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PRÁZDNINOVÉ INVESTIČNÍ AKCE
Velké školní prázdniny byly pro mnohé časem
odpočinku. Ne však pro stavební firmu SMI – ČR
group s.r.o., která prázdninový čas využila k provedení I. etapy rekonstrukce sociálních zařízení
pro zaměstnance mateřské školy. Součástí byla
kompletní demontáž a instalace nové sanitární
techniky, instalací vody a instalací kanalizace.
Dále bylo provedeno obložení stěn novými obklady, položení nové dlažby, montáž nových osvětlovacích zařízení, výměna radiátorů a instalace
nových dveří. Zkrátka téměř vše, co je na první
pohled viditelné, doznalo příjemné změny. To vše
vytvořilo příjemné a důstojné zázemí pro zaměstnance mateřské školy, kteří tuto změnu s radostí
uvítali.
Stav před rekonstrukcí

Stav před rekonstrukcí
A aby té spokojenosti nebylo málo, provedla
firma Ing. Jaroslav Vrabec ve dvou třídách a dvou
šatnách výměnu linolea. To spolu s dalšími úpravami, jako je výmalba nebo výměna garnyží či
krytů topení, přineslo zútulnění všech prostor, ve
kterých děti spolu s učiteli tráví část svého dne.
Ani základní umělecká škola nezůstala beze

změn. Jak jistě mnohý pozorovatel již zaznamenal, byla v přední a
boční části vstupní budovy vyměněna stará dřevěná okna za nová.
Dodavatelem nových euro oken
byla firma Roman Langer, která
také provedla veškeré montážní práce.
Podrobnosti ohledně realizace jednotlivých akcí můžete nalézt na webových stránkách města Police nad Metují.
Vít Hynek, investiční technik

A je září!

Škola volá. Povinnosti a řád vystřídají letní volnost a bezstarostnost. Všem školou dotčeným přeji
zdraví a hodně sil na cestě ke vzdělání a zdárné výchově.
Zvu Vás na veřejná jednání
zastupitelstva města. Na podzim
budeme finišovat s naplánovanými investičními akcemi a pomalu
chystat rok příští. Každý Váš názor
může být přínosem pro naše společné cíle.
Užívejte krásných dnů ve zdraví
a spokojenosti.
Ida Jenková

POZVÁNKA

na 5. veřejné zasedání

zastupitelstva města
v roce 2015,
9. září 2015
od 17.00 hodin
na sále
PELLYHO DOMŮ

MILPO – aktuality
Situace kolem společnosti MILPO s. r. o. nabrala v průběhu léta
určitý turbulentní ráz. V rámci zahájené likvidace společnosti, která
byla zahájena díky naší aktivitě (!),
se najednou „probudil“ exekutorský
úřad, který v minulosti řešil některé nevyřešené pohledávky věřitelů vůči společnosti MILPO. Jen co
jsme se seznámili s novým stavem,
a s exekutorským úřadem vstoupili
v jednání, dorazila k nám informace,
že na návrh likvidátora společnosti
zahájil obchodní soud insolvenční
řízení.
V tuto chvíli (20. 8. 2015) vydal
Krajský soud v Hradci Králové výzvu všem věřitelům, aby se se svou
pohledávkou přihlásili do zahájeného insolvenčního řízení. Případné
věřitele zejména z řad bývalých zaměstnanců společnosti tedy touto
formou na možnost uplatnění jejich
nevypořádaných nároků upozorňujeme i my.
Upozorňujeme, že přihláška pohledávky včetně příloh se podává u
Krajského soudu v Hradci Králové,
Československé armády 218, 502

Nový Řád pohřebiště
a Ceník pronájmu hrobových míst

Přibližně po 6 letech přistupuje město
Police nad Metují k aktualizaci základních
dokumentů upravujících provoz městského hřbitova. Rada města Police nad Metují
na svém zasedání 7. 7. 2015 schválila jak
nové znění Řádu veřejného pohřebiště,
tak i úpravu Ceníku pronájmu hrobových
míst.
Změny v aktualizovaném Řádu veřejného pohřebiště jsou většinou formálního
charakteru, za zmínku stojí úprava otvírací doby hřbitova, který bude nově pro veřejnost otevřen:
duben - září 7 – 20 (dříve 21) hodin
říjen - březen 7 - 19 hodin, a dále stanovení minimální a maximální doby pronájmu jednotlivých hrobových míst. Minimální délka nájmu je stanovena na 5 let
(neplatí po uložení těla do hrobu, kdy délka nájmu nesmí být kratší než je stanovená tlecí doba, která na polickém hřbitově
činí 15 let). Maximální délka nájmu hrobového místa je pak stanovena na 25 let.
Změny v novém Ceníku pronájmu hrobových míst jsou již zásadnějšího charakteru. Rada města vyslyšela opakovaně se
ozývající připomínky na příliš vysokou
cenu nájemného a učinila takové organizační opatření, které vedlo ke snížení
nákladů na provoz hřbitova, a umožnila
08 Hradec Králové, na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na
webových stránkách Ministerstva
spravedlnosti ČR www.justice.cz v
části Ministerstvo spravedlnosti,
formuláře a tiskopisy, povinné formuláře pro insolvenční řízení, kde
jsou obsaženy rovněž pokyny k jeho
vyplnění. K přihláškám, které budou
podány později, insolvenční správce
nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. V případě nejasnosti ve
věci vyplnění přihlášky pohledávky
je dobré obrátit se na advokáta, který Vám s podáním přihlášky může
odpovědně pomoci.
Pro město je tato situace velmi
nepříjemná, neboť ve chvíli, kdy již
vyvstávala určitá naděje na možné
přímé odkoupení nemovitostí ve
vlastnictví spol. MILPO s. r. o. v rámci nařízené exekuce majetku společnosti, je zahájení insolvenčního
řízení další komplikací a zdržením,
které jen oddaluje snahu města o aktivní přístup k řešení tohoto letitého
problému.
J. Škop

tak zásadně snížit cenu za pronájem hrobového místa. Snížení nákladů na provoz
hřbitova bylo dosaženo zkrácením úvazku správce hřbitova a využíváním osob
vykonávajících veřejně prospěšné práce,
na jejichž mzdu přispívá Úřad práce ČR.
Díky těmto opatřením se podařilo snížit
cenu za pronájem 1 m2 hrobového místa
ze 120 Kč na 76 Kč ročně. Tato nově stanovená cena za pronájem 1 m2 hrobového
místa je platná pro všechny nové nájemní
smlouvy uzavírané po 7. 7. 2015. Smlouvy
uzavřené dříve, a jejichž účinnost končí až
za několik let, zůstávají nadále v platnosti.
Přestože obsahují dříve stanovené, vyšší nájemné, reprezentují nadále platnou
dohodu dvou stran, včetně plnění z ní plynoucích. To znamená, že snížením sazby
nájemného nevzniká právo na vyrovnání
rozdílu mezi novým a starým nájemným,
obdobně jako v roce 2006, kdy nastal případ opačný, nebylo na nájemcích požadováno doplacení zvýšeného nájemného.
S kompletním Řádem pohřebiště a Ceníkem hrobových míst se můžete seznámit ve vývěsce na městském hřbitově a na
webových stránkách města, www.meu-

-police.cz/mesto/hrbitov/

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Nová informační služba
Správy a údržby silnic
KHK

Krajská SÚSka spustila v těchto dnech registraci do nové informační služby, která Vám poskytne aktuální přehled o veškerých pracích na
krajských silnicích, probíhající běžné údržbě,
apod.
SÚS Královéhradeckého kraje a.s. vypracovává pro svoje potřeby každý týden plány výroby
pro území podle jejích provozoven – tzv. cestmistrovství. Tyto plány zprostředkuje pro obce nová
informační služba, do které se mohou starostové
měst a obcí registrovat. V praxi to bude vypadat
tak, že každý týden přihlášení a autorizovaní uživatelé dostanou email s plánem, ve kterém bude
každá činnost cestmistrovství na daný týden. To
znamená nejen sečení a úklid na konkrétní silnici,
ale i výsprava, oprava značení, příkopů apod. Na
základě těchto informací mohou představitelé samospráv lépe plánovat a koordinovat další možné
stavební práce v obcích.
Registrace je možná na stránkách SÚS KHK:
http://www.suskhk.cz/registrace/
Případné dotazy zodpoví výrobně-provozní
náměstek Ing. Přemysl Noháček – premysl.nohacek@suskhk.cz, 495 540 248, 721 901 095
Martina Götzová, tisková mluvčí KHK
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Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“)
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
V novém programovém období 2014
– 2020 bude finanční podpora na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím
Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů. Půjde
postupně o tři grantová schémata s celkovým
objemem finančních prostředků cca 600 mil.
Kč. Prostředky z prvního grantového schématu ve výši 200 mil. Kč budou konečným uživatelům rozdělovány pravděpodobně na konci
roku 2015, či začátkem roku 2016 v závislosti
na tom, kdy kraj tyto prostředky získá od Řídícího orgánu (MŽP).
Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a
jejich prováděcích předpisů, konkrétní parametry budou ze strany MŽP ještě upřesněny.

Podporovaná opatření

Základní podmínkou pro přidělení dotace
je skutečnost, že budova, v níž má být opatření
realizováno, spadá z hlediska energetické náročnosti budovy do třídy C - úsporná. U ostatních objektů lze opatření zrealizovat pouze za
předpokladu, že současně s výměnou zdroje
vytápění budou provedena tzv. „mikro“ energetická opatření (viz níže), příp. bude žadatel
provádět opatření na snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím jiných dotačních zdrojů (např. Nová zelená úsporám).
Předmětem podpory tedy bude výměna
nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:

• kotel na pevná paliva,
• tepelné čerpadlo,
• plynový kondenzační kotel.

Dále je možné v rámci výše uvedených opatření
provést:

o instalaci

solárně-termických
soustav pro přitápění nebo přípravu TV
(pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).
o „mikro“ energetická opatření ke snížení
energetické
náročnosti
objektu
(zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např.
severní fasáda apod., oprava fasády, např.
prasklin a dalších poruch fasády – eliminace
tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např.
zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních
a balkonových dveří, instalace těsnění oken
a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních
dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)
Náklady na „mikro“ energetická opatření
mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.

Předpokládaná výše podpory

Celkové náklady na realizaci projektu
mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků
z OP ŽP bude činit:

yy 70 % v případě pořízení kotle spalujícího
pouze uhlí
yy 75 % v případě plynového kondenzačního
kotle a kombinovaného kotle (uhlí +
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biomasa),

yy 80 % v případě tepelného čerpadla, příp.
kotle pouze na biomasu
Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která
byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší
označena jako prioritní území.
V Královéhradeckém kraji se tato možnost
týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec
Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město
(HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové
Město nad Metují, Nový Bydžov.

yy

yy

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a
služby bezprostředně související s předmětem
podpory, zejména pak:

yy stavební práce, dodávky a služby spojené
s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
yy stavební práce, dodávky a služby související
s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je
toto doporučeno projektem, výrobcem nebo
dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
yy náklady na zkoušky nebo testy související
s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických
parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
yy náklady na pořízení Průkazu energetické
náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
yy stavební práce, dodávky a služby spojené
s povinnou realizací opatření vedoucí ke
snížení energetické náročnosti objektu, kde
dojde k instalaci nového zdroje vytápění.
Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15.
7. 2015).

Požadovaná dokumentace

yy Žádost o poskytnutí dotace - dle závazného
vzoru, který bude včas zveřejněn (jméno,
příjmení, číslo OP, rodné číslo, místo trvalého
pobytu, kontakt, předmět žádosti o podporu,
potvrzení energetického specialisty o prověření vhodnosti realizovaného „mikro“ energetického opatření, účelové určení dotace, cíl a
popis projektu, místo realizace)
yy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky
č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační
třídu energetické náročnosti budovy „C“ –
úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné
energie, anebo průměrného součinitele postupu tepla. Povinou přílohou je pouze, pokud
se jím prokazuje splnění energetické třídy C.
yy Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo
Žádost z programu Nová zelená úsporám
prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energe-

yy

yy

•

tické náročnosti budovy.
Povinou přílohou je pouze, pokud budova
není v energetické třídě C a ke snížení energetické náročnosti nedojde realizací tzv. „mikro“ energetických opatření.
Fotodokumentace stávajícího kotlenapojeného na otopnou soustavu a na komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací,
prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina)
a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho
funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje
tepla a dalších souvisejících opatření (mikro
energetická opatření apod.) v rodinném
domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podíluk bytové jednotcea rovněž k
rodinnému domu k realizaci nového zdroje
tepla a dalších souvisejících opatření (mikro
energetická opatření apod.) v rodinném domě,
a to v případě více spoluvlastníků bytové
jednotky.
Písemný souhlas druhého z manželů v
případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný
souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě
k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.
Další přílohy definované krajem

Přibližný harmonogram programu
leden/2016 (vydání výzvy pro fyzické osoby)

Kontakty pro informace:

Mgr. Pavel Kavalír,
vedoucí oddělení evropských grantů
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
tel.: 495 817 286
e-mail: pkavalir@kr-kralovehradecky.cz

Bc. Pavla Bernacká, DiS finanční manažerka
tel.: 495 817 129 mobil: 601 350 994
e-mail: pbernacka@kr-kralovehradecky.cz
Mgr. Jindřiška Smejkalová
projektová manažerka
tel.: 495 817 462
e-mail: jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz

Adresa: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec
Králové

Upozornění

V současnosti nejsou přijímány žádné žádosti fyzických osob na výměnu zastaralých
kotlů! To bude možné, až kraj získá potřebné
prostředky od MŽP a vyhlásí výzvu pro žadatele – vlastníky rodinných domů!
Upozorňujeme dále, že uvedené informace budou průběžně aktualizovány,
doplňovány a upřesňovány v závislosti
na výsledcích jednání MŽP s kraji a stavu
zveřejňování informací ze strany Řídícího
orgánu. V tuto chvíli se jedná pouze o předběžné informace. Bližší informace též na
www.opzp.cz.
S využitím informací Královéhradeckého
kraje a Operačního programu životního prostředí zpracoval

J. Škop, místostarosta

Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
– termín úhrady 2. splátky za rok 2015 Všem, kteří si rozdělili platbu tohoto poplatku na dvě splátky, připomínáme termín k zaplacení druhé z nich,
nejpozději do 31.8.2015.
Poplatek který byl pro rok 2015 vyměřen částkou 600 Kč na osobu a rok
(pololetní splátka tedy činí 300 Kč na
osobu a rok) je možno uhradit v hotovosti do pokladny MěÚ v Polici nad
Metují, odbor finančně správní, kancelář č. 11 (v přízemí, vpravo) , převodem
na účet č. 9005-4629551/0100 u KB,
VS - rodné číslo poplatníka a nově též
bezhotovostně platební kartou na ter-

minálu v pokladně úřadu.
Povinnost poplatek uhradit připomínáme i nově přistěhovaným občanům, či rodičům nově narozených dětí,
kteří tak ještě neučinili.
Opětovně upozorňujeme na povinnost tento poplatek platit i všechny občany, kteří mají trvalý pobyt nahlášen
na adrese městského úřadu.
Kdo má jakoukoliv pochybnost
o úhradě „svého“ poplatku, i za minulé roky, kontaktujte nás prosím tel. č. 491 509 991,
e-mail : adamova@meu-police.cz
Daniela Adamová, FSO - poplatky

Neděle patřila „Toulavému baťohu“
Neděle 26. 7. 2015 patřila u nás v Polici Toulavému baťohu. Branka o.p.s., Muzeum papírových modelů, Centrum kultury, vzdělávání a sportu Pellyho domů,
Kavárna Blanka spojily své síly a připravily den plný her, zábavy a poučení. Od
ranní hodiny deváté do podvečerní osmnácté. Poděkování patří pořadatelům, ale
především návštěvníkům. Nebylo jich
málo, ani moc. Hlavně přišli, protože nabídku ve městě sledují a jsou rádi, že jim
připravujeme zajímavé programy k vyplnění volného času pro děti i dospělé.
Branka o.p.s. má na starosti propagaci turisticky významného území Kladské
pomezí. To zahrnuje – Broumovsko, Teplicko, Policko, Hronovsko, Rtyňsko, Ná-

chodsko, Červenokostelecko, Českoskalisko, Novoměstsko, Jaroměřsko. Dalo by
se říci oblast bývalého okresu Náchod.
Nemá brát jednotlivým oblastem identitu. Má za úkol zviditelňovat celou oblast,
napomáhat jednotlivě jmenovaným podporovat projekty, které by danou lokalitu
mohly především z pohledu cestovního
ruchu zatraktivnit. Jedním významným
letním projektem jsou cyklobusy. V zimě
naopak propojená síť lyžařských turistických lyžařských stop. Na tomto místě
není důležité vypočítávat, vypisovat. Zájemcům doporučuji zkouknout stránky
www.kladskepomezi.cz.
Ida Jenková

VÝSLEDKY
SRPNOVÉ SOUTĚŽE

Zářijová soutěžní
otázka
PTÁME SE?

OTÁZKA: Kolikacípá je hvězda

KDE PŮVODNĚ STÁVAL SELENDRŮV
SLOUP, STOJÍCÍ DNES NA KOMENSKÉHO
NÁMĚSTÍ?

umístěná na věži kaple Panny
Marie sněžné na Hvězdě?

ODPOVĚĎ: Hvězda je šesticípá

V průběhu srpna jsme zaznamenali 7 správných odpovědí.
Vylosovanými výherci jsou:
Lenka a Mirek Č.
Jan H.
Jan K.
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

POLICKÁ POUŤ 2015

se do našich pamětí zapíše jako
vydařená. Tedy vzato z pohledu nás
– pořadatelů. Přející počasí, neobvykle teplé noci, mše, výstavy, koncerty,
pouťové atrakce, stánkový prodej, občerstvení…. Na jedné straně nespočet
organizátorů, na straně druhé místní,
rodáci, příchozí. Bylo nás hodně, kteří
jsme přišli a vesměs se radovali z tradice, kterou se nám daří udržovat. Velké poděkování Vám všem, kteří děláte
pouť poutí.
    Ida Jenková

MaMiNa slaví!
Deset let! Vezmeme-li si za příklad
vypiplání dítěte od narození po deset
svíček na dortu, je to kus zásadní životní cesty k postupnému osamostatňování se. Z pohledu mámy, rodičů, prarodičů neopakovatelné chvíle. Zvlášť
v případě prvorozeného…

Deset let polické MaMiNy. Tři generace“ rodičů“, čtvrtá generace dětí. Nedávno jsem listovala obrazovou kronikou, četla výroční zprávy. Vzpomínala
na zakladatelky – Zdeňku a Jitku. Vzpomínala jsem i na nedůvěru, která byla
kolem nového, nepotřebného sdružení.
A vidíte, děvčata, žijete! Tvoříte, nabízíte, ovlivňujete, vychováváte. Samozřejmě se i trápíte. Pracovat pro druhé je vždy nejen náročné, ale mnohdy
i nevděčné.
Děkuju Vám, že se snažíte mámám,
tatům a jejich holčičkám a klukům pomáhat, vyplňovat volný čas, ukazovat
možnou cestu ke zdravému, spokojenému a smysluplnému využití času, který
je pro rodiny krásný a náročný zároveň.

