě, „aby pro pomník Husův
ráčila dáti místo, a to Malé náměstí staroměstské“.
To bylo v roce 1890 a podnětem k připomenutí
Husovy památky byl výrok Karla Schwarzenberga o husitech jako bandě lupičů a žhářů… Pomník byl postaven až po čtvrtstoletí, v roce 1915,
k pětistému výročí Husova upálení. Od té doby
nás dělí další století.
Zabývat se v tomto článku životem a dílem
Mistra Jana by bylo nošením dříví do lesa. Učili
jsme se o něm ve škole, viděli dávný Vávrův film
se Zdeňkem Štěpánkem v hlavní roli, i současnou
Kantůrkové a Svobodovu trilogii v České televizi.
Hus a základy jeho učení jsou součástí naší národní identity, patří ke zdrojům národního sebevědomí, na němž povstaly obrození a emancipace. Husova výzva „Hledej pravdu,
slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do
smrti“ nás dojímá a inspiruje i po šesti stoletích. Jeho strašná smrt v plamenech
kostnické hranice mnohé našince přivedla k Voltairově názoru, že „Náboženství
vzniklo, když se sešel první podvodník s prvním hlupákem“ (ale to platí pro všechna dogmatická hnutí, i dnes, a nemusejí se ani nazývat náboženství).
Jan Hus byl bezesporu největší osobností v naší historii – a pokud se nedá měřit
velikost, tak Čechem, který nejvíce ovlivnil evropské i světové dějiny.
Autor článku v časopise Filatelie František Beneš dále píše: „I proto jsem čekal,
že letošní 600. Výročí mučednické smrti velikána bude připomenuto aršíkem, samozřejmě co největším, s nominálem pokud možno 600 korun, aby ta dvě čísla spolu hezky souzněla. Co čekal – já se toho doslova obával, a už jen pomyšlení na to mi
bylo protivné. Vydavatel a Česká pošta mě ale překvapili. Vyšla jen jedna známka,
v základní a nejpoužívanější nominální hodnotě 13,- Kč, zhotovená „plebejským“
ofsetem. Už tahle neokázalost svědčí o tom, že ti, kdo emisi připravovali, o věci přemýšleli, měli cit pro proporce, a Husa, volajícího po skromnosti, neutopili v pozlátku. Známka je navíc originální a krásná, na první pohled odlišná od jiných vydání.“
Autorem vyobrazení portrétu Mistra Jana Husa je výtvarník Vladimír Suchánek. Autorem liniové kresby je Miloš Ondráček.
Přejme si spolu s autorem zmíněného článku, aby se s touto známkou dostal
Mistr Jan Hus mezi širokou obec spotřebitelů i sběratelů poštovních známek a s tím
byly jeho myšlenky připomínány co nejvíce lidem.
Způsob tisku: plnobarevný ofset s liniovou kresbou.

Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Rádi bychom
se v tomto školním roce rozloučili a moc poděkovali všem,
kteří nám pomaháli a podporovali nás.
Během léta
proběhnou tři
turnusy
příměstského tábora, tak doufáme, že bude přát počasí a děti si
to užijí. V III. turnusu (3.8.-7.8.) jsou ještě volná místa.
Při pravidelných programech se sejdeme opět v září. Těšíme se na nové maminky a děti.
V pátek 19.6. proběla v klášteře Férová snídaně. Bohužel
počasí nevyšlo, proto jsme narychlo přesunuli vše přímo do
krásných prostor kláštera. Kdo přišel, určitě nelitoval. Prosnídali jsme se až k obědu.
Fotky i další informace k aktivítám centra najdete na www
stránkách a na FB.
Na www stránkách jsme uveřejnili Zprávu o činnosti roku
2014.
Přejeme krásné léto!
MC MaMiNa, z.s. Na Babí 190
549 54 Police nad Metují
Helena Pohlová - 777 903 029
www.mcmamina.cz,, mcmamina@centrum.cz,

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Akce Oddílu bratra Františka v květnu a červnu tohoto roku

Druhý (prodloužený) květnový víkend
jsme v šesti vyrazili na dlouho plánovanou
a očekávanou výpravu na chatu, ze které
je vidět pecka, tedy vlastně Pecka. Pro nezasvěcené možno dodat – jedná se o středověký hrad, kde byl bytem slavný Kryštof
Harant z Polžic a Bezdružic. Program byl
naplněn k prasknutí, byla pro nás připravena noční hra, celodenní výlet do okolí,
fotbalový zápas, prožitková časně-ranní
aktivita, napínavé fandění našim hokejistům (mistrovství světa), mytí pod pumpou,
deskovky, sportovní zápolení a v neděli
prohlídka hradu. Ta nás velmi (po)bavila, například ve chvíli, kdy přítomné paní
průvodkyně informovala o tom, jaký byl za
dob Kryštofa Haranta zasedací pořádek na
hostině: „U prvního stolu seděl pán hradu
se svou chotí, u druhého jeho děti z prvního
i druhého manželství,…“ Což Oliver bystře
komentoval slovy: „Malí haranti/Haranti.“
Zde si, milý čtenáři, vyber z dvou možných
variant psané podoby tohoto slova. Jak to
asi ten kluk myslel? Celkově tedy celá akce
umocněná nádherným počasím dopadla výtečně.
O dva týdny později se dva zástupci
z našeho oddílu vypravili až do dalekého
Jáchymova, kde jsme měli možnost strávit
víkend mezi mnoha vzácnými lidmi – probíhalo zde totiž tradiční setkání s názvem
Jáchymovské peklo. Tuto akci pořádá Kon-
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federace politických vězňů, její členové se
zde každoročně scházejí a připomínají si totalitní hrůzy a zmařené životy nespočtu lidí,
kteří zde byli v 50. letech vězněni a využíváni jako pracovní síla v uranových dolech.
Zážitkem pro nás byly pietní akty i setkání
s mnoha osobnostmi (českými politiky,
historiky, kardinálem Dominikem Dukou
a hlavně bývalými mukly). Dva z nich nás
dokonce provedli po místech, kde před šedesáti lety stály pracovní tábory a vyprávěli
nám o mnoha strastech a několika radostech této etapy jejich životů. Všude rezonovalo varování před totalitou a
zlovůlí komunismu.
Víkend 12. až 14. června
jsme nasadili batohy a s „plnou polní“ vyrazili na cestu
Jizerskými horami. První noc
jsme přenocovali na druhé
nejvyšší hoře Jizerek – Jizeře
(1122 m), v sobotu nás čekalo putování touto poetickou
krajinou lesů, mokřin, skal a
kameny „obrostlých“ potoků. Cesta byla dlouhá, počasí
příjemně letní, za den jsme
zdolali 32 kilometrů. Poznali
jsme zajímavá místa – z vrcholů ještě například Ptačí
kupy, Sněžné věžičky, Holubník či Ořešník, vodopády na

Černém potoce i Velký Štolpich, obec Jizerku s muzeem (Noc muzeí s programem),
údolí Jizery a Karlovský most spojující
polský a český břeh řeky. Téměř šedesát víkendových kilometrů v nohách pro nás bylo
dostatečnou přípravou na týdenní prázdninové putování podle knihy Miloše Zapletala
Soví jeskyně.
za chlapecký oddíl
Michal Bureš – Bumerang
Fotografie z akcí můžete nalézt na stránkách
oddílů na www.skautipolice.cz

