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I V LETOŠNÍM ROCE PROBĚHLA OPRAVA
VÝTLUKŮ A PŘEKOPŮ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ
Firma STREET s.r.o. Praha, provozovna Turnov, vybraná v poptávkovém řízení,
provedla v uplynulém měsíci opravu vybraných silničních výtluků a překopů ve Velké
Ledhuji a ve středu města infratechnologií
Silkot. Při opravě touto technologií nevzniká přechodová spára, která je průvodním
jevem klasických oprav, ale znovu se obnovuje původní jednolitý povrch vozovky,
takže opravené místo znovu nepraská a nedochází k vytváření nerovnosti na vozovce.
Nahřívaná plocha zahrnuje i blízké okolí
opravovaného místa a spolehlivě likviduje praskliny vybíhající do stran. Tím také
zabraňuje opětovnému vzniku výtluků. Životnost opravy uváděná firmou je minimálně 3-5 let. Město již třetím rokem vyčlenilo část svých finančních
prostředků na pravidelnou opravu výtluků a překopů silnic, aby
jednak zlepšilo jejich stav, a jednak prodloužilo jejich životnost. Věříme, že řidiči ale i okolní občané tuto snahu města a technických
služeb kladně ocení, protože jejich vozidla už nebudou tolik trpět a
sníží se hlučnost provozu na silnicích.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Vážení spoluobčané, čtenáři,
srpnové číslo Polického měsíčníku
mělo z důvodu letních dovolených uzávěrku v polovině července, kdy se velké prázdniny překulily do druhé čtvrtiny. V obsahu zpravodaje se vracíme
do června, konce školního roku 20142015. Reálný čas nás vede do druhého
letního měsíce a připomíná, že na jeho
konci je začátek dalšího školního roku.
Prostě čas běží. Nám nezbývá, než ho
žít a na nás samých je, jak.
Děkuji všem, kteří se i v létě věnují
dětem. Na výletech, soustředěních, táborech, dílničkách…
Děkuji všem, kteří se snaží i v době
dovolených připravit nabídku k vyžití
místním i příchozím.
Přeji Vám příjemné, zdravé a naplněné dny, které by měly sloužit k odpočinku a nabrání nových sil.
Ida Jenková

Rekonstrukce komunikace v Hlavňově

Po loňské objížďce při rekonstrukci
komunikace č. II/303 v Bukovici byla v důsledku objížďky přes Hlavňov silně poškozena komunikace procházející Hlavňovem
od Suchého Dolu. Přestože Královéhradecký kraj, jako investor stavby, přislíbil provedení řádné (sic!) opravy objízdné trasy,
nebo náhradu vzniklých škod, krom přiznané dotace ve výši 0,5 mil. Kč se zatím
k navýšení finanční náhrady, o kterou jsme
již Kraj dvakrát žádali, nehlásí. Nicméně
rozpočet akce po provedeném výběrovém
řízení činí 1,5 mil. Kč, z čehož je zřejmé, že
Kraj by měl ještě „přitlačit“.
Provádění rekonstrukce komunikace
musí být nyní koordinováno s prováděním
opravy opěrné zdi u komunikace v dolní
části Hlavňova. Tudíž jsme v situaci, kdy
nemůžeme určité práce provádět za úplné uzavírky, neboť bychom část Hlavňova
„odřízli“ od dopravního spojení se světem.
Nicméně ve výběrovém řízení na realizaci
opravy zvítězila společnost EUROVIA, se
kterou již proběhla prohlídka celého úse-

Kotlíkové dotace již v tomto roce!

Od jara tohoto roku jsem se pokoušel na
různých jednáních (Energetické dny v Hradci Králové, setkání s vedením Královéhradeckého kraje tamtéž, jednání se zástupci
regionální rozvojové agentury CIRI, apod.)
získat informace k další vlně tzv. kotlíkových dotací. Jedinou mantrou, kterou jsem
slýchal, bylo, že vše bude jinak, než tomu
bylo v minulosti…
Každopádně, v posledních dvou týdnech
se konečně více vyjasnilo a já mohu KONEČNĚ přinést aktuální informace! Systémově budou kotlíkové dotace řešeny ve dvou
stupních. V prvním stupni vyhlásí Operační fond životního prostředí dotační výzvu
pro všechny Kraje české republiky (pozn. v
době, kdy čtete tento článek, již jsou výzvy
pro krajské samosprávy vyhlášeny). Následně, když daný Kraj dotaci získá, vypíše vlastní dotační program pro kotlíkové dotace, v
rámci nějž si již o dotaci budou žádat sami
žadatelé.
Vlastní vyhlášení krajských dotací pro
žadatele se předpokládá během podzimu
tohoto roku, nejpozději na přelomu roku.
Zatím není zřejmé, zda Královéhradecký
kraj bude řešit dotaci jednokolově, to je od
vyhlášení výzvy do vyčerpání získané alokace, nebo zda bude vyhlašovat výzvu ve více
kolech (např. na každý rok v rámci období
2014 – 2020). Do konce roku 2018 však
musí Královéhradecký kraj zajistit naplnění
tzv. indikátoru – 1340 vyměněných kotlů!
Předpokládaná alokace krajského dotačního programu na dané období je 220 mil Kč.
Již nyní je jisté, že o dotace z krajských
programů budou moci žádat pouze fyzické
osoby, které jsou vlastníky objektů k bydlení, přičemž dotace budou směřovány do vý-

měn starých neekologických zdrojů na pevná paliva za ekologické zdroje vytápění, a to:
yy Tepelná čerpadla
yy Kotle na pevná paliva ve stanovené emisní třídě
yy Plynové kondenzační kotle
yy Solárně-termické soustavy pro ohřev
teplé užitkové vody
yy Mikroenergetická opatření (opatření, která není možné dotačně podpořit
v rámci programu „Zelená úsporám“
– např. zateplení střešních/půdních
prostor, tepelně izolační folie do oken,
těsnění do oken a dveří, výměna zasklení,
dílčí výměna oken, vstupních či balkonových dveří, hydroizolace objektu.

Maximální výše dotace bude činit pravděpodobně 150 tis. Kč, přičemž mikroenergetické opatření bude datovatelné jen jako
opatření prováděné souběžně s výměnou
zdroje, a max. částka, která bude na tato

ku a je připravován podrobnější harmonogram prací. Akce bude realizována ve
dvou etapách, přičemž první etapa je tvořena přípravnými pracemi (oprava propadů, výmolů, děr, a propustků), druhá pak
vlastní pokládkou emulsního krytu, který
by měl prodloužit životnost vozovky o 15
– 20 let.
Dlužno dodat, že obdobná technologie
byla nedávno použita na opravu dlouhého
úseku místní komunikace v centru Červeného Kostelce (v obytné zástavbě), nebo
v obci Stěžery, anebo v obci Jívka (opět i
v obytné zástavbě). Je tedy zřejmé, že se
jedná o technologii používanou standardně pro opravy komunikací v zástavbě.
Doufám, že se oprava komunikace podaří,
a že většina poškození vozovky bude opravou odstraněna.
Předem žádám občany Hlavňova, i
všechny další, které čilá stavební činnost
na území Hlavňova jakkoliv dočasně omezí, o trpělivost při provádění obou akcí.
J. Škop, místostarosta

opatření v rámci jedné dotace přiznána,
bude činit 20 tis. Kč. V lokalitách, kde dochází k pravidelnému překračování imisních
limitů, bude dotace navýšena o 5%, přičemž
5% bonus budou mít i řešení na biomasu.
Současně je již jisté, že o dotaci nebudou moci žádat Ti, kteří již výměnu kotle,
či mikroenergetické opatření provedli před
vyhlášením dotační výzvy (jako třeba já).
Kdo tedy plánuje výměnu tepelného zdroje
ve svém rodinném domě, či bytě, nebo kdo
uvažuje o provedení nějakých dílčích opatření, vyčkejte na přesné podmínky a možná
se Vám poštěstí snížit si za pomoci krajské
dotace náklady na tuto Vaši plánovanou investici.
Situaci pro Vás nadále sledujeme a o aktualitách Vás budeme informovat co možná
nejdříve! Ze strany krajské samosprávy byla
přislíbena včasná informační kampaň.
J. Škop, místostarosta

Rekonstrukce Hlavňovského rybníku
Stejně rychle jak se objevila možnost
žádat o dotaci na rekonstrukci
Hlavňovského rybníku, tak stejně rychle
naše naděje na získání dotace zhasla.
Dotační orgán odkrýval své karty
stran povinných příloh se značným
zpožděním, takže jsme až po podání
žádosti a zajištění všech potřebných
razítek byli informováni ze strany
dotačního orgánu o tom, že žádost o
dotaci nebude akceptována.
Šok, rozčarování a pocit marnosti. Chce
se mi věřit, že celé zveřejnění poslední
dotační výzvy v Operačním programu

životní prostředí 2007 – 2013 nebylo jen
divadlo, ve kterém jsme zajistili stafáž
pro větší hráče, kteří měli dotace jisté
předem, ovšem muselo se to všechno na
fondu „tak nějak“ zúřadovat.
Nicméně, boj o získání dotace na opravu
poškozené hráze rybníka a zvětšení jeho
zádržné kapacity odtěžením sedimentu
nevzdáváme, a pokusíme se co nejdříve
uspět v dotační výzvě nového dotačního
období, o jejímž vyhlášení si již cvrlikají
vrabci na střeše budovy Státního fondu
životního prostředí.
J. Škop, místostarosta

Polický měsíčník - srpen 2015 - strana 2

Oprava opěrné zdi komunikace v Hlavňově

Jak jsme již informovali prostřednictvím webových stránek města a prostřednictvím info mailu, byla v úterý 7. 7. 2015
zahájena stavba opravy opěrné zdi v dolní
části Hlavňova (u Rotterů). Krom dopravních komplikací zasáhne tato oprava i do
veřejné linkové dopravy. V tomto textu opakujeme některé základní informace o této
stavbě, přičemž objížďkový jízdní řád je ke
stažení na webových stránkách města, nebo
je k dostání v městském infocentru.
Úvodem je třeba opakovaně zdůraznit,
že rozhodnutí o uzavírce nám bylo doručeno ve čtvrtek 2. 7., přičemž informace o
uzavírce byla okamžitě předána osadnímu
výboru, který toho dne v podvečer zasedal. Dlužno dodat, že informace byla pouze

obecná, neboť konkrétní informace jsme
neměli k dispozici.
V rámci následných telefonických (a
posléze i ústních) jednání se zástupci investora se nám dnes podařilo získat nepatrně
přesnější informace, které se zde pokusíme
ve stručnosti přednést.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, akce oprava opěrné zdi na komunikaci č. III/30321
v Hlavňově byla zahájena dne 7. 7. 2015, a
její dokončení se s ohledem na smlouvu o
dílo předpokládá nejpozději do 27. 9. 2015.
Stavbu provádí společnost SOVIS CZ a.s.,
z Hradce Králové. Stavba bude prováděna
za úplné uzavírky, částečná uzavírka, kterou
jsme původně ze strany města požadovali,
není pro zajištění realizace stavby dostateč-

MAS Stolové hory a její přínosy regionu

Do místní akční skupiny Stolové
hory se spojilo od roku 2012 celkem 58
místních partnerů z řad podnikatelů,
živnostníků, škol, dobrovolných svazků,
neziskových organizací a obcí. Smyslem
našeho snažení je rozvíjet region po jeho
společenské a kulturní stránce, zvyšovat
kvalitu, přínos a dostupnost inovací pro
zemědělství, podnikání a veřejnou správu pomocí komunitního plánování metodou LEADER. Během krátké existence
spolku, jehož hlavním smyslem je přinést
finance z Evropské unie do regionu, nebylo možné v období 2007 – 2013 tyto
finance čerpat, a proto MAS pomáhala
regionu pouze malými příspěvky a podporovala lokální akce. Situace se ale obrací k lepšímu, přísun financí z operačních
programů EU z nového programu do roku
2020 se blíží a MAS Stolové hory dospěla
od počátku roku 2015 k velkému rozvo-

ji a připravenosti. Náš spolek pracuje na
získání oprávnění čerpat finance a spolu
s ostatními MAS v České republice soutěží o jejich alokaci. Dopředu je nám přislíbena částka kolem 95 milionů Kč pro náš
region. Čerpat budeme z operačních programů IROP, PRV, OP Z a OP ŽP. Více se dozvíte na našem webu www.mas-stolovehory.cz nebo nás kontaktujte na emailu
masstolovehory@gmail.com pro více
informací. Získat peníze na Váš projekt je
s pomocí MAS jednodušší, než si myslíte.
Stačí jen spojit myšlenku s možnostmi,
které Vám Evropská unie nabízí a projektový záměr je na světě. Díky spolupráci
obcí a osob, které v obcích žijí, obnovujeme region stolových hor a pracujeme
na tom, aby bylo Náchodsko, Hronovsko
a Policko tím nejlepším místem pro život.
Kateřina Kapková, manažer
MAS Stolové hory, z. s

Finanční podpora z Královéhradeckého kraje
V letošním roce bude řada projektů
realizovaných městem Police nad Metují
podpořena Královéhradeckým krajem.
Celkem z rozpočtu kraje k nám doputuje 302 000,- Kč, za které děkujeme!
Přehled podpořených projektů je v přiložené tabulce.
I činnost DSO Policka bude podpořena na základě předložené žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Projekt Profesio-

nalizace Policka 2015, evidovaný pod
č. smlouvy 15RRD02-0026 bude podpořen částkou ve výši 40 000,- Kč.
Cílem projektu Profesionalizace Policka 2015 je i nadále zajistit úspěšné
fungování svazku obcí, které vede k rozvoji venkovského regionu Policka nejen
na úrovni samospráv, ale především na
úrovni obyvatel a turistů mířících do našeho regionu.

Ing. Xenie Ulrichová, správa dotací

NÁZEV PROJEKTU

OBDRŽENÁ DOTACE V KČ

Tvořivé dílny – 15SMR02-0021

10 000,-

Hlavňov – vesnice pod Hvězdou – 15KPG03-0008

20 000,-

68. Polické divadelní hry – 15KPG01-0104

15 000,-

Profesionalizace a vybavení TIC Police nad Metují – 15CRG04-0006

37 000,-

Zabezpečení akceschopnosti JSDH – 15JPO01-0017

220 000,-
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ná, neboť pro zajištění dostatečného pracovního prostoru pro práce na opěrné zdi
bude zřízen velký výkop bez pažení (stěna
výkopu bude pouze vysvahována), dále je
pak třeba v rámci stavby zajistit výměnu
vodovodu, na začátku úseku opěrné zdi je
třeba zrealizovat nový propustek přes celou
šířku komunikace.
Po dobu uzavírky je autobusová doprava vedena přes Suchý Důl s tím, že autobusy
zajíždějí až do dolní části Hlavňova, kde je
zřízena provizorní zastávka. Osobní, autobusová i nákladní doprava do Hlavňova a
na Hvězdu musí zajíždět po objízdné trase
přes Suchý Důl.
Zástupce zhotovitele stavby přislíbil
provádění prací v prodloužených směnách
(s ohledem na dodržení technologických
postupů a možnostech dodávek materiálu),
přičemž na společném jednání přímo na
stavbě byl zhotovitelem přislíben co nejrychlejší průběh stavby a maximální snaha
o zkrácení doby úplné uzavírky (nicméně
byť jen částečný průjezd stavbou nebude
záležet ani na vůli města, ani na vůli zhotovitele stavby, ale na vůli silničního stavebního úřadu a dopravní policie povolit
tzv. předčasné užívání stavby). Tudíž, stejně jako u jiných větších dopravních staveb
v minulých letech, i zde je třeba se obrnit na
několik týdnů trpělivostí.
Doufám, že i přes všechny komplikace
pramenící z překvapivého skoku do realizace stavby, bude vlastní realizace probíhat
bez problému, a vše se podaří zvládnout ve
sjednaném termínu nebo před ním.
Jakmile zjistíme jakékoliv další podrobnosti o této akci, pošleme informaci ihned
k Vám do území. Byť nejsme viníky současné situace, přesto se omlouváme všem za
vzniklé komplikace. Budiž nám útěchou, že
tato akce, po které jsme společně s občany
Hlavňova volali od roku 2011, bude zrealizována a nedojde k neřízené destrukci zdi
při běžném provozu.
J. Škop, místostarosta

Rozpis lékařů
stomatologické služby
srpen 2015

Služba je zajištěna v době od
9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

25. – 26. 07. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí
01. – 02. 08. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí
08.  – 09. 08. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
15.  – 16. 08. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
22.. – 23. 08. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
29. – 30. 08. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují

491 582 381
491 582 381
603 479 132
491 524 334
602 333 460
491 541 654
602 333 452

Usnesení rady města ze zasedání č. 13 a 14 /2015 ze dne 22. 6. a 7. 7. 2015
RM schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují
přijala sponzorský dar od obce Otovice
ve výši 7 000,- Kč na podporu dechových
orchestrů školy.
RM schvaluje přidělení městského bytu
č. 1 v čp. 209 v Polici nad Metují paní L. G.,
nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad
Metují, a to od 1. 7. 2015 na dobu určitou
3 měsíce, s možností dalšího prodloužení,
bude-li nájemce řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájemní smlouvy a nedojde-li
k prodeji domu.
schvaluje
následující
výměnu
RM
nájemníků v městských bytech takto:
1) panu L. Š., nar. xx.xx.xxxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují, bude přidělen byt č. 5
v domě čp. 313 v Polici nad Metují, a to
od 1. 7. 2015 na dobu určitou 3 měsíce,
2) paní E. Ř., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, Police nad Metují, bude přidělen
byt č. 4 v domě čp. 313 v Polici nad
Metují, a to od 1. 7. 2015 na dobu
určitou 3 měsíce.
Nájemní smlouvy mohou být prodlouženy,
budou-li nájemci řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájemní smlouvy.
RM s účinností od 26. 6. 2015 odvolává
z funkce člena stavební komise Ing. Vasila
Bučoka a jmenuje členem této komise Ing.
Pavla Kalibána.
RM schvaluje krátkodobou výpůjčku
pozemku p. č. 966/27 a části pozemku p. č.
966/1, oba v k. ú. Velká Ledhuje, o celkové
výměře 15.600 m2 Spolku dobrovolných
hasičů Bukovice, za účelem konání hasičské
soutěže, a to na dobu určitou od 7. 9. 2015
do 13. 9. 2015.
RM schvaluje záměr darovat pozemek p. č.
966/75 v k. ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.
č. 1261 v k. ú. Police nad Metují o výměře
1.367 m2.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.
č. 1163/2 o výměře 17 m2 a části pozemku
p. č. 1163/3 o výměře 137 m2, oba v k. ú.
Police nad Metují.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.
č. 287/2 o výměře 88 m2 a části pozemku p.
č. 1201 o výměře 135 m2, oba v k. ú. Police
nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej
pozemku p. č. 1172 v k. ú. Velká Ledhuje o
výměře 61 m2 manželům M. B., nar. xx.xx.
xxxx a L. B., nar. xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx,
Police nad Metují. Kupní cena je stanovena
na 30,- Kč/m2. Celkovou kupní cenu 1.830,Kč uhradí kupující při podpisu kupní
smlouvy.
RM souhlasí s navrženým rozdělením
pozemku p. č. 750/2 v k. Velká Ledhuje, a
to za předpokladu, že si vlastníci tohoto
pozemku, kteří nemají na nově vzniklé
pozemky příjezd, zřídí věcné břemeno jízdy
přes své pozemky.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Samostatné odvodnění
poldrů“ firmu Zdeněk Klíma, Suchý Důl 118,
IČO s nabídkovou cenou 1 494 492,88 Kč
bez DPH (tj. 1 808 337,00 Kč včetně DPH)

a současně také schvaluje uzavření smlouvy
o dílo.
RM schvaluje provedení stavební úpravy
„Rozšíření terasy u Muzea papírových
modelů“.
RM neschvaluje provedení stavební
úpravy „Rozšíření parkoviště u Muzea
papírových modelů“.
RM bere na vědomí vyhlášení
ředitelského volna ve dnech 29. a 30.
června 2015 v ZUŠ Police nad Metují.
RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 37.000
Kč na podporu činnosti turistického
informačního centra.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na uskutečnění (administraci)
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
rybníka v Hlavňově“ firmu Centrum rozvoje
Česká Skalice, o.p.s, Křenkova 477, 552 03
Česká Skalice, IČO: 266 40 767 a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje změnu plánu oprav
nemovitostí hrazených z mandátního účtu
účinnou od 1. 7. 2015.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Úprava kanalizace pro č.
p. 151, Divadelní klub Police nad Metují“
společnost BROUMSTAV, s. r. o., se sídlem
Žižkova 53, 550 01 Broumov, s nabídkovou
cenou 545 937 Kč bez DPH (tj. 660 584
Kč včetně DPH) a současně také schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p. č.
1213 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře 450 m2
panu R. M., narozenému dne 22. 11. 1992,
bytem Soukenická 164, Police nad Metují, za
účelem provozování mini bikeparku, a to od
1. 7. 2015 na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
RM schvaluje záměr výpůjčky části
pozemku p. č. 830 v k. ú. Žďár nad Metují o
výměře cca 3150 m2.
RM schvaluje pronájem pozemku p. č.
1163/2 o výměře 17 m2 a části pozemku p.
č. 1163/3 o výměře 137 m2, oba v k. ú. Police
nad Metují firmě Hauk s. r. o. IČ 62029631,
se sídlem Mírová 155, 549 54 Police nad
Metují, zastoupená jednatelem Petrem
Haukem, od 1. 7. 2015 na dobu určitou
10 let s možností dalšího prodloužení.
Nájemné je stanoveno na 1.540,- Kč ročně.
RM schvaluje realizaci akce „Odstranění
havarijního stavu septiku s dočišťovacím
filtrem u objektu č. e. 131 u Hlavňovského
rybníka v Polici nad Metují“.
RM schvaluje:
a) realizaci akce „Rozšíření stávajících a
vybudování nových zpevněných ploch
6-ti stanovišť pro sběr tříděného
odpadu“ v Polici nad Metují,
b) následující parametry výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: „Rozšíření stávajících
a vybudování nových zpevněných
ploch 6-ti stanovišť pro sběr tříděného
odpadu“ v Polici nad Metují:

1. kritéria: nabídková cena - váha
100%;
2. obeslané firmy: Broumstav s. r. o. Broumov, MOVIS Hronov s.r.o. - Hronov, A&C RENTAL s.r.o. - Velké Poříčí,
SMI-ČR group s. r. o. - Broumov, VPS
vše pro stavby s. r. o. – Náchod;
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta, Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP, Vít Hynek – inv.
technik, náhradníci: Michal Mucha
- TS Police nad Met. s.r.o., Ing. Pavel
Scholz – inv. technik;
a pověřuje výběrovou komisi k otevření
obálek s nabídkami, posouzení
kvalifikace uchazečů a vyhodnocení
nabídek.
Rada města:
bere na vědomí informaci o neakceptování
žádosti města o dotaci na realizaci akce
Rekonstrukce Hlavňovského rybníku
z Operačního programu Životní prostředí,
v rámci mimořádné 64. výzvy;
schvaluje přípravu nové žádosti v rámci
nového programového období Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020.
RM rozhodla o poskytnutí dotace
právnickým
a
fyzickým
osobám
uvedeným v příloze a schvaluje uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.
RM doporučuje ZM ke schválení návrh
Grantové komise na rozdělení finanční
podpory a současně doporučuje s nimi
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava vozovky MK Hlavňov“ firmu EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha
1, závod Čechy východ s nabídkovou cenou
1.082.837,28 Kč bez DPH (tj. 1.310.233,11
Kč včetně DPH) a současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje:
a) ceník nájemného a služeb spojených
s pronájmem hrobového místa na
městském hřbitově v Polici nad Metují;
b) návrh vzorové nájemní smlouvy na
pronájem hrobového místa;
c) návrh řádu veřejného pohřebiště města
Police nad Metují;
d) aby hrobka č. H-8/H byla vedena jako
obecní a užívána pro potřeby pohřebiště,
např. k důstojnému ukládání ostatků ze
zrušených hrobů.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 3 - položky
rozpočtového opatření č. 10 - 15 . Zvýšení
příjmů o 142.000 Kč, zvýšení výdajů o
67.000 Kč a snížení financování (položka
8113) o 75.000 Kč.
RM schvaluje plán oprav hrazených
z mandátního účtu na rok 2015 dle přílohy.
RM bere na vědomí návrh provozního řádu
společensko-sportovního areálu v Pěkově
a pověřuje předsedu osadního výboru
Ing. Norberta Marela projednáním návrhu
v osadním výboru a s místními spolky.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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VÝSLEDKY
ČERVENCOVÉ SOUTĚŽE
OTÁZKA: Jaký letopočet je uveden na
čelní straně fasády polické radnice?

ODPOVĚĎ: Na radnici je uveden letopočet 1876

V průběhu června jsme zaznamenali 8
správných odpovědí.
Vylosovanými výherci jsou:
Zdeněk R., Jan R. a Marcela C.
Pro vylosovaného výherce máme v
Infocentru Pellyho domy připravenu
drobnou pozornost.

Nabídka kompostérů a transportních vaků na trávu a listí

Město Police n.
M. podporuje domácí kompostování zapůjčením zahradních
kompostérů. Stále má  
k dispozici ještě 1 ks
velikosti 400 l, který
nabízí zdarma k zapůjčení. Podmínkou
je uzavření smlouvy o výpůjčce.
Město dále nabízí k prodeji vaky pro
usnadnění transportu posečené trávy, listí a případně dřevní drti či pilin ze zahrad
a ostatních ploch zeleně do sběrného dvora,
na kompost nebo na jiné podobné zařízení,
určené pro nakládání s bioodpady na území města Police n. M. Vaky jsou vyrobeny
z pevné kašírované tkaniny, mají rozměr
55 x 65 x 65 cm a na dvou protilehlých
stranách májí dvě ucha pro snadné nesení
a vyklopení obsahu. Cena vaku je 150,- Kč
a podmínkou prodeje je potvrzení prohlášení o používání vaku k účelu, ke kterému je určen.
V případě zájmu zajděte na městský úřad, odbor IMŽP, zavolejte na číslo:
491 509 993 nebo napište na e-mailovou
adresu: troutnar@meu-police.cz.

Hnědé kontejnery na rostlinný bioodpad

ve Žďárské ulici

KOLIKA CÍPÁ JE HVĚZDA UMÍSTĚNÁ NA VĚŽI
KAPLE PANNY MARIE SNĚŽNÉ NA HVĚZDĚ?

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.

Další z ploch veřejné
zeleně, která prochází úpravou, je park u Žďárské ulice.
Pro zlepšení jeho vzhledu,
využití a údržby byly odkáceny některé nevhodné
keře a uvolněn a srovnán
prostor uprostřed. Tento
prostor bude zatravněn
a budou zde umístěny lavičky. Následně bude ještě
provedena výsadba květin.
Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

Ida Jenková a Štěpán Horák

V letošním roce byla na stávajících stanovištích tříděných odpadů u zdravotního střediska, pod Havlatkou, za Pellyho domy, u dřevěnky, v Malé Ledhuji,
v Ostašské ul., na sídlišti pod kotelnou
a na sídlišti pod prodejnou (tedy tam,
kde je problematické realizovat domácí
kompostování), vytvořena nová místa
pro odkládání bioodpadu z domácností.
Byly zde umístěny hnědé kontejnery,
do kterých mohou občané odkládat
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu z domácností, tedy slupky
a zbytky z ovoce a zeleniny • kávové a čajové zbytky, filtry a sáčky • zbytky pečiva
• skořápky z vajíček a ořechů • papírová
lepenka, kapesníky, ubrousky • podestýlka domácích býložravých zvířat •.pokojové květiny a uvadlé řezané květiny bez
stuh a jiných plastů. Naopak tam není
možné odkládat kosti, odřezky masa,
kůže • stolní oleje a tuky • popel z uhlí, cigaret • prach a prachové sáčky z vysavače
• exkrementy masožravých zvířat • časopisy • plasty, sklo, kovy, textil, kameny •
rostliny napadené chorobami, vykvetlé
plevely • chemicky ošetřené materiály a
zbytky barev, laků apod. Vývoz provádí
spol. Marius Pedersen a.s., v tomto období každý týden. Svezený bioodpad je ukládán v kompostárně.
Tuto informaci uvádíme především
proto, protože někteří občané si tyto
kontejnery pletou s kontejnery na plasty
a ostatní komunální odpad, který nelze
kompostovat.

Otvírací doba odpadového
sběrného dvora

Polický měsíčník - srpen 2015 - strana 5

Úprava parku

Srpnová soutěžní otázka
PTÁME SE?

Z důvodu rozšíření možnosti pro odkládání bioodpadu ze zahrad a dalších
ploch zeleně (především trávy, větví, lis-

tí), byla zavedena sezónní otvírací doba
odpadového sběrného dvora v Polici n. M.
V období od dubna (letos až od května)
do konce září je sběrný dvůr otevřen tři
dny v týdnu, a to takto:
17.00 - 20.00 hod.
Pondělí
Středa
13.00 - 18.00 hod.
Sobota
8.00 - 11.00 hod.
Využijte této možnosti.

Zabezpečení odpadového
sběrného dvora

V průběhu srpna
letošního roku bude
z důvodu lepšího zabezpečení
odpadového sběrného dvora
dokončena instalace
systém, který bude 24
hodin denně monitorovat daný prostor a
ukládat záznam do nahrávacího zařízení.
Předmětný záznam by mohl napomoci odhalit původce nežádoucího jednání, které se
tu čas od času děje. Město Police n. M. obdrželo na realizaci tohoto systému finanční
příspěvek od nadačního fondu kolektivního systému Asekol. Systém realizuje spol.
S.E.K.T. s.r.o. Police n. M.

Úprava zpevněných ploch
tříděného odpadu

V dohledné době dojde k úpravě stávajících a realizaci nových zpevněných
ploch pro sběr tříděného odpadu. Jedná
se o rozšíření nebo úpravu stanovišť, kde
byly nebo budou umístěny hnědé kontejnery na rostlinný bioodpad (za Pellyho domy, na Záměstí, v ul. Na Sibiři, na
sídlišti u prodejny) a o realizaci nových
ploch v blízkosti stávajících, které nevyhovují (u Penny Marketu, na sídlišti pod
kotelnou).
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Statistika
K 30. 6. 2015 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4176 obyvatel.

Jubilea

V červnu 2015 slavili
70 let paní 	 Jindra  Siegelová
pan 	 Josef  Lamka
pan 	 František Bukovan
paní 	 Marie Kozárová
75 let pan 	 Jaroslav Obršál
80 let paní 	 Brigitta Drechselová
85 let paní 	 Liduška Rutarová
pan 	 František Matěna
pan 	 Ladislav Kohl
pan 	 Ctibor Vrbičan
90 let paní 	 Jiřina Velcová

Sňatky
...se svatbami se nám roztrhl pytel a my
si to užíváme a vesele oddáváme
6.6. Josef Chmelař a Libuše Hažmuková
Jiří Hampl a Elena Ulrichová
Hvězda - snoubenci si nepřejí
zveřejnění
13.6. Obřadní síň – nepřejí si jmenovat
Na Hvězdě – také anonymně
Jiří Kozár a Lenka Voborníková
20.6. Jan Majsniar a Inka Drahorádová
Jiří Žemlička a Veronika Prosová
– na Hvězdě
Luděk Šedek a Jana Kleinerová
– u Kaštanu
26.6. Ivan Fuksa a Jana Sedláčková
- na Hvězdě
27.6. Roman Hanuš a Radka Hartmanová
– kaple v Suchém Dole
Vš em ju bilan tů m pře jem e
pev n é zdraví a k rásn é dny
pl n é p ohody v dalších letech

Josef Chmelař a Lubuše Hažmuková

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

Pan Jan Kulhavý
vstoupil mezi osmdesátníky.
Blahopřejeme!
Po setkání s ním nemůžete mít špatnou náladu. Popřeje Vám zdraví, pěkný den, nakazí věčným optimismem.
Milý Honzo,
děkujeme Ti za pozitivní přístup
k životu a Tvoji dobráckost. Přejeme
jen to dobré!
Ida Jenková

Jiří hampl a Elena Ulrichová
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Děti + pověsti + komiks
Výstava komiksů
Tato tři slova spojili v  Základní škole a
Mateřské škole v Machově, kde žáci pod vedením pana učitele Michala Bureše vytvořili velmi zdařilé komiksy na témata pověstí
z našeho okolí. Rádi jsme využili nabídky
a vystavili je u nás v knihovně. Přijďte se
podívat, jak se děti popasovaly s pověstmi
ze svého okolí. Nechybí jim výtvarný talent
ani humor. Přesvědčit se můžete na chodbě
knihovny během prázdnin.
Příjemné počtení.

Adolf Palata:
U nás pod Borem

Vzpomínky ze života na česko-kladském pomezí. Další knihu o českém koutku
z nakladatelství Bor redakčně připravila Dr.
Eva Koudelková, která na webových stránkách nakladatelství uvádí: „Paměti Adolfa
Palaty (1885–1967), rodáka z Machova,
který žil od roku 1936 do konce svého života v Polici nad Metují, vznikly až pár let
před jeho smrtí. Zachycují hlavně autorovo
mládí, tedy dobu značně vzdálenou od doby
napsání textu, ale přesto obsahují někdy
až neuvěřitelné detaily líčených událostí.
Čtenář má příležitost nahlédnout do života samotného autora, jeho rodiny a přátel,
a také obyvatel oblasti na česko-kladském
pomezí, přičemž nejednou dochází k přímé
konfrontaci životních zvyků i způsobů u nás
a v Prusku. Pozoruhodné jsou zmínky autora o různých událostech spojených s veřejným a společenským životem v Machově,
z nichž mnohé mohou být zajímavé i pro
současné obyvatele obce.“
Knížka je napsána čtivým jazykem a
s chutí si ji určitě přečtou nejen Machováci
či znalci česko-kladského pomezí.

Smartkatalog2 aplikace pro
mobilní zařízení se systémem
ANDROID

Při práci s internetem jsme narazili na
zajímavou aplikaci pro mobilní zařízení se
systémem android. Aplikace se jmenuje
Smartkatalog2 a je schopna pracovat s on-line katalogem každé knihovny používající
knihovní systém Clavius, tedy i naší.
Je v ní možno mít nastavené až dvě
knihovny, mezi kterými jde přepínat, a používat jejich katalog podle běžných zvyklostí.
Při prvním spuštění aplikace je uživatel vyzván k výběru své oblíbené knihovny. Pokud
tak neučiní, může kdykoliv knihovnu nastavit, nebo změnit v nastavení aplikace. Běžná
funkcionalita je obohacena o vyhledávání
podle ISBN; k tomu je doinstalována aplikace na čtení čárových kódů. Pokud čárový
kód není správně načten, zůstává možnost
ISBN opsat „ručně“. Tato funkce má podle
autora sloužit ke zjišťování přítomnosti knihy, kterou někde „náhodně potkáte“ ve vaší
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knihovně :)
Pokud svou oblíbenou knihovnu v seznamu nenajdete (a víte, že používá Clavius), stačí, aby knihovna požádala jakoukoliv
formou firmu Lanius, která vaší oblíbenou
knihovnu do databáze bezplatně zařadí.
Odkaz na informace o aplikaci, případně její instalaci do vašeho zařízení je zde:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=lanius.smartkatalog2

V 1. pololetí
roku jsme se čtyři
knihovnice vzdělávaly v e-learningovém kurzu
Služby knihoven,
pomocí kterého jsme měly získat podrobný přehled z různých témat oblasti služeb
knihoven. Kurz probíhal online a byl doplněn řadou praktických úkolů. Potěšilo mě,
že řadu prezentovaných služeb už našim
čtenářům nabízíme a s těmi novými vás postupně seznámíme.
Jeden z modulů byl věnován volně dostupným elektronickým zdrojům, které
můžeme využít pro poskytování informací
či plných textů vám, čtenářům. A věřte, že
některé už využíváme delší čas. A o co vlastně jde? Můžeme citovat ze studijního textu:

1. Elektronický informační zdroj

Když se řekne elektronický informační
zdroj, napadnou vás pravděpodobně pojmy
jako „databáze, internet, případně CD“. A
máte pravdu, všechna uvedená hesla s pojmem elektronický informační zdroj souvisí. (Samotné „cédéčko“ je samozřejmě jen
fyzicky nosič informací. Plastové kolečko,
na kterém je uložený třeba film, písně, fotografie z dovolené nebo soubory se seminární prací.)
Česka terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (která je mimochodem také elektronickým informačním
zdrojem – navíc volně dostupným) definuje
elektronický informační zdroj takto: Informační zdroj, který je uchováván v elektronické podobě a je dostupný v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných
technologií distribuce digitálních dat (např.
na discích CD-ROM). V bibliografickém popisu elektronických zdrojů se používá tohoto terminu pro obecné označení druhu
dokumentu. [CELBOVA]
Z této formulace vidíte, že elektronickým informačním zdrojem může být kdeco.
Třeba e-kniha, anglicko-český slovník dostupný na CD, elektronicky archiv internetových stránek atd.

1.1 Dělení elektronických informačních zdrojů

Elektronické informační zdroje (EIZ)
lze dělit z různých hledisek a málokterý
zdroj je „čistým“ zástupcem své kategorie.
Berte, prosím, následující dělení spíše jako
orientační (upraveno dle [PAPIK] pro potřeby současného stavu).

Z hlediska přístupu:
- na internetu (dnes nejčastější případ)
- na optických discích (CD-ROM) – mnohé
databáze vydávané pouze na CDROM zanikly
a přešly na internet (např. ASPI – systém pro
práci s právními informacemi – pozor, jedna
se o placenou databázi)
- kombinace vice způsobů (některé databáze
jsou přístupné offline na CD-ROM, ale i
online na internetu)
Z hlediska obsahu:
- bibliografické – obsahuji základní informace
o dokumentu (bibliograficky záznam),
předmětová hesla (resp. klíčová slova),
abstrakt apod.
- Příklad: Bibliografické databáze Historického
ústavu AV ČR nebo třeba diskutovaná
databáze ANL – články z českých novin,
časopisů a sborníků
- plnotextové – mezi uživateli nežádanější –
obsahují plný text dokumentů (např. článek,
knihu, patent). Přiklad: PubMed Central.
- faktografické – obsahují konkrétní údaje
nejrůznějšího charakteru, např. statistiky,
životopisné databáze apod. Přiklad: databáze
Eurostatu, Encyklopedie dějin města Brna.
- databáze katalogů, rejstříků a adresářů –
např. databáze firem. Přiklad: Evropská
databanka.
Z hlediska dostupnosti:
- volně přístupné - uživatelé za volně dostupný
EIZ považují často ty zdroje, u nichž se přímo
dostanou k plnému textu. Někteří jako
podmínku pro zařazení stanovují přístup
zdarma bez nutnosti přistupovat z nějaké
instituce (knihovny, univerzity apod.). Volně
přístupný však může být zdroj dostupný po
e-mailové registraci.
- licencované (placené) – typicky databáze,
které knihovna (univerzita či jiná
- instituce) předplácí svým uživatelům.

Nabídka knih:

• Tučková, Kateřina: Fabrika.
Příběh textilních baronů z moravského
Manchesteru.
• Petránek, Jan: Na co jsem si ještě vzpomněl.
Novinář, rozhlasový a zahraniční zpravodaj
vzpomíná.
• Brummer, Alexandr: Brno stalinistické.
Průvodce městem, historický místopis,
každodenní život v Brně v letech 1948 –
1956.
• Chvojka, Libor: Říší Inků s děravou kapsou.
Archeologické památky, kultura a společnost
v Peru.
• Nešpor, Evžen: Na balkoně je kamenný
muž.
Vzpomínky českého neurologa.
• Štráfeldová, Milena: Guláš pro Masaryka.
Fiktivní rodinná kronika paní hostinské
z jihomoravských Židlochovic.
• Schovanec, Josef: O kolečko míň.
Autobiografické vyprávění francouzského
filozofa postiženého autismem.
• Sekyrka, Pavel: Bez soudu.
Společenský
psychologický
román
odehrávající se v letech 1927 – 1950.
• Ervwardson, Ake: Léčka.
Současná švédská detektivka.
• Minier, Bernard: Mráz.
Napínavý francouzský detektivní román.
• Coddington, Andrea: Měl to být hezký život.
Skutečný příběh slovenské spisovatelky,
která si prožila svůj „americký sen“.
Vaše knihovnice

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
V červnu budovu Pellyho domů navštívili
hasiči, a to hned dvakrát. Poprvé bylo
důvodem čerpání vody ze sklepa. Kvůli
prasklé přívodní hadičce k WC došlo
v toaletách na sále k havárii, voda
bohužel částečně zaplavila nedávno
renovované parkety a protekla i do
sklepních prostor.
Podruhé se v Pellyho domech sešli
zástupci HZS Velké Poříčí, HZS Broumov
a hasiči z Police nad Metují, aby si prošli
objekt, seznámili se s aktuálním stavem
po rekonstrukci, zároveň proběhla
zkouška požární signalizace a funkčnosti
požárního trezoru.

Zájemci budou rozděleni do dvou skupin
na základě společné rozřazovací lekce,
která se uskuteční ve čtvrtek
17. 9. 2015 od 19:00 hodin.
První kurz bude následně zahájen 24. 9.
2015, druhý kurz 1. 10. 2015. Společný
věneček obou kurzů se uskuteční v pátek
11. 12. 2015 od 20:00 hodin.
Zápis probíhá do 20. 8. 2015 v informačním centru.
Závazné přihlášky jsou k dispozici v IC
nebo na www.policko.cz
Kurzovné 1.400 Kč/pár zahrnuje 7 lekcí
vč. společného závěrečného věnečku
s kapelou Relax Band.
Kurzy budou pořádány od minimálního
počtu 25 párů.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 2015
TERMÍNY LEKCÍ

75 LET KOLÁROVA DIVADLA

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

TANEČNÍ KURZY PRO PÁRY

Pellyho domy vyhlašují zápis do tanečních pro páry na rok 2015.
Kurzy budou probíhat od září do prosince, 1x za dva týdny (vždy ve čtvrtek od
19:00 hodin), v uzavřené společnosti na
sále Pellyho domů.
Kurz povedou manželé Poznarovi
z Červeného Kostelce.
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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.
SO 10. 10. od 18.00 hod – I. prodloužená
SO 17. 10. od 18.00 hod
SO 24. 10. od 18.00 hod
SO 31. 10. od 18.00 hod
SO 7. 11. od 10.00 do 12.30 hod
SO 14. 11. od 18.00 hod – II. prodloužená
SO 21. 11. od 10.00 do 12.30 hod
SO 28. 11. od 18.00 hod
NE 6. 12. od 10.00 hod do 12.30 hod
SO 12. 12. od 19.00 do 24.00 hod
slavnostní věneček
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 vyzved-

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

ZASÍLÁNÍ NOVINEK MAILEM

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

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

O SNĚHURCE

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

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

DRÁTUJEME PRO HOSPIC

Vytvořené výrobky bude možné prostřednictvím Pellyho domů věnovat
Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci, který ve dnech 2. - 9. 10. 2015
pořádá prodejní výstavu a finance z
prodeje výrobků využije na nákup vybavení pro Hospic.
Vstupné 100 Kč/osoba.
V ceně lektor a veškerý materiál.
Přihlášky a platba předem
v Informačním centru, do 8. 8. 2015.
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Čtvrtek 13. 8. 2015 od 21:30 hod.
Vražedné pobřeží Police n. Metují

LETNÍ KINO
BUDOUCNOST NEJISTÁ

Úplná uzavírka
Husova ul., do ulic Pod Havlatkou a Tyršova bude vjezd povolen jen pro BUS.