Věřím, že i nadále bude naše spolupráce pokračovat a město bude Vaše
aktivity podporovat.
Ida Jenková
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Usnesení rady města ze zasedání č. 15 a 16 /2015 ze dne 27. 7. a 17. 8. 2015
RM schvaluje uzavření smlouvy na
vypracování průkazů energetické náročnosti budov ve vlastnictví města s
Ing. Davidem Knillem, IČ 663 02 668.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Police nad Metují za období od 1.
1. do 30. 6. 2015. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření
ZUŠ Police nad Metují za období od 1. 1. do
30. 6. 2015. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření
Knihovny Police nad Metují za období od 1.
1. do 30. 6. 2015. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření
města za období od 1. 1. do 30. 6. 2015.
Rozborem hospodaření města byla
zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje uzavřít darovací smlouvu s R.
V., vydavatelství Lupus, se sídlem Husova
487, 541 01 Trutnov, IČO 11114304, ve výši
5 000,- Kč na podporu publikační činnosti.
RM odvolává z funkce člena povodňové
komise Ing. Vasila Bučoka a jmenuje za člena
povodňové komise Ing. Pavla Kalibána.
RM schvaluje pronájem městského
bytu č. 10 v domě čp. 268 v Polici nad
Metují slečně P. N., nar. xx.xx.xxxx,
bytem xxxxx, a to od 1. 9. 2015 na
dobu určitou 1 rok, s možností dalšího
prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
RM bere na vědomí stavebně-technické
posouzení bytových domů čp. 443 a 444 v
Polici nad Metují, k. ú. Velká Ledhuje a ukládá:
a) zjistit u nájemců bytů zájem o postupnou
výměnu oken a realizaci případných
dalších oprav,
b) ocenit nutné opravy,
případné
pohledávky
za
c) zjistit
jednotlivými nájemníky, které by bylo
vhodné započíst do finančního vyrovnání
při převodu spoluvlastnického podílu
města na uvedených domech,
d) svolat jednání s jednotlivými nájemci
a dohodnout podmínky pro co
nejrychlejší převod spoluvlastnického
podílu města na uvedených domech do
vlastnictví existujících družstev.
RM neschvaluje záměr pronájmu části
pozemku p. č. 731/3 v k. ú. Velká Ledhuje o
výměře 15 m2.
RM ruší usnesení č. 04/14/2015 a
schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č.
1163/2 o výměře 17 m2 a část p. č. 1163/3 o
výměře 963 m2, oba v k. ú. Police nad Metují.
RM schvaluje pronájem pozemku p. č.
287/2 o výměře 88 m2 a části pozemku p.
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č. 1201 o výměře 135 m2, oba v k. ú. Police
nad Metují panu J. F., nar. xx.xx.xxxx, bytem
xxxxx, a to od 1. 9. 2015 na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je
stanoveno na 892,- Kč ročně.
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p. č.
830 v k. ú. Žďár nad Metují o výměře 3150
panu T. V., nar. 12. 7. 1965, bytem Bukovice
151, a to od 1. 9. 2015 na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Vypůjčitel
zajistí údržbu předmětné části pozemku.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.
č. 14/2 o výměře 176 m2 a části pozemku p.
č. 14/1 o výměře 150 m2, oba v k. ú. Police
nad Metují.
RM ruší zadávací řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na akci „Oprava
vozovky MK Hlavňov“.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Opěrná zeď u DPS, Police nad
Metují“ firmu Vše pro stavby s.r.o., Kamenice
113, 547 01 Náchod, s nabídkovou cenou
172.753,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na úpravu sedadel ve spodní části
hlediště Kolárova divadla firmu Miloš
Nosek, Ledhujská 62, 549 54 Police nad
Metují a doporučuje uzavření smlouvy o
dílo.
RM doporučuje ZM schválit vzájemné
darování pozemku p. č. 966/75 (ostatní
plocha - silnice) o výměře 7 m2 v k. ú.
Velká Ledhuje a obci Police nad Metují
pod tělesem silnice č. II/303, z majetku
města Police nad Metují do vlastnictví
Královéhradeckého kraje a pozemku p.
č. 966/74 (ostatní plocha - jiná plocha) o
výměře 121 m2 v k. ú. Velká Ledhuje a obci
Police nad Metují pod tělesem chodníku,
z majetku Královéhradeckého kraje do
vlastnictví města Police nad Metují. Vše
v okrese Náchod. Důvodem vzájemného
darování je narovnání vlastnických
vztahů pod komunikací č. II/303. Dárce si
vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení
převáděných nemovitostí, které zřizuje
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let
ode dne podpisu smlouvy. Obdarovaný
může předmět daru zcizit pouze po
předchozím písemném souhlasu dárce.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve
dnech od 26. 6. 2015 do 13. 7. 2015.
RM doporučuje ZM odkoupit čtvrtinu
pozemku p. č. 750/2 v k. ú. Velká Ledhuje
o výměře 881 m2, který po rozdělení
pozemku p. č. 750/2 o celkové výměře 3524
m2, bude označen p. č. 750/2 a bude ve
vlastnictví paní L. K., nar. xx.xx.xxxx, bytem
xxxx. Kupní cena je stanovena na 200.000,Kč. K odkupu pozemku dojde po rozdělení
a vypořádání spoluvlastnických podílů
současných majitelů pozemku.
RM schvaluje provedení úpravy připravené
projektové dokumentace na realizaci akce
„Výstavba nové komunikace nad domovem

důchodců“ v Polici nad Metují, v rozsahu
vybudování pouze komunikačního pruhu
šíře 3 m bez chodníku (se značkou obytná/
pěší zóna), zrušení realizace inženýrských
sítí pro další možnou výstavbu rodinných
domů na pozemcích společnosti XAVERgen
a.s. a dostát závazkům z kupních smluv na
pozemky tvořící současný pozemek p. č.
767/31 v k. ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava křižovatky ulic Na
Bělidle, Dvořákova, rozšíření parkoviště u
ZŠ Police nad Metují a oprava komunikací
Radešov, Pěkov, Hlavňov“ firmu STRABAG
a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5 s nabídkovou cenou 2 487.682,- Kč
bez DPH (tj. 3 010.095,- Kč včetně DPH) s tím,
že nebude realizováno „Rozšíření stávajícího
parkoviště u ZŠ“ za cenu 282.250,- Kč s DPH,
ale pouze oprava narušené části povrchu
a stávající vpusti v s odhadovanou cenou
do 40.000 Kč s DPH a Oprava komunikací
v Radešově dokončení, bude rozšířena o
část 2 s předpokládanou cenou do 170.000
Kč včetně DPH. RM schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
RM schvaluje, aby příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Police nad
Metují prodloužila nájemní smlouvy na
prostory, které v současné době využívá
mateřské centrum MaMiNa a Mgr. D. N. o 1
rok.
RM schvaluje, aby se ZŠ a MŠ Police nad
Metují, okres Náchod zapojila do grantové
Výzvy č. 57 - MŠMT Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Zodpovídá: ředitel ZŠaMŠ
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a
MŠ Police nad Metují za období od 1. 1. do
30. 6. 2015. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů,
přičemž nedostatky nebyly zjištěny.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Rozpis lékařů
stomatologické služby
září 2015

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

05. – 06. 09. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.
12. – 13. 09. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí
19. – 20. 09. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko.
ZS Veba – Olivětín66, Broumov
26. 09.
MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
27. 09.
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
28. 09.
MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

602 304 594
491 582 381
491 502 425
491 541 654
602 333 427
603 479 084
491 543 844

Změna intervalu svozu odpadu z popelnic

Oznamujeme občanům v katastrálních
územích Hlavňov, Hony, Pěkov a Radešov, že od 38. kalendářního týdne, tj. od
17. září 2015, se změní interval svozu
zbytkového komunálního odpadu z domovních odpadových nádob (popelnic)
ze čtrnáctidenního na týdenní. Týdenní
svozový interval potrvá do začátku května
příštího roku, kdy ho opět vystřídá interval
čtrnáctidenní.

Pouliční svoz nebezpečných
a objemných odpadů a elektroodpadů z domácností

Ve 40. kalendářním týdnu, a to ve středu 30. září 2015, proběhne v Radešově,
Hlavňově, Pěkově a na Honech, pravidelný „pouliční“ svoz odpadů. Odebírány
budou nebezpečné a objemné odpady
a veškerá vyřazená elektrozařízení z do-

Statistika
K 31.7.2015 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4161 obyvatel.

Jubilea

V červenci 2015 slavili
70 let paní Jindřiška Ducháčová
pan Václav Vaisar
paní Stanislava Fousková
paní Hana Ticháčková
paní Marie Provazníková
75 let paní Marie Hornychová
paní Helena Maršíková
80 let pan Jan Kulhavý
pan Jiří Chaloupka
85 let pan Zdeněk Tér
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

Svoz proběhne zastávkovým způsobem podle známého harmonogramu:

zast. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

mácností. Odebrány naopak nebudou stavební odpady a odpady ze zeleně.
Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený čas na stanovených zastávkách, obsluze svozového vozidla společnosti Marius Pedersen a.s., která je uloží
do vozidla a odveze ke zneškodnění. Není
přípustné, aby byly odpady na sběrových
zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Informace k tomuto svozu jsou uvedeny
také v brožurce „Průvodce pro nakládání
s komunálním odpadem“ a na internetových stránkách města Police n. M. (www.
meu-police.cz). Brožurku je možné vyzvednout na městském úřadě, společně s letákem o třídění odpadu a krabičkou na vyřazené baterie.

Zabezpečení odpadového
sběrného dvora
V prostoru odpadového sběrného
dvora v Polici n. M. byl z důvodu lepšího
zabezpečení instalován a zprovozněn systém, který bude 24 hodin denně monitorovat daný prostor a ukládat záznam do
nahrávacího zařízení, umístěného v technických službách. Zde také tento záznam
může napomoci odhalit původce nežádoucího jednání, které se tu čas od času děje.
Systém dodala spol. S.E.K.T. s.r.o. Police
n. M. a na jeho realizaci se podílel Fond
Asekol (kolektivního systému Asekol),
dotací ve výši 40.000,- Kč.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Sňatky
V červencových teplotách plníme přání
a oddáváme na různých místech:

3. července
- svatba v obřadní síni
4. července
- obřad v České Metuji pod stoletou lípou
4. července
- sňatek v obřadní síni radnice
4. července
- Jan Pyrih a Eva Martincová – před Suchodolskou kaplí
10. července
- Tomáš Verner a Michaela Jakubcová
u Hřibů na Slavném
11. července
- Lukáš Bouška a Kateřina Pachlová
u kaštanu ve Velkých Petrovicích
17. července
- Aleš Král a Lenka Vernerová v obřadní
síni radnice
31. července
- Dušan Štark a Jana Machková v obřadní síni
Všem ju bilan tů m pře jem e
pev n é zdraví a k rásn é dny
pl n é pohody v dalších letech

Po prázdninách nastoupí do základní umělecké školy učitelka Kristina Hynková pod novým jménem. V srpnu se vdala za Petra Hübschta. Novomanželům přejeme zdravé, láskyplné
a spokojené manželství.
Ida Jenková
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Léto budiž pochváleno

Klimtové). A jak to všechno probíhalo,
vám přiblíží fotky na našich webových
stránkách. Na chodbě knihovny je velká
nástěnka se skřítky a strašidly, které děti
během celého týdně vyrobily. Věřte, že
děti byly úžasné a doufáme, že na konci
týdne i spokojené. Ono spojit knižní hrdiny s vlastními dobrodružstvími, stojí
zato.

Ze svých prázdninových a dovolenkových cest se vracíme obohaceni zážitky, poznatky a knihovnice i knihami. Do polické
knihovny byly zakoupeny dva drobné tisky,
jejichž autorem je pan Aleš Vondráček.
Pro nezasvěcené neznámé jméno. Pro pamětníky a zasvěcené pan profesor, později
ředitel gymnázia v Dobříši. Jezdil do Police
na prázdniny. A tehdy navštěvoval i knihovnu. Police mu byla souzená, odvedl si z ní
svou manželku a celý život se do ní vracel.
Na sklonku života vydal v r. 2013 vlastním
nákladem své vzpomínky s příznačným
názvem „Před katedrou, za katedrou“
s podnázvem vzpomínky starého kantora.
I v nich se Police objevuje, samozřejmě kromě životní moudrosti, laskavosti, humoru.
Druhou brožurkou jsou verše „Nové
ritornely“. Vydal je Jakub Kulič, Vondráčkův vnuk, v r. 2015. Nejlépe nám ji představí
slova doslovu od Mgr. Jany Prausové: „Sbírka … se hlásí k tradici kratičkých strofických
forem. Pouhé tři verše s volným metrem postihnou náladu, prchavý okamžik, tajemství
života apod.“
Malá ukázka pro radost i zamyšlení:

Čtení pro děti

V letošním školním roce bude i s novou paní knihovnicí probíhat pravidelné „Čtení pro nejmenší“. Akce se týká
hlavně předškoláků a dětí z prvních tříd.
Budeme se scházet zase každý čtvrtek
v 16 hodin v dětském oddělení knihovny.
Čeká nás čtení, prohlížení knížek, povídání, hraní i drobné tvoření. Účast je úplně
dobrovolná.
První čtení proběhne ve čtvrtek
24. září 2015 v 16 hodin. Těšíme se na
Vaše děti a snad i naše budoucí čtenáře.

KOUZLÍME S KVĚTINOU

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

Šťastný den

vyhlašují již 11. ročník soutěže

Dneska mám šťastný den!
Slunečné ráno začlo tvým úsměvem,
pusa od ucha k uchu je jako sen.

Mladí a svět
Mladým se nedaří dobýt svět,
Dnes nestačí umět, vědět, ostrý ret,
Leda tak pytel peněz a kulomet.

Změny v knihovně
S pohledem na kalendář počítám. Jen
pár dnů schází k 11. výročí, kdy do polické
knihovny nastoupila paní Hana Jenková.
Jejím pracovištěm bylo dětské oddělení,
ona byla v knihovnické hantýrce „děckařka“ a děti ji znaly jako Hanku. Rozuměla si
s nimi a jejich „Hankó…“ se s ní ponese ještě
řadu let. V srpnu se s námi ovšem rozloučila a odešla na zasloužený odpočinek. Jak ji
znám, v jejím případě ovšem aktivní.
Z knihovny Ti přejeme spokojenost do
další etapy života a děkujeme za všechnu tu
obětavou práci a za tvou kolegialitu, která
vytváří tu správnou atmosféru v knihovně a
bez níž se tak špatně pracuje. Díky.
Ale čas nezastavíme. Na Hančino místo
nastoupila nová kolegyně a již se rozkoukává po knihovnické práci. Dobrým základem
jí je její pedagogické vzdělání. Prvním křtem
ohněm se stál prázdninový týden v knihovně, který ještě zahájily obě, ale končila již
jen jedna. A už vás nebudu napínat. Naší
novou kolegyní je paní Kateřina Boučková.
Také jí přejeme, aby si splnila svá očekávání, s kterými do knihovny nastoupila. A nám
přejeme fajn spolupracovnici (a musím říct,
že po prvních dnech se chválíme, že jsme
nevybrali špatně). Se začátkem nového
školního roku se dětské oddělení rozbíhá.
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v aranžování rostlin.

Dvě fotky se ještě vracejí k prázdninovému týdnu v knihovně. Najděte na nich 1
rozdíl?
Letošní prázdninový týden proběhl
na téma ZEMĚ SKŘÍTKŮ. Inspirací byly
opět knihy (hlavně autorky Vítězslavy

Je určena dětem základních škol
Policka. Výstava soutěžních prací
s hlasováním diváků proběhne
během zahrádkářské výstavy
v Pellyho domech
ve dnech 24. a 25. září 2015.
Vaše knihovnice

Nabídka knih:

yy Cimlová, Štěpánka: Můj kousek Indie.
Vzpomínky dobrovolnice na každodenní současný život v Indii.
yy Koláček, Luboš: Tajemné stezky-Krkonoše.
Procházka rájem i peklem Obřích hor, historií, místopisem, mýty a pověstmi Krkonoš.
yy Štekl, Jiří: Rozhlednovým rájem.
65 nejnovějších rozhleden České republiky otevřených v letech 2013-2015 dostupných pěšky, na kole, vlakem, autem i lanovkou.
yy Kaplan, Karel: Protistátní bezpečnost 1945-1948.
Historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ.
yy Padevět, Jiří: Krvavé finále-jaro 1945 v českých zemích.
Autor formou místopisných hesel přibližuje násilnosti nacistů páchané na civilním
obyvatelstvu v Čechách mezi březnem a květnem 1945.
yy Follett, Ken: Kavky.
Špionážní válečný román z června 1944 z Anglie a Francie napsaný podle skutečné
události.
yy Légl, Miroslav: Vaříme bez soli.
Kuchařské recepty a postupy přípravy teplých pokrmů bez použití soli.
yy Kšajt, František: Hovory arte.
yy Rozhovory s terapeuty zabývajícími se arteterapií, muzikoterapií, dramaterapií.
Bonfiglioli, Kyril: Nemiř na mě tou věcí.
yy Humoristický detektivní román anglického autora.
Jia, Mai: Rozluštěno.
Psychologicko-špionážní thriller.
yy Ludvíková, Jitka: Zkrocení mlsného muže.
Současný humoristický román.
Dáša Ducháčová

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ

členů rodiny egyptského panovníka,
vysokého hodnostáře nebo část přístaviště na lokalitě Abúsír, asi 30 km jižně
od Káhiry.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 2015

Prezentace bude založena především na
autorových autentických fotografiích
z terénu.

TERMÍNY LEKCÍ v září
SO 12. 9. od 18.00 hod - zahájení kurzu
SO 19. 9. od 18.00 hod
SO 26. 9. od 18.00 hod
SO 3. 10. od 10.00 do 12.30 hod.

Všechny hodiny tanečních kurzů jsou
přístupné veřejnosti, vstupné na jednotlivé lekce bude 40,- Kč.
Pokud bude někdo chtít být přítomen na
všech lekcích, nabízíme možnost zakoupení tzv. gardenky (místenkové průkazky
pro doprovod, kterou si zajistíte stálé
místo na všechny vyučovací lekce). Gardenku (350,- Kč), která je přenosná, si
můžete zakoupit od 01. 09. 2015
v Informačním centru. Gardenka neplatí
na závěrečný věneček!
Místenkové vstupenky na věneček budou v předprodeji na pokladně tanečních kurzů od 2. prodloužené (tj. 14. 11.
2015) za 80,- Kč. Vstupenky si taktéž
můžete od následujícího pracovního dne
zarezervovat a vyzvednout v Infocentru.
Vstupenky bez místenek budou pro
věneček prodávány na místě, po vyčerpání kapacity, za 60,- Kč.
Na prodloužené lekce nejsou v předprodeji
místenky, ani se jinak místa nerezervují.

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč
Pátek 4. 9. 2015 od 18:00 hod
Vzdělávací místnost Pellyho domů

KRÁSA ŽENY
MAKE-UP NA BĚŽNÝ DEN

Pellyho domy, organizační složka

AKCE V ZÁŘÍ
Čtvrtek 3. 9. 2015 od 18:00 hodin
Sál Pellyho domů

ČESKÉ OBJEVY
V ZEMI FARAONŮ

Přednáška se týká významných objevů
českých egyptologů v zemi na Nilu za
posledních šest let.
Přednášející, Mgr. Daniel Šichan se
osobně zúčastnil několika expedic, během nichž byly např. odkryty hrobky
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PODZIMNÍ SEMESTR 2015
Přednášková odpoledne na sále Pellyho
domů začínají vždy ve 14:30 hodin.
Prezentace probíhá od 14:00 hodin.
Řádným studentem se stává ten,
kdo zaplatí 200 Kč. Všechny přednášky
jsou otevřené i pro širokou veřejnost.
Jednorázové vstupné: 60 Kč/ přednáška

Nemáte na sebe čas? Hledáte jednoduchý make-up na běžný den?
Přednáška o líčení a péči o pleť
s praktickou ukázkou – některé účastnice odejdou v případě zájmu nalíčené.

PROGRAM
30. 9. - Ondřej Neff, spisovatel, Ondřej
Müller, ředitel Albatrosu Media: Po
stopách novodobě popisovaných
Verneovek
7. 10. - Tomáš Cikrt:
Příběhy léků
21.10. - Ivan Rössler:
50 let v médiích
4. 11. - Pavlína Nývltová:
Bible v dějinách knižní kultury
18. 11. - Zdeněk Ležák, Vlastimil Toman:
Historie a současnost časopisu ABC
25.11. - Karel Výravský:
Vybrané kapitoly z filozofie

Setkání s kosmetickou poradkyní Kateřinou Janásovou, která se zabývá i výukou
líčení a péčí o pleť pro ženy.

Náhradní program pro případ neplánované změny:
Michal Kops – Indonésie
Lydie Baštecká – Malíř Josef Máchal a
jeho vztah k Policku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK MAILEM

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

Budou promítány animované kreslené
filmy pro děti i dospělé.
Vstupné: 50 Kč

KONCERT VĚRY MARTINOVÉ,
PŘIPRAVOVANÝ
NA 11. 9. 2015, JE ZRUŠEN
(ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ).
Úterý 29. 9. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

JAK DĚLÁM KRESLENÝ
FILM

Beseda s výtvarníkem, animátorem
a filmařem JAROSLAVEM NYKLEM,
vítězem domácích i mezinárodních
filmových soutěží.

Pellyho domy Police nad Metují
a Jarmila Koudelková zvou na cvičení:

JÓGA

Pokročilí: pondělí 19,00 – 20,30 hod
Mírně pokročilí: úterý 18,00 – 19,30 hod
Začátečníci: úterý 19,30 – 21,00 hod
ZAHÁJENÍ: Po 14. 9. a Út 15. 9. 2015
Vzdělávací místnost Pellyho domů
Poplatek za 10 lekcí: 850 Kč
Přihlášky a úhrada poplatku předem:
do 9. 9. 2015 v Infocentru.
Polický měsíčník - září 2015 - strana 8

Vzdělávací místnost Pellyho domů
od 9. 9. 2015

LEKCE ORIENTÁLNÍHO TANCE
(NEJEN) PRO SENIORKY

Podzimní lekce orientálního tance vás
uvolní od každodenního stradu a povzbudí tělo i mysl, nenásilně protáhnete
celé tělo. Vhodné pro každou ženu bez
rozdílu váhy, věku a postavy. Lekce probíhají s Lídou Sokolovou, členkou taneční skupiny Afran v Náchodě. Zahájení ve
středu 9. 9. 2015:
17:15 – 18:15 hod začátečnice od prvních krůčků
18:30 – 19:30 hod mírně pokročilé
S sebou: tílko či tričko, legíny nebo volné
kalhoty, jednoduchý šátek přes boky,
měkkou taneční obuv – piškoty, ponožky
nebo je možné na boso, dobrou náladu.
První hodina je pro nové účastnice zdarma.