Intercamp 2015 v Polsku
Od pátku 22. května do neděle 25. května
se vypravila skupina polických skautů do polské Nysy, která se nachází necelých 100 km
od Náchoda, na mezinárodní skautské setkání
Intercamp. Do tamní pevnosti, v jejímž okolí
se tábořiště nacházelo, se vydalo 11 skautů
všech věkových kategorií, tedy jak nejmenší
světlušky, tak nejstarší roveři, aby zažili mezinárodní skauting v praxi.
Intercamp je mezinárodní skautský tábor
pro skauty z členských států NATO konající se
pravidelně každý rok o víkendu v období Letnic. Tento tábor se přemísťuje po celé Evropě
už od roku 1967, Česká republika měla naposledy příležitost vztyčit vlajku Intercampu
v roce 2004, nebudeme ovšem čekat dlouho,
příštího ročníku se opět zhostí čeští skauti.
Na každodenním programu bylo poznávání odlišných kultur, komunikace v cizím jazyce
a zkoumání svých pohybových dovedností.
V sobotu se účastníci pohybovali po tábořišti a
vyzkoušeli si nejenom hrubou motoriku, např.
v podání netradičních sportů, ale i motoriku
jemnou při výrobě vlastního turbánku (kroužek, kterým se spíná šátek). Nedělní program
se z větší části odehrával v centru polské Nysy,
kde se řešily a plnily různorodé úkoly. Nesměl
by se opomenout zahajovací a ukončovací ce-

remoniál, na kterém se vždy vztyčující a stahují vlajky každé podílející se země. Tohoto
Intercampu se zúčastnilo na 20 států.
Pro skauty i skautky v jakémkoliv věku je
každé větší setkání vždy motivací pro pokračování v činnosti, ať už skautské, nebo neskautské. Každý z nás žijeme v nějaké bublině
a má smysl vidět, že i jinde ve světě to chodí

O víkendu 6.-7.června jsme se s družinou
skautek ve složení Klára Hlaviznová, Lucie
Scholzová, Tereza Kujínková a Šárka Fulková
vypravily na krajské kolo Svojsíkova závodu
do Rychnova nad Kněžnou. Kam postoupily
družiny skautů a skautek ze základních kol konaných v Náchodě, Nové Pace a Rychnově nad
Kněžnou. Závod se skládal ze dvou částí, hledání stanovišť po městě a modulu brány. Na
stanovištích holky čekal odhad vzdálenosti,
práce s mapou, znalost skautské historie, první pomoc a mnoho dalšího. Do modulu bran

se musely rozdělit podle toho, jak jsou v čem
dobré, protože na každou bránu mohla jít
jen jedna. Tam plnily různé úkoly od znalosti
souhvězdí, vaření, stavby stanu až po montáž
zámku a elektrotechnické dovednosti.
Závod byl opravdu pestrý a prověřil nejen
znalosti všeho možného, ale i týmovou spolupráci. Holky se v závodu neztratily a nakonec
se radovaly, že jsou šestou nejlepší družinou
skautek v Královéhradeckém kraji.

podobně jako u nás. Často dokážeme vnímat
jen své přilehlé okolí, ale náhled do širšího
chodu toho mezinárodního skautingu (především toho mezinárodního), bývá pro každého
zkušeností, z které bude po nějaký čas čerpat
inspiraci do každodenního života.

Vedoucí polické výpravy
Monika Prchalová - Pončo

Krajské kolo Svojsíkova závodu

za dívčí oddíl Haňďa Mazancová

ZEMĚPISNÉ REKORDY ČESKA – 6. část
DOPRAVA
yy
yy
yy

Automobil NW Präsident (1897)
yy nejdelší železniční tunel – Březenský
tunel (na trati Lužná u Rakovníka – Chomutov), 1758 m; na 2. místě Špičácký

yy
yy

tunel (na trati Klatovy–Železná Ruda,
1747 m
nejstarší provoz koněspřežné železnice – na trati České Budějovice–Linec (z
Čech do Rakouska), z roku 1832, v současnosti již nefunguje
nejstarší parostrojní železnice – trať Vídeň–Břeclav–Brno (z Rakouska na Moravu), z roku 1839, nejstarší parostrojní
železnice v Rakousku
nejstarší provoz síť tramvajové dopravy
– v Brně, koněspřežná tramvaj od roku
1869, v roce 1884 nahrazena parní dráhou a v roce 1900 elektrickými tramvajemi
nejstarší autobusová linka – autobusová
linka mezi lázněmi Bohdaneč a Pardubicemi, z roku 1908
nejkratší visutá lanová dráha – sedačková lanová dráha v Zoologické zahradě
hlavního města Prahy v Praze–Troji; na
2. místě je osobní kabinová jednolanová

dráha Punkevní jeskyně – Macocha
yy nejkratší kabinová lanová dráha – osobní visutá jednolanová dráha Punkevní
jeskyně – Macocha
yy nejstrmější lanová dráha – osobní kabinová visutá jednolanová dráha Punkevní
jeskyně – Macocha, průměrný sklon má
63,41%
yy nejstarší kabinová lanovka – na trati Janské Lázně–Černá Hora, provoz zahájen
roku 1928
yy nejstarší letiště – letiště v Plzni–Borech,
otevřeno roku 1911, zrušeno v 90. letech
20. století
yy největší letiště – letiště v Praze–Ruzyni
yy nejstarší automobil zkonstruovaný v
českých zemích – automobil značky Präsident vyrobený roku 1897 v Kopřivnici

Pokračování seriálu v příštím čísle Polického měsíčníku.
Vybral František Janeček
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Poděkování Eleně Pavlínkové za jazykový
kurz ruštiny v Polici nad Metují

Již po tři roky navštěvujeme kurz ruského jazyka v Polici nad Metují pod vedením
Eleny Pavlínkové.
Začínali jsme ve skupině 7 posluchačů.
Nyní je nás 5 stálých studentů.
Rusky jsem sice uměla, ale vzhledem
k tomu, že jsem jazyk několik let aktivně nepoužívala, hodně jsem zapomněla. Za tyto 3
roky s Elenou jsem své znalosti nejen znovu
osvěžila, ale i hodně doplnila.
Sama nyní vidím, že díky ní se domluvím.
Byla jsem mile překvapena nad jazykovou skvělou úrovní posluchačů v důchodovém věku. Dokáží dlouho plynule hovořit
rusky o své rodině, městě, vaření a svých
zálibách. Jejich znalosti jsou obdivuhodné.
Posluchači vnímají, že dochází během těchto let k neustálému zlepšování jejich jazy-

kových dovedností, jak ostatně potvrzuje i
pravidelné testování dosažených znalostí.
Děkujeme za výborný intenzivní kurz
paní Eleně Pavlínkové. Zaslouží si pochvalu
za vynikající přípravu, ochotu a vstřícnost.
Obohatila nás i o informace o životě, památkách a mentalitě lidí této země.
Na závěr kurzu jsme se zúčastnili turistického výletu do Stárkova. Paní Anna Bártová, bývalá zastupitelka města Stárkova,
nás podrobně seznámila s jeho historií a
současností. Navštívili jsme Vysoký kámen vyhlídku, městský úřad, kostel a zdejší faru.
Den jsme zakončili u manželů Bártových, kteří pro nás přichystali občerstvení
a grilovačku.
Děkujeme.
Za posluchače ruského jazyk

Iveta Osobová

Začít s angličtinou není nikdy pozdě…
S jazykovou školou Magic English v Polici nad Metují spolupracujeme již od roku
2007.
Úroveň kurzu a kvalita výuky je na vysoké úrovni. Výuky probíhají v malých skupinách o počtu 3 – 6 ti osob. Kurz anglického
jazyka navštěvují předškoláci i posluchači
středního věku. V současné době v Polici
nad Metují vede kurzy angličtiny Andrea
Marcaníková.
Lektorka je vstřícná, přátelská, zábavná, připravená a vyhoví požadavkům posluchačů. Proto jsou studenti nad míru spokojeni a výuku si velmi pochvalují. Všechny
lekce mají danou strukturu, takže poslucha-

Věk nakupování

Během nedávného mistrovství světa v hokeji v Praze jsem četl aktuální výsledky průzkumu, který tvrdil, že téměř tři čtvrtiny žen
by daly přednost nakupování před sledováním hokeje. A já, jako fanoušek fotbalu, jsem
si uvědomil, že s kopanou to je ještě horší.
Přesto jsou fanynky, které dávají přednost hokeji před nakupováním.
Samotné nakupování je velice zvláštním
fenoménem naší doby. Jakoby se v něm odrážela zkušenost celého lidského rodu, sahající
až do doby, kdy se z lovců a sběračů stali lidé
zemědělci a museli si vytvářet zásoby na časy
budoucí. Někdy je pohled na davy před obchody až kuriózní: na začátku července, před
svátky Mistra Jana Husa a připomenutím příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, to mnohde vypadá jako v době těsně po vypuknutí
války. Lidé se uvnitř dezinfekčně anonymních
krabic s jídlem strkají, předbíhají a dokonce
ani nehledají zboží v akcích, ale nakupují &
nakupují. Jako kdyby v nejbližších týdnech
nemělo být nic k sehnání. Jako když před víc
jak třiceti lety přivezli banány a kubánské pomeranče.
Není bez zajímavosti se podívat, co a kdy
se objevuje v nákupních košících. Během
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či se mohou na každou hodinu připravit.
Pokroky jsou znát a těšíme se na každou hodinu. Je to lektorka s jazykovým vzděláním
a pedagogickou praxí. Určitě bych kurz doporučila známým a není nic, co bych mohla
vytknout.
V žádném věku není pozdě začít. Dnešní
doba nám nabízí stále více možností k cestování, studiu a práci v zahraničí.
Ovládání cizího jazyku je velmi dobrý
nástroj a motivace do dalšího vzdělávání.
Srdečně zdravíme naši lektorku Andreu
Marcaníkovou a těšíme se na další příjemnou spolupráci a přínosné hodiny.