Pátek 11. 9. 2015

23. 8. 2015 od 17:00 hod
Pohádkový dvoreček nebo sál Pellyho
domů v případě nepříznivého počasí

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

VŠECHNY ZASTÁVKY AUTOBUSŮ
BUDOU PŘESUNUTY DO ULIC TYRPatnáctiletá Daisy (Saoirse Ronan) žije
ŠOVA a POD HAVLATKOU!!

celkem běžně komplikovaný život - má
deprese, vztek na všechny a trpí sebepoškozováním. Rodiče ji proto pošlou z
New Yorku k tetě Penn na anglický venkov. Po prvním odmítání všech a všeho si
Daisy uvědomí, že se jí tam vlastně líbí a
navíc se jí líbí i bratranec Edmund (George MacKay). K svému překvapení nakonec úplně zapadne do místní mládežnické party a jejich radovánek. Vše zdánlivě
směřuje k letní romanci, kdyby se zároveň nad touto venkovskou idylou nevznášela všudypřítomná hrozba Třetí
světové války. Ta nečekaně vtrhne do
jejich životů a pro Daisy, které se před
nepřátelskými vojáky podaří uniknout,
začíná boj o přežití.
Drama / Thriller / Válečný / Akční
Velká Británie, 2013, 101 min
Občerstvení zajištěno. Akce se koná
pouze za příznivého počasí.
Vstupné: 80 Kč
Pátek 14. 8. – neděle 16. 8. 2015

POLICKÁ POUŤ

Letošní pouť nabídne, již tradičně, bohatý program – atrakce, trh, několik výstav,
zábavy.
Vzhledem k dřívějšímu termínu uzávěrky
Polického měsíčníku se nepodařilo shromáždit všechny potřebné podklady pro
zpracování kompletního přehledu konaných akcí s přesnými časy, bližšími informacemi atd.
Program pouti bude zveřejněn na samostatných plakátech, letáčcích a na www.
policko.cz

KAŠPÁRKOVY ČERTOVINY

Cyklus pohádek ve dvoře Pellyho domů klasické loutkové pohádky, kde hlavním
hrdinou je Kašpárek. V podání Loutkové
scény Dětem pro radost Náchod. Délka
představení cca 45 min
Vstupné: 40 Kč

Termín: 14. 8. 2015
od 10:00 do 16. 8. 2015 do 20:00
Úplná uzavírka
Komenského náměstí, Kostelní ulice,
Masarykovo náměstí, Tomkova, Nádražní (vjezd do náměstí), U Opatrovny,
Radimovská, U Damiánky
Termín: 16. 8. 2015
od 7:00 do 16. 8. 2015 do 20:00
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KONCERT pod širým nebem
Koncert této nestárnoucí fenomenální
zpěvačky jistě nezklame žádného z příznivců.

JÓGA

Pokročilí: pondělí 19,00 – 20,30 hod
Mírně pokročilí: úterý 18,00 – 19,30 hod
Začátečníci: úterý 19,30 – 21,00 hod.

Pondělí 24. 8. 2015 od 17,30 hod.
Pellyho domy

RAZÍTKOVÁNÍ NA TEXTIL

V ceně lektor a veškerý výtvarný materiál. Vlastní oblečení, určené ke zkrášlení,
s sebou. Drobný textil bude k zakoupení
také na místě.
Vstupné 100 Kč/osoba.
Přihlášky a platba předem
v Informačním centru, do 21. 8. 2015.

PŘIPRAVUJEME
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.

ZAHÁJENÍ:
Po 14. 9. a Út 15. 9. 2015
Vzdělávací místnost Pellyho domů
Poplatek za 10 lekcí: 850,- Kč
Přihlášky a úhrada poplatku:
od 24. 8. do 9. 9. 2015 v Infocentru.
Počet míst omezen!!
Září (termín a čas bude upřesněn)
Vzdělávací místnost Pellyho domů

KRÁSA ŽENY
MAKE-UP NA BĚŽNÝ DEN

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

UZAVÍRKY A DOPRAVNÍ OMEZENÍ
v době konání Polické pouti:

Termín: 10. 8. 2015
od 10:00 do 14. 8. 2015 do 10:00
Masarykovo náměstí a ulice U Opatrovny (Masarykovo náměstí bude pouze
průjezdné)

VĚRA MARTINOVÁ

Přednášející, Mgr. Daniel Šichan, se
oosobně zúčastnil několika expedic, během nichž byly např. odkryty hrobky
členů rodiny egyptského panovníka,
vysokého hodnostáře nebo část přístaviště na lokalitě Abúsír, asi 30 km jižně
od Káhiry.
Prezentace bude založena především na
autorových autentických fotografiích
z terénu.
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč

http://katerina-janasovakrasnenicko.webnode.cz/
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říjen – listopad 2015

68. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Bližší informace o termínech, vstupném,
předprodeji permanentek atd. budou
k dispozici v příštím číslo Polického měsíčníku a od září na www.policko.cz

KDO JE TADY ŘEDITEL

Repríza úspěšné hry v podání DS Kolár
Police nad Metují.
Autor: Lars von Trier
Režie: Jaroslav Souček

MÁTOVÝ NEBO CITRON
DS Broumov

Skupina herců zkouší bulvární frašku. Je
pár dní před premiérou a nic není hotové. Technika je flegmatická, kostymérka
vaří, režisérka nezvládá krizové situace.
Mezi herci vzrůstá napětí…
Skvělá komedie, která měla před lety
v Paříži mimořádný úspěch. Hra získala v
rámci cen Les Moliéres 2011 cenu za
nejlepší komedii sezony.
Autor: Patrick Haudecoeur
Režie: Petr Hlavatý

DABING STREET (v jednání)

Divadlo Opatovice
Děj hořkosměšné hry se odehrává v
dabingovém studiu, které se stane „světem“ pro všechny postavy. Pro jedny je
zaměstnáním, pro jiné domovem, pro
jedny smyslem života, pro druhé pouze
byznysem, pro jedny je místem, kde se
mohou setkat, pro jiné místem, kam se
chodí skrývat. Dabingové studio je „labyrintem světa a rájem srdce“ šesti lidí,
které svedlo dohromady.
Autor: Petr Zelenka
Režie: Aleš Dvořák

manžela odnese ze hřbitova domů, což
vnukne jejím v podstatě hodným, ale na
druhou stranu příšerným potomkům
nápad, jak se zmocnit ne zrovna malého
dědictví po svém otci.
Autor: Bengt Ahlfors
Režie: Ludmila Šmídová
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V loňském roce vznikl nový webový
portál sdružení Lokalna Organizacja
Turystyczna
AGLOMERACJA
WALBRZYSKA
–
www.lotaw.pl

PŘEDSTAVENÍ PROFESIONÁLNÍHO DIVADLA v jednání.

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:
Jakub Kolář, tel. 602 273 723

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY V PRODEJI
•

MED z Včelí farmy Rokytník
a z Ekofarmy Vlkovi Vernéřovice

• Kniha „U NÁS POD BOREM“
V infocentru je k dostání nová kniha
z nakladatelství Bor p. Evy Koudelkové
„U nás pod Borem – Vzpomínky ze života
na česko – kladském pomezí“.
Autorem knihy je machovský rodák
Adolf Palata, který žil až do sklonku svého života v Polici nad Metují.

Portál nabízí informace o zajímavých
místech v polském příhraničí, která
mohou být cílem výletů. Databázi tras
(např. pro cyklistiku, běhání, nordic
walking). Kalendář akcí atd.

Webové stránky jsou v polské, anglické a
německé jazykové verzi.

BROUMOVSKEM VÝHODNĚ
slevová karta

Celkem 8 turisticky zajímavých atraktivit
můžete nyní navštívit v regionu Broumovska a Valbřišska se slevovou kartou
Broumovskem výhodně.
Díky našemu výhodnému cestování
UŠETŘÍTE až 260 Kč z vaší peněženky.
Karta platí do konce roku 2015.
Slevovou kartu získáte např. v Muzeu
papírových modelů v Polici nad Metují,
které je i mezi zapojenými subjekty.
Zakoupením slevové karty (cena 50 Kč) a
zapojením se do soutěže se slevovou
kartou máte možnost vyhrát slevy, věcné
dárky. Stačí navštívit 6 z 8 zapojených
turistických atraktivit, vyplnit kartu a
zaslat nám jí na uvedenou korespondenční adresu.
Více na www.broumovsko.cz

Provozní doba
informačního centra
v SRPNU:

POPEL A PÁLENKA

Náchodská divadelní scéna
Komedie z pera současného finského
autora, která se odehrává v Helsinkách
v jedné trochu pomatené a proto typické
rodině.
Svérázná paní plukovníková se rozhodne, že si urnu svého právě zesnulého

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
ATRAKTIVITY V POLSKU

Pondělí - pátek 9:00 – 17:00
Sobota, neděle: 9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00
Text je doprovázen množstvím obrazových dokumentů.
Cena: 148 Kč

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
Polický měsíčník - srpen 2015 - strana 10

su o zdolání šesté nejvyšší hory
světa Čo Oju (8201 m). Patronem
Pellyho Terasy je starostka Police
nad Metují Ida Jenková. Partnery
Pellyho Terasy jsou Město Police
nad Metují, Martin Cibulka - Kapi-

Srpnový program Pellyho
Terasy zahájí v sobotu 1. 8.
legendární český hudebník
Vladimír Merta. Během svého
plodného života vydal přes
30 LP nebo CD, zatím posledními jsou „Kecy“ a „Imagena“
z roku 2014. V případě nepříznivého počasí se koncert
uskuteční na sále Pellyho
domů. V pátek 7. srpna ožije
Terasa druhým filmem. Pěna
dní je křehká, čistá, poetická
romance z jiného světa a jiných časů. Lehce rozostřené
retro kouzelně plyne s jazzovou náladou a měkkou barevností. Ve čtvrtek 13. srpna
se uskuteční třetí vernisáž.
Představí se mladý konceptuální výtvarník Jan Vítek z
Červeného Kostelce. Autor je
absolventem Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem. Výstava má název Meziprostor. V sobotu 22.
srpna se uzavře letní cyklus
filmů snímkem Divoké historky. Šest divokých historek
spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd,
kterým se člověk nemůže
bránit, nechce-li překročit
hranice zákona či dobrých
mravů. Čeho je ale moc, toho
je příliš. Program Terasy v
roce 2015 zakončí 26. 8. talk
show, jejímiž hosty tentokrát
budou horolezci. Těšit se
můžete na Jaroslava „Kinga“
Seiferta nebo Davida „Dawa“
Knilla, který na podzim bude
doprovázet nevidomého horolezce Jana Říhu při poku-
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tol a. s., Květiny U Petry, Planeta ryb a Sbor
dobrovolných hasičů se za nepříznivého
počasí nekoná. Pellyho terasa je otevřena
každý den od 13:30 do 21 hodin. Aktuální
informace najdete na www.facebook.com/
PellyhoTerasa
Pavel Frydrych

VŠECHNY CESTY VEDOU Z MILÉTU

Více jak dva měsíce rezonovala v Polici
nad Metují Antika a její odkaz v dnešním
světě. Cílem projektu „Všechny cesty vedou
z Milétu“, který připravil spolek Apeiron,
bylo právě připomenutí antické moudrosti, jako nejelementárnějšího prvku naší
společnosti. Téměř tři stovky návštěvníků
přišlo na přednášky, koncert a vernisáž
výstavy, aby alespoň ve zkratce mohli najít
kousky antiky kolem sebe.
Mgr. Petra Zvířecí připomněla v polovině dubna v polické hasičárně antické
lékařství. Na její přednášku potom navázal PhDr. Radim Kočandrle představením
jednoho z nejstarších filosofů antického
Řecka – Anaximandra z Milétu. Odkaz jeho
předchůdce a nejstaršího filosofa antiky, Thaléta z Milétu, potom představil na
sále Kreslírny v Broumovském klášteře
doc. Zdeněk Kratochvíl. Cyklus přednášek
zakončil RNDr. Jiří Grygar, který před zaplněným sálem v Pellyho domech v Polici
n/Metují mluvil o vývoji poznání vesmíru
od nejstarších civilizací až po současnost.
Od prvních nesmělých kosmologických
pokusů bez asistence vyšší či Boží síly až
k současnosti, tedy k teorii relativity a Vel-

kého třesku. Diváci si nejen při této
přednášce uvědomili mnoho styčných
bodů, které spojují antiku a dávnověk
lidstva s dneškem. Jako velice krátké
shrnutí celého cyklu přednášek, můžeme prezentovat postřeh jednoho
z návštěvníků, který řekl: „Když se nad
tím tak trochu zamyslím, uvědomuji
si, že člověk se za ty dva a půl tisíce let
vůbec nezměnil.“ Ale změnil se objem
a kvalita informací a vědění. A mnoho
ze současného vědění má kořeny právě
v době vzniku archaické řecké vzdělanosti, která se ovšem v mnohém inspirovala ještě staršími civilizacemi, ať už
se jedná o Mezopotámii, Babylón nebo
Egypt.
V doprovodném programu „Všech
cest vedoucích z Milétu“ vystoupila
v Pellyho parku v Polici nad Metují
kapela Martina Trchová & trio. Během
téměř dvouhodinového koncertu se
posluchači mohli díky textům imaginárně procházet Prahou, rozeznávat
věci, kterým autorka dává vysokou
váhu anebo navštívit indický Ladakh,
kde Martina Trchová působila tři mě-

síce jako lektorka v rámci projektu
Brontosauři v Himalájích.
Výstava studentů Střední školy
propagační tvorby a polygrafie s lakonickým názvem „Antika“ v Muzeu
papírových modelů (jejíž trvání bylo
prodlouženo do srpna) přestavuje
pohled nejmladší generace na dávnou
Řeckou civilizaci. I tady rezonuje přesvědčení, že antika není mrtvá a má
stále co dnešnímu světu nabídnout.
Na závěr je potřeba poděkovat všem, bez kterých by se projekt
„Všechny cesty vedou z Milétu“ nemohl uskutečnit. Hlavním sponzorem
byla firma MycoMedika z Police nad
Metují. Dalšími sponzory pak byly:
VEBA a. s., Hauk s. r. o., Bazény Machov,
Viridium a Manmat. Projekt podpořili:
Město Police nad Metují, Obec Suchý

Důl, SŠPTP Velké Poříčí, SDH Suchý
Důl, ZUŠ Police nad Metují, Muzeum
papírových modelů Police nad Metují
a Agentura pro rozvoj Broumovska.
Partnery spolku Apeiron jsou: Květiny U Petry, Martin Cibulka – Kapitol
a. s., Planeta ryb a SDH Velká Ledhuj.
Mediálním partnerem je Naše Broumovsko.
Speciální poděkování patří rodině
Ticháčkových ze Suchého Dolu, hasičům Velké Ledhuje a Tomáši Petříkovi.
Patronát nad projektem převzal
místostarosta
Police nad Metují, Mgr. Jiří
Škop.
Apeiron z. s.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

VÝSTAVA

POLSKÉ MODELY

Unikátní letní výstava v Muzeu papírových modelů láká na papírové
skvosty z celého Polska. Jedinečnou
výstavu uspořádal Modelářský klub z
polského města Oleśnice pod vedením
Kazimierza Surowiaka a Zdzisława
Możdżeńa. Členové místního klubu
oslovili ty nejlepší modeláře z celého
Polska a vybrali modely technického
ražení z oboru lodí, letadel, automobilů i vojenské a železniční techniky. V
muzeu je tak do konce září k vidění
například více jak metr dlouhá loď
Bismarck, stavitelem modelu je Paweł
Homerski z Ksawerówa. Mezi další
miniobry výstavy patří švédská válečná galeona Vasa - stavitel Janusz
Grudniewski z Wołówa. Z dalších modelů můžeme zmínit třeba lokomotivu
Sergej nebo sestavu Karl Gerät Eva i s
železničními podvozky a samozřejmě
mnoho dalších. Unikátní modely, které
v Čechách ještě nikdy nebyly dlouhodobě vystaveny v takovém rozsahu,
jsou složeny z tisíce dílů. K výstavě je
připraven i doprovodný program.
Kvízy, pracovní listy, soutěže a papírové tvoření každý den.

Váháte, jestli se vydat shlédnout polské modely, když jste zbytek expoziceviděli třeba již v loni? Tak věřte, že jste
na omylu. Stálá expozice od konce
roku 2014 prošla kompletní obměnou
a ve vitrínách na vás čekají nové zají-
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mavé modely. V architektuře na vás
čeká pestrá ukázka modelů staveb od
hradů a zámků přes městské stavby a
kostely, až po klasické lidové stavby.
Představí se vám modely předloh jak z
naší vlasti, tak i z celého světa. Vedle
modelů od známých autorů, jako je
Arch. Richard Vyškovský či Ondřej
Hejl. Máte navíc jedinečnou možnost
vidět téměř kompletní tvorbu Milana
Bartoše. A to od těch úplně prvních
modelů ještě kreslených ručně (Tajuplný hrad - nikdy nevydáno!) přes
modely kostelů, věží a dalších staveb
všem dobře známých z vydavatelství
Dukase či časopisu ABC. Opravdovou
lahůdkou jsou pak dosud nevydané
modely, jako je kostel sv. Bartoloměje
z Pardubic, chrám sv. Ducha z Hradce
Králové, lidové stavby ze skansenu
Veselý Kopec či kostelík z Dánska. Z
dílny Milana Bartoše v našich vitrínách
najdete na 70 modelů a jejich autor je
zároveň i jejich stavitelem.

kde na jejich bezpečnost stále dohlíží
svítící majáky. Na závěr na vás čeká
lahůdkový koutek s tématikou kosmických modelů, fantasy a sci-fi. Až
budete koukat do vitrín na vesmírné
koráby, zvedněte svůj zrak nahoru "k
obloze", kde nad vámi, jak už pravil
Galileo Galilei, se točí samotná Zeměkoule a kolem ní rotuje Měsíc. "Klasické" modelářské kategorie doplňují
úžasné modely všemožných zvířat
(jsou skoro jako živé) a zahradních
diorámat, jejichž autorkou je paní
učitelka Jana Žuravnyová z Loun.
Neváhejte a využijte krásných letních
dnů, volných víkendů či dovolených a
zastavte se v našem a vlastně i vašem
muzeu!
Michal Erben

Středa 12. 8. a 19. 8. 2015
od 18 a 20 hodin.

VEČERNÍ PROHLÍDKY

Ve dne ve skalách, večer v muzeu!
Komentované prohlídky muzea v
netradičním čase. Projekce dokumentů
o modelářích.
Vstupné: 30,-Kč, děti do 6 let zdarma.
Víkend 15. 8. a 16. 8. 2015
od 9 a 17 hodin.

Kompletní obměny se dočkaly i modely techniky. V kolové dopravní technice nejvíce zaujme např. sestava kamionů, hned vedle můžete obdivovat
naopak detailnost minimodelů všemožných vozidel. Došlo k rozšíření
počtu modelů letadel, kdy nám ve
vitrínách přistály ukázky jak válečných, tak i dopravních letadel, historických i moderních. Letecké sekci
vévodí gigantický model letounu B52D Stratofortress, který se vám bude
vznášet nad hlavou. V lodích vaši pozornost určitě upoutají válečné křižníky a plachetnice z dob objevování
nepoznaných koutů naší planety. Nové
lodě zakotvily i u polského pobřeží,

PŘIJELA POUŤ,
A S NÍ SNÍŽENÉ
VSTUPNÉ DO MUZEA

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

Město Teplice nad Metují za podpory Královéhradeckého kraje pořádá

32. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ

FILMOVÝ

MĚSTYS VELKÉ POŘÍČÍ
zve všechny Poříčáky i přespolní na

POŘÍČSKÉ
SLAVNOSTI

FESTIVAL

u příležitosti 600. výročí první písemné zmínky

sobota 29. srpna
pěvecký sbor a orchestr ZUŠ Hronov
den otevřených vrat hasičárny
historický šerm
Kantoři
výstavy
jarmark
soutěže
řemesla
farní den
občerstvení
večer s živou hudbou

Program:
• Soutěžní projekce filmů z celého světa
• Výstavy fotografií Jana Červinky
a Ludvíka Neorala
• Hosté festivalu: Nina Capréz, Bernd Arnold,
Peter Hámor, Ashok Tiwary, Anna Kuchařová
• Koncerty: Komunál, Krausberry,
Fast Food Orchestra, Schodiště, Jaksi Taksi, Heebie Jeebies
• Český pohár v Boulderingu,
Běh Teplickými skalami, Venkovní projekce na hřišti
• Soutěže: Hudy Dyno boulder cup,
lezení pro veřejnost, bouldrovka, Rajbas Cup,
Generální partner festivalu
Mistrovství světa ve stavění, Trickline, Speedline,
Věšák, Jóga, Soft Drytool, Pletení hlav, Spára
• Bohoslužba za zemřelé horolezce
• Losování o věcné ceny
• Vyhlášení výstupu roku

27. – 30. 8. 2015 – Teplice nad Metují

w w w.horolezeckyfestival.cz

Tisk Ofset a.s. Úpice. Kresba: Ludvík Neoral

Partneři festivalu

výstavy v Obecním domě: 9 – 19 hodin
stopovaná nejen pro děti: 13 – 19 hodin
hlavní program: od 14 hodin
historický šerm: od 15 hodin
Kantoři: od 17 hodin
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Od 20:00hod až do úplného vyčerpání na

taneční zábavu
se skupinou

!!!Těšíme se na Vaší účast!!!