PŘIPRAVUJEME
20. 10. 2015, Kolárovo divadlo

TAJE THAJSKA

Z opičího města
za královskou kobrou

Multimedia show manželů Motani.

BUBNUJE CELÁ RODINA

Od října se bude v Pellyho domech
konat cyklus setkání BUBNOVÁNÍ
V KRUHU. Přijďte si zahrát, odreagovat
se od stresu nebo jen probádat nepoznané kouzlo společného bubnování,
kde se každý zapojí do hry!!!! Konkrétní
termíny budou zveřejněny v září 2015.
Bližší informace:
J. Kolář, tel. 602 273 723

INFORMAČNÍ CENTRUM
Znovupřidělení certifikátu
A.T.I.C.

Ve čtvrtek 20. 8. 2015 proběhla
v informačním centru kontrola vedená
členy Asociace turistických informačních
center ČR (A.T.I.C.). Důvodem kontroly
bylo znovupřidělení certifikátu, jehož
platnost našemu IC vyprší 10. 9. 2015.
Kontrolu prováděla členka A.T.I.C. Bc.
Michaela Bělinová a ředitel o.p.s. Zlatý
pruh Polabí p. Pavel Hlaváč, který má
také na starosti projekt „Otevřte 13.
komnatu (www.otevrte13komnatu.cz).
Certifikát se uděluje po splnění standardů poskytování služeb a závazných poPolický měsíčník - září 2015 - strana 9

žadavků A.T.I.C. 1x za dva roky, ale každý rok probíhá průběžná kontrola. Poslední kontrola se tak konala ještě ve
starém infocentru. Proto byl kontrolní
tým velmi mile překvapen novými prostory. Jelikož byly splněny všechny požadavky, certifikát v klasifikační třídě C
nám byl znovu udělen.
SPOLUPRÁCE INFOCENTRA SE SUBJEKTY
V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Ubytovatelům, stravovatelům a dalším
subjektům pravidelně zasíláme přehled
připravovaných akcí, informujeme o
novinkách v informačním centru apod.
V červenci jsme navštívili ty, kteří měli
zájem o dodání letáků, o plakáty atd.
Naplánovali jsme dotisk letáků - jednoduché mapy na jeden list - a oslovili
okolní obce i všechny subjekty CR s nabídkou odkupu za výrobní cenu z tiskárny, v množství dle jejich uvážení.
Z několika desítek mailových adres,
které máme v databázi informačního
centra, a které jsme obeslali, zareagoval
jeden penzion….

Kromě Vernéřovického a Rokytnického
medu je v Informačním centru také nyní
v nabídce květový med ze Statku Vávrovi
v Suchém Dole.
Med je nabízen ve dvou hmotnostech
140 g a 950 g. Poslední novinkou
v nabízeném zboží je sběratelská edice
magnetek ve tvaru České republiky.
Návštěvníci IC si mohou v rámci této
edice odnést magnetku se Starou školou, radnicí či kostelem Nanebevzetí P.
Marie.

PŘEDSTAVUJEME
JAPONSKÁ ZAHRADA JARKÓW
(Ogród japoński)

Nedaleko známého lázeňského městečka
Kudowa Zdrój, směrem na Klodzko, těsně
před železničním viaduktem u obce Lewin
Klodzki odbočíte vpravo na Jarków a dojedete až na konec cesty.
O pár kroků dále se nachází nádherná japonská zahrada vybudovaná v letech 1980 –
2003 Edwardem Majcherem a jeho manželkou, kteří se rozhodli svoji zahradu zpřístupnit veřejnosti. V Polsku se nachází pouze 2
takovéto zahrady (druhá je ve Wroclawi).

NOVINKY V PRODEJI

Během měsíce srpna se v Informačním
centru začala znovu prodávat za 148 Kč
publikace Adolfa Palaty U nás pod Borem – Vzpomínky ze života na českokladském pomezí. Do prodeje se taktéž
vrátily keramické hrníčky s logem polické radnice. Cena těchto hrníčků je 130
Kč.
Horkou novinkou v prodeji je STOLNÍ
KALENDÁŘ POLICKO 2016. Každá stránka nabízí kromě týdenního kalendária
také vyobrazení jednoho místa, v porovnání na historické a současné fotografii.
Prodejní cena kalendáře Policko je 99 Kč.

2

Na ploše 1000 m se nachází spousta kamenů, jezírek, kaskád, stovky rostlin, keřů a
bonsají. Je vidět, že jí manželé vytvářeli
s obrovskou chutí a láskou a v tomto duchu jí
i udržují a dotvářejí.
Zahrada je otevřena od května do září od 10
do 16 hodin.
Vstupné je 7 Zl (cca 50 Kč).
www.ogrod-japonski.republika.pl

Provozní doba IC v ZÁŘÍ:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 17:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 17:00
Pátek
9:00 – 17:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00
Víkendy a svátky v září poskytuje turistické
informace a zajišťuje prodej turistických
suvenýrů Muzeum papírových modelů, 9:00
– 11:30 a 12:00 – 17:00 hod.

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
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Nastává podzim a s ním přicházejí Polické
divadelní hry. Kdo se nám letos představí?
Začneme na domácí scéně hrou Kdo je
tady ředitel? Divadelního souboru Kolár.
Za tuto hru získal 1. místo na přehlídce
amatérského divadla Miletínské Jaro
2015. Nyní ho čeká národní přehlídka
ve Vysokém nad Jizerou. Přijďte
si do Kolárova divadla užít báječnou
atmosféru jejich představení, které
68. Polické divadelní hry zahájí. Další
skvělý komediální kus je hra Mátový
nebo citron, která nám ukáže, jak vzniká
divadelní představení. Na prkna Koláru
přijede Divadlo Broumov. Nasledovat
bude „drsná” hra Dabing Street z pera
scénáristy, divadelního a filmového
režiséra Petra Zelenky (Rok ďábla,
Karamazovi,
Příběhy
obyčejného
šílenství), kterou představí Divadlo
Opatovice. Náchodská divadelní scéna
přijede s komedií Popel a pálenka.
Pomatená rodina, svérázná vdova a
máme tu zajímavé zápletky, podpořené
chamtivostí pozůstalých. Na letošní hry
pozveme také děti a to nejen na malebné
pohádkové
představení
pražského
Divadla Krapet, ale také na den
„otevřených dveří“. Návštěvníci si s
průvodcem prohlédnou divadlo z pozice
herce a možná zahlédnou i některou z
postav divadelního dramatu. Také se
můžete zúčastnit výtvarné dílny na téma
divadlo. V listopadu se můžete těšit na
profesionální divadlo.
O jednotlivých divadlech a doprovodných
akcích vás budeme průběžně informovat.
Permanentky a vstupenky budou
v předprodeji od 14. září v Informačním
centru.
Srdečně zveme širokou veřejnost.

autor: Lars von Trier
překlad: František Fröhlich
divadelní adaptace:
Daniel Hrbek a Martina Kinská
režie: Jaroslav Souček
scéna: IKEA, Jaroslav Soumar
zvuk: Miloš Řehák
světla: Michal Entler
realizace scén: Miloslav Hornych
nápověda: Jindřiška Bezděková
hudba: Bjork, ABBA, AC/DC
hrají: Jan Antl, Jiří Trnovský,
Věra Křičková, Květa Vídeňová,
Ivana Richterová, Filip Kovařík, Ota
Maryška, Milan Hejnyš, Petr Scholz,
Ivo Hambálek, Hana Klapkovská

sobota 24. 10. od 19:00 hodin
MÁTOVÝ NEBO CITRON

DS Divadlo Broumov
Chcete
nahlédnout
do
herecké
kuchyně? Máte jedinečnou možnost
spatřit poněkud flegmatickou techniku,
hysterické herce, zcela vynervovanou
režii, ale i snahu vše dovést k úspěšnému
konci. Premiéra prostě musí proběhnout.
Komedie, která měla před lety v Paříži
mimořádný úspěch, byla v lednu 2011
znovu nastudována a opět se v Paříži
stala událostí. Hra získala v rámci cen
Les Moliéres 2011 cenu za nejlepší
komedii sezony.
autor: Patrick Haudcoeur
a Daniele Navarro-Haudecoeur
překlad: Jaromír Janeček
režie: Petr Hlavatý
nápověda: Hana Buchtová
inspice: Eva Žemličková
scéna: Antonín Miewald
světlo, zvuk: Tomáš Cirkl
hrají: Petr Hofman, Václav Malich,
Kateřina Vejrostová, Josef Palhoun,
Renata Kolářová, Petr Hlavatý,
Stanislava Plachá, Antonín Kohl,
Antonín Miewald

pátek 9. 10. od 19:00 hodin
KDO JE TADY ŘEDITEL?

DS Kolár Police nad Metují
Když chcete být oblíbeným ředitelem
firmy, stačí najmout herce, aby odvedli
špinavou práci ...
Komedie odehrávájící se v prostředí
současné dánské IT firmy.

pátek 30. 10. od 19:00 hodin
DABING STREET

Divadlo Opatovice
Hořkosměšná hra o chlastu a dabingu,

ale také o komplikovaných mezilidských
vztazích, rozpadu manželství, lásce,
penězích a celebritách. A především
o nás. O našich snech – a o realitě. Děj se
odehrává v dabingovém studiu, které je
„labyrintem světa a rájem srdce“ pro šest
lidí, které svedlo dohromady.
Z rozhovoru s Petrem Zelenkou: V Dabing
Street došlo na téma alkoholismu, které
mne fascinuje dlouhodobě, stejně jako téma
dabingu. Jak z legrace říkáme, dvě aktivity,
v kterých jsou Češi skutečně dobří. Zároveň
jsem chtěl zachytit dobu na přelomu tisíciletí,
kdy mi z odstupu času připadá, že tak zvaně
„skončila legrace“. Tedy napsat hru, která
půjde stejně jako celá devadesátá léta od
smíchu k tragédii, a navíc bude mít stavbu
jako alkoholikův „kvartál“: abstinence
a zdrženlivost, euforie z malého množství,
inspirace a pocit všemohoucnosti, opilost
a nemožnost artikulace, agresivita a destrukce,
halucinace, hospitalizace, detox. A tak stále
dokola. A navíc ještě to musí být sranda.

PŘEDSTAVENÍ NENÍ VHODNÉ PRO
DIVÁKY MLADŠÍ 15 LET!
autor: Petr Zelenka
režie: Aleš Dvořák
scéna, světelný design: Aleš Dvořák
stavba: Jaroslav Dvořák, Vlastimil Doležal
zvuk, hudební kompilace: Jan Fikejz
technika: Jiří Pečenka
text sleduje: Luboslava Půlpánová
grafika: Andrea Moličová
hrají: Michal Dvořák, Josef Havel,
Josef Jan Kopecký (j.h.), Eva Fuksová
Andrea Moličová, Alena Vrbová

pátek 6. 11. od 19:00 hodin
POPEL A PÁLENKA

Náchodská divadelní scéna
Vynikající černá komedie současného
finského autora se odehrává v dnešních
Helsinkách v jedné trochu pomatené,
typické rodině. Svérázná vdova
se rozhodne, že si urnu s popelem svého
zesnulého manžela odnese ze hřbitova
domů, což vnukne jejím potomkům
nápad, jak se zmocnit ne zrovna malého
dědictví.
autor: Bengt Ahlfors
překlad: František Frölich
režie: Ludmila Šmídová
nápověda a inspice: Jitka Mallátová
hrají: Ludmila Šmídová,
Renáta Klicperová,
Mirka Schmidtová, Zdeněk Zelený,
Roman Odvářka, Monika Jelínková,
Petr Dudáček, alt. Miloš Malý
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

VÝSTAVA
OBŘÍ POLSKÉ MODELY
STŘÍDAJÍ MINIMODELÁŘI

VERNISÁŽ
V PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ
OD 15 HODIN

Výstava minimodelů mapuje současný
fenomén, který se zrodil v Čechách
před deseti lety!
Na vernisáž je vstupné zdarma.
Těšit se můžete na průřez celou historií Minimodelů, od základních krabičkových modelů až k těm nejpropracovanějším. Modely budou v MPM poprvé vystaveny formou dioramat..
Poprvé se představí autorsky jednotlivci z celé ČR. Například František
Kováčik, Lubomír Blichár, Michal Rozínek, Ivan Chmela, dále modeláři Jiří
Abel, František Běhounek, Karel Vlásek, Kamil Štol, Vlasta Pojman.
K vidění budou unikáty v měřítku
menším než 1:100.

SOUTĚŽ

K výstavě Minimodelů jsme za podpory časopisu ABC připravili soutěž.
Není omezená věkem ani šikovností
ručiček. V soutěži si můžete změřit
s ostatními jiné dovednosti. Hodnotí se
nápad, vtip a odvaha. Jak se zapojit?
Vše na www.mpmpm.cz
Pondělí 7. 9. 2015 od 9 do 17 hodin

VSTUP ZDARMA

V tento den máme otevřeno zdarma.
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Začínáme 16. září 2015
Každou středu od 14:00 do 15:30 hodin. Děti se naučí vystřihovat, stavět
papírové modely a mnoho dalšího.
Tvoříme objekty z lepenky, vyzkoušíme různé papírové techniky (Kašírování, Quilling, Origami, CandyBag, Tea
Bag Folding, Fleurogami)
KROUŽEK BEZ VĚKOVÉHO OMEZENÍ !!

BB KAVÁRNA

U MUZEA PAPÍROVÝCH MODELŮ
Během léta otevřela nová kavárna
v přízemí Zeleného domečku. Oáza
klidu nabízí příjemné prostředí, které
svými nezaměnitelnými kresbami
dotvořil Jaroslav Soumar. Kavárna
startuje svůj celoroční provoz, otevírací dobu a nabídku pochutin sledujte na

www.facebook.com/pages/BB-Kavárna

LÉTO V MPM

Toulavá kamera má svůj sběratelský
deník se samolepkami.
(http://www.toulavydenik.cz/)
Zapojili jsme se, MPM má samolepku.
Během měsíce srpna jsme díky sponzorskému daru firmy Agglu začali
návštěvníkům rozdávat malý dáreklepidlo
ke
každé
vstupence.
(www.agglu.sk)
Nově nás propaguje autocamping Rozkoš a Brodský.
Den s Toulavým baťohem byla největší
letní akce MPM. Ve spolupráci
s Brankou o.p.s. jsme, věřím, přispěli k
povědomí o Kladském pomezí a především o projektu Toulavý baťoh
(www.toulavybatoh.cz). MPM v tento
den navštívilo přes 150 lidí.

Letošní horké léto přálo více koupání.
Navštěvovali nás ve větší míře než
v loňském roce tábory. V červnu se
výrazně snížila návštěvnost školních
skupin, v letních měsících nás méně
než vloni navštěvovaly rodiny. Naší
návštěvnicky nejpočetnější skupinou
se stal muž ve středním nebo
důchodovém věku spolu s jedním
dítětem, často věkem do 6 let. Z reakcí
návštěvníků lze usuzovat, že výrazný
vliv na naši návštěvnost mělo nemalé
zvýšení vstupného ve vedlejším muzeu
Merkur. Věřím, že brzy budeme
schopni reagovat na změnu cílové
návštěvnické skupiny a spolu s
vedlejší BB kavárnou nabídneme
všem, bez rozdílu věku, zajímavé
prostředí pro odpočinek i zábavu.
K 16. 8. přišlo do MPM zhruba 7000
návštěvnı́ků
.
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
MYSTERY SHOPPING
ČESKÉHO SYSTÉMU KVALITY SLUŽEB

Odpovídal náhodně vybraný vzorek
34 lidí. Odpovědi jsme sbírali 14 dní,
podle klíče ze školení CSKS. Podle
výsledků návštěvníkům nejvíce vadí
vybavení zázemí provozovny, vzhled
propagačních materiálů a nejednotné
oblečení personálu. Jako silné stránky
návštěvníci ohodnotili ochotu, tedy
zákazník má pocit, že je vítán, důvěryhodnost, tedy vzbuzujeme u zákazníka
důvěru svým vystupováním a znalostmi a kladně byla hodnocena naše
empatie, schopnost naslouchat našim
zákazníkům. Mystery Shopping, který
se konal 27. 6. 2015, byl v celkovém
hodnocení popsán následovně: „Vše
bylo velmi dobře a přehledně značeno,
personál byl velmi ochotný a vstřícný.“
Podrobnější výsledek bude uveřejněn
v závěrečné zprávě za rok 2015.

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
Děti do 6 let zdarma

WWW.MPMPM.CZ

Martina Váňová

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

Program:
26. 9. 2015 10.00 hod Soutěž požárních družstev o putovní Svatováclavský pohár
20.00 hod Tradiční posvícenská zábava v kulturním domě v Suchém Dole
- hudba Cugrunt
27. 9. 2015 14.00 hod 4. ročník traktoriády pod bubnem
28. 9. 2015 9.00 hod Tradiční průvod od základní školy
s mší svatou v kapli Panny Marie Lurdské
Krojovaná dechová hudba Svárovanka ze Strážnice
– kapelník Tomáš Hanák
Akce se koná za každého počasí, areál na hřišti bude zastřešen. Za nepříznivého počasí se
akce uskuteční v kulturním domě v Suchém Dole
Všichni jste srdečně zváni.

František Nedvěd
s kapelou Tiebreak

24. 9. 2015
od 19 hodin

Jiráskovo divadlo

Hronov
vstupné 290 Kč a 260 Kč
Místa prodeje: Inf. centra Náchod,
Červený Kostelec, Police n. Met.,
Hronov, Tipsport Hronov.
Rezervace na tel. 731 579 373
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1. – 4. října 2015 ve výstavním areálu v Častolovicích
Co lze vidět na výstavě:
Ovoce: - jablka z výzkumného ústavu Holovousy a Střížovice, hrušky z výzkumného ústavu Litoměřice, ovoce z celých východních Čech, staré odrůdy
jablek pěstované našimi předky, šestnáct druhů melounů z Holic, kolekce jablek od velkopěstitelů, hroznové víno, kolekci ořechů z okresu Náchod,
Zelenina - ucelenou kolekci brambor z Havlíčkova Brodu a ze Zdobnice, košťáloviny a listovou zeleninu ze Šnakova, několik druhů zelí z Bolehoště,
dvanáct odrůd česneku, různé rarity a zajímavosti,
Květiny - jiřiny a jiřinky od pěstitelů z celých východních Čech, lilie, orchideje a mečíky, africké fialky od specializované organizace ČZS, chryzantémy
z Havlíčkova Brodu a Hlinska, květiny okrasné listem z Ústí n.O., begonie z Pardubic, květiny z dovozu z Holandska,,
Další expozice – bylinky z botanické zahrady Univerzity Karlovy z Hradce Králové,, dřevěný zahradní nábytek, skleníky z Litomyšle, vzorky chemické
ochrany na zahrádce od Cerea Pardubice, ukázku ze zahrádkářského muzea z Hradce Králové, keramika a broušené sklo se zahradní tematikou,
keramika v různých provedeních, houby pěstované ve sklepeních, ukázky zahrádkářské gastronomie,
Vystavovat budou organizace – Územní sdružení ČZS (Hradec Králové, Pardubice, Náchod, Jičín, Trutnov, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Rychnov n.Kn.),
myslivci z Častolovic, chovatelé z Týniště n.O., akvaristé, ornitologové, kaktusáři a včelaři z okresu Rychnov n.Kn. specializované organizace z celé ČR,,
Dále budou vystavovat závody a instituce - Isover Častolovice, Rojek Častolovice, pekárna Lično, Agrico Týniště n.Orl., výrobci nápojů potravin
z celých východních Čech, škola Nové Město n.Metují a Opočno, ZŠ Častolovice, , pivovar Náchod,
Tradiční věci: soutěž o nejlepší naaranžovanou misku s ovocem a zeleninou, naučný koutek, po celou dobu výstavy odborná poradna,
Doprovodný program: každý den různé hudební skupiny a orchestry, praktická ukázky aranžování květin, přednáška s besedou o pěstování ovoce na
našich zahrádkách, vystoupení mažoretek,
Výstavní plochy: zahrádkářský dům přízemí a 1. patro, budova sokolovny přízemí, 1. patro a předsálí, venkovní plocha, tři 30m hangáry, velký párty
stan, 3 desetimetrové stany, venkovní otevřená plochy,
Prodejní část: ovocné stromky a keře, květiny a okrasné stromky a keře, pomůcky a potřeby pro zahrádkáře, různá keramika a výrobky z přírodních
materiálů, upomínkové předměty, ovoce a zelenina, různé ošacení pro zahrádkáře, gastronomické ochutnávky a léčivé produkty, odborná literatura,
různé cukrovinky a ochutnávky, bohaté občerstvení
Výstava bude otevřena každý den od 09,00 hod. do 17,00 hod., v neděli do 16,00 hod. Parkoviště zdarma. Vstupné dospělí 80 Kč, důchodci, studenti,
ZTP 50 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1-4 děti) 170 Kč. Bližší informace na tel. 721 311 719

Police Symphony
Orchestra zahalí
zahradu broumovského
kláštera hudbou!