Iveta Osobová

dopoledne bývá v obchodech větší klid, s nákupními vozíky či košíky se uvnitř pohybují
převážně senioři. A skladba zboží je jiná, než
v odpolední špičce. Ve vozících se objevuje o
mnoho víc sušenek a čokolád, pudinků a ovoce. Pravděpodobně pro vnoučata a návštěvy,
když se nechce péct koláč a aby bylo „něco ke
kafíčku“. A pak se objevují někdy až v nečekaném množství věci akční: kila mouky, která je
o dvacet nebo padesát haléřů levnější než na
náměstí nebo hromady cukru nejspíš na zavařování. Oproti tomu odpoledne se objevuje převážně sortiment denní potřeby: chléb,
rohlíky, máslo, jogurt, káva, občas vakuově
zabalené párky, které sice po ohřátí na grilu
zůstanou podivně bledé s ohořelými konci, ale
jejich chuť aspoň trochu připomíná maso, zelenina a ke konci týdne – a za doprovodu manžela – basa piva a lahvinka vína. Sem tam nějaká ta sladkost, ale mám podezření, že spíš,
než aby byla určena pro děti, je zamýšlena
jako malá svačinka ke kávě na zítřek do práce.
A já občas vídám muže, neklidně postávající na parkovištích nebo sedících v otevřených dveřích aut, kteří kouří další a další cigarety a čekají, až se v jejich zorném úhlu objeví
polovičky tlačící vozík s nákupem, zvící často

Blahobyt

Blahobyt lidstva vzkvétá díky přírodním darům, a ne díky obřím průmyslovým
podnikům. Průmyslové giganty jsou výplody bezbožné civilizace a ničí ušlechtilé cíle
lidského života. Čím více budeme rozvíjet
tento komplikovaný průmysl ničící životní energii lidí, tím více budou prostí lidé
neklidní a neuspokojení, třebaže několik
bohatých bude moci žít marnotratně díky
vykořisťování. Přírodní dary, jako je obilí,
zelenina, ovoce, řeky, hory s nerosty a drahokamy a moře plná perel, jsou dary Nejvyššího, a podle Jeho přání je hmotná příroda buď plodí v hojnosti, nebo je skrývá.
Přirozeným zákonem je, že člověk může využít těchto Božích darů přírody a spokojeně
prosperovat, aniž by byl oblouzený
vykořisťovatelským motivem, že bude
vládnout hmotné přírodě. Čím více se snažíme využívat hmotnou přírodu pro své požitkářské rozmary, tím více se zaplétáme do
reakcí za tyto vykořisťovatelské snahy. Máme-li dostatek obilí, ovoce, zeleniny a bylin,
nač je nám třeba udržovat JATKA A ZABÍJET
NEBOHÁ ZVÍŘATA? Má-li člověk dostatek
obilí a zeleniny, není důvod, aby zabíjel
zvířata. Tokem řek se zúrodňují pole, a ta
dávají více, než potřebujeme. Hory dávají
nerosty a oceány perly.
Má-li lidská civilizace dostatek obilí, nerostů, drahokamů, vody, mléka atd., nač by
měla za cenu práce některých nešťastníků
vytvářet tak strašné průmyslové podniky?
Všechny tyto přírodní dary, ale závisejí na
milosti Pána. Je tedy třeba, abychom se řídili
zákony Pána a dosáhli dokonalosti lidského
života oddanou službou. Co k tomu dodat?
Simply wonderful….
podle učení Šríly Prabhupády
článek napsala DŽALANGÍ DÉVÍ DÁSÍ
Markéta Jandová

velikosti minimálně Sněžky či některého jejího alpského kolegy. Ale doba čekání není jen
tak zbůhdarma zabitá nicneděláním. Často se
spolu dají do řeči dva, kteří se ani neznají a
k nim se pak přidají další do debatního kroužku. A první věty jsou poměrně snadno odhadnutelné: „No, jestli Koukal stál v brankovišti,
tak už můžou pískat i to, že přejede modrou.“
Nebo třeba: „Viděls toho Rosickýho, jak se
ukop a ještě se vztekal…“ Nakonec si sport
svoje místo najde i přes nepřízeň něžnější části lidského pokolení. Během těch několika pětiminutovek před obchodem na parkovištích
vyhrávají Václav Pilař, Jakub Voráček, Lucie
Šafářová, Denisa Rosolová nebo Roman Kreuziger. Ti jsou potom vystřídáni informacemi
o levnější mouce a jablkách „skoro zadarmo“,
které ovšem pro muže mají stejnou hodnotu,
jako fakt, že Jakub Voráček se třemi asistencemi dostal opět na první místo kanadského
bodování NHL sdělený ve slabší chvíli manželce. Ale v globálu je celkový objem informací
objektivně vyvážený. A politika přijde na řadu
buď po večeři doma, nebo u stolu v hospůdce.
Aby objektivita byla ještě objektivnější.

Pavel Frydrych

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas prázdnin a dovolených

Léto budiž pochváleno, je tu opět očekávaný čas prázdnin a dovolených. Děti si
převzaly vysvědčení, každý jistě obdržel to,
co si zasloužil a mohou začít prázdninová
dobrodružství a radovánky. Vždyť odpočinek a odreagování jsou pro nás pro všechny
velmi potřebné a zdravé. Přejme si proto,
abychom tento čas dobře využili a také si
ho užili, odpočinuli si od všedních starostí
a povinností a načerpali nové síly, náměty
a elán. Příznivé počasí to vše ještě umocní,
tak ať vyjde. Důležité je také popřát, aby se
nikomu nestalo nic zlého a šťastný návrat
domů. Nezapomínejme přitom na Boží pomoc a ochranu při všech našich cestách, pobytech a dobrých konáních.

V církvi bude měsíc červenec stále
ve znamení liturgického mezidobí, ale
nebude už tak náročný jako byl červen. O
první neděli oslavíme významnou Slavnost
svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, jejichž 1150. výročí příchodu na
Velkou Moravu jsme si připomenuli před
dvěma lety a následně v pondělí prožijeme
státní svátek věnovaný památce mistra Jana
Husa - letos je tomu 600 let od jeho úmrtí
upálením, poněkud smutné výročí. Tento
měsíc také budeme pod zvláštní ochranou
patronů Evropy - apoštola (poutníka) sv. Jakuba, což je symbolické a užitečné pro naše
prázdninové cesty a sv. Benedikta, zakladatele řádu benediktinů s jeho heslem „Ora et
labora“, tedy „modli se a pracuj“.
Ve dnech 5. - 31. července bude mít
pan farář Marian Lewicki dovolenou.
V tomto čase se v naléhavých případech obracejte na P. Jaroslava Jiráska, kněze v Hronově.

Pořad bohoslužeb v době dovolené
bude následující:

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

Úřední hodiny děkanské kanceláře v době
dovolené budou v sobotu a v neděli po mši
svaté.

První červencovou neděli, tedy 5. července, se koná pouť na Bezděkově. Slavnostní
bohoslužba v kostele sv. Prokopa se slavnostním požehnáním začíná v 9.30 hod.