Sbor dobrovolných hasičů Bukovice Vás zve na

aneb soutěž o nejrychlejší sání

sobota 1. 8. 2015
Před hasičkou zbrojnicí v Bukovici
Program:

15:00 – 15:45 příjezd družstev a prezentace
15:50 nástup družstev
16:00 zahájení soutěže

Kategorie: muži, ženy
Přijďte posedět k dobrému pivu a shlédnout bitvu hasičských družstev o
nejrychlejší sání.
Občerstvení zajištěno
!Pořadatelé se Těší na Vaší účast!
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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

KALENDÁRIUM

SRPEN – z Valašského kalendáře

Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. V původním římském
kalendáři (republikánském) rok začínal
březnem, název tohoto měsíce byl sextilis,
tj. šestý měsíc, měl celkem 29 dní. Při reformě kalendáře Gaiem Juliem Caesarem roku
46 př. n. l. získal měsíc sextilis navíc jeden
den, takže čítal dohromady třicet dnů.
Při Augustově opravě tohoto kalendáře
roku 8 př. n. l. byla upravena určitá nepřesnost v počítání juliánského kalendáře římskými pontifiky. Když udělil římský senát
císaři Oktaviánovi, který vládl od roku 29
před Kristem do roku 14 po Kristu, titul
Augustus, byl měsíc sextilis přejmenován
na augustus na počest reformátora kalendáře. Latinský název přejala i většina evropských jazyků.
Rozšířený názor říká, že z důvodu, že
se nepovažovalo za dostatečně uctivé, aby
měsíc pojmenovaný po současném císaři
měl méně dní než měsíc pojmenovaný po
Juliu Caesarovi, dostal i měsíc augustus navíc jeden den, který byl následně ubrán z
měsíce února, který od té doby má jen 28
(nebo v přestupném roce 29) dnů. Ale jsou
některé indicie napovídající, že srpen měl
31 dní už po julianské reformě.
Aby neměly tři měsíce za sebou po 31
dnech, byl zároveň převeden jeden den ze
září do října a jeden den z listopadu do
prosince a tak bylo rozrušeno Sósigenovo
pravidelné střídání dlouhých a krátkých
měsíců.
České jméno pochází pravděpodobně
od slova srp, což býval hlavní nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí
(tedy při žních), žně pak obvykle končily
právě v osmém měsíci kalendářního roku.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit,
říká jedna z pranostik. Jiná jí ale odporuje:
Srpen má nejkrásnější počasí v roce. Meteorologové souhlasí, přestože nejteplejším
měsícem je červenec. Srpen v teplotách
zaostává jen málo a je v porovnání s červencem o mnoho méně deštivý. Dne ubývá
v srpnu o 1 hodinu 41 minut. Délka dne je
15 hodin 12 minut až 13 hodin 31 minut.

Vzpomeňme si:
• 1. srpna 1848 – v Zásmukách u Kolína
se narodil František Kmoch, český
dirigent a skladatel († 30. dubna 1912)
• 2. srpna 1921 – zemřel v Neapoli
italský tenorista Enrico Caruso, jeden
z nejslavnějších operních pěvců počátku
20. století (* 27. února1873)
• 3. srpna 1492 – Kryštof Kolumbus
vyplul ze Španělska na svoji první
výpravu
• 4. srpna 1875 – zemřel v Kodani Hans
Christian Andersen, všemi oslavovaný
dánský pohádkář a dramatik (* 2. dubna
1805)
• 5. srpna 1852 – zemřel František
Ladislav Čelakovský, český básník
a překladatel (* 7. března 1799)
• 6. srpna 1945 – druhá světová válka:
na japonské město Hirošima byla
svržena americká atomová puma, ihned
zahynulo více než 90 000 lidí
• 7. srpna 2002 – začala nejničivější
povodeň v novodobých českých
dějinách
• 8. srpna 1900 – zemřel Emil
Škoda, český inženýr a průmyslník
(* 19. listopadu 1839)
• 9. srpna 1959 – zemřel Emil František
Burian, český režisér, dramatik
a hudební skladatel (* 11. června 1904)
• 10. srpna 1896 – na zranění při tragické
nehodě svého kluzáku předchozího
dne zemřel Otto Lilienthal, německý
konstruktér a letecký průkopník
(* 23. května 1848)
• 11. srpna 1999 – nastalo úplné
zatmění
Slunce
pozorovatelné
v Evropě a Asii
• 12. srpna 1881 – v Praze došlo
k požáru Národního divadla, kupole,
hlediště a jeviště divadla byly úplně
zničeny
• 13. srpna 1775 – vydala Marie Terezie
nový robotní patent, ve kterém
stanovila maximální délku roboty na tři
dny v týdnu
• 14. srpna 1431 – husité vedení
Prokopem Holým porazili křižácké
vojsko v bitvě u Domažlic

• 15. srpna 1914 – Panamský průplav
byl otevřen pro lodní dopravu
• 16. srpna 1977 – zemřel Elvis Presley,
americký zpěvák, „král rokenrolu“ (* 8.
ledna 1935)
• 17. srpna 1869 – v Brně byl zahájen
provoz první koňské tramvajové linky
v českých zemích
• 18. srpna 1998 – zemřel Otto
Wichterle, český chemik, vynálezce
kontaktních čoček (* 27. října 1913)
• 19. srpna 1619 – čeští stavové sesadili
z královského trůnu Ferdinanda II.
Habsburského
• 20. srpna 1845 – první slavnostní
vlak projel na trase Vídeň – Olomouc –
Praha
• 21. srpna 1968 – vojska pěti států
Varšavské smlouvy v čele se SSSR začala
okupovat Československo, čímž bylo
násilně ukončeno pražské jaro
• 22. srpna 1891 – zemřel Jan
Neruda, významný český básník,
prozaik, novinář dramatik, literární a
divadelní kritik a v neposlední řadě
vůdčí osobnost generace májovců
(* 9. července 1834)
• 23. srpna 1851 – v Hronově se narodil
český spisovatel a dramatik Alois
Jirásek, který dovršil tradici české
buditelské literatury 19. století a stal
se zakladatelem českého realistického
románu († 12. března 1930)
• 24. srpna 1885 – ve Žlunicích u Nového
Bydžova se narodil Václav Špála, český
malíř a ilustrátor († 12. nebo 13. května
1946)
• 25. srpna 1867 – zemřel Michael
Faraday, anglický chemik, fyzik
a vynálezce (* 22. září 1791)
• 26. srpna 1346 –padl v bitvě
u
Kresčaku
(severofrancouzská
obec Crésy-en-Ponthieu) na straně
Francouzů bojujících proti Angličanům
český král Jan Lucemburský
• 27. srpna 2003 – planeta Mars se
přiblížila k Zemi na nejmenší vzdálenost
za posledních 40 až 70 tisíc let
• 28. srpna 1867 – české korunovační
klenoty byly trvale navráceny do Prahy
• 29. srpna 1526 – padl v bitvě
u Moháče český a uherský král Ludvík
Jagellonský, syn Vladislava II.
• 30. srpna 1919 – narodil se Jiří Orten,
český básník († 1. září 1941)
• 31. srpna 1546 – narodil se Daniel
Adam z Veleslavína, český humanista,
tiskař a překladatel († 18. října 1599)
Vybral František Janeček

Polický měsíčník - srpen 2015 - strana 16

Několik zajímavostí z minulosti a současnosti Hlavňova

Začátkem 18. století to byla chudičká
ves, kde bylo (podle urbáře z roku 1727)
12 sedláků, 3 zahradníci, 3 chalupníci a 13
domkářů. Jeden zahradník měl od vrchnosti právo nalévat pivo (ovšem z panského pivovaru), začež byl osvobozen od roboty. Peněžitých platů odváděli Hlavňovští
vrchnosti sice málo, ale zato bylo tu více
roboty na panských polích a naturálních
dávek. Kolem r. 1712 byly v Hlavňově založeny nové dva panské rybníky, jeden „výtažní“ uprostřed vsi a druhý – poblíže skal
– pro pstruhy.
Obyvatelstvo Hlavňova bylo katolické.
„Protestanté“ z Hlavňova a jiných obcí museli dne 25. dubna 1726 (na Květnou neděli) učinit v polickém klášterním kostele

slavnostní vyznání víry a odevzdat tamním
mnichům nebo misionářům své náboženské zakázané knihy. Byli tu tedy tajní evangelíci, kteří však byli vypátráni a Hlavňov
pak od nich „očištěn“. Z okolnosti, že roku
1750 darovala obec Hlavňov na řezby pro
oltář v novém polickém klášterním kostele velkou lípu, dalo by se usuzovat, že byla
tato obec v tu dobu – aspoň navenek – celá
katolická. (Po vydání tolerančního patentu
se tu také nikdo otevřeně k protestantství
nepřihlásil!) Ale „buřiči“ tu zůstali, neboť
roku 1775 stáli hlavňovětí sedláci zase
v čele těch, kdož se na Policku pozdvihli
proti vrchnosti.
Podle sčítání lidu k 15. únoru 1924
bylo v Hlavňově 102 domů a 413 obyvatel,

z toho pohlaví mužského 194 a ženského
219. Národnosti československé bylo 407
obyvatel a 6 národnosti německé. Podle
náboženského vyznání bylo 397 obyvatel
římskokatolíci, 6 obyvatel vyznání československého a 10 obyvatel bez vyznání.
Nahlédneme-li do statistiky evidence
obyvatel v roce 2014, bylo podle konečné
bilance v Hlavňově 113 dospělých, z toho
58 mužů s věkovým průměrem 51,69 a 55
žen s věkovým průměrem 56,03. Dětí bylo
celkem 40, chlapců 19 s průměrem 13,93 a
21 dívek s průměrem 11,86. Celkem měla
obec 153 obyvatel s věkovým průměrem
43,09.

Vybral František Janeček

Projekt Gross-Rosen se úspěšně završuje

Po celé dva roky měla veřejnost možnost sledovat průběh projektu Střední
školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí s názvem Gross-Rosen – Historie,
která se nás týká. Na jejím samém počátku
byla myšlenka ředitele školy Mgr. Rudolfa
Volhejna, který hledal způsob, jak připomenout při příležitosti 70. výročí konce 2. světové války co nejsoučasnější formou mladé
generaci události tohoto válečného konfliktu. Vždyť informace, které postupně zavál
čas, je potřeba zachovat. Škola tedy spojila
síly se členy okresního výboru Českého
svazu bojovníků za svobodu Náchod a získala podporu odborného garanta, historika
PhDr. Václava Sádla. Mezinárodním partnerem projektu se stal Památník Gross-Rosen Rogoźnica. Konkrétní výtvarné práce
na projektu se zhostili žáci maturitního
ročníku oboru Grafický design, kteří téma
zpracovali jako svou praktickou maturitní
zkoušku. Jejich úkolem bylo vytvořit návrh
plakátu, pozvánku na výstavu, brožuru a
také maketu výstavní expozice. Nejkvalitnější práce se potom staly základem realizované výstavy.
Zpočátku jen málokteří věděli, že Gross-Rosen byl nejbližší koncentrační tábor, který se nalézal necelých 60 km od našich hranic, nedaleko polského města Rogoźnica.
Prošlo jím mnoho českých vězňů a převážná část se jich nikdy nevrátila domů. Tento
tábor byl pověstný svou krutostí. I na našem území, dokonce v našem regionu, měl
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několik poboček.
Jen historikové na
slovo vzatí věděli,
že v něm působil
určitou dobu nechvalně
známý
doktor Mengele a
že do tohoto tábora byl evakuován
tábor z Osvětimi.
Temná historie
tábora měla tragickou dohru v
blízkosti Choustníkova Hradiště,
kde došlo v únoru
1945 k masakru
179 vězňů při pochodu smrti právě z Gross-Rosen.
Ředitel školy se vyjádřil k projektu takto: „Byli jsme překvapeni, jak naši žáci toto
téma uchopili. Pořádali jsme výjezdy nejen
do koncentračního tábora v polské Rogoźnici, ale i do archivu muzea ve Wałbrzychu.
Velice živou diskusi vedli naši studenti
s vězněm táborů v Osvětimi a Gross-Rosen
PhDr. Tomanem Brodem. O naši práci projevil zájem dokonce i izraelský velvyslanec
Gary Koren, který navštívil naši školu. Zároveň se ozvali i někteří pamětníci těchto
událostí, například paní Marta Krejsarová,
která se s námi podělila o své vzpomínky
z válečného dětství ve Zdoňově, tehdejším
Merkelsdorfu. Dovolujeme si také touto cestou poděkovat za spolupráci Českému
svazu bojovníků za svobodu Náchod,
PhDr. Václavu Sádlovi, Památníku
Gross-Rosen Rogoźnica, Muzeu a archivu ve Wałbrzychu a dále CEMACH
Izrael, Radě Královéhradeckého
kraje a Komisi pro lidská práva Rady
Královéhradeckého kraje za podporu
projektu.“
Záměrem
výstavy
bylo
především uctění památky vězňů
koncentračního tábora Gross-Rosen

a obětí pochodu smrti, který prošel před
sedmdesáti lety naším krajem. Slavnostní
vernisáž za účasti mnoha hostů proběhla
16. února 2015 v atriu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, kde si expozici
se zájmem prohlédl při své návštěvě krajské metropole i prezident republiky. Od
února již tuto putovní výstavu zhlédli zájemci v Broumově, Hronově, Velkém Poříčí,
Náchodě a při pietním shromáždění také v
Choustníkově Hradišti. Dále se představila
obyvatelům Žacléře a okolí, o prázdninách
poputuje do Trutnova, v září do polské Rogoźnice a svou pouť ukončí v listopadu v
Polici nad Metují. Na úplný závěr své cesty
se tato působivá výtvarná instalace stane
trvalou součástí stálé expozice polského
Památníku Gross-Rosen Rogoźnica, který
jako memento hrůzné minulosti nepochybně stojí za návštěvu. A tím bude splněn cíl
celého projektu – nenechat upadnout v zapomenutí události spojené s 2. světovou
válkou. Vždyť ve světle současného světového dění je to více než aktuální.
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Pobyt v přírodě 2015

A je tu opět léto, čas, kdy Základní škola
Police nad Metují pořádá, jako každý rok
pobyt v přírodě pro děti ze školní družiny.
Mezi účastníky zájezdu patří děti z Police
a Bezděkova. Musím konstatovat, že počet
dětí a zájemců má rapidní vzestup. Pokud
bych měla vše vyjádřit čísly, pohybujeme
se okolo 55-60. Letos tomu nebylo jinak
z 58 nahlášených dětí se jich v den odjezdu
dostavilo 54. Bohužel zbylé děti onemocněly
a musely zůstat v domácí péči. Nám však nic
nebránilo k tomu, abychom v úterý mohly
odjet. Naše odjezdy probíhají následovně.
Nevím, zda každý z Vás si dokáže představit,
jak takový odjezd může vypadat? No nevadí,
od toho jsme tu my, abychom Vám to
přiblížili. Organizace probíhá tak, že v první
řadě se předávají veškeré informace ohledně
zdravotního stavu naší zdravotnici, kterou už
několik let je Jana Stuchlíková. Její povinností
je pečlivě zaznamenat veškeré indikace
léků. Chci zde vyzdvihnout tuto povinnost,
protože Vy sami rodiče víte, jaké zdravotní
potíže se mezi dětmi vyskytují. Je to velká
zodpovědnost, kdy je nutné si zapamatovat
v kolik hodin, dané dítě lék užívá. Zmíním tu
ještě jednou počet dětí (54). Dále předávají
kartičky pojišťovny, které jsou pro nás velice
důležité. Pokud se Tyto záležitosti vyřeší,
rodiče odnášejí zavazadla a předávají děti
nám vychovatelům. Ve stanovený čas je
přistaveno auto, které zavazadla odváží na
předem smluvené místo. Zavazadla byla
vždy odvezena správně a nebyla poškozena
Za celou dobu se nám žádné neztratilo.
Když je vše předané a odvezené, nastává čas
přesunu pro nás. Letos jsme se vraceli do
Bražce, kde jsme byli ubytováni v tělocvičně.
Jako dopravní prostředek jsme zvolili vlak,
na který jsme sen přesunuli pěšky a do
Žďáru nad Metují. Cesta probíhá bez velkých
komplikací, děti bývají v tomto čase plny
energie a velkého elánu. Zmíním i to, že děti
se chovaly slušně i mezi ostatními cestujícími,
nebyl jediný problém. Po příjezdu do
Náchoda nás čekal zámek. Na zámku jsme si
prohlídli zámecké zahrady, terasy a příkop,
ve kterém se nacházeli naši známí medvědi
– Ludvík a Dáša. Přečetli jsme si veškeré
informace, které byly na návěsných cedulích.
Poté proběhl přesun do zámeckých sklepů,
kde byla k vidění i zámecká studna. Zlatý
hřeb této návštěvy byla zámecká věž. Dlouho
se před námi skrývala, protože probíhala
její rekonstrukce. Měli jsme štěstí, protože
my se na ní v ten den dostaly. Děti čekalo
141 schodu a krásný výhled na celé město
a přilehlé vesnice. Po návštěvě zámku jsme
se přesunuli na oběd, který byl zajištěn v
restauraci Sokolovna. Zdůrazním tu, že oběd
byl smluven a připraven pro nás všechny za
plného provozu dané restaurace. Ani zde
neproběhl žádný incident, děti si jídlo velice
pochvalovaly a vše snědly. Pro zajímavost
měly svíčkovou a knedlík. Po obědě nás čekal
přesun do Bražce. Cesta vedla kolem řeky
Metuje v klidném prostředí. Po příchodu do
Bražce jsme se ubytovali roztáhli karimatky,
spacáky, vystěhovaly veškeré nezbytnosti
a tábor začal. Odpoledne jsme se přesunuli
na víceúčelové hřiště, kde děti hrály soutěže.