PSO a město Police nad Metují ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem
Kláštera Broumov vás zve na koncert. V neděli 13. 9. 2015 v 19:00 se klášterní zahrada
rozezní populární i vážnou hudbou v podání Police Symphony Orchestra. Třešničkou
na dortu celého večera budou zpěvačka Dasha a dirigent Martin Kumžák.
Vstupné je dobrovolné a část výtěžku z
koncertu poputuje na konto Nadace Hospital Broumov. V případě, že počasí nebude
koncertu pod hvězdami přát, bude nám v
zahradě k dipozici zastřešená koncertní
místnost “Dřevník”. Koncertem vás provede
Lucie Peterková.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
ve spolupráci s Knihovnou města Police nad Metují

PODZIMNÍ VÝSTAVA 2015
8. ročník

Ovoce  Zelenina  Domácí i zahradní květiny  Citrusy
Své výpěstky představí členové místní zahrádkářské organizace a jejich příznivci
včetně odborné organizace citrusářů. V jednání je i účast studentek – aranžérek
z Velkého Poříčí.
Výstava proběhne ve výstavních prostorách Pellyho domů v 2. patře
(učebna č. 306 a terasa):
čtvrtek - 24. 9. od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin
pátek - 25. 9. od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin
Součástí bude výstava dětských prací z 11. ročníku soutěže Kouzlíme
s květinou. Přijďte hlasovat o nejlepší dětské květinové aranžmá.
Srdečně zvou pořadatelé.

Ohlédnutí za
symfonickou sezónou
2014 - 2015 očima
hudebníků

Tóny našeho orchestru zazněly v poslední hudební sezóně opravdu v každém
ročním období. Když padalo listí, my jsme
Dvoru Králové nad Labem a Hostinnému
hráli k oslavám významných kulatých jubileí. Čas vánoční byl pro mnohé hráče utrpením aneb bez práce nejsou koláče! Pot, krev
a slzy se ale rázem proměnily v úsměvy na
tváři, když nám obecenstvo Kolárova divadla dopřálo v lednu 2015 nekonečný potlesk k našim pátým narozeninám.
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Hráli jsme v této sezóně nejen pro Vás,
ale i pro nás, a ostatně pro všechny i k tanci. Parket divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě praskal ve švech – zahrát i zatančit jsme
zvládli swing, polku, jazz, mazurku, pop i
balet. Z jara pak obecenstvo koncertů v Červeném Kostelci i Jičíně ochutnalo z našeho

repertoáru od každého žánru něco. Svěží
letní tóny rozezněly pražský letohrádek
Hvězda a diváci nám dopřáli poděkování
potleskem, jež máme stejně nejraději.
Chtěli bychom ale také říci tu věc všechno zlé snad pro něco dobré. Orchestr vzdal v této sezóně tisíceré díky panu
dirigentovi Miroslavu Srnovi a s novým
očekáváním uvítal taktovku hbitě mávajícího Josefa Javory, jemuž i nadále bude za
dirigentským pultem dělat společnost naše
Věra Vlčková.
Díky patří i vám všem, našim divákům
a věčným posluchačům! Těšíme se na viděnou při troše symfonie v klášterní zahradě
města Broumov.
hráči PSO

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 prezentuje výběr z rozsáhlé sbírky lidových podmaleb na skle, které shromáždilo
Regionální muzeum v Náchodě.

Celkem je na výstavě k vidění přes sedmdesát podmaleb, které reprezentují
historický vývoj podmalby, různé techniky
jejich výroby, jednotlivá výrobní střediska i
podmalby spojené s místními poutními místy. Zastoupeny jsou v prvé řadě podmalby
vyráběné v sousedním Kladsku, především
v Kaiserwalde, ale i podmalby z Domažlicka, Jablonecka či z Moravy. Představeny
jsou také různé techniky, jimiž byly podmalby vyhotovovány, jako jsou například
sklářské podmalby s brusem skla, podmalby se zrcadlovým pozadím, či i podmalby

Výtvarník, animátor, zvukař, kameraman,
střihač a režisér. To vše je v jedné osobě Jaroslav Nykl, který přes 40 let vymýšlí a lidově řečeno „na koleně“ vyrábí v domácím prostředí
krátké animované filmy. Jeho kreslené filmy se
účastnily mnoha festivalů u nás i v zahraničí např. v Koreji, Japonsku, USA, Kanadě, Španělsku, Lucembursku, na Maltě a v dalších evropských zemích. V r. 2012 získal Zlatý střevíček
- nejvyšší ocenění na Mezinárodním filmovém
festivalu ve Zlíně.
Společně se svou manželkou vydaly některé pohádkové příběhy knižně.

vytvořené technikou eglomiseé (rytina do s pověstí o Janu Žižkovi a zázračném houszlaté a stříbrné fólie). Výstava se také po- listovi. Výstava také zachycuje vývoj histokouší zachytit širokou a pestrou tematickou rického výzkumu dějin hradu i nejnovější
škálu motivů, počínaje vyobrazením Krista, archeologické poznatky. Ty, překvapivě řadí
přes rozsáhlou mariánskou tematiku, až po hrad Vlčinec do nečekaného kontextu s náztvárnění známých i méně známých světců. lezy z hory Ostaš, či archeologickými nálezy
Jako zajímavost lze zmínit unikátní votivní z Pellyho domů na náměstí v Polici n. M. Výobrázek z 18. století s Mariazellskou ma- stavu lze navštívit v rámci prohlídky stálé
donou, podmalbu polské provenience s vy- expozice Muzea města Police nad Metují
obrazením Panny Marie Čenstochovské, či v prvním patře benediktinského kláštera
vyobrazení na Policku populárního výjevu v Polici nad Metují denně mimo pondělky
do 30. září 2015 (9,00-12,00 a 13,00-16,30
vyhnání a nalezení sv. Jenovéfy.
Výstavu je možné navštívit Muzeum hod.)
Mgr. Jan Tůma
města Police nad Metují v prvním patře benediktinského kláštera. Výstava
bude otevřena do 30. září 2015.
Otevřeno denně mimo pondělky
SBĚRATELÉ POZOR !!!!
9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do
16,30 hod.
Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě
vetešnici,
sběratelé a hokynáři ze Lhoty,
Tajemství hradu Vlčinec
pořádaj
dne
10. 10. 2015 vod 8.00 hod.
Regionální muzeum v Náchodě zve návštěvníky na minivýna sále hostince, přeukrutně vohromnou
stavu nazvanou Tajemství hradu
sběratelskou burzu, na který bude možno
Vlčinec. Výstava představí návyměnit či zakoupit / a to je jennou istý/
vštěvníkům tento tajemný hrad,
skvosty nedozírnejch hodnot, anebo jen
který máme spojený především
tak vočumovat a pokecat s lidima
stejnejch zájmu.

Vítaný ste úplně šecky, kerý se kolem
starožitností a sběratelskejch artefaktů
jen malinko motáte a na kerý jen trochu
dejchlo to kouzlo, vlastnit něco ve sbírce.
Známky, fotky, militárie… medajle a dantesy , tou sou
vjeci skrze kerý rval bych si třá i pačesy.
Betlémy a starý sesle, to sou taky věcičky, pro kerý bych
leťal hnedle přes sjet třá i celičký.
Motóry a železnice a starý hrnce na plotě…to jediný
možu sehnat u Lidmanů ve Lhotě.

Stolky pro nabízející – zadarmo, vlezný taky žánný
…šecko jen pro ten pocit.
Vobčerstvení zajištěný
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85. Jiráskův Hronov skončil

Přinesl bohatou nabídku pořadů. Přinesl i zasloužené ocenění naší
Ivaně Richterové – Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla je považováno za
nejvyšší ocenění ochotníků v zemi,
udělované samotnými divadelními
amatéry. Udělují ho Občanská sdružení divadelních amatérů s celostátní
působností od roku 2002 a společně
oceňují osobnosti věnující se divadlu
za mimořádné zásluhy jednotlivců o
amatérské divadlo, a to nezávisle na
Ceně Ministerstva kultury České republiky.

Ivana Richterová je jménem i
svojí podstatou spojena s divadlem
od dětství. Kdo jen trošku sleduje
kulturně společenský život ve městě,
Ivanku zná, vnímá a setkává se s ní.
Často. I v důchodovém věku je aktivní
herečkou, režisérkou, pokladní, organizátorkou, pomocnou silou… Prostě
jsme rádi, že Ivanku máme! Těšíme se
z jejího nadšení, ochoty, obětavosti.
Blahopřejeme a přejeme především
zdraví, aby mohla i nadále naplňovat
své sny a přání a nám být ku pomoci.
Ida Jenková

KDO BYLA PANNA MARIE

neplodné a z toho důvodu jeruzalémští
kněží jedno dne odmítli přijmout oběti,
které přinesli do chrámu. Hluboce ponížený
Jáchym odešel do pouště, kde se čtyřicet
dní postil a modlil k Bohu. Pak se mu zjevil
anděl a oznámil mu, že jeho modlitby byly
vyslyšeny, a slíbil jim narození dítěte. Ve
vysokém věku se jim pak narodila dcera,
které dali jméno Marie.

Panna Marie je v církevní tradici Matkou
Ježíše Krista a zmiňují se o ní všechna
evangelia i Skutky apoštolů. Jiné dobové
prameny však Marii nezmiňují. Podle
dostupných pramenů je pravděpodobné, že
se stala matkou ve velmi mladém věku, snad
již ve 13 letech. Samotný Nový zákon příliš
mnoho informací o jejím životě neposkytuje.
Katolická i pravoslavná tradice vychází
z ústního podání, ze svědectví církevních
otců a z výkladu Bible.

O Mariině narození ani o jejich rodičích
se evangelia nezmiňují. Pouze Jakubovo
protoevangelium ze 2. století, jehož
autorství je připisováno Jakubu Alfeovi,
a které je církevní tradicí považováno za
apokryf. Zde se popisuje Mariino dětství
a uvádí jména jejich rodičů – otec Jáchym
(Joachim – „příprava na Pána“) a Anna
(„milostná, laskavá). Jáchym a Anna dělili
výtěžek svého hospodářství spravedlivě
mezi jeruzalémský chrám, pomoc chudým
a vlastní potřeby. Byli však považováni za
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Marie bydlela se svými rodiči v Nazaretě
a byla zasnoubena Josefovi z Nazaretu,
který pocházel stejně jako ona z rodu
židovského krále Davida. Byla příbuznou
Alžběty, jež pocházela z rodu Áronova. Když
byla Alžběta v 6. měsíci těhotenství, zjevil
se Marii archanděl Gabriel a oznámil ji, že
se stane matkou zaslíbeného Mesiáše a
přitom zůstane Pannou. Marie se podrobila
Boží vůli a vydala se na dlouhou cestu
za těhotnou Alžbětou. Po třech měsících
se vrátila do Nazaretu. Zatím se jejímu
snoubenci Josefovi ve snu zjevil anděl, který
mu řekl, aby Marii přijal za svou manželku
a že dítě, které bylo počato, je z Ducha
svatého. Josef ji tedy přijal navzdory tomu,
že byla těhotná.

Když císař Augustus vydal výnos o
sčítání lidu, vypravil se Josef s Marií do
svého rodného města Betléma, aby se
tam dal zapsat. Město však bylo tak plné,
že již nenašli ubytování v hostinci a byli
nuceni přenocovat v chlévě, kde také Marie
porodila dítě – Ježíše. Následuje přinesení
Ježíše do chrámu, útěk do Egypta, když
král Herodes usiloval o Ježíšův život, a
posléze návrat do Jeruzaléma. Marie je
pak zmiňována při počátcích Ježíšova
veřejného působení – při svatbě v galilejské
vesnici Kana, kde došlo víno a Ježíš činí
svůj první zázrak, když proměňuje vodu
ve víno. Marie provází Ježíše i na jeho
poslední cestě ke golgotskému kříži.
Poslední zmínka o Marii v bibli pochází z
popisu očekávání slíbeného Ducha svatého,
kdy se s apoštoly modlila po Ježíšově
nanebevstoupení. Její smrt a nanebevzetí
Nový zákon nezaznamenává.
Na počátku křesťanství nebyl vztah

věřících k Ježíšově matce mimořádný. Úcta
k ní začala narůstat od 5. století, kdy byla
církví prohlášena za Matku boží a poté i
za svatou Pannu. Čistota Marie – a podle
církevní nauky její neporušené panenství
při početí, po početí i po narození Ježíše
– tvořila protiklad k hříšnosti Evy, která
podle bible v ráji zhřešila, když porušila
boží příkaz a navedena hadem utrhla ovoce
ze stromu poznání. Panna Maria bývá někdy
označována za „druhou Evu“, míněno jako
dokonalou, bez hříchu.

Katolická církev vytvořila v průběhu
staletí celou řadu mariánských svátků a
slavností, souvisejících s Mariiným životem,
ale i s následujícími zjeveními. Panna Maria
se v této církvi těší mimořádné úctě a
zaujímá první místo v řadě mezi ostatními
světci.

Polická farnost prožívala významnou
církevní slavnost 15. srpna v den zasvěcení
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Tuto slavnost oslavila společně s celým
městem, tradiční poutí. Svátek vychází
z víry, že Marie byla uchráněna hříchu jak
osobního, tak prvotního, nezemřela jako
ostatní lidé, ale byla vzata do nebe i se svým
tělem.

V tomto měsíci si připomínáme
dva mariánské svátky. 8. září je svátek
Narození Panny Marie (odvozuje se od
data vysvěcení baziliky zasvěcené Panně
Marii v Jeruzalémě, kde podle tradice stával
její rodný dům), 15. září je pak svátek
Panny Marie Bolestné (církev stanovila
sedm bolestí, kterými Marie trpěla od
proroctví Simeona v chrámu, který jí 40.
den po narození Ježíše předpověděl těžkou
budoucnost Božího syna až po bolest při
Ježíšově pohřbu – sedm je v biblické řeči
magické číslo a znamená plnost).

Literatura:
SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok
se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 1997
MOTLOVÁ, Milada. Český rok od jara do zimy. Fortuna Libri, Praha, 2010

František Janeček

KALENDÁRIUM

ZÁŘÍ – z Valašského kalendáře

Září je devátý měsíc gregoriánského
kalendáře a má 30 dní. Podle římského kalendáře to byl sedmý měsíc před reformou
kalendáře, proto byl jeho název september.
Český název si lidé většinou spojují se slovem „zářit“, ve skutečnosti však název pochází od výrazu“zařijen“ čili „malý říjen“, jak
jsme to mohli sledovat v případě června a
července. Někdy se dává do souvislosti se
spojením „za řuje“, tj. říje, protože koncem
měsíce začíná podzimní říje jelenů. Latinský název September převzalo mnoho jazyků. Kolem 23. září začíná na severní polokouli podzim (podzimní rovnodennost).
V září začíná období podzimní sklizně.
Kromě ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici
českých zemích odehrávají v tomto měsíci
tzv. sklizňové slavnosti - vinobraní, dočesná
nebo pro jižní Čechy typická konopická.
28. září je den sv. Václava. Dnes den
státního svátku, do nedávné minulosti den,
kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z
letních pastvin do vsí k přezimování. V některých oblastech také končila roční služba
čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři na příští rok.
Co se týče počasí, jedna z pranostik praví, že začátek tohoto měsíce přináší lidem i
hovadí zlé páry a mlhy. Dne ubývá v září o 1
hodinu 47 minut. Délka dne je 13 hodin 27
minut až 11 hodin 40 minut.

•

•

•
•

•
•

Vzpomeňme si:

• 1. září 1600 – zemřel český renesanční
přírodovědec a lékař Tadeáš Hájek
z Hájku, největší český vědec 16. století
(* 1. prosince 1525)
• 2. září 1347 – Karel IV. byl na Pražském
hradě korunován českým králem
• 3. září 1948 – v Sezimově Ústí zemřel
Edvard
Beneš,
československý
prezident (* 28. května 1884)
• 4. září 1847 – zemřel František
Vladislav
Hek,
český
buditel
a spisovatel, předobraz Jiráskovy
literární postavy F. L. Věka (* 11. dubna
1769)
• 5. září 1829 – v Praze s narodil Josef
Václav Frič, český politik, básník a
publicista († 14. říjen 1890)
• 6. září 2000 – zemřel Jiří Sovák, český
herec (* 27. prosince 1920)
• 7. září 1899 – zemřela v Praze Karolina
Světlá, česká spisovatelka (* 24. února
1830)
• 8. září 1841 – narodil se Antonín
Dvořák, český hudební skladatel
(† 1. května 1904)
• 9. září 1912 – zemřel v Domažlicích
Jaroslav Vrchlický, český básník,
dramatik, prozaik a překladatel (* 17.
února 1853)
• 10. září 1382 – zemřel Ludvík I. Veliký,
polský a uherský král (* 1326)
• 11. září 2001 – teroristické útoky
v USA, které odstartovaly tzv. válku proti
terorismu
• 12. září 1688 – v Červeném Hrádku

•

•
•

u Chomutova se narodil Ferdinand
Maxmilián Brokoff, český sochař a
řezbář († 8. března 1731)
13. září 1868 – v Počátkách u
Pelhřimova se narodil Otokar Březina,
český básník, vlastním jménem Václav
Jebavý († 25. března 1929)
14. září 1937 – zemřel Tomáš Garrigue
Masaryk, český filosof, politik a první
československý prezident (* 7. března
1850)
15. září 1976 – zemřel Josef Sudek,
jeden z nejvýznamnějších českých
fotografů 20. století (* 17. března 1896)
16. září 1871 – zemřel v Praze Jan
Erazim Vocel, český romantický básník,
dramatik, zakladatel české archeologie
jako vědního odvětví, kulturní historik a
národní buditel (* 23. srpna 1803)
17. září 1910 – v Praze se narodil
František Hrubín, český básník a
dramatik († 1. března 1971)
18. září 1897 – Společnost Elektrické
podniky král. hlavního města Prahy
(předchůdce dnešního Dopravního
podniku hl. m. Prahy) zahájila provoz
elektrické tramvaje
19. září 1922 – v Kopřivnici se narodil
Emil Zátopek, český atlet, čtyřnásobný
olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu
(† 21. listopadu 2000)
20. září 1979 – zemřel Ludvík Svoboda,
československý generál a prezident
(* 25. listopadu 1895)
21. září 1860 – zemřel ve Frankfurtu
nad Mohanem Arthur Schopenhauer,
německý filosof (* 1788)

• 22. září 1970 – zemřel Vojtěch Jarník,
český matematik (* 22. prosince 1897)
• 23. září 1901 – v Praze na Žižkově se
narodil Jaroslav Seifert, český básník
a nositel Nobelovy ceny za literaturu
(† 10. ledna 1986)
• 24. září 1735 – zemřel v Kutné Hoře
Petr Brandl, český barokní malíř (* 24.
října 1668)
• 25. září 1906 – jako dítě chudého
krejčího ze Žižkova se narodil Jaroslav
Ježek, hudební skladatel († 1. ledna
1942)
• 26. září 1899 – narodil se George
Gershwin, americký hudební skladatel
tvořící v první polovině 20. století (†11.
července 1937)
• 27. září 1941 – zastupujícím říšským
protektorem v Čechách a na Moravě byl
jmenován generál SS a policie Reinhard
Heydrich
• 28. září 1929 – u příležitosti výročí
smrti svatého Václava byla stavebně
dokončena a otevřena katedrála
svatého Víta, Václava a Vojtěcha na
Pražském hradě
• 29. září 1938 – byla podepsána
mnichovská
dohoda,
v
níž
bylo rozhodnuto o podstoupení
československého pohraničí Německu,
Polsku a Maďarsku
• 30. září 1938 – československá vláda
přijala mnichovský diktát a postoupila
území včetně Sudet Třetí říši
Vybral F. Janeček
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Železnice Choceň - Broumov – 140 let – 1. část