První
srpnovou
sobotu,
tedy
1. srpna, se koná pouť na Hvězdě u kaple
Panny Marie Sněžné. Od 10.00 hod. modlitba růžence, od 10.30 hod. mše svatá – celebrovat bude P. Prokop Siostrzonek, benediktinský převor z Břevnova. Od 14.30 hod.
se v kapli Panny Marie pod Hvězdou uskuteční Mariánská pobožnost.

10. srpna se koná pouť na Sněžku. Poutní
mše svatá začíná ve 12.00 hod. u kaple sv.
Vavřince, celebrovat bude kardinál Dominik
Duka.

22. července - Památka sv. Marie Magdalény
23. července - Svátek sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
25. července - Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července - 17. neděle v mezidobí,
Památka sv. Jáchyma a
Anny, 		 rodičů Panny Marie
31. července - Památka sv. Ignáce z Loyoly,
kněze
2. srpna 18. neděle v mezidobí
6. srpna Svátek Proměnění Páně

Letošní tradiční polická pouť se koná ve
dnech 15. - 16. srpna.

Liturgický kalendář:
5. července -

Slavnost sv. Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa, patronů 		 Evropy, hl. patronů Moravy, 		 státní svátek
6. července - Jan Hus, státní svátek
11. července - Svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy
12. července - 15. neděle v mezidobí (B)
19. července - 16. neděle v mezidobí

Všem dětem a mládeži přejeme krásné
prázdniny a dospělým klidnou a požehnanou
dovolenou.

za Římskokatolickou farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar

Římskokatolická farnost – děkanství Broumov, Ústav dějin umění AV ČR,
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego a Omnium z.s.
ve spolupráci s městem Broumov a dalšími partnery
Vás zvou na akci

Týden otevřených kostelů
Broumovska
Od 11. do 17. července 2015, vždy od 10. do 16. hodiny

Navštivte pozoruhodné barokní stavby, navržené významnými architekty Kryštofem a Kiliánem Ignácem
Dientzenhoferem, Martinem Alliem a dalšími staviteli
Prohlídky kostelů se zpřístupněním běžně nepřístupných prostor kostelů s možností prohlídky vnitřní výzdoby

Zahájení dne 11. července 2015 od 10.00 s bohatým doprovodným programem
Vstupné dobrovolné (pokud není uvedeno jinak)

Více na www.omniumos.cz, www.broumovfarnost.cz, Nase.Broumovsko.cz a stránkách města Broumova

Broumovská skupina kostelů

Další kostely

Kostel sv. Václava v Broumově
Kostel sv. Markéty v Šonově
Kostel Všech svatých Heřmánkovice
Kostel sv. Máří Magdalény v Božanově
Kostel sv. Martina a sv. Jiří v Martínkovicích
Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích
Kostel sv. Anny ve Vižňově
Kostel sv. Barbory v Otovicích
Kostel sv. Michaela ve Vernéřovicích

Kostel sv. Petra a sv. Pavla v Broumově
Kostel sv. Vojtěcha – klášter Broumov

(v rámci standardních prohlídek, standardní vstupné)

Kostel P. Marie (hřbitovní kostelík) v Broumově
(v rámci standardních prohlídek, standardní vstupné)

Kostel sv. Ducha v Broumově

(pouze v sobotu 11. července 2015)

Kostel P. Marie v Teplicích a Ivanitská poustevna
(v rámci standardních prohlídek, standardní vstupné)

Kostel Vzkříšení - Husův sbor v Broumově
(pouze v sobotu 11. července 2015)

(NE) TUŠENÉ
SOUVISLOSTI

(NE) TUŠENÉ
SOUVISLOSTI

(NE) TUŠENÉ
SOUVISLOSTI

(NE) TUŠENÉ
SOUVISLOSTI
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CVIČENÍ S VĚRKOU
PRÁZDNINOVÝ
KALENDÁŘ AKCÍ
od pátku 3. - 5. července

OPEN AIR CUP DOBRUŠKA
2. ročník florbalového turnaje
Čas: od 8:30
Pořadatel: FBC DOBRUŠKA
sobota 11. července

BĚH NA HVĚZDU

29. ročník běhu
Broumovskými stěnami
Čas: od 13:00
Pořadatel: TJ SPARTAK

sobota 11. – 12. července

HLAVŇOV CUP 2015
Fotbalový turnaj
sobota 1. srpna

PĚKOVSKÁ KŘEČ
4. ročník nohejbalového turnaje
Pořadatel: Jan Pataki
Místo: Pěkov
sobota 8. srpna

POLICE FLORBAL OPEN AIR
0. ročník florbalového turnaje
Pořadatel: M.Balák, Průša J., Průša L.
Místo: Víceúčelové sportoviště
sobota 8. srpna

TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER
Pořadatel: T.J. SOKOL Bukovice
Místo: Tenisové kurty Bukovice

s využitím posilovacích
strojů na sídlišti

Každou středu o desáté hodině za příznivého počasí.
Pokud budete chtít, přijďte si
zacvičit, popovídat, udělat si
užitečnou zdravotní a relaxační chvilku pro sebe.
Věrka Kašíková

TJ SPARTAK
Police nad Metují, o.s.
- lyžařský oddíl - SPPO
BĚH SÍDLIŠTĚM

V sobotu 23. května uspořádal náš oddíl již 36. ročník BĚHU SÍDLIŠTĚM. Letos
se nám sešlo opravdu hodně závodníků,
zejména v žákovských kategoriích jich
bylo 90. Mezi 6 ženami na 1200 m zvítězila Anna Beranová za 4:54 a mezi 9 muži
na 3 km Michal Majoroš za 9:51.

OD PÍPY K PÍPĚ

Ve středu 3. června jsme uspořádali
32. ročník silničního běhu na 7,8 km OD
PÍPY K PÍPĚ. Bylo krásné a velmi teplé počasí, proto asi byla i poněkud slabší účast,
jen 31 běžců. Mezi ženami zvítězila Jana
Solánská (Pechková) za 34:34 min. a mezi
muži se o první místo podělili Michal Majoroš a Pavel Brýdl v čase 28:04 min.
Za lyžařský oddíl TJ Spartak
Tonda Pohl

sobota 22. srpna

IN-LINE BRUSLENÍ V ZATÁČKÁCH
Pořadatel: Město Police n/Met.
Čas: od 15.00
čtvrtek 27. srpna

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Pořadatel: T.J. SOKOL Bukovice
Místo: Tenisové kurty Bukovice
sobota 29. srpna

AGILITY – PSÍ ZÁVODY

Místo: Police nad Metují –
za benzínovou pumpou
Více nanwww.sportvpolici.cz
Martin Balák
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TERMÍNY
PODZIMNÍCH AKCÍ
SSK PEDRO POLICE N. M.
4. – 5. září MÍČOVÝ VÍCEBOJ
- desetiboj trojic 13. září POHÁR PLNÝ PÍSKU
- plážový volejbal trojic 19. září PIVNÍ TRIATLON
Přijďte pobejt …