Nedílnou součástí našeho pobytu bylo
obstarat dětem snídaně a večeře, obědy
byly vždy zajištěny a smluvně ošetřeny
v restauracích. Po dvakrát jsme se stravovali
v restauraci na Jiráskově chatě – Dobrošov a
po dvakrát v restauraci Sokolovna Náchod.
Snídaně a večeře nám vždy zajišťovala pí
Moheníková, letos nemohla ze zdravotních
důvodu. Žezlo přebrala sl. Hrušková a p.
Řehák. Pomocí všech jsme tuto funkci zvládli
velice obstojně. Děti nám stále děkovaly
a jejich chuť k jídlu rostla každým dnem.
Dále tu byl personál, který obstarával herní
záležitosti, hygienické návyky, zdravotní
péči. Hlavním vedoucím byla pí Řeháková,
která celý pobyt v přírodě zorganizovala,
postarala se o veškeré zázemí, které nám
bylo poskytnuto. S naší nemalou pomocí
vymyslela celou náplň, kdy děti byly
rozděleny do skupin s kapitány a soutěžily
jako jeden velký tým. Plnily úkoly z říše
zvířat, lesů a pohádek. Stavěly domečky
z přírodnin a soutěžily v přírodě, kde
podmínky leckdy nebyly úplně jednoduché.
I přesto všechno byly děti velice spokojeny.
Nachodilo se denně 5-10 km. Někdo z Vás si
v duchu řekne, žádná velká vzdálenost, ale
zmíním tu opět to, že věková skupina nebyla
jednoho čísla, nýbrž se pohybovala od
prvních tříd až do třetích. Tuto vzdálenost
musely tedy překonávat i děti z prvních tříd.
Někdy byla vzdálenost mnohem delší. Další
dny následovaly výlety v tomto sledu. Ve
středu nás čekal výlet na Dobrošov, odkud
jsme pokračovaly do Pekla a přes Ostrovy
do Bražce. Na Ostrovech jsme opékali párky,
chleby a rohlíky. Velmi příjemné zakončení
celodenního výletu. Ve čtvrtek jsme opět
začínali výlet na Dobrošově, odtamtud jsme
pokračovali k místním bunkrům. Navštívili
jsme a měli i tu možnost si prohlédnout
objekt N-S 81 Lom, kde byla k vidění
expozice o československém opevnění. Dále
následovala prohlídka pěchotního srubu
N-S 82 Březinka, který má návštěvníky
co nejnázorněji seznámit s technickou
dokonalostí a jednotlivými funkcemi

pěchotního srubu, nejdůležitějšího prvku
pevností linie. Objekt je plně zrekonstruovaný
do původní podoby z roku 1938 včetně
veškerého vybavení a zbraní. Tato návštěva
se stala velkou události zejména pro chlapce.
Byla jsem svědkem toho, že naši skupinu
sám průvodce pochválil.
Po prohlídce jsme se pěšky přesunuli
zpět do Bražce. Poslední den probíhal
v úklidovém charakteru. Bylo třeba dát
tělocvičnu do původního stavu, kuchyňku,
která byla součásti tělocvičny, sbalit děti a
dopomoci jim při úklidu. Děti si i s touto částí
poradily, sbalily si své věci a leckdy pomáhaly
i svým kamarádům z nižších ročníků. Když
bylo vše připraveno, bylo možné udělat tzv.
“řetěz“, který přesunul veškeré zavazadla
do auta. Každé dítě se tak podílelo na tom,
aby zavazadla byla přesunuta do auta. Po
odjezdu zavazadel jsme se přesunuli na
oběd do Náchoda a následně potom na
hromadné nakupovaní dárků pro rodiče,
sourozence a také v poslední řadě pro sebe.
Děti nakupovaly vždy ve skupině s dospělým
a za plného dohledu. Sraz byl na vlakovém
nádraží v 15:45 a odjezd v 16:01 hodin.
Příjezd do Žďáru nad Metují byl v 16:30 a
odtamtud nás čekal finální přesun do Police
nad Metují. Konec už známe, zde následovalo
předání dětí, kartiček pojišťovny, léků
a zavazadel. Byly zde řečeny důležité
informace rodičům ohledně vyúčtování,
ošetření dětí, které měly klíšťata, nebo jiné
komplikace. Tím to bych chtěla poděkovat
především pí Řehákové, která má stále elán
a chuť tábory organizovat, p. Řehákovi,
který zajišťoval dohled nad dětmi, ale
také zajišťoval každodenní nákupy, slečně
Stuchlíkové, která zajištovala zdravotní péči
a v poslední řadě nesním zapomenout na
Dominika Tautze, Annu Novotnou, Květu
Vídeňovou, Evu Šefcovou. Bez nich by práce
byla mnohem složitější a těžší. Děkuji tedy
všem zúčastněným a budu se těšit za rok na
viděnou.
Mgr. Hrušková Šárka,
vychovatelka v ŠD Bezděkov nad Metují.
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Rok s Vebou

Báječné oslavy 70. výročí českého gymnázia

Sobota 27. června patřila v Broumově
gymnáziu. Lépe řečeno absolventům. Od
nejstaršího maturanta z roku 1950 ( nikdy
jiný než vážená broumovská osobnost, bývalý starosta města, pan Zdeněk Streubel)
až po současné primánky – maturovat budou v roce 2022. Sborovna otevřená pro
bývalé kantory, ukázka výuky chemie, prohlídka školních kronik, návštěva učeben výpočetní techniky, majálesový průvod současných studentů městem, průvod všech
absolventů, slavnostní zahájení na Mírovém
náměstí, projevy ředitele školy PaedDr. Karla Výravského, starosty města Ing. Jaroslava
Bitnara, projev hejtmana Královéhradeckého kraje a senátora Bc. Lubomíra France,
třídní srazy v učebnách, koncerty student-

ských kapel, taneční vystoupení, nový almanach, dobré jídlo i pití, tanec na školním
dvoře, setkávání bývalých absolventů a třeba i dávných studentských lásek, vzpomínka na ty, kteří jsou již na „věčných prázdninách“ , a především – báječná atmosféra a
skvělá zábava – to všechno byly Oslavy 70.
výročí českého gymnázia v Broumově aneb
Dne otevřených dveří pro absolventy. Za
70 let existence gymnázium absolvovalo
2750 studentů. Jejich zástup by dosáhl od
broumovského vlakového nádraží až na křižovatku u polikliniky. Většina absolventů se
na křižovatce nezastavila a pokračovala dál
mnoha zajímavými směry. Ať se gymnáziu
daří i v dalších letech.
Milan Kulhánek

Vážené absolventky a vážení absolventi,
vážené učitelky a vážení učitelé, studentky a
studenti a vážení příznivci broumovského gymnázia, vítám vás na oslavách 70. výročí založení
českého gymnázia v Broumově.
Čas letí, zvykli jsme si říkat. Jenom těch
oslav, co už naše škola zažila: slavili jsme celkem 5x, a to výročí 20., 25., 50., 60. a 66. A
těch společenských kotrmelců, co naše škola
zažila. V 50. letech jsme budovali socialismus,
abychom mu v letech 60. mohli dávat lidskou
tvář. V 70. letech jsme budovali rozvinutý socialismus, abychom ho na konci 80. let definitivně
pohřbili. V 90. letech jsme bojovali za humanitu
a věřili, že pravda a láska musí zvítězit, aby se z
nás dnes stali technokraté, kteří už vlastně ani
nevědí, za co bojují.
Ano, občas mám pocit, že věci, které se kolem mne dějí, nedávají smysl. A občas mi připadají nefér a prostě se zlobím, že mě potkaly. Pak
ale po čase, podívám-li se do minulosti, často se
ukáže, že i to, co mi připadalo nesmyslné či dokonce nespravedlivé a zlé, nějaký smysl mělo a
možná to bylo i pro moje dobro.
Ano, je dobré smířit se s tím, že všechny věci
v životě nějaký smysl mají, jen je někdy těžké ho
najít. Tak například, jaký má smysl slavit výročí
školy?
Bez hlubšího zamyšlení bychom řekli: Pro
absolventy příležitost setkat se, pro školu příležitost pochlubit se.
Je ale nějaký hlubší smysl oslav? V obecné
rovině nevím, ale v rovině broumovského gymnázia mám jasno. Gymnázium patří k Broumovu už 700 let a z toho už 70 let jako gymnázium
české patří na Kostelní náměstí. Vás jako absolventy by už nenapadlo hledat ho v klášteře. A
i když se hrdě odkazujeme na historii klášterního gymnázia, koneckonců bylo zřejmě třetím
nejstarším gymnáziem v Čechách, dnes se nejvíce pyšníme historií gymnázia českého. Ano,
chlubíme se významnými absolventy, úspěchy
současných studentů, tvořivostí našich učitelů, krásou budovy zvenku a v poslední době i
uvnitř. Chlubíme se prostě jen tím, že broumovské gymnázium je již 70 let centrem vzdělanosti
na Broumovsku. Jiné školy zde vznikaly a zase
zanikaly, ale naše škola přestála časy dobré i zlé

a dnes už jako jediná v Broumově a okolí poskytuje mladým lidem možnost středoškolského
vzdělání.
A hlubší smysl přežití? No právě to, že patříme do Broumova, že patříme nejen svým žákům
a absolventům, ale všem obyvatelům Broumova
a Broumovska. Jsme škola na dosah pro každého, kdo stojí o vzdělání. Jsme škola, která se
lacině nepodbízí a je stále stejně náročná jako
kdysi, ale zároveň přístupná a srozumitelná
každému, kdo o to stojí.
Žijeme v době relativizace hodnot. Média
žonglují s principy, jak se jim to právě hodí, a
nalézt univerzálně platné zákony lidského chování je asi nemožné, a i kdybychom je našli, v
relativním světě asi fungovat nebudou. O to víc
činí naši školu přitažlivou, že dlouhodobě sázíme na zdravý selský rozum a obyčejnou lidskou
blízkost a cit.
Ale ani to dnes pro přežití školy nestačí. Samotný obsah vzdělávání, byť je sestaven z toho
nejlepšího, co dnešní vědění lidstva nabízí, není
zárukou přílivu nových studentů. Nezbytným
předpokladem přitažlivé školy jsou skvělí učitelé a vynikající žáci. A ty broumovské gymnázium má. Naši žáci mají stabilně kvalitní výsledky
v rámci gymnázií a naši učitelé jsou osobnostmi, jejichž výuka je přehlídkou učitelského mistrovství. Říká se, že na profesi učitele je nejtěžší
hrát tuto roli tak, aby učitel žáky bavil a záro-

Proslov ředitele školy PaedDr. Karla Výravského,
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První školní rok mají za sebou žáci
oboru vzdělání s výučním listem Výrobce
textilií. V září jsme tento obor otevřeli poprvé a dali tak možnost zájemcům o práci
v textilním průmyslu vyučit se v oboru
v našem regionu.
Teoretická výuka probíhá v prostorách SPŠ Hronov, praktická pak na pracovištích společnosti Veba, textilní závody
a.s. Pro obě strany to byla nová situace,
ale vše jsme zvládli a spolupráce zdárně
pokračuje.
Pro příští školní rok nastoupí do
prvního ročníku 11 žáků a žákyň. Možná
k nim ještě někdo během prázdnin přibude, v oboru se může vzdělávat 15 žáků. I
nadále bude odborný výcvik probíhat na
pracovištích Veby a žáci tak budou mít
jedinečnou příležitost seznámit se s jednotlivými provozy společnosti.
Ředitel školy Ing. Matyáš i personální ředitel Veby Ing. Myšák velice kladně
hodnotili první rok spolupráce a shodli
se na tom, že spolupráce Střední průmyslové školy Hronov a společnosti Veba
Broumov je jedinečným příkladem sepětí
teorie a praxe.
„Takováto forma spolupráce je jednou z možností, jak zapojit sociální partnery do vzdělávání, firmy si „vychovávají“
své možné budoucí zaměstnance a školy
mohou využít odborná pracoviště a strojový park spolupracujících firem a podniků“, dodal Ing. Matyáš.
Oba ředitelé věří, že se spolupráce
bude i nadále rozvíjet a společnost Veba
tak bude příkladem i pro jiné firmy regionu.

Mgr. Jana Maslikiewiczová
SPŠ Hronov

veň byl pro ně přesvědčivý. A to se našim učitelů
bezpochyby daří. Důkazem toho je i Vaše dnešní
přítomnost na oslavách 70. výročí založení českého gymnázia v Broumově.
Vítejte tedy u nás a pojďte se bavit. Všechno
vám tu bude blízké, i když jste tu třeba dlouho
nebyli. Budete mít pocit, že tu vše důvěrně znáte, že sem patříte, že škola je kouskem vašeho
života. A to je dobře, protože Gymnázium Broumov chce takovou školou být, chce být vaší školou na dosah ruky.
Přeji Vám pěkné odpoledne a veselý večer.

Období, kdy začíná svítit první pořádné
sluníčko oznamující letní dny, je pro náš domov důchodců každoročně obdobím finiše
v přípravách tradičních červnových Her seniorů. Ne jinak tomu bylo i letos, kdy jsme
„hry“ pojali jako staročeský řemeslný jarmark. Šikovní řemeslníci vytvářeli svá díla
přímo před zraky návštěvníků a tak nám
umožnili připomenout si, co vlastně které
umění obnáší. Kovář koval, dřevosoustružník soustružil, ženy z Cechu panen rukodělných roztáčely kolovrátek, vyráběly postavičky z kukuřičného šustí, paličkovaly…
Kromě jejich šikovných rukou jsme mohli
obdivovat i jejich výrobky, které nás neustále nutili vytahovat peněženky a nakupovat.
Návštěvníci si pak mohli sami vyzkoušet
přišívat knoflík, drát peří, tkát na stavu, zatlouct hřebík, uplést vánočku, ochutnat klobásku od řezníků, nebo přivonět si k bylinkovým pytlíčkům u tetek kořenářek. K tomu
všemu nám do noty „vrzal“ flašinetář a k vidění byla také historická vozidla s možností
projížďky. Výše zmíněné slunné počasí se
bohužel nedostavilo a tak jsme se na odpolední hudební program přemístili do spole-

čenské místnosti.
Velký dík patří personálu domova důchodců za přípravu a realizaci her, všem
zúčastněným řemeslníkům za ochotu a
čas, skautům za pomoc, Městskému úřadu
v Polici nad Metují a Agentuře pro rozvoj
Broumovska za zapůjčení stánků, Technickým službám města Police nad Metují za
pomoc při přípravě her, Kvíčerovské pekárně za sladké občerstvení, členům Klubu
historických vozidel Metuje za předvedení

jejich čtyřkolových miláčků a zprostředkování projížďky těmito vozidly, hudebníkům z Hronova za jejich vystoupení a všem
sponzorům – firmám Continental Automotive Czech Republic s.r.o., MePro-TRADING
s.r.o., VIA-NM s.r.o. Velké Poříčí, ZELENINA
DRINKS Trutnov, Pivovaru Náchod a Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR o.s.
za jejich finanční a materiální dary.
Za DD Police nad Metují
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

Do Wikovu zavítalo v rámci exkurzí přes 300 dětí a studentů

Strojírenská společnost Wikov rozjela nový projekt „Wikov – Nová generace,“ koncepční program zaměřený na
mládež. V rámci tohoto projektu jsou
prováděny exkurze a tzv. stínování na
pracovištích, zajišťována školní praxe a
stáže, nabízena prospěchová stipendia.
Během jara oslovili a navštívili zástupci Wikovu více než 20 základních
škol náchodského okresu, aby o
projektu Wikov – Nová generace informovali. A jejich mise přinesla své plody. Do konce června dorazilo do naší
společnosti na exkurzi více jak 150 dětí
z pěti základních škol a 50 dětí ze dvou
základních škol si vyzkoušelo tzv. stínování, což znamená, že strávili 2 hodiny
s konkrétním pracovníkem a mohli jej
pozorovat při jeho běžném pracovním
procesu – byly jeho stínem.
Na exkurzi k nám zavítali také studenti středních škol a to z různých míst
– Nové Město n. Metují, Čáslav, Holice,
Litomyšl, Rychnov n. Kněžnou.
Účastníci exkurzí jsou nejprve formou promítané prezentace seznámeni

s historií firmy, výrobním programem, atd.
Poté následuje prohlídka výrobních hal, a
to za plného provozu. Vyzkoušeli jsme i moderní techniku – průvodcovský systém, kdy
průvodce hovoří do náhlavního mikrofonu
a posluchači mají na jednom uchu sluchátko.

Rekapitulace závěrem: celkem od září
2014 do června 2015 zavítalo do firmy Wikov MGI a.s. Hronov více jak 360 návštěvníků! Doufáme, že se jim u nás líbilo a rádi
přivítáme další.
Adéla Bartošová,
personální oddělení

VÝSTAVA CITRUSŮ
V POLICI NAD METUJÍ
SRPEN 2015
Vážení příznivci citrusových plodů.
Opět již jako mnoho let pořádáme tradiční výstavu u příležitosti konání
Polické pouti ve dnech 15 až 16 srpna 2015 v prostorách hasičské zbrojnice.
Je připraven prodej rostlinek citrusů řízkované i roubované, odborná
poradna pro zájemce o citrusy a jejich pěstování, soutěž pro děti o rostlinku
citroníku, tombola, drobné dárky od sponzorů. Začátek výstavy je od 9
hodin do 17 hodin a v neděli pouze do 16 hodiny.
Vstupné je 10 Kč a děti zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Vlasta Draboňová
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Soptíci 2015

V termínu od 3. 7. do 12. 7. 2015 se uskutečnil v Dolním Adršpachu dětský letní tábor
Soptíci 2015. Organizátorem tohoto tábora
byl tradičně SDH Teplice nad Metují. Věková
kategorie účastníků byla od 6- 18 let. Děti byly
rozděleny do tří družstev, kterým daly názvy
Hvězdičky, Plamínci a Mimoni. Tábor byl zaměřen na hasičskou tematiku, první pomoc a
lezení po skalách. Pvních pár dní se účastníci
připravovali jak teoreticky, tak i prakticky. Děti
se seznámily s vybavením cisterny, dopravního automobilu, lezeckého speciálu a rychlého
zásahového automobilu z okolních stanic HZS
a SDH. S členy Skalní záchranné služby se naučily základní pravidla lezení a jištění. Tyto
teoretické znalosti si mohly vzápětí vyzkoušet
při výstupu na skálu „Hodinář“ na Křížovém
vrchu.Do role téměř profesionálů se dostaly
při čtyřech „ostrých“ výjezdech. Kromě toho-

to programu si děti
vyzkoušely spaní pod
širákem, poznaly práci
potapěčů i s ukázkou
ponoru na „Písáku“.
Samozřejmě nemohla
chybět stezka odvahy a letos „zvířátková“ diskotéka. Domů
se všichni vraceli se
spoustou zážitků, nových zkušeností a přátelství, která jistě přetrvají do dalších let. Za
organizátory bychom
chtěli poděkovat všem
pomáhajícím
hasičům,
záchranářům,
členům
Červeného
kříže, Skalní záchranné služby, figurantům
a v neposlední řadě
také sponzorům a
všem ostatním, kteří
se na organizaci tohoto tábora podíleli.
Děkujeme a za rok Na
shledanou.

Jiří Habart

Mateřské centrum Ma Mi Na

Rok 2015 je v Polici plný oslav. I my
se přidáváme s krásným 10. výročím
založení sdružení a zahájení činnosti
mateřského centra. V září 2005 se
začaly poprvé maminky s dětmi setkávat
v prostorách Základní školy. A od té doby
mateřské centrum prošlo mnoha změnami.
Z miminek se stanou školkové děti a
maminka jde do práce. Přirozený koloběh,
díky kterému se objevují stále nové tváře
s novým nadšením a nápady.
My, kdo se o činnost staráme v současné
době, ale nejsme zdaleka jediní, kteří mají
co slavit.
Rádi bychom toto výročí oslavili se
všemi příznivci a hlavně s dětmi, a to
v klášterních zahradách v pátek 14. 8.
2015 v rámci programu Hrajeme si
v klášterních zahradách (viz. plakátek).
Výroční členskou schůzi pro bývalé i
současné členy plánujeme na pátek 18.
září. Rádi bychom zorganizovali setkání
všech, kteří se během 10 let aktivně
zapojovali do činnosti centra. Prosíme, kdo
máte zájem se s námi v září sejít, ozvěte se
na e-mail. Děkujeme.
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Dovolili jsme si ocitovat pasáž z Výroční
zprávy 2007 sepsané Jitkou Klímovou, tehdejší
předsedkyní:
„Ještě před pár lety se nám zdálo, že
mateřská centra jsou výmyslem znuděných
rakouských a německých matek žijících v
kapitalismu. Potřebu společného prostoru,
kam mohou přicházet rodiče provázaní i
těmi nejmenšími dětmi, jsme pochopily ve
chvíli narození našich dětí, kdy se dítě stává
maminčinou nedílnou součástí.
Podobně jako lidé s postižením zkoušejí
prorazit do světa bez bariér, snaží se matky
spolu s dětmi setřít z mateřství sentimentální
nátěr předsudků a vyjít z těsné krabice
„dokonalého štěstí“ Tíha zodpovědnosti,
kterou nám děti s sebou na svět přinášejí, nás
vede k širším souvislostem. Objevujeme nový
smysl všedních událostí: znovu se radujeme
z jízdy vlakem,
nacházíme v listí
kaštany, které jsme
dříve nevnímali,
vzpomínáme
si
na slova dávno
zasutých písniček
a bojíme se o něco,
čeho jsme si včera
ani
nevšimli….
Všechno
znovu
vážíme, abychom
některé
věci
odhodili
jako
bezcenné.
I
když
to
možná
nejsme
schopni vždycky
vnímat, proměna,

která se s námi díky dětem děje, je satisfakcí
za všechny probdělé noci i provztekané dny,
za hory nádobí a kupy prádla, za metráky
oloupaných brambor.
Možná, že mateřská centra vznikají z
jakési potřeby ženské solidarity vyjadřující
naši potřebu sdílení osvědčených receptů,
babských moudrostí a životních zkušeností,
možná si tímto vzájemným braním a dáváním
kompenzujeme vakuum, které vzniklo z
falešných emancipací našich maminek a
všudypřítomným racionalismem, který načas
opanoval i nejintimnější území.“
Těšíme se na setkání s Vámi!
MC MaMiNa, z.s. Na Babí 190
549 54 Police nad Metují
Helena Pohlová - 777 903 029
www.mcmamina.cz,, mcmamina@centrum.cz,

SKAUTSKÉ OKÉNKO
PŘEMÝŠLÍTE, CO S VOLNÝM ČASEM VAŠICH DĚTÍ?
Nechte své děti vyrůst ve skautu!… a dejte jim příležitost zažít neuvěřitelné zážitky se svými kamarády z oddílu.
Bereme každého, kdo se nebojí zažít Vlčata (2.-5. třída)
něco nového a poznávat nové lidi.
Oddíly jsou rozdělené podle věku dětí,
scházíme se v klubovně v ulici Na Babí
(vedle školní jídelny).

Medvíďata

(předškoláci, první třída)
Středa 15 - 16 hod.,
Martina Nosková - Bylinka

1.školní stupeň
Světlušky (2.-5. třída)

Úterý 16 - 18 hod.,
Lenka Burešová - Smíšek

Pátek 16 - 18 hod.,
David Špaček - Dejf

2. školní stupeň
Skauti (5.-9. třída)

Pondělí 16 - 18 hod.,
Michal Bureš - Bumerang

Skautky (5.-9. třída)

Pondělí 16 – 18 hod,.