Mimořádná událost, která v 19. století významně zasáhla do života celého našeho regionu by se zapomenout neměla – 25. července
roku 1875 byl slavnostně zahájen provoz na
železniční trati z Chocně do Broumova. V článku si připomeneme co tomu předcházelo, pokusíme se vysvětlit, proč není nádraží přímo
v Polici. Je to také svým způsobem doplnění
článku pana Františka Janečka z červencového
čísla, jehož citace Dr. Stanislava Brandejse je
(zejména v otázce nevhodné polohy polického
nádraží, jakkoli ještě dnes kritizovaná) velice
ošidná, protože Dr. Brandejs zde používá argumenty typu „jedna paní povídala“. Jinak je
poznámka p. Janečka o stavu polického nádraží velice trefná, což mohu sám odpřísáhnout,
protože čekárna je přesně v té samé podobě,
jaká byla před 60 lety, kdy jsem začal dojíždět
do Nového Města n. M. do školy.
V průběhu let 18. století bylo již víc než
zřejmé, že modernizaci hospodářství významně slouží nejen zdokonalování výrobních procesů, ale také výkonnější dopravní soustava,
která se stala jedním z charakteristických znaků anglické průmyslové revoluce. Ze začátku
to byla pochopitelně levná doprava po vodě.
Dne 26. 7. 1803 je však uvedena do provozu
i první dopravní tepna po souši – „dráha železná“ (railway, railroad), prozatím jen tažená
koňmi. Dne 27. 9. 1825 je konečně otevřen
provoz i na první veřejné parní železnici mezi
Darlingtonem a Stocktonem, sloužící již také
osobní přepravě. Stephensonova »Locomotion« zde byla nasazena jako první parní lokomotiva v běžném denním provozu a dosahovala tehdy „závratné“ rychlosti 15 km za hodinu;
dokázala však po této trati protáhnout i vlak o
celkové hmotnosti 90 tun – rázem tím padly
poslední pochyby o praktické upotřebitelnosti
parních lokomotiv.
Průmyslově vyspělá Anglie se tak v krátkosti stala kolébkou železnic, které si rychle
razily cestu do těch zemí, které si zavčas uvědomily obrovský význam nového vynálezu.
Rakousko sice mělo evropský primát se zavedením železnice, protože již roku 1807 navrhl profesor pražské polytechniky Gerstner
vybudování železnice z Českých Budějovic do
Lince. Byl to první železniční projekt na evropském kontinentě, který byl nákladem 1,6 milionu zlatých realizován roku 1832. Byla to však
pouze dráha koněspřežná. S uplatněním parostrojních železnic však Rakousko neúměrně
dlouho váhalo.
Až 4. března roku 1836 se konečně podařilo Soukromé akciové společnosti, v jejímž
čele byl bankovní dům Salomona Meyera Rothschilda, získat výhradní privilegium, platné
50 let, ke stavbě první rakouské parostrojní
železnice. Trasa železnice, později pojmenované „Severní dráha císaře Ferdinanda“ (Kaiser
Ferdinand Nord Bahn; KFNB), měla vést z Vídně přes Bohumín do města Bochnia v západní
Haliči a měla mít i odbočky do Brna, Olomouce a Opavy. Již roku 1838 byl zahájen provoz
na prvním, 18 km dlouhém úseku z Vídně do
Wagramu, úsek do Břeclavi byl pro osobní
přepravu otevřen v červnu roku 1839, o měsíc
později dále do Brna. Roku 1841 trať pokračovala do Přerova, ve stejném roce byla otevřena
i odbočka do Olomouce. Hlavní trať do Bohumína však byla dokončena až roku 1847.
Zaostávání Rakouska ve výstavbě železnic
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se však dostávalo do stále příkřejších rozporů
s potřebami země. Rakouské podnikatelské a
obchodní kruhy se neustále domáhaly radikálních změn, politické, strategické a hospodářské zájmy země si vynucovaly neodkladnou změnu. Koncem 30. let 19. století již bylo
v Evropě v provozu přibližně 2.900 km tratí.
Na Rakousko z toho však připadalo pouhých
473 km, z toho ale celé dvě třetiny tvořily
dráhy pouze s koňským potahem. V prosinci
1841 byl proto konečně vydán výnos o zřízení
generálního ředitelství státních rakouských
drah, které se mělo ujmout zpracování projektů hlavních železničních spojnic. Mezi nimi
zaujímala jedno z předních významných míst
i důležitá spojnice Vídeň – Praha. Dne 3. srpna roku 1842 vydal císař Ferdinand V. výnos,
kterým nařizoval zahájení stavby olomoucko
– pražské „Severní státní dráhy“ ještě v tomto
roce; provoz na této vůbec první parostrojní
železnici Čech, na úseku Praha – Česká Třebová byl slavnostně zahájen již dne 20. srpna
1845, kdy na nové nádraží Praha–střed přijel
první vlak. Pravidelná osobní doprava byla zahájena dnem 1. září, nákladní ode dne 1. prosince. Dráha navazovala v Olomouci na odbočku Severní dráhy Ferdinandovy, čímž bylo
dosaženo spojení Prahy s Vídní. Odtud dále
navazovala na železnici vedoucí přes Štýrský
Hradec až do Terstu.
V posledním dnu roku 1854 byla podepsána smlouva o prodeji všech rakouských státních železnic a jejich vlastníkem se tehdy stala
„Společnost státní dráhy“ (Staateisenbahn
Gesellschaft; StEG), finančně krytá francouzským peněžním ústavem „Crédit mobiliére“.
Tento rozpad rakouské železniční politiky se
následně stal impulsem pro prudký vzrůst
soukromých železničních společností. To
mimo jiné také vedlo k vydání stavebního povolení (1856) ke stavbě „Jiho–severoněmecké
spojovací dráhy“ (Süd–Nord Deutsche Verbindungsbahn; dále SNDVB) z Pardubic do Hradce Králové, Josefova, a dále do Liberce a pruského Seidenbergu (dnes Zawidów/PL), na níž
byl zahájen provoz dnem 4. 11. 1857. K této
trati byla později postavena odbočka z Josefova do České Skalice, Starkoče, Červeného Kostelce, Malých Svatoňovic a dále až do Liebau
v pruském Slezsku (dnes Lubawka/PL). Tato
železnice, usnadňující dopravu svatoňovického uhlí do vnitrozemí, kterou postavily firmy
bratři Kleinové a Vojtěch Lanna nákladem
1 792 495 zlatých, nás již zajímá více. Provoz
na ní byl slavnostně zahájen dne 1. května
1859 a bylo to fakticky první železniční spojení našeho regionu až do Prahy (s přesedáním
na trať Severní státní dráhy v Pardubicích).
Nejbližší nádraží bylo pro polické sousedy sice
poněkud z ruky, až v České Skalici nebo v Josefově, proto byl k vlaku vypravován dostavník,
který měl své obvyklé stanoviště u hostince
„U zlatého kříže“ v Kostelní ulici (čp. 4). Na
nádraží v Červeném Kostelci se z polického
poštovního úřadu později dopravovaly i dvakrát denně poštovní zásilky, chodil sem pěšky
z Hronova i Alois Jirásek, když studoval na
gymnáziu v Hradci Králové. Ve Starkoči byla
sice jedna z nádražních budov označena jako
»Nachod«, ale pro svou nevýhodnou polohu
sloužila tato stanice většinou jen pro nákladní
dopravu.
Rok 1856 již také přinesl první zmínky

o plánovaných železničních tratích v našem
nejbližším okolí. Tento rok totiž předložilo
Prusko návrh na stavbu hlavní trati z Berlína
do Zhořelce (Görlitz), přičemž jedna z jejích
peážních tratí z Jelení Hory (Hirschberg) do
Kladska měla protínat i Broumovský výběžek (peáž = vnitrostátní železniční doprava
přes území jiného státu). V té době byl rovněž
vypracován návrh trati Štětín – Svídnice, z jejíž peážní trati v úseku Starostín – Broumov
měla odbočovat trať do Chocně. Pruské snahy
o dopravní spojení s Rakouskem byly navíc
posíleny dalším návrhem železnice z Waldenburgu (Wałbrzych/PL) do Chocně, kterou by
v Náchodě křižovala trať z pruského Neurode
(Nowa Ruda/PL) do Josefova (s připojením
na trať SNDVB). Je zřejmé, že tyto atraktivní
pruské návrhy uvítali především průmyslníci
na obou stranách státních hranic, kterým stále
dražší a zároveň pomalé formanské přepravy
snižovaly míru vlastních zisků. Vídeňská vláda však žádný z těchto návrhů nepodpořila. Je
dost pravděpodobné, že zde jednu z hlavních
rolí sehrál odpor českých uhelných společností proti dovozu levnějšího waldenburgského a
hornoslezského uhlí. Zamítavé stanovisko Vídně, opírající se také o dobrozdání pražského
místodržitelství, že „zamýšlená dráha by uspokojovala jen potřeby hospodářsky nevýznamné
pomezní oblasti“, Prusko označilo „k ráně pod
pás“ a znovu pohřbilo všechny naděje na rozvoj průmyslu a rychlé oživení hospodářského
života v tomto kraji. Musela to vyřešit až prusko–rakouská válka, která vypukla roku 1866.
„Pražský mír“, uzavřený dne 23. 8. 1866 v
hotelu „U modré hvězdy“ potvrdil porážku Rakouska jak vojenskou, tak i politickou. Celý kapitulační akt se mimo jiné promítl i do železniční oblasti. Rakousko se muselo bez výjimky
podrobit všem požadavkům vítěze na vybudování prusko – rakouských železničních spojnic
na Frýdlandsku, Broumovsku, Náchodsku a Lichkovsku. Vnucenou revizi koncepce dopravní politiky nakonec musela uznat i rakouská
vláda; rovněž rakouský generální štáb označil
nedocenění významu železnice za jednu z příčin své katastrofální porážky. Císaři Františkovi Josefovi I. nakonec nezbylo než přiznat
dlouhodobé koncepční omyly, které vyústily
v zanedbávání výstavby železnic, podmiňující
obranu vlasti i její hospodářský rozmach.
Obraťme se nyní k tomu období, která nás
zajímá především – k počátkům vlastní trati
z Chocně do Broumova. Protokolem, podepsaným dne 27. 8. 1866, vyslovila vídeňská
vláda souhlas s postavením pruské trati z Jelení Hory do Kladska, protínající Broumovsko.
Jejím výhradním vlastníkem i provozovatelem
se měl stát koncesionář, schválený pruskou
vládou. Z této nové peážní spojnice měla odbočovat i dráha do českého vnitrozemí. K nečekanému zvratu však došlo již v říjnu: pruská vláda, navzdory předchozím požadavkům
sdělila, že koncese bude udělena pouze tomu
žadateli, který tuto trať povede výhradně po
pruském území! Tato zpráva vyvolala velké
zklamání u českých průmyslníků, ne však na
dlouho. Iniciativy se záhy chopil broumovský
textilní podnikatel Josef Schroll, který roku
1868 svolal jednání o zřízení společných rakousko–pruských celnic na železnici, kterou
mínil z Pruska do Čech sám vybudovat. Krátce po podání Schrollovy žádosti o přiznání

koncese pro výstavbu železnice západním
podhůřím Orlických hor do Pruska podal
podobnou žádost i majitel panství Opočno,
kníže Jan Colloredo–Mansfeld. Oba dva nakonec své síly spojili, do společně založeného
konsorcia dále mj. vstoupili i kníže Ferdinand
Kinský z Heřmanova Městce, tiskař Theodor
Böhm z Nového Města, rychnovský hrabě
Hanuš Kolowrat, hrabě z Bubna z Doudleb n.
O. a novoměstský starosta Arnošt Vaněček.
Toto konsorcium zadalo expertízu uvažované
nové trati odborníkům z Vratislavsko–svídnické dráhy (Breslau–Schweidnitz Eisenbahn
Gesselschaft; BSEG), přičemž společnosti nabídli i finanční spoluúčast na novém podniku.
Předběžná studie pruských odborníků, která
se současně stala podkladem k upřesněné žádosti o koncesi, předpokládala, že těžiště nové
železniční sítě, stručně řečeno, měla vytvořit
osa Pohoří u Opočna – Náchod, větvící se za
Policí (asi někde v místech dnešního sídliště)
do dvou směrů: jednak k České Metuji a dále
k Vernéřovicům a přes Friedland do Waldenburgu, jednak přes pohoří Stěny do Broumova. Na jihu potom do drah přes Solnici do Ústí
nad Orlicí a přes Jelení do Chocně. Hlavní síť
měly doplňovat větve ze Střední Stěnavy (Mittelsteine, dnes Ścinawka Średnia/PL) do Starostína, z Vysokova do České Skalice a z Nového Města do Josefova.
Josef Schroll ani kníže Colloredo–Mansfeld
však novou železniční trať nakonec nevybudovali. Netušili, že se stali obětí zákulisního komplotu velkých železničních společností, zcela
jim uniklo, že akcionáři vratislavsko–svídnické dráhy, jejíž experti jim návrh nové trati vypracovali, se mezitím také stali spoluvlastníky
svídnicko–freiburgské železnice. Tím vznikla
jedna z nejmocnějších železničních společností (BSFEG) v celém Prusku, mezitím pruskou vládou zmocněná prodloužit své tratě do
Čech, Štětína a Pomoří. Bylo jen logické, že
hledala vlivného partnera v Čechách a našla
ho pochopitelně právě v kapitálově silné Společnosti státní dráhy (StEG). Obě společnosti
dne 9. 1. 1869 uzavřely víceméně tajnou dohodu o společném prosazování „vyšších zájmů“.
StEG vycítila příležitost a okamžitě jednala.
Se smlouvou s BSFEG v kapse nabídla společnosti SNDVB stavbu spojky Vysokov – Starkoč
k její trati na své vlastní náklady. Tyto smlouvy, k tomu nabídka stavby dráhy bez státní
záruky a již vypracované podrobné plány a
rozpočty také sehrály hlavní roli v přezkumném komisionelním řízení všech podaných
nabídek: dne 16. 6. 1872 „dostal zelenou“
právě projekt StEG! Schroll se proti tomuto
rozhodnutí bránil zuby nehty, hrozil tiskovou
kampaní a peticemi, nohy mu však nakonec
podtrhl představený konsorcia kníže Colloredo–Mansfeld. Dne 16. 7. 1872 žádost o udělení
koncese, „v zájmu říše a země, pro rychlé zřízení železnice“, v celém rozsahu odvolal a konsorcium „po uvážení celé záležitosti rozpustil“…
StEG vyhrála snadněji, než sama očekávala. Dne 25. 7. 1872 podepsala příslušné
protokoly a již 14. září téhož roku obdržela
koncesi k výstavbě trati z Chocně přes Meziměstí k říšské hranici u Otovic a u Starostína
a pro spojku Vysokov – Starkoč k Josefovsko–
libavské dráze SNDVB. Hlavní větev železnice
měla být otevřena do tří let. Správní rada StEG,
v jejímž čele tehdy stál hrabě Mario Vodioner,
pověřila vydáním 75.000 kusů prioritních
akcií s hodnotou 200 zlatých vídeňský ústav

„Credit–Anstalt“, přičemž celou akci finančně
kryla Darmstadtská banka. Stavba mohla začít. Zkušená vídeňská stavební firma Hügel
& Sager, které byla stavba celé trati svěřena,
zahájila práce na první sekci z Chocně do
Bohdašína již 2. května 1873, na zbytku trati
19. prosince téhož roku. Stavebním ředitelem
se stal pofrancouzštělý Polák August de Serrés, stavebními inženýry Thon a Müller. Stavba
železnice byla tehdy obrovskou příležitostí vítaného zaměstnání pro celý kraj; pro pomocné
práce byli najímáni místní lidé a majitelé koňských potahů z okolních vesnic měli téměř neomezenou možnost výdělku. Alois Jirásek ve
svých „Pamětech“ vzpomíná, jak „hlučno a živo
bylo na stavbě, podél rostoucí trati a také v Hronově. Mnoho cizích lidí tudy procházelo, tu se
střídalo i usadilo, inženýrů, stavitelů, partafírů,
markytánův a dělníkův… Tenkráte sotvakdo u
nás nadál se, jaké veliké, převratné změny způsobí železné koleje, které porušily »Padol« a její
lány, které vedly dále lukami podél Medhuje
k Bezděkovu, pro které provrtali šedou skálu
pod Petrovicemi. Tam se vyhnuli městu Polici.
Slýchal jsem, že se Poličtí tenkráte proti dráze
ohradili, že ji nechtěli. Nevím, je-li je to pravda.
Tiché podhorské město zůstalo stranou železnice, a tudíž beze změny: tím také utěšené údolí
Petrovic k němu vedoucí mezi skalami a lesnatými stráněmi zůstalo nedotčeno“…
Společnost StEG zřídila v Borohrádku
vlastní pilu na výrobu stavebního dřeva a
pražců (a jejich impregnaci). Pro přepravu zeminy, kamene a ostatního materiálu byla v trase budoucí dráhy položena úzkokolejná dráha
po které jezdilo 7 malých lokomotiv. Rozběh
prací na jaře 1874 byl sice narušen hrozbou
stávky dělníků, kteří si stěžovali na šizení na
mzdách a na lichvu kantýnských, ale rázný

Serrésův zákrok, kterým si na stavební firmě
vynutil okamžité propuštění jednoho políra
a dvou kantýnských, představoval účinné varování. Na stavbě trati také působili dozorčí
inženýři, kteří byli oprávněni ze zjištěných nedostatků vyvozovat okamžité závěry. Protože
se nikdy nevědělo, kde se znenadání objeví,
nebylo radno si s porušováním stavebních
norem vůbec zahrávat. Zvláště náročné úseky,
stavebně i finančně, byly v části Borohrádek
– Týniště, kde trať procházela bažinatým úsekem (u Tiché Orlice a Albrechtic – zde došlo k
překročení nákladů o 97.000 zl.), v úseku mezi
Vysokovem, Václavicemi a Starkočí (tady geologicky nedostatečně prozkoumaný terén způsobil až čtyřměsíční zpoždění prací a navýšení
plánovaných nákladů o 126.500 zl.) a rovněž
mezi Českou Metují a Březovou. Na tomto úseku bylo nutno vykonat rozsáhlé zemní práce
a plánované stavební náklady byly překročeny
o 187.000 zlatých. Na dochovaných fotografiích, dokumentujících zemní práce ve skalním
zářezu u Dědova, lze spatřit desítky dělníků
s krumpáči; pro ně byla postavena nedaleko
odtud pod budoucím nádražím v České Metuji i prostá dřevěná kantýna – „bouda“. Dnešní
hotel „Bouda“ stojí na místě této dávné stravovny. Stavba železničního tunelu pod Petrovicemi byla zahájena dne 26. července 1873,
kdy zde byl postaven přístřešek pro italské
dělníky. Polický kaplan P. Cyril Kaněra uvádí:
„Podnikatelstvo pronajalo stavbu tunelu pod
Petrovicemi Antonínu Bartolleti z Brescie za
240.000 zlatých. Dne 31. července 1873 učiněn
první začátek na kopání díry pro tunel. Zároveň
začali Dr. Bedřich Prez a Jos. Giovanini u petrovického mostu regulovati běh řeky Metujky.“
Pokračování příště …

Miroslav Pichl

Jan Amos Komenský – citáty
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yy Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat
moudrost však znamená stávat se hlupákem.
yy Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze
ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
yy Lepší je plodníkem svým řádně zatřepati, než z povětrnou
ženskou spáti.
yy Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.
yy Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?
S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený
nikdo ani ve škole.
Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.
Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota
víry, místo roztržek společná snášenlivost.
Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o
všem sami!
Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se
hlupákem.
Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.
Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl.
Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za
tebe mluvily.
Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do
toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.
Peníze snáze odcházejí, než přicházejí.
Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.
Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.
Vybral F. J.
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Prázdninový ruch ve Velkém Poříčí
Také si myslíte, že s posledním zazvoněním, které ohlašuje konec školního roku,
se školy ukládají ke slastnému prázdninovému spánku? Tak v případě Střední školy
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
je tomu právě naopak. Už od jara začaly v jejích objektech a v okolí intenzivní stavební
práce a úpravy, které v letních měsících nabraly ještě na větších obrátkách.
Každý, kdo projíždí kolem areálu školy,
si nemohl nepovšimnout velké změny na
vzhledu budovy č. II, která získala díky výrazné barevnosti své fasády moderní a svěží
vzhled. Bylo zde nejen provedeno zateplení
pláště, ale rovněž výměna oken a vchodových dveří. Také byly instalovány rámy pro
upevnění propagačních bannerů. Náklady
na tuto stavbu činily 3,8 milionu Kč a byly
financovány z dotace SFŽP.

Ještě markantnější stavební ruch byl
však po mnoho měsíců spojen s budováním kanalizace v okolí školních budov. Tyto
stavební práce se výraznou měrou dotkly i
dopravy a chodců. V současné době je kanalizace v areálu školy i s připojením na páteřní potrubí VAK Náchod hotova a probíhají
úpravy cest kolem budov. Stavební nákla-

dy této velké akce dosáhly
5, 5 milionu Kč a byly financovány z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Mnozí obyvatelé i žáci
možná nepoznají křižovatku
Na Růžku, která prošla během léta zásadní rekonstrukcí. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel
obce a žáků školy v prostoru
mezi obcí a mateřskou školou, lékárnou, vlakovou a autobusovou zastávkou. Náklady na tuto velkou dopravní
akci, jejíž výstavbu zajišťuje
Městys Velké Poříčí, se vyšplhaly na 2 miliony Kč.
Pro bezpečnost žáků, zaměstnanců a majetku školy
je v dnešní společnosti nutné
efektivní elektronické zabezpečení budov. V prázdninovém období proto proběhly
práce na docházkovém a monitorovacím systému, čímž
bude škola zajištěna ve shodě s metodickým pokynem
MŠMT. Náklady 700 tisíc Kč
byly financovány z rozpočtu
Královéhradeckého
kraje.
Pro žáky bude v první školní den milým překvapením
vstup do nově a moderně vymalovaných
učeben. Tyto práce byly provedeny na náklady školy a vyžádaly si částku 250 tisíc Kč.
Tak a teď už může začít nový školní rok!