Petr Jansa

yy Městská policie červnu zajišťovala
krásný koncert dechových hudeb
ZUŠ při příležitosti oslav naší ZUŠky, cyklistický závod silničních kol.
yy V uplynulém období rozšířila MP
služby do hlubokého večera, zejména kvůli dohledu nad veřejným
pořádkem a bezpečností občanů.
yy Společně s Policií ČR jsme provedli
přednáškový den v mateřské škole.
yy Zajišťovali jsme místa dopravních
nehod. Přivolávali jsme rychlou lékařskou pomoc a sami poskytovali
první pomoc lidem, kteří ji potřebovali.
yy Společně se zvláštními složkami
Policie jsme byli přítomni zákroku
při odhalení drogové varny.
yy Pochůzkovou činnost jsme vykonávali na sportovištích a dětských
hřištích.
yy Pátrali jsme po osobách, které o
sobě proti všem předpokladům zapomněli dát vědět.
yy Záchytné kotce mají nového správce. Dosavadní ošetřovatelce ztracených a odložených pejsků, paní
Laštůvkové, děkujeme za poctivou
a nelehkou práci.
yy Pokutu jsme udělili podomním
prodejcům zaručeně nejlepších
parfémů a dealerům jistě té nejlepší zdravotní pojišťovny.
yy Několik setkání jsme měli tradičně
s osobami, které konzumují vesele
alkohol již od božího rána a v dopoledních hodinách jsou již skvěle
připraveni páchat přestupky všech
možných skutkových podstat.
yy Řešili jsme několik podnětů vzešlých od Vás občanů, ze zápisů
osadních výborů a odborů MěÚ.
yy Účastnili jsme se jednání školské
rady.
yy Část pochůzkové činnosti jsme pochopitelně věnovali i dopravě…zejména parkování v rozporu s předpisy.
yy Samostatnou kapitolou je parkování na náměstí. Někteří občané si
nepřipouštějí povinnost zaplatit.
Bohužel jsou mezi nimi i tací, u kterých by morální slušnost a respektování předpisů měly vyplývat z
jejich profese či poslání.
yy Prázdniny zaklepaly na dveře a my
si s dovolíme upozornit všechny
z Vás, kteří nesete odpovědnost za
děti, na to, abyste měli dostatečný
přehled o jejich aktivitách. Dohlédli na to, aby na své prázdninové radovánky byly řádně vybaveny. Jedině tak dokážete předejít fatálním
následkům. Prosím Vás, ať víte, co
Vaše dítě dělá, kde a s kým je. Děkujeme.
Ved. strážník Petr Zima

Mladší fotbalová přípravka na jaře

V sobotu 16. května byl před mladší přípravkou náročný úkol. Na turnaji v Zábrodí
je čekali soupeři z říše divokých, krvelačných
šelem, Tygřice ze Zábrodí a Pumy z Náchoda.
Tygřice doplnily stádo o dva mladé tygry, takže byly psychicky ve velmi dobrém rozpoložení. To se také projevilo na začátku zápasu, kdy
se po rohovém kopu ujaly vedení. Naši však
vzápětí vyrovnali a do poločasu otočili skóre
až na 4:1 pro nás. Přítomný mladší trenér se
nestačil divit, jak duo našich útočníků, Matějové Prouza a Danihel, proslulí svými neúčelnými kličkami přes čtyři protihráče, pronikali
k brance soupeře a tam si nezištně nahrávali.
Pokud je to tím, že dali na slova trenéra, je to
na zvláštní odměnu pro něho v podobě alespoň jednoho piva. Tomu ale moc nevěříme,
neb kluci většinou slov trenérů příliš nedbají.
Matěj Prouza vstřelil 3 branky, vždy po akci
Matěje Danihela, který skóroval jedenkrát, pro
změnu po akci Matěje Prouzy. Pátou branku
přidal Šimon Vlček, takže nakonec 5:1 pro nás.
Pumy z Náchoda byly soupeřem ještě
zdatnějším, o poločase byl stav nerozhodný
2:2. V poločase druhém však branky stříleli již
jen naši hráči a vyhráli jsme 5:2. Opět 3 branky Matěj Prouza, jednu Matěj Danihel a svoji
první trefu v mistrovských zápasech přidal
Tomáš Rutar. Chválíme výkon obránců Petra
Krále, Ondry Jirmana a Šimona Vlčka, kteří si
počínali jako zkušení, moderní obránci. Byli
velice aktivní, útočili a přitom se většinou
stihli vracet. Velice bojovný výkon předvedli i
mladí útočníci Pepa Hornych a Adam Krtička.
Výborný byl Vašek Valchař v brance, zvláště
při brejcích soupeře. Tím je výčet našich hráčů, bojujících proti šelmám, úplný.
V sobotu 23.5. meteorologové strašili
obyvatelstvo a příznivce fotbalu v Polici, že
bude pršet. Počasí na domácí zápasy mladší
přípravky však bylo naštěstí a rosničkářům
navzdory téměř ideální. Toho využili hráči
k dobrým výkonům. V úvodním zápase proti
Velkému Poříčí jsme zvítězili 3:1. Dvakrát se
trefil probuzený střelec Matěj Danihel a jedenkrát jeho parťák v útoku, Matěj Prouza. Stejný
počet zásahů si tito borci připsali i v následujícím zápase proti Hronovu. V něm jsme však
měli slabší chvilku a po vedení 2:0 jsme prohrávali 2:3, abychom v závěru zápasu alespoň
vyrovnali na 3:3. V penaltovém rozstřelu nás
„hronováci“ předčili v poměru 1:4. Za nás penaltu proměnil pouze osvědčený střelec Jarda
Zemek, který se nečekaně dostavil na zápasy
ze všech hráčů jako úplně první. Nezapomněl,
nezaspal.
V závěrečném zápase jsme přehráli Velkou
Jesenici neobvykle vysoko, 10:1. Střelec dne,
Matěj Danihel, vstřelil 4 branky. Matěj Prouza
po úvodním zastřelování, kdy jeho střely mířily blíže rohovému praporku, než brance, dal 2
góly. Za zmínku stojí jeho nechytatelná střela
přímo z „voleje“ po rohovém kopu. Šimon Vlček rovněž 2 branky. Nevídaná byla Šimonova
střela z rohu levou nohou z levé strany do zadní tyče, od tyče po brankové čáře do brankáře,
od brankáře do sítě. Při dalším rohu dobře zafungovala spolupráce „Stračí ocas“- Suchodol
a střelu Ondry Jirmana tečoval do branky další
Ondra, Klíma. Pro něho to již byl druhý šťastný okamžik v zápase. Tím prvním byl nález
čtyřlístku. V tu chvíli Ondru fotbalová vřava
přestala zajímat, balóny, spoluhráči i proti-

hráči lítali kolem něho sem a tam, ale Ondra
se šťastným výrazem ve tváři se věnoval jen a
jen svému nálezu. Poslední, desátou branku,
vstřelil Jenda Dvořák po sólu přes celé hřiště. A diváci i hráči se tak v dobrém rozmaru
mohli přesunout na polické náměstí a ochutnat tam zelňačku či jiné dobroty při poslechu
hudební skupiny „Kamarádi osady 5“.
Na poslední mistrovské zápasy jsme se
přesunuli na hřiště TJ Babí, které se nedávno proslavilo i na TV Nova v rámci reportáží „Okresní přebor“. Prvním soupeřem byly
Pumy z Náchoda. Tentokrát ale přijela pouze
pumí mláďátka, rok výroby 2008, takže trenéři spíše hledali cesty, jak je šetřit, než výrazně
porazit. Naši hráči i tak zvítězili 11:0 ve zkráceném zápase, když 3 góly vstřelil Ondra Jirman a po dvou brankách přidali Šimon Vlček,
Pepa Hornych, Adam Krtička a Ondra Klíma.

jsme my. S tradičním soupeřem, Machovem,
jsme za dvě minuty prohrávali 0:2 a vyrovnali až v poslední vteřině zápasu na 2:2, což
machovský trenér dost těžce nesl. Na penalty jsme pak 2:1 vyhráli. Mírovi Hlaváčkovi se
nejspíš líbila slečna zdravotnice, kterou se nechal po jednom ze svých četných pádů odvést
na ošetřovnu. Plný sil a s úsměvem ve tváři
se vrátil na poslední minutu a podílel se tak
na našem závěrečném tlaku, vedoucímu k vyrovnání. Gepardy z Náchoda jsme porazili 2:0.
Matěj Prouza si ze zápasu odnesl titul „spalovač šancí“. Pětkrát se ocitl sám před brankářem a ani jednou jej nepřekonal. V dalším
zápase jsme vyhráli nad Lvy ze Zábrodí 3:0. V
tomto zápase se konečně probudil náš druhý
střelec a Matěj, Danihel. Závěrečný zápas ve
skupině s Provodovem skončil 0:0, na penalty
výhra 3:0.