Haňďa Mazancová
Bližší časy schůzek, kontakty na vedoucí a mnoho dalšího z naší činnosti naleznete na: www.skautipolice.cz
Za skautské středisko Haňďa Mazancová

SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ
MARTINĚ BYLINCE
NOSKOVÉ
a všem dalším, kteří mají zásluhy na
tom, že 4. - 11. 7. proběhl skautský
tábor ve Zlaté Olešnici pro nejmenší
Medvíďata a jejich rodiče. Víme, že
to dá hodně práce. Díky za pohodový
týden s Asterixem a Obelixem. V přírodě, bez elektriky, naplněný zážitky
a dobrodružstvími!
Spokojení účastníci – děti, tatínkové
i maminky.
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ZAHRADNÍKŮV SRPEN

Blíží se už konec prázdnin, ale zahrada stále ještě může být vystavena
riziku nedostatečné zálivky. Pokud
nemáme na zahradě automatickou
závlahu,   za horkých suchých dní se
věnujeme zavlažování častěji – buď
si ráno přivstaneme, nebo strávíme
zálivkou příjemný večer… Rizikem  
ovšem nemusí být pouze nedostatek vody, ale také její přebytek.   Samozavlažovací truhlík nebo jiná
nádoba bez odtokového otvoru pak
s úspěchem aspiruje na minirybníček vhodný snad jenom pro pěstování
bahenních rostlin.
Velmi dobře se koncem srpna dají
přesazovat některé trvalky, například
bylinné pivoňky, které potom do zimy
dobře zakoření. Pozor - na rozdíl od
pivoněk dřevitých bylinné pivoňky sázíme velmi mělce.
Z ovoce dozrávají broskve, pozdní rybíz a pozdní odrůdy višní, také
už rané pološvestky a ryngle. Vrcholí sklizeň rajčat, okurek a také cukíní,
patizónů a dalších tykvovitých zelenin
– u nich se snažíme o včasné odebírání
menších plodů, které jsou nejchutnější
a mají v kuchyni ideální uplatnění.
Pokud máme nebo chceme založit
vřesoviště, vězme, že z celého roku právě koncem srpna bývá největší nabídka
vřesů, a protože právě začínají kvést, je
to ideální doba k jejich doplnění či pořízení.
Připravíme si záhon na výsadbu nového jahodníku; vybíráme z uznaných
kvalitních sazenic, ať už jednouplodících či remontantních odrůd, a vysazujeme nejlépe během srpna až začátkem
září.
Trávníky sekáme méně často a na
sekačce si nastavíme vyšší seč, zvláště
pokud trávník nemáme pod závlahou.
Travní porost by nám neměl nikdy přeschnout! Co se týče zakládání nového
trávníku, raději počkáme až na září, kdy
bývá výsev jistější.

Řez a hnojení

Živé ploty z jehličnanů stříháme
právě nyní. Řezat ještě můžeme i listna-
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té ploty a stálezelené dřeviny.
Do konce srpna (ne později) bychom měli zvládnout řez peckovin
(před tím během jejich kvetení, nikdy
ale v době vegetačního klidu).
V průběhu intenzívního jarního
růstu potřebuje trávník hlavně dusík,
zatímco blíže k podzimu dodáváme
především hnojivo s obsahem fosforu,
které podporuje tvorbu kořenového
systému.
Dusíkatými hnojivy už nehnojíme
v srpnu ani trvalky, stejně tak například
keře - aplikujeme hnojiva s vyšším podílem fosforu a draslíku.

Chemická a biologická
ochrana

Kromě klasických „chemických“
přípravků vyzkoušíme i přípravky biologické, mechanické ničení a další
ochranu. Především ale vždy dbáme na
prevenci: výběr správného rostlinného
materiálu, zdravých a silných rostlin,
neproblematických druhů co se chorob a škůdců týče, dále výběr ideálního
stanoviště, dostatečný spon, nezalévání
přes list a další. Pokud navzdory prevenci objevíme nějakého škůdce nebo
chorobu, nezbude než urychleně zasáhnout.
V srpnu se to týká například obaleče („červivost“), třásněnky, svilušky
nebo různých housenek; z chorob pak
různých plísní, padlí a rzí. Postřik chorobami napadených rostlin už zasažené
části „nevyléčí“, ale zabráníme širšímu
výskytu.
Na uzdě se snažíme udržet také mšice, škodící nejen sáním, ale současně
například i přenosem virových chorob.

Přenosné a pokojové rostliny, truhlíky

Balkónové rostliny a přenosné rostliny umístěné na slunci jsou po celé
léto vystaveny extrémním podmínkám
– úpalu, větru, suchu a tím i riziku nedostatečné zálivky. Zaléváme raději ráno
nebo večer, a to nejlépe vlažnou vodou,
ideálně dešťovou. Za slunečného počasí
nikdy nekropíme na listy.
Pokojové rostliny můžeme před
nadcházejícím podzimem přesadit,
zvolíme ale květináč jen o něco málo
větší než byl ten původní, aby rostlina
stihla dobře prokořenit. Po přesazení
nikdy bezprostředně nehnojíme.
Letničky průběžně hnojíme a především se stále držíme zásady včasného odstraňování odkvetlých květů, případně vytvářejících se plodů, abychom
období jejich kvetení prodloužili na co
nejdelší dobu.
Hezký konec léta!

Prodejní zahrada

TREES

ČERVENÝ KOSTELEC
DĚTSKÁ DÍLNA

1. srpna od 9 hodin

Svět bylinek - děti se mohou naučit jak využít bylinkovou sklizeň,
vyrobit si například vlastní přírodní repelent nebo zdravé dobroty.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
NA BŘEHU MOŘE
14. srpna od 18 hodin

Výtvarná skupina BACCO vás
zve na výstavu Na břehu moře.
Ručně zdobené korále, porcelánové šperky a další artefakty inspirované mořským životem lze vidět
od 14.8 do 28.8. Vernisáž uvede
Mgr. Štěpán Nosek.

POHÁDKA O PEJSKOVI
A KOČIČCE (A JEŠTĚ JEDNA)
22. srpna

Čapkovskou pohádku O pejskovi a kočičce a ještě jednu jako překvapení vám zahraje Loutkové divadlo Úpice.

KONCERT - JAZZ Q
MARTIN KRATOCHVÍL
29. srpna od 19 hodin

Hudebník, cestovatel, horolezec, letec, podnikatel, spisovatel,
kameraman a režisér. Proslavil se
jako muzikant propojující jazz a
rock, propagátor elektronické a
synthezátorové hudby. Se skupinou Jazz Q vydal 11 alb a je určitě
na co se těšit.
Vstupenky si můžete zakoupit
přímo u nás v prodejní zahradě
Trees nebo na kupvstupenku.cz.
V případě nepřízně počasí bude
koncert přesunut do divadla J.K.
Tyla v Červeném Kostelci.

Více informací o jednotlivých akcích naleznete na www.prodejnizahrada.cz nebo na www.facebook.com/
treescervenykostelec.
Těšíme se na vaši návštěvu, přijďte
se podívat a vybrat si nebo jen posedět
u lahodné kávy.
Zahradníci a kavárníci z Prodejní zahrady Trees.

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
VZPOMÍNKA
V pondělí 14. července odešel na věčnost nestor polických hvězdářů pan Jiří Vacek.
Polické veřejnosti byl známý především jako
dobrý harmonikář a zpěvák. Jeho hlas jsme často slýchali i z kůru polického kostela kde působil
v chrámovém sboru.
Je však méně známé, že byl též velkým obdivovatelem astronomie a zakládajícím členem
polického astronomického kroužku.
Pan Jiří Vacek byl přímým účastníkem událostí, které následovaly bezprostředně po pádu
meteoritu Police v roce 1969. Má velkou zásluhu na tom, že se meteorit Police dostal včas k
výzkumu do Institutu Maxe Plancka v Německu.
V 60. a 70. letech pořádal polický astronomický kroužek pozorování oblohy pro veřejnost.
Na tyto akce nosil svůj dalekohled (refraktor
80/1200) a působil jako velmi dobrý popularizátor astronomie. K jeho oblíbeným tématům
patřily vzdálenosti ve vesmíru. Aktivně se též
věnoval pozorování zákrytů hvězd Měsícem.
Osobně jsem pana Jiřího Vacka hvězdáře poznal při pozorování úplného zatmění Měsíce 6.
srpna 1971. Živě si vzpomínám na ten krásný
prázdninový večer, kdy jsem jako jedenáctiletý
kluk stál v úžasu u okuláru astronomického dalekohledu a poslouchal poutavé vyprávění pana
Jiřího Vacka. A bylo to vyprávění o zatmění Měsíce, které jsem tehdy viděl poprvé a o úplném zatmění Slunce, které nás čeká v roce 1999. (A za
nímž jsem se vypravil se svým bratrem do Maďarska).
Poslední astronomické setkání s panem Jiřím Vackem bylo letošního 20. března na polickém náměstí. Úspěšně jsme pozorovali částečné
zatmění Slunce. Pro hvězdáře pana Jiřího Vacka
to bylo zatmění poslední…
S hvězdářem, harmonikářem, zpěvákem a
bývalým hrobníkem panem Jiřím Vackem jsme
se rozloučili při mši svaté v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují v úterý dne
21. července léta Páně 2015.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC

vstupuje do znamení Lva dne 23. srpna
ve 12 hodin 37 minut SELČ, den se zkrátí
o 1 hodinu a 40 minut

7. v poslední čtvrti, 14. v
22. v první čtvrti, 29. v úplňku,

MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE
MARS

JUPITER
SATURN
URAN

NEPTUN

novu,

není pozorovatelná,

koncem srpna ráno nízko nad východním
obzorem v souhvězdí Raka,
není pozorovatelný,

na večerní obloze na hranici souhvězdí Vah,
po většinu noci v souhvězdí Ryb,

po celou noc v souhvězdí Vodnáře

Karel VACEK, - Astronomický klub Police

NOVINKY FILATELIE
Pražský hrad:
Hans von Aachen – Hlava dívky

Námět známky: Na známce je
Aachenův obraz z roku kolem 1600,
Hlava dívky, který je v expozici Obrazárny Pražského hradu.
Hans von Aachen byl německý
malíř období manýrismu. Narodil se
v roce 1552 v Kolíně nad Rýnem, zemřel 4. března 1615 v Praze. Pochován je v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
Císař Rudolf II. se snažil získat
Hanse von Aachena do svých služeb a k trvalému pobytu v Praze,
tehdy metropoli Svaté říše římské,
po několik let. Umělec svá díla pro
císařské sbírky tvořil již od první
návštěvy Prahy v roce 1588. Na dvůr
Rudolfa II. se však přestěhoval až v
roce 1597. Tvořil podobizny (několik portrétů Rudolfa II., Portrét děvčátka,
Portrét císaře Matyáše), ale i mytologické, alegorické, náboženské a žánrové
výjevy (Vítězství Spravedlnosti, Zvěstování P. Marii, Osvobození Andromédy).
Byl vynikající kreslíř, malíř se suverénním rukopisem, mistr elegantních postav, tvůrce oblíbených žánrových scén, často velmi realistických, někdy až
překvapivě nepřikrášlených. Především však byl vynikající portrétista, jenž
dovedl v portrétech vystihnout víc než jen fyzickou podobu.
Na Rudolfově dvoře však Hans von Aachen působil nejen jako malíř. Jako
císařův důvěrník byl pověřován i různými diplomatickými i obchodními misemi, především v Itálii, kde uměnímilovnému císaři dojednával zajímavé akvizice. Do Rudolfovy sbírky pomohl získat nejlepší soudobá i starší díla, z nichž
některá jsou ve sbírkách Pražského hradu dodnes, např. obrazy italských mistrů – Tiziana, Veroneseho, Tintoretta aj.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách černé, červené, okrové, hnědé a modré

Krásy naší vlasti:
Největší hradní zřícenina v ČR – Rabí

Námět známky: Na
známku byl zvolen pohled
na hrad Rabí od východu.
Ukazuje rozsáhlost hradní
zříceniny v celé délce 170
m. Nejstarší je hlavní obytná
věž a také kostel Nejsvětější
Trojice v podhradí. Nejmladší z konce 14. století je vnější
opevnění, ve kterém je zabudována tzv. Třetí brána.
Hrad Rabí je nejrozsáhlejší česká hradní zřícenina, jež
se může pyšnit jedním z nejvyspělejších obranných systémů své doby v Evropě. Patří mezi objekty s bohatou architektonickou minulostí, neboť prodělal
řadu přestaveb a rozšiřování.
O prvních majitelích hradu neexistují žádné písemné zmínky. Prvními písemně doloženými majiteli (soudním spisem až z roku 1380) byli Švihovští z
Rýzmberka. Za Rýzmberků zde došlo k několika významným událostem. Jednou z nich bylo bezpochyby dvojí dobývání hradu Rabí husity na počátku 15.
století, pod vedením Jana Žižky z Trocnova, který zde přišel o své druhé oko.
V roce 1954 přešel hrad do rukou státu a roku 1978 byl vyhlášen Národní
kulturní památkou. V letech 1979 – 85 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hradních prostor.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách žluté, modré, červené,
zelené a černé
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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ZEMĚPISNÉ REKORDY ČESKA – 7. část
STAVBY

Železniční stanice Kubova Huť

Kamenný most v Písku

yy nejvýše položená železniční stanice –
Kubova Huť (Šumava), 995 m
yy největší sportovní stadion – Strahovský stadion (kapacita 250 000 návštěvníků, rozměry 310,5 × 202,5 m, plocha
62 876 m2), od 6. 3. 2003 je na seznamu
kulturních památek
yy největší hrad – Pražský hrad (v Praze),
největší dosud existující hrad na světě
(zapsán v Guinnessově knize rekordů)
yy nejstarší hrad – není známo: buď románská Přimda (v západních Čechách,
z 12. století), nebo Pražský hrad (stáří
neznámé)
yy nejdelší most - Radotínský most na
Pražském okruhu, 2280 m
yy nejdelší obloukový dřevěný most −
most přes Studenou Vltavu u Černého
Kříže, 36 m
yy nejvyšší most – Žďákovský most (u Orlíku nad Vltavou, přes Vltavu), 90 m od
nejhlubšího bodu údolí
yy nejstarší krytý dřevěný most – dřevě-

Zahradnické pohromy
Ono je to moc krásné. Mít vlastní zahrádku
a vypěstovat si vlastní brambory, mrkev, cibuli, ředkvičky, ze stromů česat třešně a jablka,
sbírat jahody nebo borůvky. A samozřejmě nechat kousek záhonku na okrasné květiny, aby
se i oko mohlo pokochat barvami a nos vůněmi. Ale střet představy a reality může vypadat
všelijak. Nejen že prořezat stromy je alchymie
a je k tomu potřeba odborník, nejen, že všechny záhonky je třeba zalévat, nejen že rododendron potřebuje naprosto jinou půdu než třeba
maceška. Ale může se stát, že se zahradník
střetne s naprosto nečekaným problémem. Na
jaře jsem zasadil rebarboru a v duchu už viděl
ten úžasně voňavý koláč s tvarohem. Než jsem
od rebarbory došel pro konev s vodou a přinesl ji na místo, stihla ji vyhrabat naše Daisy.
Takhle to může dopadnout, když se i pes rozhodne, že udělá něco pro rozvoj zahrady. Před
rokem v srpnu připomněla stoleté výročí začátku První světové války dvěma ohromnými
zákopy pod třešní. Nejen, že jsem si tam podvrkl kotník, ale po roce mám pocit, že tam kde
jednou něco vyhrabe náš pes, sto let (nejen)
tráva neroste.
Což je ovšem skoro nic proti jiné pohromě.
Z bazalky na záhonku nezbyla ani jedna. Listy
salátu se postupně ztrácely a kolem se plazila
snad stovka přežraných slimáků. Nejdřív mi
jich bylo trochu líto: bezdomovci, kteří se nikdy nedokážou odlepit od země. Kdyby aspoň
měli domeček, kam se můžou ukrýt… A letošní
léto jim opět přeje. Nehledě na to, že – řečeno
s klasikem – tento způsob léta se mi zdá poněkud nešťastným – ale náhlé srážky jim musí
připadat jako zázrak a téměř vše, co roste na
zahrádce, musí pro ně být něčím, jako mana
nebeská pro Izraelce putující pouští.
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Ale symbióza mezi zahradou a mnou na
straně jedné a slimáky-bezdomovci na straně
druhé se prostě nenašla. Ráno jsem si přinesl snídani ven na zahradu a zjistil, že skrz
záhon jiřin provedli slimáci přes noc cosi, co
lze v dřevařské terminologii nazvat holosečí.
A tak jsem je začal likvidovat. Na ruku si nalíknu igelitový sáček a sbírám je stejně jako psí
hovínka. Před lety jsem se při jedné noci pod
širákem probudil s hrůzou, že mi po obličeji
leze had. Byl to samozřejmě slimák, vztekle
jsem ho zahodil někam pryč a od té doby se
jich radši dotýkám jen zprostředkovaně. Takže jich vysbírám na zahradě kolem stovky,
naházím je do kbelíku s vodou a pak je vyliji
do potoka. Proud je potom odnese někam pryč
od zahrádky a po dalším dešti to vše můžu a
musím opakovat. Je to taková nekonečná zenová hra. Po několika stech metrech je tok říčky přehrazen, nejspíš kvůli vodě na zalévání,
a tam se slimáci-bezdomovci zastaví, mnoho
z nich se chytne kamenné stěny a lezou vzhůru. Nevím, zda se majiteli zahrady nahoře zdá
můj způsob likvidace slimáků šťastným – spíš
předpokládám, že nikoli – a já si uvědomuji, že
problém jen posílám dál. Ale přesto nemám
chuť chodit po zahradě s pytlíkem soli nebo
sháněk jakési husy, které jsou schopné slimáčí
bezdomovce spolknout.
V jedné starojaponské básni píše Issa, syn
rolníka: Klidně, jen klidně lez, / slimáčku, po
úbočí Fudži, / vzhůru, až na samý vrchol! Dal
bych mnoho za to, kdyby se všichni slimáci
a slimáčci z okolí rozhodli vylézt až na samý
vrchol hory Fudži. Jen si nejsem jistý, jestli by
se Japoncům tento způsob slimáčí expanze nezdál poněkud nešťastným.

Pavel Frydrych

yy
yy

yy
yy
yy

ný most na hradě Pernštejně, ze 16. století
nejstarší krytý dřevěný most určený pro pěší a cyklisty – dřevěný most
v Kynšperku nad Ohří (v okrese Sokolov)
nejstarší zachovaný most – gotický
Kamenný most v Písku (kamenný most,
v Písku, přes Otavu), postaven roku 1263
(nejstarší kamenný most ve střední Evropě)
nejstarší dosud existující klášter – benediktinský Břevnovský klášter (v Praze
– Břevnově), založen roku 993
nejvýše umístěná vyhlídková plošina
rozhledny – Žižkovský vysílač (v Praze
na Žižkově), 93 m nad zemí
největší jaderná elektrárna – Temelín (v roce 2003 měla elektrický výkon
2000 MW, podíl na instalovaném výkonu elektráren v Česku byl v roce 2005
11,43 %)
Pokračování v příštím čísle PM.
Vybral František Janeček

Vážení,
minulý prodloužený víkend, 4-6
července jsem bloudil ve vedrech vaším městečkem a dával jsem si otázku, proč je všude zavřeno, nikde ani
živáčka a na krásném koupališti jen
pár otužilců? Čím to je, že o víkendech a obecně o svátcích se v Polici
nic neděje? A tak si sám odpovídám.
Město se asi stará jen o své polické
lidi o všedních dnech, někdy jim přiveze nějaké divadlo, občas i zahraje
biograf, uspořádá nahodilou výstavu
a někdy i koncert. Ale co dělá pro návštěvníky, turisty, tedy pro lidi, kteří
se u vás chtějí najíst a vyspat a kulturně se vyžít? Krása okolí člověka
unaví. Pellyho domy a jeho terasa je
velmi inspirativní a to co se tam děje
je ubohost. Klášter se zanedbaným
muzeem nikoho nenadchne a donekonečna Merkur a papírové modely
se již zajídají a to nemluvím o fantastickém novém hřišti, kde se musím
objednat, jinak je zavřeno a tak si
tenis nezahraju.
Zajel jsem do Broumova a zíral
jsem na pana Jana Školníka, který
opravil fantasticky zahradu a čtvrtinu kláštera, pořádá již deset let velmi kvalitní koncerty, asi by se vám
takový Školník hodil, ale mám takový pocit, že vy si do toho mluvit nenecháte.
Jiri Schmiedt, Ochoz 21, Velká Ledhuje

Víte, co to je …

Prázdninový test pro každého

Když o někom řekneme, že je to pěkné
vyžle, umí snad si snad každý dotyčného
člověka představit. Jenže vyžle ve skutečnosti je... Zkuste si co o podobných slovech
víte.