Polická univerzita volného času
- podzim 2015
30. 9.

Ondřej Neff, spisovatel, Ondřej Muller, ředitel Albatrosu Media
Po stopách novodobě popisovaných Verneovek
7. 10. Tomáš Cikrt
Příběhy léků
21.10. Ivan Rossler
50 let v médiích
4. 11. Pavlína Nývltová
Bible v dějinách knižní kultury
18. 11. Zdeněk Ležák, Vlastimil Tomáš
Historie a současnost časopisů ABC
25.11. Karel Výravský
Vybrané kapitoly z filozofie

Náhradní program pro případ neplánované změny:
Michal Kops – Indonézie
Lydie Baštecká – Malíř Josef Máchal a jeho vztah k Policku

Přednášková odpoledne na sále Pellyho domů začínají vždy ve 14.30
hodin. Prezentace probíhá od 14 hodin. Řádným studentem se stává ten,
kdo zaplatí 200 Kč. Vstupné na jednotlivé přednášky je
60 Kč.
Těším se na věrné studenty, nové zájemce i příležitostné posluchače.
Členství v Polické univerzitě volného času není věkově limitováno. Témata jsou vybírána z různých oblastí lidského konání.
Ida Jenková
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Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Wikov – projekt nového generelu

Strojírenská společnost Wikov MGI prochází velkými změnami, které se dotknou
značné části budov areálu a změní bezpochyby celkový ráz a vzhled. Jedná se o velice finančně, ale také logisticky náročný
projekt. Veškeré úpravy se dějí za běžného
pracovního procesu.

O potřebě řešit stávající stav se diskutovalo již řadu let. Celá přestavba je naplánována na zhruba dva roky (od srpna 2014
do srpna 2016), takže nyní bychom se měli
nacházet zhruba v polovině.
Co již proběhlo a co nás ještě čeká?

Jako první v listopadu 2014 proběhlo stržení bývalého skladu PO, kde byla
následně zahájena výstavba nových dvoupodlažních šaten, která v současné době
finišuje. V lednu 2015 začala rekonstrukce
budovy PTB (provozně-technická budova)

– hezky od „podlahy“ – jako první přišlo na
řadu přízemí - v prostoru bývalé rehabilitace i stávající ordinace. Zde vznikly nové
moderní kanceláře personálního oddělení. Postupně se
modernizace dočkají všechna
patra.
Stará administrativní budova a stará hala (objekt Sever) byla vystěhována, aby
mohlo dojít k demolici. Na volném místě vyroste nové dvoupodlažní křídlo a parkoviště.
Po ukončení celé přestavby
bychom měli mít k dispozici
kolem 240 parkovacích míst.

Následovat bude v příštím
roce: demolice prostor kuchy-

Nové šatny

Wikov dostává pozitivní a moderní
vzhled, který si jistě zaslouží.
Věříme, že výsledek se bude líbit nejen
nám – zaměstnancům, ale ocení jej také
naši zákazníci a obchodní partneři a v neposlední řadě i obyvatelé Hronova.
Adéla Bartošová,
prsonální oddělení Wikov

Vlevo nová administrativní budova. Vpravo stávající PTB po rekonstrukci.

Na louce šlo „O Pohár…“

Jarní soutěžní sezóna na Policku vrcholí už po 21 let soutěží v požárním útoku
mužů, žen a smíšených družstev. Nejinak
tomu bylo 20. června 2015, kdy se o právo
na rok si vypůjčit hodnotný broušený pohár
města Police, utkalo
13 družstev nejen
z okolí Police nad
Metují. Vítanými hosty bylo i družstvo ze
Žďárek u Hronova a
Martínkovic na Broumovsku. Pravidla jsou
dána SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), ale samotné provedení útoku
i použité prostředky určuje pořádající družstvo. Od prvních ročníků soutěže bývá zvykem pořádajícího družstva Velké Ledhuje,
že každé družstvo má pouze 1 šanci sestavit
přívodní, dopravní a útočné vedení. Pomyslnou cílovou páskou je pak naplnění nástřikového terče a sražení plechovky vodním
proudem, na vzdálenost 7 metrů. Soutěž
přijela odstartovat starostka města Police
n. Met, paní Ida Jenková a popřála hodně

ně a jídelny; nová okna, zateplení a fasáda
původní PTB; výstavba parkoviště; demolice ubytovny.

zdaru přespolním, ale hlavně domácím. Sen
o trofeji se však vyplnil družstvu z nedalekého Bezděkova.

Ze všech družstev se útok povedl nejlépe družstvu z SDH Bezděkov s časem 36, 65
s. Výhru v samostatně hodnocené disciplíně
o nejrychleji nastříkaný terč zajistil pro pořádající družstvo VL, „proudař“ Michal Kollert z Velké Ledhuje, který 10 l nádobu naplnil za méně než 7s. Soutěž se započítává

do Ostašsko-Borské ligy http:/www.hasici.
zdarnadmetuji.cz/index.php/ostasko-borska-liga/vysledky-souti
I přes poměrně uplakanou sobotu, před kterou
jsme se pojistili zapůjčením vojenského stanu
z SDH Bělý můžeme soutěž v Ochozi označit za
vydařenou. Věřím, že ji
tak hodnotila i soutěžící
družstva, když každé
z nich vezlo do rodné
vísky, kromě diplomu, i
věcnou cenu. Bez finanční
a materiální podpory partnerů akce, bychom jistě
nemohli taková ocenění zajistit.
Náš upřímný dík patří městu Police nad Metují, společnosti WIKOV MGI,
spol. VEBA a.s., pivovaru Krakonoš spol.
s r. o., papírnictví Jiří Kohl Police n. Met
a SDH Bělý
Za SDH Velká Ledhuje A.Trojtl
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Na pátek 18. září svoláváme slavnostní výroční členskou schůzi pro současné
i bývalé členy (sraz v MC, následně v Divadelním klubu). Prosíme o potvrzení účasti.
Děkujeme.

Zdravíme ve školním roce 2015/2016
všechny příznivce a návštěvníky mateřského centra.
I přesto, že jsme se přes prázdniny pravidelně nevídali, určitě se nikdo z nás nenudil. Tři týdny příměstského tábora, které
vedly Martina Nosková a Martina Macounová, byly v parném létě náročné, ale moc se
povedly. Děti si odnesly nejen mnoho zážitků, ale i úžasné výrobky z hlíny. Fotky jsou
k vidění na FB nebo na požádání zašleme
mailem.
Během Polické pouti jsme opět uspořádali program pro nejmenší, Hrajeme si
v klášterních zahradách. Nejdůležitější
část programu proběhla v pátek kolem páté
hodiny, kdy jsme symbolicky především s
dětmi oslavili letošní 10. výročí zahájení
činnosti MC. Rozkrojili jsme dva krásné a
výborné dorty, za které děkujeme Blance z
kavárny BB. Trochu jsme prolistovali starší
i nové fotoknihy a diskutovali o budoucnosti centra. Během pátku i soboty si děti s rodiči vyráběly papírové dortíky na památku,
soutěžily a hrály, oba dny za krásného počasí. K občerstvení jsme měli připraveno pití a
melouny pro všechny příchozí.

Od září 2015 se organizačních záležitostí a plánování všech aktivit centra ujímá
Martina Nosková (Bylinka). Přejeme jí mnoho sil, energie a nápadů.

Pravidelné denní aktivity zahajujeme
druhý týden v září – MC otevíráme v PO
7. září !!
Během září budeme vybírat členský
příspěvek 200,- Kč na rok. Členové mají po
úhradě příspěvku snížené vstupné na dopolední programy.

DOPOLEDNÍ PROGRAMY:

PO – 9 - 11 h miminka do 1 roku, těhotné
(Marta Prokopová, Lucka Riegerová)
ÚT – 9- 11 h chodící děti cca od 1 – 2 roky
(Míša Plchová, Martina Steinerová)
ST – 9 - 11 h Zvídálek (děti od cca 2 let bez
doprovodu rodičů - Lada Černohorská, Božena Vrabcová)
ČT – 9 - 11 h děti 2-3 roky (Petra Kociánová,
Nikola Němečková)
PÁ – od 9:30 h – volná herna pro děti od
1 roku s doprovodem (Martina Nosková,
Lada Černohorská)
Vstupné na dopolední programy je 30,-/členové 20,-.

ZVÍDÁLEK

Program pro děti bez doprovodu rodičů
určený jako příprava na vstup do mateřské
školky. Letos přijímáme děti od 1 roku a 8
měsíců do 3 let (v době nástupu). Bohužel

nebudeme přijímat děti starší vzhledem k
tomu, že do MŠ byly přijaty všechny tříleté
i mladší děti.
Přihlášky prosíme předem na kontakt paní učitelky Lady Černohorské (tel:
721709449) nebo na mail MC. Cena za dopoledne 50,-/členové 40,-.

Volnočasové aktivity, které nabízí MC:

TANEČKY pro nejmenší – oblíbený kroužek
pro děti 2 - 5 leté, každé pondělí odpoledne,
v případě zájmu můžete kontaktovat přímo Martinu Macounovou (tel: 723731987)
První hodina proběhne 7. 9. od 16. 30 h.
KERAMIKA – každé úterý v pravidelných
časech, pro děti (v 17 h) pro dospělé dospělé (v 18 h), zájem hlaste lektorce Martině
Noskové (tel: 605550606)

ANGLICKÝ JAZYK – každý čtvrtek od
16 h mírně pokročilí, od 17 h začátečníci,
bližší informace a přihlášky lektorka Marta
Prokopová (tel: 77719122)
JÓGA (NEJEN) PRO TĚHOTNÉ
Jógové cvičení je vhodné i pro začátečnice a bude přizpůsobené potřebám těhotných žen. Zaměřuje se na dýchání, protažení
těla a jednoduché ásány. Přihlásit se můžete
kdykoliv během roku. Cena 30,- Kč za lekci
(lekce trvá 1h 30 min).
Začínáme 2. 9. v 18 hodin. Lektorka
Míša Plchová (tel: 608112461).

Velice se omlouváme, ale v současné
době nám z technických důvodů nefungují
www stránky. Děkujeme za pochopení. Informace hledejte na FB, v PM, na nástěnce v
tunýlku a v infomailech.
Těšíme se na známé i nové tváře!
Helena Pohlová a Martina Nosková

HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA BENEFIČNÍ AKCE
pořádané v měsíci září a počátku října
3. 9. 2015 – divadelní představení VÍKEND S BOHEM (v 19 hodin v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci). Přijďte se podívat na veselou hru o věcech vážných. Přestože nás potkávají v životě těžkosti, neztrácejme
naději. Původní divadelní hru představí – Mário Kubec, Matouš Ruml a František Kubec a další.

26. 9. 2015 – druhý ročník BĚHU PRO HOSPIC (místo startu Středisko volného času Háčko v Červeném
Kostelci, prezentace v 8.30-9.30 start v 10 hodin). Běh je určen pro všechny věkové kategorie. Přijďte si zaběhat příp. vyšlete běžce za Váš tým/firmu na tratích 2, 5 a 10 km. Můžete se také těšit na atletické mistryně
světa Jarmilu Kratochvílovou a Ludmilu Formanovou. Více na http://www.behprohospic.cz/

Probíhá již 10. ročník SOUTĚŽE ŠIKOVNÉ RUCE PRO HOSPIC ANEB LIDÉ LIDEM o nejnápaditější vlastnoruční výrobek. Budeme moc rádi, když se také do soutěže se svým výrobkem přihlásíte a to do 24.9. 2015,
podrobnosti se můžete dozvědět na http://www.hospic.cz/kalendar/10-rocnik-souteze-sikovne-ruce-pro-hospic-2015.html
2. 10. 2015 - vernisáž výstavy a slavnostní ocenění soutěžících v projektu Šikovné ruce pro hospic
(obřadní síň Městského úřadu v Červeném Kostelci v 17 hodin).

2. - 9. 10. 2015 – prodejní výstava ŠIKOVNÉ RUCE PRO HOSPIC (výstavní síň Městského úřadu v Č. Kostelci). Výstava bude uspořádána z darovaných uměleckých i praktických ručně vyrobených předmětů od dětí i
dospělých. Výtěžek pomůže po 20 letech užívání vybavit pokoje pro pacienty v Hospici Anežky České novým
nábytkem
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Tábor Zaklínač
O prázdninách jsme se vypravili do
údolí Libečského potoka nedaleko obce
Křenov. Kde jsme prožili čtrnáct nezapomenutelných dní. Letos na motivy knihy
A.Sapkowského – Zaklínač.
Hlavním posláním Zaklínačů je chránit
lidstvo před nestvůrami a zlem. Zaklínač je
zručný v boji s mečem a vyzná se v lektvarech a zná mnoho zaklínadel, která zvládnou ochromit nestvůry.
Starší, tedy skauti a skautky, již ke konci
roku podstoupili zkoušky, ve kterých obstáli a tak mohli být na začátku tábora uvedeni
mezi Zaklínače mečem, který je k tomu již
po staletí určen. Bohužel hned první noc
nám jej kdosi ukradl a tak aby se i ze světlušek a vlčat mohli stát Zaklínači, bylo nutné
meč najít a získat zpět. Povolali jsme tedy
do našeho sídla Velkého Mága. Ten nám
přislíbil pomoc a starší Zaklínače požádal
o nasbírání co největšího množství Ansuzu,
se kterým má jistý plán.

V následujících dvou týdnech mladší,
tzv. Učedníci, získávali od různých nestvůr
části meče. Museli překonat např. Golema,
Vlkodlaka, Zeugula a mnoho dalších. Starší
jim pomáhali a u toho získávali kov jménem
Ansuz. Postupně se dozvěděli, že tento kov
má velkou moc a sílu a je tedy nutné ho
dobře chránit a nesvěřit ho jen tak komukoliv. Po nějaké době se Učedníkům podařilo
získat všech devět částí meče a Zaklínačům
dostatečné množství kovu, ze kterého odlili
talismany ve tvaru runy Ansuz. A tak jsme
se mohli všichni společně vypravit za Mágem, který meč spojil a talismany byly rozděleny mezi Zaklínače tak, aby nikdo neměl
větší moc než ostatní. Meč byl spojen a tak

nám nic nebránilo v tom, abychom se vydali
do Lomu Přeměny, kde i mladší byli uvedeni
mezi Zaklínače.
Fotografie z tábora můžete nalézt na
www.skautipolice.cz ve fotogalerii oddílu
skautek.
Za skautské středisko
Aneta Lukešová a Haňďa Mazancová

Putování polických skautů
k Soví jeskyni

V pondělí 27. srpna pětice odvážných
členů z polického Oddílu bratra Františka
vyrazila vlakem do Liberce, z nádraží jsme
městskou dopravou pokračovali pod Ještěd
a pak už jen „pěškobusem“ až do Českého
Švýcarska. Celé putování bylo inspirováno
knihou skautského spisovatele Miloše Zapletala s názvem Soví jeskyně.
Stejně jako hrdinové knihy jsme i my vyrazili plni důvěry ve vlastní fyzický fond přímo pod lanovkou na vrchol Ještědu. Výstup
to byl nezapomenutelný, s plnými batohy na
zádech jsme překonávali několikasetmetrové převýšení. Zvládli jsme to, na vrcholu nás
ještě příroda ocenila kvalitní letní bouří.
Dobrodružná cesta pokračovala přes celé
Lužické hory, kdy jsme slézali z hřebene tu
na severní, jindy na jižní stranu, abychom
si prohlédli mnohé zajímavosti popsané ve
zmiňované knize. Bylo nesmírně zajímavé
nejprve poslouchat čtené vypravování a
pár hodin poté navštívit stejná místa jako
podobně staří hrdinové knihy. Viděli jsme
například Skalákovnu, Kryštofovo údolí
s muzeem a viaduktem, ledovcové morény
u Bílého Kostela nad Nisou, hrad Grabštejn,
zříceninu hradu Roimund, Bílé (Sloní) kameny, výhled z Popovy skály, zámek Lemberk, baziliku v Jablonném v Podještědí,
soukromou sklárnu v Lindavě (sklář Jiří Pačinek), Modlivý důl, Sloup v Čechách, ….
V malebné obci Kytlice,
kam se od dob Vlasty Brodského „stahovalo“ na víkendy
mnoho herců, jsme navštívili
našeho přítele, herce, dabéra
a skauta Karla Richtera, krátký pobyt na jeho chalupě byl
pro všechny velkým zážitkem. V sobotu jsme zdolali
třicetikilometrovou pouť Národním parkem České Švýcarsko, abychom se dostali

od Jetřichovic přes Mariinu skálu, Viléminu
stěnu, Úzké schody do Kyjovského údolí.
Odtud je to už jen pár kilometrů k Soví vyhlídce, pod kterou v rokli čekala tajemná
Soví jeskyně. Kdo k ní z Liberce dojde pěšky,
spí venku a sám si vše uvaří, ten podle staré legendy porozumí řeči zvířat. To se nám
bohužel nepodařilo, ale …. Vypravování zakončím slovy Miloše Zapletala ze zmiňované knihy: „Na konci každé velké cesty, kterou
projdete poctivě, bez podlézání a obcházení
překážek, bez zbabělého uhýbání jste o něco
moudřejší, zkušenější, zdatnější a sebevědomější.“ To se nám podařilo, za šest dní jsme
ušli 151 kilometrů, putovali jsme s plnou
zátěží úžasnou krajinou s dobrou partou
kamarádů. Sedmý den ráno si tři z polických skautů v Soví jeskyni složili skautský
slib, poté nás čekal už jen tříkilometrový
přesun na vlakovou zastávku v Brtníkách a
šestihodinová cesta domů vlakem. Byla to
opět vydařená, nezapomenutelná a smysluplná akce.

Za Oddíl bratra Františka
Michal Bureš - Bumerang

Nechte své děti vyrůst ve
skautském oddíle!

Skautské středisko Skaláci Police nad
Metují od září nabírá nové členy, připravujeme program pro děti od předškolního
věku až do dospělosti. Momentálně se různé
věkové kategorie schází pětkrát týdně. Malý
počet členů nás trápí především u skautů a
skautek (11 až 15 let). Proto zveme všechny potencionální zájemce i s rodiči v září do
klubovny. Termíny schůzek přizpůsobíme
možnostem zájemců. Skauting buduje pevné mezilidské vztahy, formou hry předává
mnohé dovednosti, motivuje ke kladnému
vztahu k přírodě, pěstuje fyzickou kondici a
všeobecně připravuje na život. Využijte této
příležitosti.
Za oddíl skautů Michal Bureš, za skautky
Haňďa Mazancová, aktuální informace na
www.skautipolice.cz
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE

nastane v časných ranních hodinách dne 28. září. Poslední
úplné zatmění Měsíce jsme pozorovali 15. června 2011 nízko
nad jižním obzorem. Počasí nám tehdy příliš nepřálo.
Měsíční zatmění může nastat pouze za úplňku, když Měsíc
vstoupí do stínu Země. (viz obrázek).

Grafické znázornění průběhu úplného zatmění
Měsíce
(Časové údaje jsou v SELČ)

1 začátek částečného zatmění

3 hodiny 7 minut

4 konec úplného zatmění		

5 hodin 23 minut

2 začátek úplného zatmění		
3 střed úplného zatmění		
5 konec částečného zatmění

4 hodiny 11 minut
4 hodiny 47 minut
6 hodin 27 minut

Poznámka: pro zjednodušení nejsou zakresleny polostínové fáze
zatmění.

Saar Gummi ve znamení investic

Třetí gumárenská mísicí linka doplní stávající dvojici linek již
po dvou letech od zahájení provozu mísírny směsí v červenokosteleckém závodě Saar Gummi Czech (SGC). K investici okolo 80
miliónů korun získala firma stavební povolení a následně souhlas
koncernové centrály se zahájením nákupního procesu.
Rychlé rozšíření mísírny potvrzuje úspěšné naplňování záměru snížení závislosti na externích dodavatelích vstupních materiálů a vytvoření dalšího pilíře pro zvýšení stability firmy. Linka
zaměstná jen malý počet nových pracovníků, ale je důležitá pro
stávajících zhruba 800 zaměstnanců. Prodej pryžových směsí
externím odběratelům totiž rozšíří dodávaný sortiment a firma
bude méně závislá na dominantním výrobním programu vytlačovaných pryžových těsnění dveří a dalších pohyblivých částí automobilových karosérií. Třetím stabilizujícím pilířem, do kterého
nyní společnost také významně investuje, je výroba lisovaných
dílů z pryže nebo z plastu. I tady získala SGC stavební povolení a
bude nakupovat několik špičkových robotizovaných lisů na plasty
a termoplasty. Cena jednoho lisu a robotizovaného pracoviště se
pohybuje okolo 25 miliónů korun.
Vedle užitečného rozložení rizika znamenají investice i posílení přední pozice Saar Gummi Czech v rámci koncernu. Ta je
podpořena nejen velikostí a obratem, ale i stále větším podílem
vlastního vývoje technologií a výrobků. Své technologie přitom
společnost dodává koncernovým závodům po celém světě.
-pl-

Saar Gummi Czech,
evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily,
přijme konstruktéra nástrojů.
EBICYKL 2015 DOJEL NA HAVLATKU

32. ročník letního putování cyklistů po hvězdárnách zavítal
28. července na pozorovatelnu našeho Astronomického klubu.
Mezi prvními jezdci dorazil na Havlatku polní hejtman spanilé
jízdy pan Dr. Jiří Grygar. Nepříznivé počasí způsobilo, že se v pozorovatelně o rozměrech 2,5 x 2,5 m schovávalo před deštěm a
větrem více než 30 astronomů. Tím byl pravděpodobně překonán evropský rekord v počtu hvězdářů na 1 m čtverečný!
Na návštěvu a krátké popovídání s panem Dr. Jiřím Grygarem
přijela také starostka našeho města paní Mgr. Ida Jenková, která
pro unavené ebicyklisty zajistila malé občerstvení, za což jí patří
naše poděkování.
Z důvodu nepříznivého počasí se nekonal předem ohlášený
výjezd do Suchého Dolu na místo dopadu meteoritu Police.
Před odjezdem do Broumova se jezdci 32. Ebicyklu včetně
Polního hejtmana Dr. Jiřího Grygara podepsali na stěnu interiéru
naší pozorovatelny.