V dalším zápase proti Červenému Kostelci
„B“ se nám v prvním poločase „podařilo“ dostat gól z rohu a v poslední vteřině dokonce
po autovém vhazování. Ve druhém poločase se
naši hráči výrazně zlepšili a snížili na 2:3. Na
vyrovnání už ale nezbyl čas. Naše góly Ondra
Jirman a Jarda Zemek.
V závěrečném zápase celé mistrovské soutěže proti Babí došlo k dohodě trenérů o střídání hráčů tak, aby hráli starší proti starším a
mladší proti mladším. Naši vyhráli 5:2, i když
v úvodu 1:2 prohrávali. Nejlepším střelcem zápasu byl Jarda Zemek, kterému bylo jedno, do
které branky se trefí. Kromě gólu soupeři dal i
dva góly vlastní. Výhradně do soupeřovy branky se trefil ještě Pepa Hornych, Šimon Vlček,
Ondra Jirman a Petr Král.
Pro mladší přípravku tak mistrovská soutěž skončila a čekal ji ještě závěrečný turnaj za
účasti všech třinácti týmů soutěže ve Velkém
Poříčí. My jsme byli vylosováni do sedmičlenné skupiny. Nejprve jsme se utkali s Červeným
Kostelcem. Za stavu 1:1 bohužel naše elitní
obrana Zemek - Hlaváček během několika vteřin odešla s pláčem a drobnými bolístkami ze
hřiště, pročež jsme za dalších několik vteřin
dostali 2 góly a podlehli 1:3. Další zápas s Babím jsme vyhráli 3:0, což však není výsledek
k přílišnému chlubení, neb soupeř nastoupil
s daleko většími (nebo menšími?) mrňaty, než

Po těchto výsledcích jsme obsadili ve skupině 2.místo a čekal nás boj s Hronovem o
celkové 3. místo v turnaji. Nezačali jsme úplně
nejlépe a záhy prohrávali 0:1. Výsledek jsme
však otočili na 2:1 a v poslední vteřině pojistili výhru 3.gólem, který vstřelil dobře naladěný Míra Hlaváček. Poprvé jsme tak získali na
tomto turnaji pohár. To byla pro kluky ještě
větší radost, než osvěžení všech účastníků
turnaje při spuštěném kropení hřiště. Matějové Prouza a Danihel se každý trefil 4x, Míra
Hlaváček i přes déletrvající příjemné chvíle
prožité na ošetřovně 3x, Jarda Zemek 2x a Petr
Král 1x.
Pořadatelé byli výborní, rozhodčí spravedliví, počasí slunečné a letní, fanynky naše
i soupeřů pohledné a příjemné, pivo chlazené,
občerstvení poživatelné. Tím pádem se vše
vydařilo a alespoň v polické výpravě tak vládla s prožitým sobotním půldnem všeobecná
spokojenost. Zvláštní poděkování pak patří
mamce Térové, která dbala na dodržování pitného režimu nejen své ratolesti, ale i mladšího
trenéra.
Následující sobotu jsme ještě přijali pozvání od kolegů z Hronova a zúčastnili se turnaje v rámci oslav 111.výročí založení fotbalu
v Hronově za účasti družstva Červeného Kostelce a dvou týmů z Hronova. Za překvapivě
nízkého zájmu hronovských příznivců kopané

Polický měsíčník - červenec 2015 - strana 40

(obsluhy ve stáncích měly výraznou převahu
nad zákazníky) jsme po výsledcích 2:2 (penalty 7:6), 7:1 a 5:3 v turnaji zvítězili.
Od podzimu kluci z letošní mladší přípravky přejdou do vyšší kategorie a na jejich
úspěchy tak budou navazovat naši „Mravenci“
a Šneci“, toho času ještě příslušníci „předpřípravky“. Vyhlašujeme konkurs na brankáře
mladší přípravky, ročník 2007 – 2008, neb

stávající brankáři, Vašek Valchař a Tomáš
Rutar, jsou již přestárlí. Zájemce očekáváme od 9.července vždy v úterý a čtvrtek od
17 hod. na hřišti v Suchém Dole, kde se až
do polické pouti konají tréninky. Potom se
opět přesuneme na polické hřiště za účelem
doladění formy před podzimní částí soutěží.
Trénovat budeme rovněž v úterý a ve čtvrtek,
ale již od 16 hodin. Těšíme se na nové zájemce

o fotbal, kluky i děvčata od pěti do dvanácti let.
Všichni, které fotbal bude bavit a na tréninky
budou pravidelně chodit, si zahrají na podzim
i mistrovské zápasy, aniž by trenérům museli
platit statisícové „sponzorské dary“.

poslední minuta 1.poločasu. Další útok soupeře, střela do prázdné branky, když ruka našeho hráče Káji Vlčka zabrání jistému gólu. Jasná
penalta. Soupeř však penaltu neproměňuje.
Ve druhém poločase naši otočí skóre dvěma
brankami Hany Slezákové a Police slavně vítězí 2:1. Takto silné příběhy nabízí fotbal. Nezáleží na tom, zda jste v Polici nebo v Africe na
mistrovství světa.
Zajímavost, kterou však neuvidíte ani na
mistrovství světa, připravil náš další hráč,
Míra Macek. Nezadržitelně se s balonem přilepeným na noze blíží k brance soupeře, když
v tom se nepochopitelně zarazí. Na hřiště se
totiž dostal druhý míč. Míra po chvilce zaváhání první balón ponechá svému osudu, přebíhá
k dalšímu a s ním pokračuje v nebezpečném
protiútoku…
Další zápas již tolik neobvyklého nepřinesl, pouze 2 góly v naší síti a tudíž porážku
0:2. Tímto zápasem starší přípravka zakončila
účinkování v mistrovské soutěži, kde obsadila
konečné druhé místo za družstvem Teplic.
Pro starší přípravku tak mistrovská soutěž skončila a čekal ji ještě závěrečný turnaj za
účasti všech týmů ve Velichovkách. Z neznámých důvodů však chyběl Machov, takže jsme
odehráli pět zápasů. S výsledky, jaké obvykle
mívá Itálie na mistrovství světa: 0:0, 0:0, 0:1,
0:1, 1:0. A protože jsme nezískali body navíc ani z penaltových rozstřelů, skončili jsme
na 5.místě ze šesti týmů. Radostné však bylo
vyhlášení výsledků dlouhodobé soutěže, při
němž jsme obdrželi pohár za konečné 2.místo.
Ten nám předal dokonce šéf vládnoucí strany
KDU – ČSL, Pavel Bělobrádek.
Závěr sezóny byl dosti náročný pro kluky v zápase kategorie mladších žáků. Proti

urostlým chasníkům a děvčatům ze Zábrodí,
rok výroby 2001 – 2003, odcestoval z Police
tým složený většinou ze starší a mladší přípravky, ročníky 2005 - 2007 (Míra Macek,
Vojta Švorčík, Seba Hlaváček, Jarda Zemek,
Vašek Valchař, Matěj Prouza). Z kmenových
příslušníků týmu na zápas odcestoval pouze
David Prouza, Tomáš Valchař, Michal Štancl a
Lukáš Jirásek, obyvatel Suchodola. Další obvyklé opory žáků totiž daly přednost startu
za Broumov nebo Náchod, další tři kluci byli
nezvěstní, jeden nemocný a jeden „musel“ na
návštěvu k babičce do Machova. Mladší kluci
však ukázali, že se nebojí, jsou velcí bojovníci,
mnohému z fotbalové abecedy se již naučili a
sehráli velmi dobrý zápas. Od trenérů tak slyšeli jen slova chvály. Do 21.minuty drželi nerozhodný stav 0:0. Výrazněji inkasovali až po
změně stran, kdy se museli vypořádat nejen se
silným soupeřem, ale i rostoucí únavou, specifikem zábrodského hřiště, které je situováno
do kopce, i silným protivětrem, a podlehli 0:7.
Ukončení jarní sezóny proběhlo 18.června
na polickém hřišti zápasy všech mládežnických týmů proti rodičům. V době psaní článku však výsledky ani zdravotní stav rodičů po
utkání ještě nejsou známy.
Realizační tým byl rozšířen o nového náboráře, nebo chcete – li moderně, „scouta“. Je
jím učitelka ve výslužbě, paní Selicharová,
která pro začátek pro tým objevila posilu, původem až z dalekého Vietnamu. Nové posily se
rýsují i pro tým dospělých, tentokrát nikoliv
z destinací tak vzdálených, ale pouze ze Slovenska, Maďarska či Ukrajiny.