Vyberte správnou odpověď:

1. Třeba vám otázky testu budou připadat
na jedno brdo. Co se pod tímto slovem
skrývá?
a) součást tkalcovského stavu
b) žebřík
c) druh brouka

2. Někteří lidé se tváří jako lilium. Víte co
to je?
a) latinsky lilie
b) malířská běloba
c) druh látky
3. Nemít ani floka je špatné. Ale jak vypadá skutečný flok?
a) je podobný vlčákovi
b) jde o dřevěný nýtek
c) jedná se o hřebík s velkou hlavičkou

4. Co jsou to vlastně bulíky, které někomu
věšíme na nos?
a) plody buku
b) vycpávky
c) mladí volkové
5. Stále více lidí jezdí jako širón. Jak toto
slovo vzniklo?
a) ze značky závodního automobilu
b) ze jména francouzského
automobilového závodníka
c) ze jména úspěšného žokeje

6. Jiným je zase všechno šumafuk (šumafú) neboli jedno. Z kterého jazyka toto
slovo pochází?
a) z němčiny
b) z francouzštiny
c) z ruštiny
7. Možná budete hledat na testu nějaké
hnidy. Co to je?
a) vajíčka vší
b) chmýří pampelišky
c) druh žab

8. Mít ženu věrnou jako Penelopé je sen
všech mužů, vždyť na svého chotě čekala dvacet let. Kdo jím byl?
a) Héraklés
b) Perseus
c) Odysseus
9. Točit se jako čamrda je umění. Co se pod
tímto slovem skrývá?
a) dětská hračka káča
b) dětský větrník
c) hrnčířský kruh
10. Občas by někomu neuškodilo zatrhnout
tipec. Víte co to tipec ve skutečnosti je?
a) choroba jazyka u drůbeže
b) nášivka na oblečení
c) krajový název pro ústa

11. Naopak mít za lubem není vůbec špatné. Jak vypadá onen lub?
a) je to ucho
b) jde o tenké štípané dřevo
c) jedná se o druh klobouku

12. Začínat od píky není snadné. Co je to
píka?
a) barva v kartách
b) ševcovský nůž
c) zbraň
13. Co jsou to šoufky, které si z nás občas
dělají naši politici?
a) šestáky
b) kozí větry
c) druh mašlí

14. Chceme-li říci, že to nebude nikdy, prohlásíme, že na svatého Dyndy. Co je to
za světce?
a) sv. František
b) opravdu sv. Dynda
c) neexistuje
15. Když někomu kape na karbid, jde vlastně o chemickou reakci vody a ...
a) čpavku
b) sloučeniny uhlíku s jiným prvkem
c) ledku amonného
16. Někdy je opravdu lepší nebrat si servítky. Co to vlastně necháváme ležet?
a) bílé ubrousky
b) druh hřebíků
c) kapesníky

17. Leccos opravdu stojí za zlámanou grešli.
Co to byla grešle?
a) stříbrná mince ražená za Václava IV.
b) měděná mince ražená za Marie
Terezie
c) hliníková mince ražená za třicetileté
války
18. Když o někom řekneme, že jezdí jako
fretka, přirovnáváme ho vlastně k
čemu?
a) k druhu vrány
b) k zdomácnělé formě tchoře
c) k rybě z čeledi kaprovitých

19. Hlavně děti natahují moldánky. Co se
pod tímto slovem skrývá?
a) píšťala z rákosu
b) druh oblečení
c) druh mraků
20. Lidí, kteří se chovají jako buran, není
právě málo. Kdo nebo co je ale skutečný
buran?
a) analfabet
b) vichřice s metelicí
c) druh psa
21. Občas bychom něco nebo někoho s chutí roztrhali na cucky. Co se pod tímto
slovem skrývá?
a) zetlelé hadry
b) osiny
c) odpad při tření koudele či konopí

22. Není to tak dlouho, co byl na všechno
potřeba nějaký ferman neboli výnos. Z
jakého jazyka se toto slovo dostalo do
češtiny?
a) z němčiny
b) z maďarštiny
c) z perštiny

23. Šlejska je nejen slaboch a budižkničemu, ale původně se tak říkalo a leckde
ještě říká ...
a) šišce ke krmení drůbeže
b) mladé jalovici
c) zplanělé višni

24. Udělat terno zase není tak těžké, stačí
jen mít dobrý nápad, nebo třeba jen velkou drzost. Co to ale ono terno je?
a) dědictví
b) výhra na tři čísla
c) Boží trojice

25. Mnohá žena touží být hubená jako lunt.
Kdo používal nebo stále ještě používá
skutečný lunt?
a) hrnčíř
b) pekař
c) dělostřelec

26. Někdy je opravdu pozdě honit bycha.
Kdo nebo co je to onen bych?
a) zpodstatnělý tvar slovesný
b) zloděj
c) ježek

27. Z čeho vzniklo známé přísloví eňo-něňo?
a) od názvu větru ve Španělsku
b) z hlásky ň
c) ze jména italského města

28. Bát starý jako Metuzalém znamená dožít se 969 let. Kdo to ale byl?
a) otec krále Šalamouna
b) Noemův dědeček
c) manžel královny ze Sáby

29. Pokud říkáte, že tento test stojí za starou belu, potom ho vlastně přirovnáváte
k čemu?
a) ke svršku a králi v kartách
b) k drobné keltské minci
c) k povětrné ženštině

30. Mít na nose hejla není nic příjemného,
kdyby to byla pravda pravdoucí, seděl
by tam totiž ...
a) druh strašidla
b) zpěvný pták
c) kominík
31. Když není kocour doma, mají myši pré.
Kdo k nám přinesl toto slovo?
a) Napoleonovi vojáci
b) pruská armáda v roce 1866
c) Rudá armáda v roce 1945

32. Místo karet míváme někdy v ruce jen
samé plívy. Co to ve skutečnosti je?
a) odkrojky cukrové řepy
b) listy kukuřice
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33. Co to byla pověstná pětka, která se stala
symbolem falše?
a) prvorepublikový pětník
b) pětizlatková rakouská bankovka
c) protektorátní desetikoruna

34. Být kanimůrou není zase až tak špatné,
vždyť jsme přirovnáváni k ...
a) japonskému admirálovi
b) čínskému národnímu hrdinovi

35. c) korejskému bohu
Lemura není
právě hezké slovo a být za ní označen je
snad ještě horší. Co je to?
a) ponrava
b) hnůj
c) duše zemřelých z římského bájesloví

36. Nemít ani vindru by vám vlastně nemělo vadit, protože v takovém případě
vlastně nemáme co?
a) ševcovskou dratev
b) vídeňský fenik z 15. století
c) šroubek bez hlavičky
37. Víte, jak vypadá skutečný brundibár?
a) je to basa
b) úplně stejně jako čmelák
c) jako struna

38. A je tu úplně poslední otázka a slíbené
vyžle. Co to je?
a) plemeno psa
b) vykotlaný strom
c) druh trávy

Správné odpovědi:
1. a),
2. a),
3. b),
4. c),
5. b),
6. b),
7. a),
8. c),
9. a),
10. a),
11. b),
12. c),
13. a),

Poděkování Renatce a Markétce Teichmanovým
za krásně prožitý víkend v Orlických horách

O tom, jak je důležitý odpočinek a relaxace slyšíme kolem sebe dnes a denně.
Ale ruku na srdce, kdo z nás se tímto heslem opravdu řídí! V dnešní době převážná
většina lidí vnímá odpočinek (pasivní a
hlavně ten aktivní) jako nutné zlo. Představa toho, že musíme na chvíli zabrzdit a
vypnout, pro většinu z nás znamená někdy
až nepříjemné vypadnutí ze zaběhnutého
koloběhu denních povinností. A hlavně pocitu, že bez nás se to neobejde… Proto jsem
vděčná za lidi, kterým nejsme lhostejní a

mile nás dokáží „nakopnout“ tím správným
směrem.
Před pár dny jsme měly (tedy my ženy
) možnost strávit příjemný víkend na chatě Horalka ve Sněžném. Byl to již druhý ročník pobytu, kdy se spojilo příjemné s užitečným. Renatka s Markétou zajistily příjemné
ubytování od pátku do neděle, nám věnovaly svůj čas. Cvičilo se, bavily jsme se, odpočívaly a díky Markétce se vrátily do dětských
let a dokázaly si, že si umíme ještě hrát.
Chtěla bych za nás všechny poděkovat,
protože vymyslet a zrealizovat něco pro
druhé, chce prostě jen dobré srdce. Když
zadáme do Googlu heslo „zisk“ objeví se víc
jak sedm milionů odkazů, když ale zadáme
„nezištnost“, odkazů je asi kolem dvou tisíc.
Proč asi?
Děkuji tedy ještě jednou za nás všechny
a půjčím si slova Alberta Einstaina: „Pouze
život, který žijeme pro druhé, stojí za to!“
Že, Renatko a Markétko?
Za všechny vděčné holky
z Horalky Zdeňka Schirlová

Co je na tomto světě nejpodivnější?

Když byl Mahárádža Judhišthira otázán: „Co je na tomto světě nejpodivnější?“ Odpověděl: „Nejpodivuhodnější je,
že každý den, v každém okamžiku někdo
umírá a přesto si všichni myslí, že pro ně
si smrt nepřijde.“ Každou minutu, každou
vteřinu vidíme, že živé bytosti odcházejí do chrámu smrti. Lidé, hmyz, zvířata,
ptáci – všichni. Každý den můžeme vidět
úmrtní oznámení, a jestli chceme, můžeme se jít přesvědčit na pohřby a hřbitovy.
Přesto si všichni myslí: „Já to nějak přežiji.“ Každý podléhá zákonu smrti, a přesto
to nikdo nebere vážně. To je iluze. Myslíme si, že budeme žít věčně a nadále děláme co se nám zlíbí a máme pocit, že za to
nikdy nebudeme zodpovídat. To je však
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ší iluze. Měli bychom se vážně zamyslet a
pochopit, že smrt čeká.
Slýcháváme rčení:
„To je jisté jako smrt“ znamená to, že
v hmotném světě je smrt tou nejjistější věcí, nikdo se jí nevyhne. Když přijde
smrt, nezachrání nás ani naše pyšná filozofie, naše tituly. Naše statná, silná těla
i naše inteligence, která se nestará o nic,
se vším je v té chvíli konec. Tehdy individuální duše přechází pod vládu hmotné přírody a příroda nám přidělí takové
tělo, do jakého se hodíme. Chceme-li riskovat, můžeme Kršnu (Boha) ignorovat,
ale jestliže ne, pak nám Kršna přijde na
pomoc.
HARE KRŠNA!
Z knihy Královské poznání
opsala Markéta Jandová

14. c),
15. b)
16. a),
17. b).
18. b),
19. a),
20. b),
21. c),
22. c),
23. a),
24. b),
25. c),
26. a),

27. b),
28. b),
29. a),
30. b),
31. a),
32. c),
33. b),
34. a),
35. c),
36. b),
37. b),
38. a).

Z internetu vybral F. J.

yy Městská policie v uplynulém období zajišťovala tradiční běh na
Hvězdu.
yy Prováděli jsme kontroly v ubytovacích areálech, preventivně
jsme procházeli zahrádkářské a
chatové kolonie.
yy Opětovně jsme se potýkali s osobami v podnapilém stavu, které
páchají přestupky proti veřejnému pořádku.
yy Zajišťovali jsme odchyt rojících
se včel.
yy Spolupracovali jsme při doručování písemností s odbory Měú.
yy Ve večerních hodinách jsme kontrolovali sportoviště, parky a restaurační zařízení.
yy Pejsek nalezený v obci Bělý má
nového majitele až z daleké jižní
Moravy. V útulku zůstává stále
jeden pejsek, kterému se nedaří
najít nového pána.
yy Ve městě je několik lokalit, kde
řidiči parkují v rozporu s pravidly, domluvy a žádosti se míjejí
účinkem.
yy Vraceli jsme několik nalezených
věcí zpět majitelům, jízdní kolo,
peněženky, apod.
yy Blíží se tradiční Kvíčerovská
pouť, jako každý rok prosíme
všechny obyvatele našeho města
o shovívost, trpělivost a toleranci. Je to svátek v našem městě tradiční. Do města se sjíždějí rodáci, návštěvnící z dalekých krajů.
Uzavírky komunikací v blízkém
okolí vykolejí i mnoho turistů
směřujících na Teplicko a Adršpašsko, ale i na Hvězdu. Doufáme, že vše dopadne bez velkých
komplikací a pouť proběhne tak,
jak má, včetně počasí.
Mějte stále hezké léto…

Ved. strážník Petr Zima

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas pouti   

Léto je v plném proudu a před námi je
měsíc srpen. To znamená, že prázdniny se
přehouply do svého druhého poločasu a budou se i nadále krátit. Ještě ale není třeba
na to příliš myslet. Červencová vedra jsme
Bohu díky přečkali a i nadále je počasí příjemně letní; můžeme být vcelku spokojeni.
Protože polický farní kostel je zasvěcený
Nanebevzetí Panny Marie, bude naše farnost zanedlouho prožívat významnou církevní slavnost s tím spojenou, a to Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie. Tuto slavnost
oslavíme společně s celým městem, tradiční
poutí. Termín této slavnosti je 15. 8. a letos
vychází na sobotu; bude proto přeložena
na neděli 16. 8. O tomto víkendu také proběhne bohatý kulturní program, připravený městem. Pro naši farnost bude středem
poutní oslavy slavnostní nedělní mše svatá
s hudebním doprovodem chrámového sboru. Všichni jsou srdečně zváni.

Poutní program naší farnosti:
sobota 15. 8.

neděle 16. 8.

yy 8.00 Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE - poutní mše svatá zpívaná (chrámový sbor + varhany)

Pořad bohoslužeb

v měsíci srpnu jako obvykle:

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

Úřední hodiny děkanské
kanceláře:
Út a Pá 16.00 - 16.30 hod.,
St 9.15 - 10.00 hod.

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

yy 17.00 mše svatá spojená se svěcením
květin a mariánskou pobožností na závěr
yy po mši sv. tradiční posezení s občerstvením na nádvoří kláštera
yy ve večerních hodinách povídání spojené
s promítáním fotek P. Jaroslava Jiráska
z Hronova z cesty na Filipíny

Liturgický kalendář:
2. srpna -

18. neděle v mezidobí, nedělní
cyklus B
6. srpna Svátek Proměnění Páně
8. srpna Památka sv. Dominika, kněze,
zakladatele řádu dominikánů
9. srpna 19. neděle mezidobí, Svátek
sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky
Evropy
10. srpna - Svátek sv. Vavřince, jáhna a
mučedníka
14. srpna - Památka sv. Maxmiliána 		
Kolbeho, kněze a mučedníka
15. srpna - NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE)
16. srpna - Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE (přeložená
ze soboty 15. srpna)
23. srpna - 21. neděle v mezidobí
28. srpna - Památka sv. Augustina, biskupa
a učitele církve
29. srpna - Památka Umučení sv. Jana
Křtitele
30. srpna - 22. neděle v mezidobí
6. září 23. neděle v mezidobí
Přejeme všem pokojný zbytek léta, krásné dny volna, všem dětem a mládeži krásný
zbytek prázdnin a celému městu požehnaný
čas poutní.
za Římskokatolickou farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar

Radvanice jsou okruh pro Miloše

Závody na přírodních okruzích pokračovaly mistrovstvím ČR silničních motocyklů v Ostravě – Radvanicích ve dnech
11. a 12. července. Součástí MČR byly závody historických závodních motocyklů kategorie Klasik. V těchto závodech působí i
petrovický Miloš Thér, pilot AMK Police nad
Metují. Závody byly sloučeny do dvou. Jeden
byl kategorie 175 a 250 ccm a druhý 350,
500 a 750 ccm. V sobotu ráno začal maratón

tréninků, protože v každé
kategorii se trénovalo dvakrát. Miloš má motocykly
vždy dobře připravené,
tak po prvním tréninku se
upravoval převod. O málo
se vyměnily trysky, aby se
nezadřel motor. V druhém
tréninku se úpravy potvrdily jako správné.
V
neděli ráno počasí
přálo a v půl desáté došla řada
i na nás. Start
se 125 ČZ se
podařil a Miloš
se během závodu usadil na třetím místě. Zezadu na něj útočil
Míra Tázler, ale zetka a závodník se nedali. Takže opět bedna
a zelený věnec. Před polednem
začal start třídy do 350 ccm. Milošova ČZ 260 ukázala svoji spolehlivost a klidně se usadila na
5. místě, kde vydržela až do cíle.
Slušný výsledek. Porazit mnoho

půllitrů a sedmsetpadesátek, to dokáže ocenit i mnoho odborníků. Na Yamahy a Hondy
prostě a jednoduše nemáme.
V půl třetí jsme se přes Polsko vydali
domů. Zastavení ve Smažálně „Nad Stawem“ Frydrychów bylo podmínkou. Tentokrát jsem si musel dát pstruha i já.
Příští závod jedeme v Havířově na „Těrlickém okruhu“ dne 2. srpna.
za AMK: Čvaňhák
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KALENDÁŘ AKCÍ
NA SRPEN
sobota 1. srpna
PĚKOVSKÁ KŘEČ
4. ročník nohejbalového turnaje
Pořadatel: Jan Pataki
Místo: Pěkov

sobota 8. srpna
POLICE FLORBAL OPEN AIR
0. ročník florbalového turnaje
Pořadatel: M.Balák, Průša J., Průša L.
Místo: Víceúčelové sportoviště
sobota 8. srpna
TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER
Pořadatel: T.J. SOKOL Bukovice
Místo: Tenisové kurty Bukovice

sobota 8. srpna
DVŮR KRÁLOVÉ n/L –
SPARTAK POLICE
Fotbalové utkání
Místo: Dvůr Králové n/L

sobota 14. srpna
SPARTAK POLICE –
FC HRADEC KRÁLOVÉ
Exhibiční zápas "staré gardy"
k příležitosti 95 let kopané v Polici
Pořadatel: TJ SPARTAK
Místo: Fotbalové hřiště
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neděle 16. srpna
SPARTAK POLICE –
AFK HRONOV
Pořadatel: TJ SPARTAK
Místo: Fotbalové hřiště Police

sobota 22. srpna
IN-LINE BRUSLENÍ+KOLOBĚŽKY
V PETROVICKÝCH ZATÁČKÁCH
Pořadatel: město Police n/Met.
Čas: od 15.00
sobota 22. srpna
OHNIŠOV –
SPARTAK POLICE
Fotbalové utkání
Místo: Ohnišov

sobota 29. srpna
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Místo: Tenisové kurty Bukovice

sobota 29. srpna
AGILITY – PSÍ ZÁVODY
Místo: Police nad Metují –
za benzínovou pumpou
sobota 29. srpna
FK NÁCHOD „B“
SPARTAK POLICE
Fotbalové utkání
Místo: Náchod

Více nanwww.sportvpolici.cz

POLICKÁ KOPANÁ SLAVÍ 95 LET

Vážení příznivci polické kopané.
U příležitosti 95 let kopané v Polici nad Metují bude 14. srpna 2015 od 17:30
hodin sehráno exhibiční utkání mezi starou gardou Spartaku Police a FC Hradec
Králové. Nominace soupeře nabídne jistě pro znalce kopané známé tváře, které
hrály za Hradec Králové nejvyšší soutěž a každý „Poličák“ by si jistě přál účast
našeho odchovance Karla Podhajského. Nominace hostí ale musí brát zřetel i na
povinnosti širší soupisky ve svých oddílech, kde vykonávají své funkce. Těšíme se
tedy na Vaši návštěvu a doufáme, že toto utkání bude důstojnou oslavou malého
výročí našeho oddílu.
TJ SPARTAK Police nad Metují, oddíl kopané, předseda
Klimeš Karel

HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI

Dětské hřiště na sídlišti patří mezi
nejnavštěvovanější v našem městě.
Díky své rozmanitosti herních prvků a
atrakcí nabízí vyžití pro všechny věkové kategorie. Na jaře tohoto roku
prošla hřiště revizí, abychom zajistili
našim dětem maximální bezpečnost
při hře. Byly zjištěny drobné nedostatky, na jejichž odstranění postupně
pracujeme.
Po loňské kompletní výměně doskočiště a jarních úpravách atletické
dráhy následovala oprava zdi v dolní
části hřiště. Došlo k odstranění
graffiti, instalaci nové basketové desky a k novému oštukování. V zadní
části zdi byla odbagrována zemina,
která přesahovala nad izolaci a docházelo k odmrzání a opadu omítky. Tím
také terénní úpravy neskončily. Jistě
pamatujete, stejně jako já tzv. „zeměkouli“, která byla součástí snad každého sídliště. Její pozůstatky (základy
a kovová trubka vyčnívající v travnaté
ploše) byly zavezeny a dorovnán
okolní terén. Byly odstraněny všechny
pneumatiky, které již byly zpuchřelé a
vyčnívaly z nich drátěné kordy.
Došlo také k odstraněnı́ a zavezenı́

betonových základů starého pı́skoviště, které již několik let nebylo v
provozu. Po celém obvodu asfaltového
hřiště byly také odřezány vyčnívající
pozůstatky kovových trubek. Lavičky
a branky dostaly nový nátěr. Na
pískovišti byla instalována nová
prkna, která jsou zcela jistě
pohodlnější než betonový základ.
Fotbalové branky jsou pevně spojeny s asfaltem, aby nedocházelo k
manipulaci s nimi a zamezilo se tak
riziku jejich převrácení. Všechny tyto
úpravy byly nezbytné pro zvýšení
bezpečnosti našich dětí při pohybu na
tomto hřišti a vycházejí z revizní
zprávy.