Pohledy do vesmíru

SLUNCE 23. září v 10 hodin 20 minut SELČ začíná astronomický podzim, Slunce vstupuje do znamení Vah, v září se
den zkrátí o 1 hodinu a 41 minut,
MĚSÍC
5. v poslední čtvrti, 13. v novu, 21. v první čtvrti, 28.
v úplňku,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE pozorovatelná ráno nad východním obzorem,
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Náplní práce je konstrukce nástrojů a pomocných zařízení, práce se systémem Ca�a, účast v mezinárodních
řešitelských týmech.
Požadujeme SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru,
znalost systému Ca�a nebo obdobného 3D systému,
komunika�vní znalost anglič�ny, ochotu cestovat.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

MARS
ráno nad východním obzorem v souhvězdí Lva,
JUPITER ve druhé polovině září ráno nad východním obzorem v
souhvězdí Lva,
SATURN večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Vah,
URAN
po celou noc v souhvězdí Ryb,
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

NOVINKY FILATELIE
EUROPA 2015:
Staré hračky - Dřevěný vyřezávaný
koník na kolečkách.

Také na Slovensku vyšla známka s námětem hračky v rámci
emisní řady EUROPA

Námět známky: Koník − stolička nazvaná „koník – běžka“ patřil
v minulosti mezi oblíbené dřevěné lidové hračky. Byl vylepšeným
druhem houpacího koníka, který dítěti sedícímu na koníkovi odrážením a posouváním
pomocí noh umožnil volný pohyb, přesun v daném prostoru.
Výroba „kyjatických drevených hračiek“
vychází z domácí výroby lidového nábytku
známé a rozšířené už na začátku 19. století.
K oživení lidové řemeslné výroby v Kyjaticiach došlo založením střediska výroby dřevěných hraček ve 20. letech minulého století.
Hromadná výroba prosperovala do roku 1946,
postupně upadala a na přelomu 60. a 70. roků
zanikla. V období let 1980 – 1985 se výrobě
experimentálně věnoval Ján Ulický. Posledním
výrobcem kyjatických hraček v podmínkách
Ústredia ľudovej umeleckej výroby byl majster
Rudolf Stehlík.
O to víc nás těší, že česká hračka stavebnice
Merkur přežila do dnešních dnů a je stále populární.

domů. Během dovolené v zimě 1938 se zapojil do záchrany židovských dětí z Československa, kterým pomáhal dostat se do Anglie
až do vypuknutí války. Během války sloužil u RAF, kvůli slabšímu
zraku však pouze v administrativě, přestože pilotní kvalifikaci získal už před válkou. Z RAF byl propuštěn v roce 1945 v hodnosti
Flight-lieutenant. Po válce se opět věnoval bankovnictví v Anglii.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

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

Pocta Siru Nicholasovi

Námět známky: Sir Nicholas George Winton (19. 5. 1909 Londýn – 1. 7. 2015 Slough)
byl britský makléř a humanitární pracovník,
který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních
táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do
Spojeného království.
Nicholas Winton se narodil v rodině německo-židovského obchodníka Wertheimera.
Rodina se přistěhovala do Anglie již v roce
1907 a změnila své příjmení na Winton. Rodiče
na své židovské víře příliš nelpěli a také malého Nicholase nechali pokřtít. Po vychození
základní školy v Hampsteadu (dnes část Londýna), navštěvoval internátní školu ve Stowe
a ještě před složením maturity se zaučoval ve
Vojenské bance. Později odjel k příbuzným do
Německa, a získával praxi v různých bankách
v Hamburku, v Berlíně a nakonec i v pařížské Národní bance. Počátkem třicátých let se
vrátil do Anglie, kde v důsledku hospodářské
krize rovněž vystřídal několik bankovních
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ZEMĚPISNÉ REKORDY ČESKA – 8. část
OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI
yy největší územně správní kraj– Středočeský kraj (11,014.97 km2)

yy nejmenší územně správní kraj – Hlavní město Praha (496.10 km2), na 2. místě Liberecký kraj (5,334.52 km2), ; na 3.
místě Karlovarský kraj (3,314.46 km2)
yy územně správní kraj s největším počtem obyvatel – Moravskoslezský kraj
(1 236 028 obyvatel v roce 2011)

yy územně správní kraj s nejmenším
počtem obyvatel – Karlovarský kraj
(310 245 obyvatel v roce 2011)
yy největší obec – hlavní město Praha (v současnosti má rozlohu 496 km² )

yy obec s největším počtem obyvatel –
hlavní město Praha, má přes 1,2 milionu
obyvatel (ke dni 1. ledna 2015 celkem
1 259 079 obyvatel, evidováno k trvalému pobytu 1 281 152), je 15. největším
městem Evropské Unie.

a Eš (vesnice na Vysočině), obojí 2 písmena a 2 hlásky

yy největší náměstí – Karlovo náměstí
v Praze (rozloha 80 550 m2)

yy největší katastrální území – Kunvald,
Orlické hory, má rozlohu 29,93 km² a
čítá 1022 obyvatel

yy nejstarší městský znak – znak města
Brna, přesné stáří není známo, ale doklady o jeho užívání jsou již z počátku
14. století
yy nejstarší mince českého státu – stříbrný
denár, konec 10. století

yy nejstarší zlatá olympijská medaile,
kterou získal Čech – zlatá medaile, kterou roku 1924 získal Bedřich Šupčík za

yy obec s nejmenším počtem obyvatel
(kromě vojenských újezdů) – Čilá (okres
Rokycany), v roce 2013 zde žilo 18 obyvatel (v roce 2008 jich bylo 22)

yy české dvojměstí s nejdelším českým
názvem – Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 28 písmen a 28 hlásek
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yy nejstarší známá tištěná kniha na českém území – Kronika trojánská, z druhé poloviny 15. století, vytištěna v Plzni
(není to prokázané, ale předpokládá se,
že je to první prvotisk na českém území)

yy panovník na českém trůně nejdéle
vládnoucí – František Josef I. (z rodu
Habsburko-lotrinského), vládl 68 let (od
roku 1848 až ještě v roce 1916), dožil se
nejvyššího věku (86 let) ze všech habsburských panovníků

Vědomí Kršny

yy česká obec s nejdelším českým jednoslovným názvem – Prostředkovice v
okrese Jihlava, 14 písmen.

Karlovo náměstí Praha

yy největší česká záhada – záhada kolem
tvorby Ďáblovy bible (největší rukopisná
kniha světa, byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století)

yy nejčastější příjmení – Novák či Nováková; na 2. místě – Svoboda či Svobodová;
na 3. místě – Novotný či Novotná; na 4.
místě – Dvořák či Dvořáková; na 5. místě
– Černý či Černá
Vybral František Janeček

yy nejnavštěvovanější obec – hlavní město Praha (až 90 % zahraničních turistů,
kteří navštíví ČR, navštíví i Prahu)

yy česká obec s nejkratším českým názvem – Aš (město v západních Čechách)

yy nejstarší městské elektrické osvětlení – v Jindřichově Hradci, od roku 1888

yy nejčastěji používané české křestní
jméno – Marie (k roku 2014), četnost
280 998

yy obec s největší hustotou zalidnění –
hlavní město Praha (hustota zalidnění: 2
601,2 obyvatel/km²)

yy české město s nejkratším českým názvem – Aš (v západních Čechách), 2 písmena a 2 hlásky

šplh na laně
yy největší česká firma podle tržeb –
ŠKODA AUTO a.s. (252,5 mld. Kč v roce
2011), největší český exportér a pátý největší český zaměstnavatel (téměř 25 tisíc
zaměstnanců v roce 2011)

František Josef I

Chápat své skutečné postavení
věčného Kršnova služebníka a neprohlašovat mylně hmotné tělo za sebe samotného, ani si nepřivlastňovat neprávem nic na světě, je dokonalá úroveň
vědomí Kršny. Ten, kdo se na ní nachází, ví, že vlastníkem je Kršna, a proto se
vše musí používat k jeho uspokojení.
Skutečně nemít touhy, znamená toužit
po uspokojení Kršny, ne se nepřirozeně snažit všechny touhy zapudit. Živá
bytost nemůže být bez tužeb, bez citu,
ale musí změnit jejich povahu. Ten, kdo
nemá hmotné touhy, dobře ví, že vše
patří Kršnovi, a proto netvrdí, že něco
vlastní. Takové transcendentální poznání se zakládá na seberealizaci – na
jistotě, že každá živá bytost je věčnou
nedílnou duchovní částí Kršny (Boha)
a její věčné postavení tedy nikdy není
na úrovni Kršnova postavení nebo
výše. Toto porozumění vědomí Kršny
je základním principem skutečného
klidu.
Z knihy Bhagavadgíta
Opsala Markéta Jandová

Jak si zapálit cigaretu

Cigarety lze zapalovat různě. Sirkou, zapalovačem, žhavým uhlíkem, od rozpálené
plotýnky sporáku… frajeři si zapalují hořící
bankovkou. Občas zapalovač zvlhne, sirky
zhasnou dřív, než se zapálí cigareta, žhavý
uhlík popálí prsty, protože spadne v nejneočekávanější chvíli, žádná bankovka se
zrovna v kapse nepovaluje a hlavně nezapomenout vypnout sporák.
Město Náchod mám rád. Pokud to
aspoň trochu jde, na chvilku se na Kamenici zastavím před domem, kde žila rodina
Škvoreckých. Po této tradiční zastávce pak
pokračuju dál a na Karlově náměstí, kousek
vedle podkovy Zimního krále jsem zastaven opilcem středního věku. Říká mi: „Hele,
nemáš cigaretu?“ Většinou s lidmi, kteří
zrovna nemají co kouřit, docela soucítím a
tak jsem mu jednu cigaretu dal. Předpokládal jsem, že to u cigarety neskončí a v kapse jsem nahmatal zapalovač. Prosba o oheň
následovala během chvilky. Podal jsem mu
zapalovač a čekal. Jenže v jeho prstech se
nástroj zdroje ohně změnil v nástroj vytvářející vztek. Stál kousek vedle mě a já sledoval, jak plamínek vždy zhasne kousek před
koncem cigarety. Po pátém pokusu změnil
přístup. Kleknul si na dlažbu a pokoušel se
znova a znova zapálit si tu prokletou cigaretu v kleče. V jednu chvíli jsem měl pocit,
že mě pošle minimálně do háje i s cigaretou
a hlavně tím zatraceným zapalovačem. Už
jsem se viděl, jak utíkám před letícím „zapíkem“ a uhýbám před kupou dobře mířených a upřímně myšlených nadávek.
Ale nic z toho se nestalo. Muž opět změ-

nil přístup. Z kleku na kolenou si na dlažbu
náměstí lehl! Znovu škrtání a škrtání. Napadlo mě, že pokud bude pokračovat, tak za
chvíli začne vtrhávat dlažbu a zavrtá se pod
ní. Ale na sto dvaadvacátý pokus plamínek
vydržel tak dlouho, aby rozžhavil tabák na
konci cigarety. První vysvětlení, které mě
napadá, zní, že těsně nad zemí je víc kyslíku. Ale možná se opilcovo tělo ležící na
dlažbě jen uklidnilo a zlepšil se mu odhad
vzdálenosti mezi plamínkem a cigaretou.
Muž se zvednul ze země, rozhlédl se kolem sebe, automaticky si oprášil oblečení a
s díky mi zapalovač vrátil. Otočil se a zamířil po Kamenici směrem k autobusovému
nádraží. Mezi ostatními chodci jsem ještě
nějakou dobu fascinovaně sledoval zvedající se obláček kouře nad jeho hlavou. Kdyby
to byla komiksová bublina, v každé z nich
by bylo vepsáno radostné: Kouřím! Pak
zmizeli. Kouř i on.
Šel jsem dál k náměstí. Už si nepamatuju, kam jsem tenkrát šel. Ale vzpomínka
na opilce mi z paměti nevymizela. A kromě
domu, kde žil Josef Škvorecký mám v Náchodě další místo, kde se občas zastavím.
Další tichá vzpomínka.
Cigaretu lze zapálit mnoha způsoby. Od
frajerského připálení si hořící bankovkou
po obyčejné použití zapalovače.
A taky existuje možnost si se zapalovačem lehnout na zem a zapálit si vleže. Nejspíš tuhle variantu nikdy nevyužiju, ale nikdy nezapomenu na to, že jsem u toho byl.
Pavel Frydrych

„Police, ty město milé, kdo jednou
v tobě žil, nikdy nevymizíš z paměti jeho.
Co radosti, co přátelství, co vzpomínek!“
Ze své bohaté korespondence jsem vybrala jednu myšlenku, abyste byl v obraze,
co cítí k naší Polici nad Metují osobnosti,
slušní lidé a patrioti. Vracejí se sem s radostí a obdivují, kolik pěkného se podařilo, co obětavých lidiček se věnuje mládeži,
úspěchy ZUŠky i s jejich talentovanými

muzikanty, úžasné koncerty, přednášky,
výstavy aj., nelze vše vypisovat, naleznete
v Kulturním přehledu a v Infocentru. Moc
Vás prosím, abyste nezatracoval něco, o
čem máte jenom své vlastní úvahy, naštěstí takových kritiků zas není na procesí, ale
najdou se určitě. Nevím kolik jar máte za
sebou, jste zde náplava, mě do těch osmdesáti chybí už jen 3!
Já jsem rodačka a toto město mě tak
přirostlo k srdci, že jsem ani neemigrovala,
na to nemám žaludek. Ten se ozval až po
přečtení srpnového PM strana 25 a pročítala jsem tu „směsku“, domnívala jsem se,
že došlo k záměně, že do Hlasů z Kvíčerova (vychází na naši pouť) nějaký dobráček
předčasně uspěchal svůj článek.
Vážený pane, tady bylo vždycky veselo,
smysl pro humor nám dává kyselo, ale i kritika na úrovni, hodnotit něco a chválit někoho z Broumova, není zrovna taktní. Projděte si internet, možná Vám trochu klesne
čelist. „Nikdo nejsme dokonalí!“ Za sebe,
ale upřímně, jsem ráda, že se neznáme a
MěÚ v Polici nad Metují v čele s paní starostkou Idou Jenkovou vzdávám veliký dík
a obdiv. Je to žena na svém místě, slušná,
zodpovědná a hlavně umí jednat s lidmi! To
je dar, ne každému daný! Škoda…
Seniorka ze Sibiře H. Krejčová

Můj vzkaz do Ochoze č. 21, Velká Ledhuje

Jarda Odehnal

KDO NENÍ PŘÍLIŠ HLOUPÝ...
Kdo zdravé oči má
a vidět chce
pak vidí
kdo naslouchá
ten slyší
i porozumět může
kdo k tomu vůli má
a každý je vítán
v krásné Polici
nad řekou Metují
kde žít je radost
kam my, kdo nemáme zde domov
tak rádi vracíme se zpět
abychom vždy
třeba jen krátký čas
byli zde šťastni...

Vážená redakce
Polického měsíčníku,
chtěla bych tímto reagovat na příspěvek
pana Schmidta zveřejněný v srpnovém čísle. Je dobře, že dáváte prostor i takovýmto názorům, které pro město nevyznívají
zrovna lichotivě, ba jsou dokonce hanlivé,
z mého pohledu až hrubiánské. Je to důkaz
existence demokratického přístupu k prezentaci názorů veřejnosti a projev neexistence cenzury. Stačilo by přece něco takového zkrátka hodit do koše, ať skutečného
nebo virtuálního, a bylo by po problému.
To by si zasloužil dopis anonymní, ale ke cti
autora slouží aspoň to, že se podepsal.

Dotyčného pána osobně znám a kdysi jsem ho za jeho režii Hrdého Budžese
(předloha Irena Dousková, v hlavní roli
skvělá Bára Hrzánová) obdivovala. Velmi
si také vážím jeho ženy Věry, vynikající lingvistky, milé a skromné ženy. Jejího manžela jsem předloni jako spoluorganizátorka
setkání lidí milujících a tvořících poezii,
Police plné poezie, na jeho žádost pozvala
mezi nás na páteční odpoledne, aby nám
představil svou novou knížku. Název zněl
poeticky, a tak jsem neodolala. Jaký jsme
ovšem všichni zažili šok, když nám pan
Schmidt hned zkraje sdělil, že poezii nesnáší a že si na básníky stejně jenom hrajeme.
Velmi jsem se styděla a cítím se trapně dodnes. Nemyslím si, že by si kdokoliv z nás podobnou neomalenost zasloužil. Snažíme se
lidem kolem nás přinést radost, podle ohlasů, které máme, se nám to daří, usilujeme
o to, abychom to kouzelné, co tu v Polici a
v jejím okolí pokaždé nacházíme, zachytili
ve své tvorbě a nabídli pro potěšení ostatním. Máme to tu rádi, těší nás tu být, rádi
se sem vracíme. Nevnucujeme se, chceme
podle svých možností a schopností přispět
k tomu hezkému, co Police nad Metují nabízí těm, kteří tu žijí i těm, kteří se tu zastaví
jako turisté.
Rozhodně nesdílím názor, že se v Polici nic neděje. Stačí si prolistovat stránky
Polického měsíčníku a je jasné, že nabídka je v poměru k velikosti města opravdu
úctyhodná. Jak jsem také vypozorovala,
je rok od roku bohatší. Pořád je co vylepšovat a je vidět veliká snaha pro to něco
udělat. Všechno se jistě nedaří hladce, ale
to je normální stav. Chci se také ohradit
proti tomu, že program v Pellyho domech
je ubohý, to je nesmysl, přímo urážka. Nenudí mě ani to, co nabízejí místní muzea,
naopak, každoročně nacházím něco, co mě
zaujme. Možná by bylo lepší namísto jedovaté kritiky nezištně přispět nějakými zajímavými nápady ke zdejší kulturní nabídce
a nechovat se jako zhrzený milenec. A už
vůbec nechápu, jak může někdo říct, že ho
krása zdejší krajiny unavuje. Ale pokud to
tak někdo cítí, nežijeme ve feudalismu, nic
mu tedy dnes nebrání, aby zvednul kotvy a
už se do té nudy nevracel.
Jitka Bonaventurová, Praha
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POLICI S DÍKY
Žijeme v tomto pěkném a nám milém
prostoru městečka Police nad Metují a jsme
hrdé na to, že v tom našem kladském výběžku jsou tvořiví a kreativní obyvatelé. A
k tomu ještě příroda, na které Pán Bůh, co
se týká krásy, opravdu nešetřil! Ale není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem i s jeho
konáním a prací ve prospěch nás, obyvatel.
Naši pověst narušil človíček, snad přechodně tu bydlící či obyvatel Police, kterému se znelíbilo, jak se u nás tráví víkendy
a svátky, že se tu nic neděje, a že se tedy
město stará o své polické lidi ve všedních
dnech a nestará se o návštěvníky, turisty,
kteří u nás chtějí jíst, vyspat se a kulturně
vyžít. Tak to tedy ouha! Jsou letní prázdniny

a tedy i okurková sezona, ale přesto Police
žije a baví se. Viz např. pohled na „Pozvánku Pellyho domy“ na měsíc červenec. Krása
okolí může unavovat jen toho, kdo dychtí po nějakých zvláštních zábavách, třeba
buskingu - oživení muzikou v ulicích- to
opravdu zatím v městečku nemáme, ale co
není, může se příležitostně objevit. Cožpak
nestačí občasné koncerty v nádherném
kostele Nanebevzetí Panny Marie, návštěva Městské knihovny, byť i jen ve všedních
dnech, výstava muzea Merkur a Papírových
modelů a Městského muzea, údajně zanedbaného, slunečné koupaliště, hřiště s občerstvením, a co takové návštěvy Žděřiny,
Ostaše, Hvězdy? Koncerty naší proslavené

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový školní rok

Letošní horké léto pomalu končí,
prázdniny a letní dovolené utekly jako
voda a před námi je nový školní rok.
S ostatními předměty bude ve škole a
ve farní místnosti probíhat také výuka
náboženství - křesťanská výchova,
kterou zajišťuje polické děkanství. Vyučovány budou všechny třídy od 1. do 9.,
spojené do několika skupin, v obvyklém
rozsahu 1 hodina týdně. O přesných termínech vyučovacích hodin pro jednotlivé skupiny není ještě rozhodnuto. Potřebné informace sdělí děkanství. První
hodiny vyučování proběhnou v týdnu od
14. do 18. září. Přejeme všem školákům
a studentům úspěšný nový školní rok a
rodičům dostatek trpělivosti a moudrosti.