Kamil Švorčík, starší trenér mladší přípravky a opora fotbalistů Machova, Vojta Kvapil,
mladší trenér mladší přípravky

Fotbalové jaro starší přípravky a mladších žáků

Druhou část jarní mistrovské soutěže zahájila starší přípravka v neděli 17. května na
turnaji
v Dolanech, kde se utkala s Novým
Městem a Machovem. Několik omluv hráčů
základní sestavy zapříčinilo, že jsme horko
těžko dali dohromady potřebný počet hráčů.
V zápase proti Novému Městu jsme byli celý
zápas pod výrazným tlakem soupeře. Poločas
přesto skončil poměrně příznivě, 1:1. Naši
branku vstřelil Jarda Zemek z trestného kopu.
V poločase druhém jsme se již neubránili a
podlehli 1:4.
Tradičně zajímavý byl zápas s Machovem.
Soupeři musíme přiznat, že měl více šancí
než my, nakonec však zápas skončil 0:0. V napínavém penaltovém rozstřelu jsme soupeře
zaskočili tím, že jsme s rozhodčím domluvili
střílení pěti pokutových kopů na každé straně, zatímco pod Bor tato informace ještě nepronikla a dodnes si myslí, že se střílí pouze
třikrát, jako v hokeji. Po třech sériích Machov
skutečně vedl 3:1, my jsme však další kopy
proměnili, zatímco machovští hráči nikoliv. Za
stavu 3:3 rozhodl v náš prospěch až v 6.sérii
kopů Jarda Zemek.
Naše mužstvo sice nenastoupilo do zápasů v optimální sestavě, hráče je však nutno
pochválit za bojovnost. Nejlepší naší řadou
byla obrana, v útoku to již bylo poněkud slabší. Nutno zmínit Marka Ištoka, který v turnaji
dvakrát trefil tyč. Nejprve v zápase při obranném zákroku nohou (modřina následující den
však téměř neznatelná), podruhé balónem při
penaltovém rozstřelu.
Mladší žáci po prohře 1:7 v Náchodě nastoupili ve čtvrtek 21.5. na domácím hřišti
proti Hronovu s nadějí na první jarní vítězství.
Skutečně začali nadějně, vedli 1:0 brankou
Pepy Hlaváčka po akci Vildy Gaveleka. Další
šance promarnili a v poločase 1:2 prohrávali. Zlá desetiminutovka v poločase druhém
zapříčinila změnu skóre až na 1:5. Potom se
krásně trefil Kuba Maryška pod břevno a po
rohu hlavou machovská posila Petr Šolc. Snížili jsme tudíž na 3:5, na další vylepšení skóre
však již nebyl čas a první jarní vítězství se tak
nekonalo.
Následující neděli čekali starší přípravku,
opět na domácím hřišti, velmi kvalitní soupeři
z Broumova a Teplic.
Vraťme se ale nejprve o 5 roků zpět, na
mistrovství světa v kopané v Jihoafrické republice. Běží poslední minuta čtvrtfinálového utkání mezi Uruguayí a Ghanou. Stav je
nerozhodný. Hráč Suarez z Uruguaye zabrání
jistému gólu tím, že zahraje na brankové čáře
rukou. Jasná penalta, Uruguay čeká vyřazení.
Soupeř však penaltu neproměňuje. V penaltovém rozstřelu nakonec Uruguay vítězí a postupuje…
V neděli 24.května hraje polická starší
přípravka proti Broumovu. Prohrává 0:1. Běží
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Kamil Švorčík, starší trenér starší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky

BĚH NA HVĚZDU
2015
29. ročník

Maratonstav - Altra Český pohár v běhu do vrchu 2015
Velká cena východních Čech v bězích 2015
Mistrovství firmy Wikov v běhu do vrchu 2015

LÉKÁRNA KUKLÍK

V Hronově se bude
krasobruslit
Sportovní
oddíl
HC Wikov Hronov
rozšíří od září 2015
svoji činnost o krasobruslařský oddíl.
Vzhledem k tomu, že
v Hronově má dlouholetou tradici hokej,
který je oblíbeným
zimním sportem dětí
z Hronova i širokého okolí a nově zrekonstruovaná Wikov aréna
poskytuje krásné zázemí, je na místě, aby se
řady členů HC Wikov Hronov rozrostly o malé
krasobruslařky a krasobruslaře. O trénování
se postará trenérka Mgr. Lída Kuldová, která
sama dlouhá léta krasobruslila a nakonec i trenérství vystudovala na vysoké škole. Nejlepší
je s krasobruslením začít v předškolním věku,
kdy se děti formou hry učí základním bruslařským dovednostem na ledě a užijí si spoustu
zábavy i při doprovodných cvičeních a hrách
v tělocvičně nebo na hřišti po celý školní rok.
Pokud chcete, aby vaše děti zdravě sportovaly,
naučily se bruslit nebo už bruslit umí a baví je
to, neváhejte nás pro bližší informace kontaktovat na tel. čísle 603 478 896 nebo e-mailu lida.
kuldova@seznam.cz.
Lelková Michaela
Krasobruslařský oddíl HC Wikov Hronov

29. ročník pořádaný pod záštitou města Police nad Metují, s podporou sponzorů, pochopením CHKO Broumovsko,
Lesů ČR a soukromých vlastníků pozemků a pod heslem Míry Alexy
„Dnes už každý Čech zná na Hvězdu běh“
Datum, čas a místo:

sobota 11.7.2015 na náměstí v Polici nad Metují, od 13.00 hod. dětské kategorie, od 14.30 hod. hlavní závod

Přihlášky a šatny:

Městský úřad v Polici nad Metují od 12.00 hod.

Kategorie: děti:

do 6 let - nar. 2009 a později - cca 80 m, 7 - 10 let - nar. 2008 - 2005 - cca 400 m
11 - 14 let - nar. 2004 - 2001 - cca 800 m

dorost:

15 - 18 let - nar. 2000 - 1997 - cca 1.200 m

hlavní závod: junioři do 19 let, ženy 20-34, 35-44, 45-54, nad 55 let, muži 20-39, 40-49, 50-59, 60-69,
70-79 let - trať 8,9 km

POZOR ! – juniorky do 19 let, muži nad 80 let – trať 5 km
Startovné:

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

Trasa závodů:

dětské a dorostenecké kategorie okruhy na náměstí a poblíž, hlavní závod převážně terén, částečně asfaltové
a kostkové silnice a cesty

Ceny:

finanční nebo věcné pro první tři v kategorii, finanční pro prvních pět v absolutním pořadí mužů i žen, tombola

Vyhlášení výsledků:

hlavní závod v cíli na Hvězdě, kategorie dětí po doběhu jejich závodů na náměstí

Převoz zavazadel:

ze startu do cíle zajistí pořadatel

Informace o závodu a ubytování:
Jaroslav Mazač, Žďárská 302, 549 54 Police nad Metují,
tel.: 605 901 133, email: jmaja@seznam.cz
Pořadatel:

TJ SPARTAK Police nad Metují - lyžařský oddíl

Upozornění:

Nádraží ČD je od města vzdáleno 3,5 km! Možno využít železniční zastávku Žďár nad Metují /2,5 km/, nebo autobusovou
linku Náchod-Hronov-Police nad Metují-Broumov.
Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, doporučujeme lékařskou prohlídku. Za odložené věci se neručí, je možno
je uschovat u organizátorů.