TELEGRAFICKY Z DALŠÍCH
SPORTOVIŠŤ

BMX park bude opět oplocen. Byly
zabetonovány propadliny a v brzké
době by mělo dojít k instalaci plotu. Ve
Fitparku na sídlišti byla vytvořena
zpevněná betonová plocha a tím vyrovnány terénní nerovnosti. Byl opraven prasklý svár a vyztužena poškozená místa. V přípravě je realizace
zpevněné plochy pod stroji umístě-

ných v trávníku. Na víceúčelovém
sportovišti proběhl sportovní den cca
30 dětí, ve spolupráci s M.Exnerem
jsme zajistili občerstvení a technický
průběh celé akce. Dále byla převezena
buňka zpět na Vražedné pobřeží. Tímto také děkujeme TJ SPARTAK za bezplatné zapůjčení buňky. Byly instalovány nové informační tabulky.
V přípravě je také oprava štěrkové
plochy. Léto je sice v plném proudu,
ale již nyní probíhají přípravy na zimní provoz lyžařského vleku. Jsou zadány do výroby nové plastové stříšky
elektrorozvaděčů, které nahradí původní plechové a zkorodované, dále
dojde k výměně informačních tabulek,
které jsou již také nečitelné. Na boudě
lyžařského vleku se vymění stará
okna za skleněné tabule, aby bylo
možné otevírat okenice, které v
důsledku propadu boudy nejdou
několik let otevřít. Dojde k podložení
boudy.
V přípravě je oprava pláště a kompletní nátěr. Dále dojde k opravě bednění ve vrchní části svahu a dosypání
zeminy pro mírnější výjezd v horní
části vleku.
Martin Balák - sportovní referent

FOTBALOVÝ ROZPIS ZÁPASŮ TJ SPARTAK POLICE n/MET - PODZIMNÍ ČÁST

Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

pohár

Den
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

Datum
8. srpna 2015
16. srpna 2015
22. srpna 2015
29. srpna 2015
6. září 2015
12. září 2015
20. září 2015
27. září 2015
4. říjen 2015
11. říjen 2015
18. říjen 2015
24. říjen 2015
1. listopad 2015
7. listopad 2015

Začátek
Domácí
17:00
Dvůr Kr.n.L. B
17:00
POLICE
17:00 TJ Start Ohnišov
17:00
FK Náchod B
16:00
POLICE
17.00
TJ Velké Poříčí
16.30
POLICE
16.30
POLICE
16:00
AFK Hronov
16:00
POLICE
15:30
POLICE
14:30 Spartak Opočno
14:00
POLICE
14:00
SK Smiřice

25. července 2015 17:30

POLICE

Hosté
Odjezd
POLICE
14:45
AFK Hronov
POLICE
15:00
POLICE
15:30
Spartak Opočno
POLICE
15:45
SK Smiřice
Dvůr Kr.n.L. B
POLICE
14:45
TJ Start Ohnišov
FK Náchod B
POLICE
12:15
TJ Velké Poříčí
POLICE
11:45
Sokol Provodov
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Čertovka a Fotbalová školička

Po ukončení jarní sezóny se někteří
malí fotbalisté zúčastnili „Běhu kolem
Čertovy skály“, který pořádal v pátek 26.
června Sokol Suchý Důl v rámci pouťových oslav v obci. Kluci si vedli nadmíru
úspěšně. V tvrdé konkurenci místních
borců a polických lyžařů zvítězil ve své
kategorii Matěj Švorčík a Míra Hlaváček,
na druhém místě doběhl Kuba Maryška
a na třetím Šimon Vlček. Těsně pod stupni vítězů pak skončil Marek Ištok a Vojta
Švorčík. Podstatně dál od medailových
pozic dokončil běh trenér kluků, který
do cíle doběhl jen díky dvěma zajícům,
respektive zaječicím, které běžely těsně
před ním v přiléhavých úborech a působily na něho podobně jako návnada při
závodech chrtů.
Na začátku prázdnin, od pátku 3. července do pondělí 7. července, jsme se
podle tradice minulých let soustředili a
ubytovali i díky pochopení pana řídícího
Mgr. Nývlta v malé tělocvičně polické základní školy. K dispozici jsme měli též velkou tělocvičnu pro dokonalé sportovní
vyžití a školní jídelnu pro dočerpání nezbytných kalorií, správněji joulů. Jedinou
nevýhodou pobytu bylo, že v tělocvičně
strašilo. V noci vrzaly dveře, hýbaly se
kruhy a po chodbě se pohybovaly postavy v dlouhých pláštích, které si mumlaly:
„Vildo, jdu si pro tebe“.
Trenéři na začátku soustředění rozdělili přítomných 24 kluků do čtyř týmů
a určili jejich kapitány. Ty hlavně proto,
aby se o kluky ve svých týmech starali a
trenéři měli aspoň trochu usnadněnou
práci. Hned první večer byl uspořádán
mezinárodní turnaj ve florbalu za účasti mužstev Brazílie, Holandska, Nového
Zélandu a Islandu. Překvapením bylo celkové vítězství Brazílie. Zřejmě i na pláži
„Copacabana“ již vybudovali hřiště na
florbal. Až se někdo vrátíte z dovolené
z Brazílie, informujte nás, zda tomu tak
skutečně je. Předem děkujeme.
V sobotu ráno, již za plného slunečního svitu a doputování teplého vzduchu
ze subtropických oblastí zeměkoule až na
Policko, jsme se vydali na fotbalové hřiště. Tam jsme si lehce zatrénovali, sehráli
mezi sebou přípravný zápas a část kluků
pod vedením staršího trenéra začala plnit úkoly „Fotbalové olympiády“. Jedná se
o „dovednostní“ soutěže, které by každý
malý fotbalista měl úspěšně zvládnout.
Odpoledne jsme díky slunečnému a
teplému počasí poprvé v historii konání
„Fotbalové školičky“ navštívili polické
koupaliště. Tím se dostáváme i k našemu prvnímu sponzorovi. Je jím přímo
starostka města, paní Ida Jenková, která
nám umožnila nejen volný vstup, ale na
druhý den ještě v bufetu pro kluky objednala zmrzlinu a pro trenéry pivo. Tím
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ovšem došlo k menší komplikaci, neb
trenér Kamil pravděpodobně jako jediný
fotbalista v Čechách pivo nepije. Trenér
Radim tak musel operativně domluvit
u sličné obsluhy bufetu místo piva jednu porci zmrzliny navíc. Další přítomný
trenér chtěl hlídajícímu Kamilovi zmrzlinu donést k bazénu, leč nekompromisní
plavčice mu vlastním tělem ve vstupu do
tohoto prostoru zabránila. Nakonec vše
dobře dopadlo, Kamil si pro zmrzlinu doběhl dřív, než se roztekla. Trenéři ten den
měli vůbec smůlu a byli při vodních hrátkách jedinými napomínanými návštěvníky plovárny. Snad se to nedozvěděla paní
starostka.
V sobotu večer pak byla volná zábava. Kluci buď hráli florbal, nebo fotbal,
z laviček si v malé tělocvičně vytvořili síť
pro nohejbal a starší trenér se s klukama
zapojil do bojové hry „zneškodňování nepřítele“, když za flinty posloužily florbalové hokejky. Výrazně se při hře projevily
jeho velitelské schopnosti ze základní
vojenské služby v hodnosti vojína. Trenér
Radim ten večer dostal volno, aby mohl
reprezentovat realizační tým u příslušníků opačného pohlaví až do rána.
V neděli ráno jsme na hřišti sehráli
opět mezinárodní turnaj, tentokráte ve
fotbale. Jen družstvo Nového Zélandu nahradilo Německo. Tomu Brazílie odvedla porážku 1:7 z posledního mistrovství
světa i s úroky, přehrála jej v poměru 9:0
a v turnaji zvítězila. K výsledkům turnaje jednu poznámku. Někteří kluci mají
snahu prohru svádět na okolnosti. Například: „Trenér sestavil mužstva nestejně
silná a to není fér“. Méně si již uvědomují
svůj podíl na výsledku a podléhají dojmu:
„Jsme slabší, tak nemá cenu se snažit“.
Bohužel se to většinou týká hráčů, kteří
by měli býti oporami družstva a v bojovnosti jít svým méně zkušeným spoluhráčům příkladem.
V rámci turnaje jsme absolvovali přípravu na odpolední návštěvu koupaliště
osvěžením při spuštěném kropení hřiště.
Na koupališti jsme se pak docela vyřádili
a inspirovali i správce pana Berana k zorganizování společných skoků do vody
všech přítomných dětí.
Když se blížila zavírací hodina, přesunuli jsme se na pozemek Švorčíkových na
opékání špekáčků. Více než oheň kluky
zaujal nově vybudovaný bazén, neb ve
vodě po opuštění koupaliště nebyli již
dobrých deset minut. Bazén tak museli
vyzkoušet i přes protesty dědy Švorčíka (bazén to nevydrží, je v něm studená
voda, jen 27 stupňů a kolem čerstvě zasetá tráva).
Na závěr pobytu na pozemku vyzkoušel Kamil funkci automobilové váhy při
kontrolním převážení hráčů a mladšího

trenéra. Chvíli se čekalo na Vojtu Švorčíka, až přijde ze záchodu (špekáčky,
malinovka, hranolky, zmrzlina, koláče a
meloun vykonaly své). Po jeho návratu
váha ukázala přesně 1 000 kg neboli jednu tunu. Tolik váží polické fotbalové naděje. Po vstupu dalších sedmi přítomných
rodičů na váhu tato pak ukázala hodnotu
1 640 kg, což je určitě dáno tím, že váha
ještě není úředně ocejchována a trochu
převažuje.
Poslední večer na ubytovně již byl velmi klidný a spravedlivý spánek přemohl
všechny přítomné kluky během dvou, tří
minut. Poslední ráno bylo nutné kluky
většinou na snídani budit. Žádná dobrovolná rozcvička, organizovaná kapitány
týmů, jako první ráno, se již nekonala.
Po přesunu do jídelny na snídaně či
večeře jsme si vždy vzpomněli na naše
dobrodince, a sice Kvíčerovskou pekárnu
a firmu Pejskar, kteří nám svoje výrobky
dodávali buď s výraznou slevou, nebo
zcela zdarma. I přes sváteční dny nám
obědy dovážela firma Exner. Veškeré náklady pokryl Spartak Police z prostředků na činnost mládeže od města a firma
Hauk. Kluci tak měli celý pobyt „zadara“.
Zvláštní poděkování patří našim milým maminkám, Jiřině Maryškové, Evě
Švorčíkové, Jitce Ištokové, Ivě Mackové
a Petře Klímové za nezištnou a účinnou
pomoc při přípravě, výdeji a dovozu občerstvení. Dovoz svačin na koupaliště
na špatně namazané kárce v podání Evy
Švorčíkové silně připomínal obětavost
horských nosičů či přímo Šerpů v Himálájích. Pozorný starší trenér Kamil
všem výše jmenovaným jako poděkování
věnoval růži. Jeho právoplatná manželka
mu lehce naznačila, že totéž se od něho
doma očekává častěji. Do chodu školičky
se zapojily i další maminy, které upekly a
společně se svými ratolestmi trenérům
předaly různé dobroty.
Závěrečné dopoledne se na hřišti dokončila olympiáda, zahrál se fotbálek a
šlo se domů na řízek. Po obědě úklid, balení věcí, vyhlášení výsledků (nejvíce překvapil Michal Štancl 2. místem ve slalomu
- když je snaha, tak jde všechno), rozdání drobných cen, uložení zapomenutých
věcí do připravené krabice, čekání na
příchod rodičů a předání kluků do jejich
nutné, intenzívní péče.
Očekávali jsme, že po předání posledního žáčka rodičům uhodí hromy a blesky a spustí se přívalový liják. Leč nestalo
se tak a hezké počasí vydrželo ještě celý
další den. Na tabulce u vchodu na koupaliště se údaje voda 19 stupňů, vzduch 17
stupňů objevily až za tři dny.
Kamil Švorčík, ředitel fotbalové školičky
Vojta Kvapil, pedagog ve výslužbě
Radim Tér, školník

Město Police nad Metují ve spolupráci s firmami S-SPORT, Kostka
a koloběžkáři Náchod Vás zve na

pozvání na turnaj v plážovém volejbalu – 6. ročník

pohár plný písku
pohodové polické pohárové plážové plácání
pořádá PEDRO

KDY: Sobota 22. srpna 2015 od 15.00 - 19.00
KDE: Petrovické zatáčky, u firmy RESL
Po celou dobu bude komunikace uzavřená
pro automobilovou dopravu. Občerstvení
zajištěno. Bruslení na vlastní nebezpečí.

turnaj pro všechny příznivce této hry
trojice
kategorie : amatéři

Po celou dobu možnost bezplatného zapůjčení
a vyzkoušení koloběžek KOSTKA pro všechny
věkové kategorie.
,

termín : 13. září 2015

AKCE SE KONÁ POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ !!!

místo : Police n.M.
přihlášky : do 1.9.2015

Od 17.00 HOBBY závod pro děti na koloběžkách
KATEGORIE: 4 - 6 let, 7 - 9 let, 10 - 12 let, 13 - 15 let
REZERVACE KOLOBĚŽEK PRO ZÁVOD
NA info@sportvpolici.cz (nejpozději do 20. srpna)

propozice :

www.sskpedro.policenadmetuji.cz/plážák
info : jansapetr@seznam.cz

/ 608 122 819

KOLOBĚŽKY NÁCHOD

SSK Pedro Police nad Metují
pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod

SSK PEDRO Police nad Metují

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

zve všechny příznivce sportování a dobré nálady
na jedenáctý ročník akce

tříčlenná družstva - deset míčových disciplín - 16 týmů

sobota 19. září 2015

–

Hlavňov u Police nad Metují

fotbalové hřiště

muži
ženy
kdy:
kde:
kdo:
co:
jak:
startovné :
přihlášky :
info :

pátek odpolko - sobota celý den
tělocvična polické školy a bukovický sportovní areál
tříčlenná družstva - bez rozdílu věku, pohlaví i výkonnosti
deset míčových disciplín
pro radost ze sportování a z lidiček kolem
450,- Kč / tým
jansapetr@seznam.cz , do 25.8.´15, rychlejší „bere“ …
www..sskpedro.policenadmetuji.cz
přihlášeným týmům budou zaslány podrobné informace a pravidla
na stránkách naleznete i výsledkový servis a fotky nejen z této akce

:
Petr Jansa
Libor Průša

608122819
777271270

plážák – Pohár plný písku
Pivní triatlon

5 x 0,5 l pití piva /10°/
3 x 0,5 l vinný střik

1200- 1245
1300
1630

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

akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let
startovné 139,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí, účast na vlastní nebezpečí
cyklistika za plného provozu, helma povinná – klasická trasa
do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit obsahu žaludku – diskvalifikace
každý účastník má nárok na občerstvení ( buřt, nealko, pivo )
akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci …

netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…

www..sskpedro.policenadmetuji.cz
www..sskpedro.policenadmetuji.cz

Těšíme se na pohodový sportovní víkend s vámi …!

Police nad Metují 25.6.2015

4 km běh
4 km běh

!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije … !!!

program září 2015
13. září
19. září

-

25 km kolo
25 km kolo

soutěž v hodu pivním sudem – pro závodníky i příchozí
přijďte pobejt …

těším se na Vás - Petr Jansa

Petr a Libor
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ARTMOVING CHALLENGE 2015

Ve dnech 26. - 28. 2015 se uskutečnil již
4. ročník ARTMOVING CHALLENGE - festival umění pohybu, který pořádá Jakub Jim
Dohnal. Tentokrát se Artmoving Challenge
konal v Hradci Králové na Slezské plovárně.
Jde o závod mezi špičkovými atlety v parkouru a freerunu. Dále jsme zde mohli vidět
workshopy top umělců ve street dance, yoyo,
slackline, longboard, workout, ohňovou show
a soutěže pro diváky.
Sešlo se zde velmi mnoho skvělých runnerů, někteří soutěžili a ti ostatní si prostě
jen tak potrénovali, zaskákali a skvěle si to
užili.
Z kvalifikovaných 35 runnerů závodilo
28. Celou akcí nás mluveným slovem provázel David Jankovič, který byl jako vždy úžasný
a vtipný :) I porota byla letos jako vždy hvězdná.

Kategorie Junior:
1. Michael Schirlo
2. Šimon Růžička
3. Daniel Kohler

Kategorie Pro:
1. David Kašpárek
2. Lukáš Fronty Kulda
3. Sebastian Dratva

V porotě zasedli:

Tomáš Ivan Slavík - vítěz Artmoving Challenge 2014
Jan Lionell Kuncl - vítěz Best
Creative Run 2014 a trenér
mladých runnerů v Polici nad
Metují
Honza Kaňůs Kaňůrek - Zabil.
cz - extrémní zábava
Sascha Cionn Hauser - výborný
runner z Rakouska
Porota hodnotila plynulost,
kreativitu, bezpečnost a celkový dojem a měli to opravdu
těžké.

Best Creative Run vyhrál
bezkonkurenčně
ŠIMON RŮŽIČKA
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Závěrem bych celou akci shrnula jako
famózní a úžasnou, naši runneři nás skvěle
reprezentovali, ať už skončili na bedně jako
Míša a Fronty, či kousek pod bednou, či si jen
tak zaskákali bez soutěžení. Důležité bylo, že
si to všichni užili a již teď se těšíme na příští
ročník.
Za T. J. Sokol Police nad Metují
Jana Křepelková

29. ročník
Běhu na Hvězdu

Několik premiér a rekordů zažil letošní ročník Běhu na Hvězdu.
Premiérou bylo mistrovství jednoho
z hlavních sponzorů, firmy Wikov,
v běhu do vrchu a tím asi největším
rekordem počet účastníků, který se
dohromady dostal na číslo 257!
Běh na Hvězdu si získal za dlouhou dobu své existence příznivce,
kteří pro něj mají pevné místo ve
svém závodním kalendáři a tuto trať
absolvují každoročně. Mnohde už na
této akci závodí třetí generace (rodiny Rückerova, Pohlova, Brýdlova).
Jako každoročně obstaraly předehru k trasám s cílem na vrcholku
Broumovských stěn děti na polickém
náměstí – nejdřív ty úplně nejmenší
na osmdesátimetrové trati, kterých
doběhlo celkem 26, nejpočetnější
byla kategorie chlapců a děvčat devíti a desetiletých – 28. Podstatnou
skupinou byla devatenáctičlenná výprava týmu červenokosteleckých Vlčat z tábora v Maršovském údolí proměněného na olympijskou vesnici.
Nejmladšími doběhnuvšími caparty
byli Nela Prokopová, Agáta Siváková a Ondřej Scholz – všichni ročník
2014. Zaujala opět Bára Meierová,
která nejenže na trati 800 metrů zvítězila s náskokem přes 20 sekund,
ale jako hlavní chod si dala ještě pětikilometrový závod juniorek, kde
doběhla druhá.
V hlavním závodě mužů si dlouho držel prvenství několikanásobný
mistr ČR v maratonu Petr Pechek,
který ale v obtížném terénu po hřebeni Broumovských stěn nestačil na
stahujícího Filipa Záveského. Třetí
Brýdl už dobíhal s velkým odstupem
spolu s vítězem kategorie 40-49 let
Králem. Obrovský aplaus doprovázel
do cíle 88 letého Jirku Soukupa, který
byl druhým nejstarším účastníkem.
Mezi ženami zůstává vše při
starém – nestárnoucí Táňa Metelková utekla i o generaci mladším soupeřkám a celkově druhé v cíli a vítězce kategorie 20-34 let Schützové
nadělila více než minutu a půl! Třetí
Hájková byla o další 1:39 min. zpět.
Wikov má své nové mistry a historicky prvním držitelem poháru pro
nejrychlejšího Wikováka v hlavním
závodě se stal Lukáš Pýcha před M.
Sychrovským a A. Růžičkou.
A co dodat závěrem? Snad jenom
hodnocení trasy běhu od polského
atleta Edwarda Baczewského: „Totálny hardcore!“
Jarda Mazač
(výsledky na http://ski.polickej.net,
http://ski.kladskepomezi.cz/, www.
sportvpolici.cz)

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

VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují
Mobil: 775 865 566
e-mail: bornova@vkloziska.cz

Otevíráme v sobotu
1. 8. 2015 v 8:00

www.vkloziska.cz

VK LOŽISKA s.r.o. přijmou zaměstnance
do oddělení nákupu
nástup možný ihned
Požadavky pro přijetí:
Středoškolské vzdělání (technického směru výhodou)
Práce na PC (Microsoft Excel, Windows, E-mail, Internet)
Aktivní znalost anglického jazyka
Řidičský průkaz skupiny B
Aktivní přístup, komunikační dovednosti, samostatnost,
pečlivost
• Profesní životopis a trestní bezúhonnost

•
•
•
•
•

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

Nabízíme:
•
•
•
•

KDE?
Ke Koupališti, Police nad Metují 54954
Na starém místě, bývalý areál sběrny.
(Stef Recycling)

Zapracování
Stabilitu pracovního prostředí
Příjemné pracovní prostředí
Odměňování dle výsledků

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu:
bornova@vkloziska.cz
Bližší informace na telefonu: 775 865 566

Výkup kovového odpadu, barevné kovy prozatím
po domluvě. Platba na účet nebo složenkou.

Životopisy posílejte nejpozději do 15.8.2015

PRONAJMU GARSONKU
na sídlišti v Polici n. M.
Po celkové rekonstrukci,
volná ihned. Jen nekuřáci.
Více informací
na tel. 732 540 732

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.
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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
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

25. 08. 2015 v 15.00 hod.

Police n. Metují

27. 08. 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

ZELENÝ DOMEČEK V NOVÉM
Zelený domeček, který se nachází v těsném sousedství Muzea papírových modelů, se změnil k nepoznání. Uvnitř se převlékl do nového, zazářil barvami
a zcela proměnil svůj vnitřní prostor. V době, kdy
Polický měsíčník vyjde tiskem, budou dveře BB kavárny v přízemí už otevřené. V kavárně budou provozovatelé nabízet italskou kávu, netradiční zákusky,
čerstvé bagety a palačinky. Venkovní posezení bude
možné vychutnat i u piva či vína. BB kavárna má ambice stát se místem, kam se budou lidé rádi vracet.
V prvním patře můžete po celé léto obdivovat sbírku panenek místní sběratelky paní Holzknechtové.
Výstava panenek je otevřena každý den od 9 do 17
hodin.
Martina Váňová

KŘEST NOVÉ JULINKY

Fotografie Štěpána Horáka připomínají setkání u „nové“ Julinky, které proběhlo
v úterý 30. 6. 2015.
Ida Jenková
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