Liturgický kalendář
6. září 8. září 13. září 14. září 16. září 20. září 21. září -

27. září 28. září 29. září 4. října -

23. neděle v mezidobí, cyklus B
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí,
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka sv. Ludmily, mučednice
Den církevních škol
25. neděle v mezidobí,
Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty
26. neděle v mezidobí,
Slavnost SV. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA, hlavního
patrona Čech, Státní svátek
Svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů
27. neděle v mezidobí, Svátek
sv. Františka z Assisi, mnicha,
zakladatele Řádu františkánů

Úřední hodiny:

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

Chemické ošetření
interiéru kostela

V měsíci září bude v kostele provedeno 2. kolo chemického ošetření lavic,
oltářů, kazatelny, stolů a dalšího dřevěného vybavení proti červotoči. Ošetření
opět provede paní Šoltysová z Prahy se
svým manželem. Doufáme, že provedená dvě kola tohoto ošetření zásadně
omezí výskyt a negativní působení červotoče v interiéru kostela. Pokud by nebylo ošetření provedeno, je tento škůdce
po delší době schopen dřevěné vybavení
zcela zničit.

Ohlédnutí za prázdninami

Tak jako v loňském roce, i o letošních
prázdninách, ve dnech 29. - 31. 7. 2015,
se uskutečnil křesťanský příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 20 dětí. Děti i
rodiče byli spokojení. Bohu díky.
P.S.: Rodiče děkují ochotným ženám z polické farnosti, které tábor připravily a
uskutečnily.

ZUŠ a divadla našich ochotníků se samozřejmě odehrávají mimo letní sezonu tak,
jak je to i v jiných městech.
Vychvalovanému Broumovu přejeme
jeho oživení, vždyť po desítky let byl popelkou a my, dojíždějící studenti, je to už,
pravda, dávno, jsme mu říkali „bouranov“.
Přejeme pánovi z Velké Ledhuje, aby se mu
dostalo vlídného přijetí v Broumově tak,
jako v Polici. My jsme zde spokojené a věříme, že můžeme mluvit i za ostatní obyvatele
a vážíme si práce našich radních, zastupitelů a dobrovolníků, kteří život zde zpříjemňují.
Sestry B. a J. Seidelovy

Pane Schmiedt,

je mi velice líto, že musíte ve vedrech bloudit naším městem, klást si otázky, které vás jistě neosvěží a přitom nenajít ani živáčka. Určitě
by bylo inspirativní zavést pravidlo, že v době
veder se bude na náměstí konat například posezení seniorů u Julinky, opékání klobásy nebo
konzumace horké kávy.
Píšete o ubohosti Terasy a donutil jste mne
přemýšlet o její definici a díky vám jsem na to
přišel: Ubohost je výstava, která navštívila dva
kontinenty, přednáška absolventky Ústavu
historických věd Filozofické fakulty Univerzity
Pardubice, ubohost je také talk show s ochotníky, kde hry v jejich podání zaplňují divadla
a kulturní sály, dále je ubohé, když někdo umí
fotografovat nebo zpívat a vydá 34 LP nebo CD.
Ano, máte právo říct, že to, co se děje na
terase, je ubohost. Já si myslím, že je to řečeno ústy labužníka docela dobré menu, zvláště
pokud to dělají někteří lidé dobrovolně a zadarmo. Mimochodem pana Školníka si vážím
a mrzí mne, že tady není víc lidí jeho ražení.
Ale já nesmutním. Vím, že příští rok se do toho
obujete, vyhrnete si podobně jako pan Školník
rukávy a vymyslíte něco lepšího než Terasu.
Já už se nemůžu dočkat, až v Polici bude koncertovat Avicii, Taylor Swift, Rammstein, Rihanna, Eminem nebo Jenifer Lopez. To teprve
bude ne zákusek, ale chutný lanschmiedt pro
fajnšmekry! Slibuji, že pokud nebude na terase zpívat Vladimír Merta nebo podobný umělec, určitě přijdu!
Jaroslav Mazač

Rada starších
církve československé husitské v Polici
nad Metují Vás zve
na další oblíbený

KONCERT
PRO RADOST,

Pořad bohoslužeb v tomto období
bude jako obvykle:

yy v úterý a v pátek mše svatá
od 17.00 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.00 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností
od 17.00 hod
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod..
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Za Římskokatolickou farnost Police n. M. Ing. Jan Troutnar

který se koná ve
čtvrtek 17. září 2015
v 18.00 hodin
ve sboru
Apoštola Pavla.
Za Radu starších
CČSH Jaroslav Trojtl

yy Městská policie v uplynulém období zajišťovala tradiční Kvíčerovskou pouť a s ní spojený stánkový prodej. Dále pak bruslení a koloběžkování v Petrovických zatáčkách.

yy Pouť z našeho pohledu proběhla bez větších
problémů. Pár ztracených dětí a špatně parkující auta patří k pouti jako atrakce…Myslíme si, že letošní pouť byla po všech stránkách vydařená.

yy Kontrolovali jsme místa, kde se shromažďují osoby bez obydlí, popíjejí alkohol a dělají
nepořádek…tento problém je fenoménem
dnešní doby a snažíme se získat zkušenosti
i z jiných měst.

yy Kontroly veřejného pořádku probíhají neustále v různých lokalitách města, ať je to
prostor koupaliště, ubytovacích areálů, parků a hřišť.

yy Diskuse se též točily okolo vyhlášky města
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí.
Mnozí, kteří akci oznámí, žijí s vědomím, že
mají akci povolenou v rozsahu, který napsali
do oznámení, včetně hlasité hudební reprodukce. Není tomu tak, oznámení má pouze
informační charakter a neznamená souhlas
s rušením nočního klidu. Noční klid je předmětem zvláštních ustanovení v zákoně a zákon zná výjimky jen v případě, že vycházejí
z lidových tradic a obyčejů, což u nás je pouť,
Silvestr a Čarodějnice. Jindy v roce pak noční klid nemůže být rušen. Před pracovním
dnem jsou venkovní veřejně přístupné akce
zakázány obecně. Výjimku schvaluje RM na
základě podání písemné žádosti (jedná se o
jiný formulář než-li je pouhé oznámení konání akce). Pokud by někdo z Vás chtěl k vyhlášce podat bližší informace, rádi mu vše
vysvětlíme.
yy V útulku jsou dva pejsci, kteří hledají nové
pány..
Mějte stále hezké léto…
Ved. strážník Petr Zima

CVIČENÍ ŽEN PŘI ASPV SPARTAK POLICE NAD METUJÍ V ROCE 2015/2016

Od 7. září 2015 opět začínáme cvičit. Všechny hodiny probíhají v malé tělocvičně
ZŠ Police nad Metují.

Rozpis cvičení:
Pondělí 19,00 – 20,00 Kondiční posilování (R. Teichmanová)
Cvičení je organizováno jako tzv. kruhový trénink, cvičenky cvičí
samostatně na stanovištích (podle karet s popisem cviků)
20,00 – 21,00 Cvičení starších žen (J. Zocherová)
Úterý
20,00 – 21,00 Step-aerobic (J. Zocherová)
Středa
20,00 – 21,00 Posilování bez náčiní s vahou vlastního těla (J. Zocherová)
Čtvrtek 19,00 – 20,00 Step-aerobic a posilování (K. Brátová)
Ve čtvrtek 1. října 2015 se rozběhne i zdravotní cvičení, které pokračuje vždy
v úterý a ve čtvrtek od 18,00 do 19,00. Jedná se o cvičení pomalejší, při kterém
se vyrovnávají svalové dysbalance.

Těšíme se na Vás.

Cvičitelky ASPV- J. Zocherová, R. Teichmanová, K. Brátová

Přání k 95. narozeninám

V srpnu si fotbalový oddíl „veřejně“ připomněl
95. narozeniny. Úctyhodné! Jakmile spolek, oddíl,
cokoli žije – aktivně – tolik let, je to přinejmenším
chvályhodné a úctyhodné.
Je čas nejen blahopřát, ale i obrátit se zpátky.
Projít historií. K tomu nám slouží almanachy, které
zaznamenaly paměť ještě žijících, ale i písemnosti,
fotografie, poháry, ocenění z dob minulých.
Aktivním funkcionářům, trenérům, hráčům,
široké fotbalové veřejnosti přejeme příjemné
chvíle s fotbalovým potěrem i starou gardou. Do
fotbalové soutěže radost ze hry, zúročování natrénovaného a především potřebné srdíčko pro
kolektivní fenomén, jakým kopaná, nejen u nás
v Polici, bezesporu je.
Děkuju všem za nemalé snažení a věřím, že
vzájemnou spoluprací bude podpora ze strany
města Police nad Metují pokračovat.
Ida Jenková
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KALENDÁŘ AKCÍ
NA ZÁŘÍ

pátek 4. – sobota 5. září
MÍČOVÝ VÍCEBOJ
11. ročník turnaje
Pořadatel: SSK PEDRO
Místo: Sokol Bukovice, ZŠ Police

sobota 5. září
BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI
Pořadatel: LO TJ SPARTAK
Místo: Hony, autobusová zastávka
neděle 6. září
SPARTAK POLICE –
SPARTAK OPOČNO
Fotbalové utkání
Pořadatel: T.J. Spartak Police
Místo: Fotbalové hřiště

sobota 12. září
RALLY SUDETY 2015
MTB závody
Pořadatel: Redpoint Teplice n/Met.
Místo: Teplice n/Met.
neděle 13. září
POHÁR PLNÝ PÍSKU
6. ročník turnaje v pláž. volejbale
Pořadatel: SSK PEDRO
Místo: Víceúčelové sportoviště
sobota 19. září
TEPLICKO ADRŠPAŠSKÁ 33
26. ročník turistického pochodu
Místo: Teplice n/Met.
sobota 19. září
PIVNÍ TRIATLON
16. ročník pivního triatlonu
Místo: Hlavňov-fotbalové hřiště
Pořadatel: SSK PEDRO
neděle 20. září
SPARTAK POLICE –
SK SMIŘICE
Fotbalové utkání
Pořadatel: T.J. Spartak Police
Místo: Fotbalové hřiště

sobota 26. září
SLUNCEKROS
31. ročník běžeckého závodu
Pořadatel: V. Kubeček
Místo: Teplice n/Met.
neděle 27. září
SPARTAK POLICE –
DVŮR KRÁLOVÉ n/L.
Fotbalové utkání
Pořadatel: T.J. Spartak Police
Místo: Fotbalové hřiště

neděle 27. září
BĚH NA HEJŠOVINU
19. ročník běžeckého závodu
Pořadatel: O. Rücker
Místo: Machov
Více nanwww.sportvpolici.cz

Polický měsíčník - září 2015 - strana 29

OHLÉDNUTÍ SE ZA POLICE FLORBAL OPEN AIR

Florbal je poměrně mladý sport a v našem městě má spoustu příznivců. Chodí se
již několik let „plácat“ do tělocvičny ZŠ či
sokolovny a nemalá skupinka lidí jezdí nebo
jezdila hrát i vyšší soutěže do Náchoda, Pardubic apod. Myšlenka uspořádat venkovní
turnaj žije mezi florbalisty v našem městě
již dlouho. Díky vybudování víceúčelového
sportoviště a letos i zázemí, sprch apod., se
dala tato myšlenka konečně proměnit v realitu. Na konci jara padl termín - 8. 8. 2015.
Podmínkou pro to, aby se mohlo na turnaji představit všech 24 teamů, bylo zajištění
celkem 3 florbalových hřišť, resp. mantinelů. Rozměry našeho sportoviště pohodlně
umožňují postavení 3 hřišť na „malý florbal“,
tzn. systém 3+1. Nakonec jsme však z organizačních důvodů museli 3 týmy odmítnout a
postavili jen hřiště 2, na kterých se postupně
představilo 19 týmů. Trochu zklamáním byla
„slabá“ účast „Poličáků“. Ostatní týmy k nám
přijely z Broumovska, Trutnovska, ale i z Prahy apod. Během turnaje se na hřišti pohybovalo odhadem okolo 150 - 200 lidí. Hrálo se
od 8:00 od rána do 8:00 do večera, kdy byl
znám historicky první finalista venkovního
florbalového turnaje v našem městě. Vítězem
se stal tým, který je pravidelným účastníkem
Polických florbalů – POJĎ MI HOP ze Rtyně v
Podkrkonoší. Až do letoška měl smůlu a většinou skončil těsně pod vítěznou metou.
Po celou dobu turnaje bylo venku nesku-

tečných 40°C. Povrch sportoviště překračoval
teplotu 50°C. Jako osvěžení sloužila hadice se
studenou vodou. Naštěstí se svědomitě dodržoval i pitný režim. Z našeho pohledu proběhl turnaj v poklidu a pohodě, což je dobře
a je pro nás výzvou do dalších let. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hráčům
a rozhodčím za účast a dobrovolníkům za
jejich ochotu pomoci nejen s přípravami, ale
i během celého turnaje, kdy vydrželi to nesnesitelné horko. Děkujeme také všem sponzorům, kteří tuto sportovní akci podpořili a
věnovali ceny pro jednotlivé týmy. Poděkování patří také ZŠ Police nad Metují a FTS Florbal Náchod za zapůjčení mantinelů.

V sobotu 1. a v neděli 2. srpna pořádala CAMS (Abrahám) na Těrlickém okruhu
u Havířova silniční závody „Na přírodních
okruzích“ Seriál pokračoval, jak pro kategorie Klasik, tak pro nové motorky. Vedro nás
netrápilo, protože jsme kempovali pod břízami. Spolu s námi stanovali naši fandové a
motorkáři (Motokanci) Jirka a Jarda. Já jsem
se věnoval domácnosti a oni s Milošem v pátek prošli technickou přejímkou a v sobotu
oběma tréninky. Vše proběhlo v klidu a bez
potíží. V neděli ráno Miloš Thér, závodící pod
hlavičkou AMK Police n. M., byl připraven ke
startu a my s ním. Klasici nastupovali všichni

do jednoho závodu. Spolu kategorie do 175,
250, 350, 500 a 750 ccm. Od startu odjely první silné stroje. Miloš musel zapádlovat, kvůli
těžkému převodu, ale ve třetím kole se pevně
usadil na třetím místě a cílem tak projel. Radost byla velká. Na druhé straně je vidět, že
konkurence nespí a snaží se ze svých strojů
vyždímat, co jde. Těší nás, že ČZ 125 je dobře
připravovaná a patří ke špičce. Domů jsme se
vraceli spokojeni přes Frydrychów. Další závody byly v Hořicích 22. a 23. 8. (AČR). 5. a 6.
9. se jedou Dymokury (CAMS) a 12. a 13. 9.
v Branné, jízdy pravidelnosti (AČR).
Za AMK Čvaňhák

Martin Balák, Jan Gogo Průša
a Libor Lilie Průša

U Těrlické přehrady bylo dobře

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

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

Pracovník(ce) skladu

Pracovník(ce) do výroby / pájení

Požadujeme:

Požadujeme:

středoškolské vzdělání (popř. vyučen v oboru elektro)
komunikativní schopnosti, nekonfliktní a tvůrčí typ
flexibilita, samostatnost
schopnost a ochota dalšího vzdělávání v souladu s požadavky
společnosti
• řidičský průkaz skupiny „ B “
• znalost práce na PC (Word, Excel)
• základní znalost německého jazyka výhodou
•
•
•
•

Nabízíme:
•
•
•
•

Nabízíme:
•
•
•
•

• komunikativní schopnosti, nekonfliktní a tvůrčí typ
• flexibilita, samostatnost
• schopnost a ochota dalšího vzdělávání v souladu
s požadavky společnosti
• zkušenosti s pájením výhodou

odpovídající finanční ohodnocení
možnost dalšího vzdělávání – německý jazyk
firemní benefity – příspěvek na dopravu, stravenky
nástup 1.10.2015

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

odpovídající finanční ohodnocení
možnost dalšího vzdělávání – německý jazyk
firemní benefity – příspěvek na dopravu, stravenky
nástup možný ihned

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

NABÍZÍM PRONÁJEM
pěkného nového bytu v Polici nad Metují
(Velká Ledhuje, nad zahradnictvím).
By t o v á j e d n o t k a v k a t e g o rii 2 + 1 o v ý mě ře 5 6 m 2
z a c e n u 5 2 5 0 Kč p lu s s lu žb y a e n e rg ie .
K tomu navíc nadstandardně velký sklep a jedno vyhrazené parkové stání.
Vybavení:

plně vybavená koupelna a WC, nová kuchyňská linka se sporákem, kuchyňská vestavěná skříň
a šatní předsíňová skříň, podlahové krytiny, vnitřní žaluzie, osvětlení. Vratná kauce ve výši
dvojnásobku celkové měsíční platby za nájem, služby a energie.

Kontakt na e-mail: bytynachodsko@gmail.com nebo mob. 776 102 458
Pobočka
Náchod Camelot
Zámecká 1845, Náchod

Daniel Denygr
Vedoucí pobočky

+420 776 342 569
denygr@reality11.cz
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VÝKUP A SBĚR
KOVOVÉHO ODPADU
Otevíráme v sobotu
1. 8. 2015 v 8:00
KDE?
Ke Koupališti, Police nad Metují 54954
Na starém místě, bývalý areál sběrny.
(Stef Recycling)
Provozní doba:
středa 09:00-12:00 13:00-17:00
sobota 08:00-11:30
Tel: 728138791, 702295670
Email: sberna.police@seznam.cz
www:sberna.policenadmetuji.cz
Výkup kovového odpadu, barevné kovy prozatím
po domluvě. Platba na účet nebo složenkou.

Obecní úřad v České Metuji

PRONAJME
prostory pohostinství
v Kulturním domě v České Metuji.
K disposici je byt 2 + 1
Informace na OÚ Česká Metuje
tel. 491 541 248

KOUPÍM
POZŮSTALOST

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

veteš, vyklidím
půdu,
sklep, dům, byt.

Hradec Králové
Nové Město n.M.

Polický měsíčník - září 2015 - strana 31

individuální přístup

Zavolejte nám

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

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

Polický měsíčník - září 2015 - strana 32

NABÍZÍME
DO DLOUHODOBÉHO
PRONÁJMU

PENSION 65
POLICE NAD METUJÍ
Pension je v plném provozu - restaurace, gril - bar, letní zahrádka
a ubytování 5 pokojů celkem 13 lůžek. Volný je i apartmán – byt
v podkroví.
Přenecháme klientské kontakty, pronájem možný ihned.

Výše kauce a nájemného k jednání.

KONTAKT: 602 396 109 (737 261 680)

T. J. Sokol Police nad Metují
nabízí od 1. 1. 2016

K PRONÁJMU
RESTAURACI

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.

Bližší informace a přihlášky
na tel. 776591025

Zahajuje kurzy:

Broumov

22. 09. 2015 v 15.00 hod.

Police n. Metují

24. 09. 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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Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: první pracovní den v měsíci
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

PRÁZDNINOVÉ INVESTIČNÍ AKCE
Rozšíření terasy u Muzea
papírových modelů, změna
užívání „Zeleného domečku“

V měsíci srpnu provedla firma Broumstav s.r.o.
rozšíření stávající terasy před Muzeem papírových
modelů (MPM). Tato akce souvisí se změnou užívání
sousedního dvoupodlažního objektu zvaného „Zelený domeček“, kde byla v přízemí vybudována nová
provozovna „BB kavárna“ a v 1. patře je do konce
září výstava panenek. Kavárna byla vybavena v souladu s příslušnými hygienickými předpisy, sociální
zařízení pro hosty je v sousedním MPM, vnitřní kapacita je 12 míst k sezení. Nová terasa společně s BB
kavárnou poskytne zázemí nejen pro návštěvníky
přilehlých muzeí, ale i pro nedaleké autobusové nádraží a bude jistě vítanou alternativou i pro polické
občany, kterým kavárna scházela.

Plynofikace mateřské
školy
v Jiráskově ulici

Pan Alexandr Jirásek z Bukovice zrealizoval v průběhu letošního července
plynofikaci mateřské školy v bývalém polytechnickém pavilonu základní školy v
Jiráskově ulici. V prostoru chodby byl instalován nový plynový kondenzační kotel
PROTHERM Panther a horizontálně skrz
zeď do volného venkovního prostoru
bylo provedeno odkouření a přívod vzduchu do kotle. Výkon kotle je regulován
programovatelným termostatem, umístěným v herně mateřské školky. Toto řešení nahradilo původní dálkové vytápění
z kotelny základní školy. … a mohou přijít
chladné časy.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik
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