Všichni účastníci Běhu na Hvězdu mají vstup ZDARMA do jedinečného světového unikátu Muzea papírových modelů v Polici nad Metují!
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4 TITULY MISTRA ČR V KOLOBĚHU DO POLICE

Koloběžkáři z Náchodska získali na MČR v koloběhu Náchod 11 medailí
Z toho 3 členové se stali dvojnásobnými Mistry republiky v koloběhu, tedy v dlouhém závodě i v časovce do vrchu.
Volné občanské sdružení Koloběžky
Náchod pod záštitou Města Náchod - evropského města sportu 2013, uspořádalo ve
dnech 30. a 31. 5. 2015 závody v koloběhu
zařazené do Rollo-ligy ČR a zároveň vyhlášené jako Mistrovství ČR v dlouhém závodě
a Mistrovství ČR v časovce do vrchu.
Náchodští koloběžkáři sdružení ve
sportovním spolku KOSTKA Racing z.s. získali o tomto závodním víkendu 11 medailí
–z toho Mistry ČR v koloběhu se ve svých
kategorií stali:
Katka Šefcová kadetky 2x 1. místo, Eva
Šefcová veteránky 2x 1. místo, Jan Horák veteráni 2x 1. místo.
Další úspěchy našich členů: Matěj Berka
junior 2x 3. místo, Lenka Kráčmarová seniorky v časovce 2. místo, Hanka Čermáková
veteránky 2x 3 místo, ředitel závodu Miloš
Tichý masters obsadil v časovce 6. místo,
Vlastimil Kráčmar masters 2x 8. místo a
začínající Anet Morávková kadetky 6. a 10.
místo.
Součástí závodů byl vložený hobby závod pro všechny věkové kategorie, kterého
se zúčastnilo 106 závodníků včetně dětí.
Během
dne
byly v těchto
kategoriích
vylosovány 2
koloběžky věnované firmou
Kostka a další
věcné
ceny.
(teda doufám,
že to takto
bylo,
nebyl
jsem u všeho)
V hlavní kategorii “hobíků”
na 17 km zvítězil F. Medek
před M. Ilovičným ze SR a V.
Hornychem. V

ženách zvítězila E.Vítová před H. Feistovou
a na 3. místě dojela A. Pavlová.
Pořadatele příjemně překvapil zájem
veřejnosti o tento překotně se rozvíjející
sport.
Po „hobících“ nastoupili do bojů o tituly Mistrů ČR v dlouhém závodu zkušení
závodníci a závodnice a bylo se na co dívat!
V mužích na trati 42 km v kategorii
senior zvítězil Tomáš Pelc z Ultimy, který
zároveň na této trati zvítězil i v celkovém
pořadí. V kategorii masters vybojoval první místo Ladislav Provod z PSP KK Plzeň
a v kategorii veteránů Jan Horák z týmu
KOSTKA Racing. V kategorii junioři zvítězil
Jan Pavel z Bez pedálů.
Na ženy čekala trať dlouhá 27 km. V
kategorii seniorek zvítězila Iva Vedralová
z Ultimy, která se zároveň na této trati stala i
celkovou vítězkou mezi ženami. V kategorii
masters zvítězila Šárka Waldhauserová za
tým BOKOLOBKA Ostrava. V celkovém pořadí žen na 3 místě dojela jako první veteránka Eva Šefcová z týmu KOSTKA Racing.V
juniorkách pak zvítězila Žaneta Tvrdíková
z Ultimy.
V kadetkách ukázala jasnou převahu
Kateřina Šefcová z týmu KOSTKA Racing,
která na 17 km trati zvítězila s náskokem
2:33 min!
V neděli byla pro závodníky přichystána časovka do vrchu se startem nad horní
nemocnicí a cílem na Dobrošově u Jiráskovy
chaty.
Celkově zvítězil v mužích Adam Fellner
z KOSTKA Racing v čase 16:22 a v ženách
opět všechny předčila Katka Šefcová ,která
jako jediná v ženách dosáhla času pod 20
min - 19:47.
Všichni vítězové si odnesli nejen tituly
Mistrů ČR v koloběhu pro rok 2015, ale i
nádherné poháry s nápisy Mistr-yně republiky v dlouhém závodu, či v časovce, které
jim toto budou navždy připomínat.
Podrobné výsledky naleznete na strán-

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY

Náchod
Trutnov

veteš, vyklidím
půdu,
sklep, dům, byt.

výhodné ceny

Kde nás najdete

za podporu, dále přilehlým obcím, ve kterých závod probíhal, všem sponzorům, jejichž ceny potěšily závodníky, „hobíkům“,
kteří našli odvahu a nebáli se vyzkoušet si
třebas i bez přípravy tento sport.
Děkujeme dále hasičům za zajištěné občerstvení jak pro závodníky, tak i pro diváky
a záchranné službě, která musela zasahovat
při úrazu jedné ze závodnic, naštěstí s dobrým koncem.
Počasí přálo, organizace jistě nebyla na
100 %, ale děkujeme všem, kdo ocenil snahu, přišel si zazávodit nebo jen fandit a těšíme se, že se koloběžkáři budou množit jak
v závodním, tak „hobíkovém“ duchu.
A jak jinak ukončit než heslem koloběžkářů 3, 4….Trhni si nohou !
Koloběžky Náchod

KOUPÍM
POZŮSTALOST

... okna patří k životu

kvalitní servis

kách www.sportchallenge.cz v sekci výsledky.
Odměnou pro pořadatele jsou kladné
ohlasy závodníků jak na organizaci, tak na
výběr tratí v krásném okolí Náchoda s nádherným výhledem při zakončení a vyhlašování vítězů na Dobrošově.
Pořadatelé tímto děkují městu Náchod

individuální přístup

Zavolejte nám

Hradec Králové
Nové Město n.M.
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499 886 131
491 472 927

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

Kontakt: 608 103 810
KOUPÍM
STARÉ KOLO, MOPED

OPRAVA OBUVI ŠTANCL
nabízí

Oprava obuvi, batohů, kabelek,
výměny zipů

Najde nás v Polici nad Metují,
Smetanova 359
Otevírací doba: po - čt 17:15 -19:30
Zakázky můžete také zanechat v prodejně obuvi Eiglovi, Masarykovo náměstí
Mobil: 604 570 865
Bližší info na www.opravaobuvi.eu

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

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 774701717, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., Na Kozínku 13, 54931 Hronov areál prodejny krmiv
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Nabízíme do pronájmu
komerční prostory
v centru Náchoda

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

Bližší info na tel. 737 261 680

PRONAJMU

zařízenou garsonku v klidné části
Police nad Metují. Osobní dohoda.

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.

Kontakt: 602 117 156

Zahajuje kurzy:

Broumov

28. 07. 2015 v 15.00 hod.

Police n. Metují

30. 07. 2015 v 15.00 hod.

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

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/
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Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíciUdo
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Distribuce: první pracovní den v měsíciDIS
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 930 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o., Velké Petrovice 66 - Kozinek
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)
• velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
• 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

MOŽNÁ PŘIJDE I INSPEKTOR, SLAVNOSTNÍ VEČER
K 25. VÝROČÍ ZUŠ POLICE NAD METUJÍ
Přání pana inspektora

Kancelář

Taneční oddělení

Kytarový souboj

Smyčcové oddělení

Výtvarníci

Václav Hybš - gratulace

Vážený pane řediteli, při příležitosti 25.
výročí trvání si dovoluji
ještě jednou popřát Základní umělecké škole
Police nad Metují řadu
úspěšných let a mnoho
tvůrčích sil vedení školy
a všem pedagogům.
Měl jsem tu čest se částečně podílet na koncertu, který byl k tomuto výročí uspořádán a
strávil jsem ve vašem městě dva velmi krásné
dny. Dovoluji si tvrdit, že atmosféra a pracovní
nasazení všech, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci celé prezentace školy a závěrečného
koncertu, byla příkladná. Za více než dvacet let
práce v uměleckém školství jsem měl možnost
navštívit a sledovat práci i výsledky práce v celé
řadě základních uměleckých škol a musím konstatovat, že zřizovateli vaší školy městu Police
nad Metují je co závidět. Však také rozzářené
oči vaší paní starostky a její upřímný zájem o
zdárný průběh všech uměleckých aktivit v průběhu oslav stejně jako její závěrečná slova po
úspěšném koncertu jsou toho neklamným důkazem. Pochopil jsem, že vy patříte do svého města a vaše město si vás považuje.
Přeji vám do dalších let této nelehké práce
hodně sil, pedagogické trpělivosti se začínajícími umělci, nevyčerpatelnou tvůrčí potenci a
šťastnou ruku při výběru těch, kteří ponesou
pozitivní štafetu uměleckého vzdělávání dále.
MgA. Libor Buchta
emeritní školní inspektor
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