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PRÁZDNINOVÉ REKONSTRUKCE VE ŠKOLÁCH

Nečekaně velká porce financí byla v roce 2016 vyčleněna na rekonstrukce ve školách. Pro rekonstrukci sociálního zázemí v ZŠ a MŠ město
vyčlenilo téměř 4,5 mil. Kč. Z těchto peněz má být kompletně zrekonstruováno sociální zázemí pro uklízečky v MŠ ve třech podlažích, sociální zázemí na 2. stupni ZŠ ve čtyřech podlažích a u tělocvičen v ZŠ.
Protože se jednalo o rozsáhlou rekonstrukci, dostaly přednost ty prostory,
které budou z kraje září čelit náporu žáků. Zbylá část, a to sociální zázemí u tělocvičen v ZŠ, by měla být dokončena přibližně v polovině září.
Na první pohled možná neúměrně nákladná rekonstrukce v ZŠ za
sebou ovšem prozatím skrývá více jak 50 dní úpěnlivé práce, během
které provádějící firma vybourala, ručně naložila a odvezla téměř 100
tun suti, nainstalovala přes 700 metrů potrubí a skoro 750 metrů elektrických kabelů, zavěsila rovných 100 kusů sanitární techniky a přilepila přibližně 6500 obkladů a dlažeb. Za tímto skoro olympijským výkonem se skrývá firma Matex HK s.r.o., která celou akci v ZŠ realizuje.

Vít Hynek, investiční technik

INFORMACE Z RADNICE
Letní mozaika z radnice...
je pestrá. Dovolím si podělit se s Vámi o
některé události uplynulého července a srpna.
Měsíců, které standardně patří prázdninám a
dovoleným.
yy Konec školního roku v základní škole
nastal v úterý 28. 6. Ve středu nastoupila
firma Matex HK s.r.o., aby započala rekonstrukci sociálních zařízení na II. stupni a
u tělocvičen. Akce v hodnotě 4,5 mil. Kč
se zdárně ukončuje. Souběžně byla panem
Drechselem provedena regulace topení.
yy V mateřské škole na sídlišti došlo k výměně shrnovacích dveří ve všech třídách,
modernizaci gastronomie v kuchyni a modernizaci sociálního zázemí pro personál.
yy V základní umělecké škole bylo netradičně
klidno. Do konce září má atelier Tsunami
předat projekt pro schválené dokončení
rekonstrukce a přístavby. Takže takové ticho před „bouří“. Mojí povinností je shánět i možné finanční toky pro dílčí práce.
Dotační tituly se bohužel na tento projekt
nevztahují.
yy Probíhají dvě plánované rekonstrukce
místních komunikací – na Honech a ulice
Ledhujské.
yy Došlo k realizaci komunikace nad domovem důchodců.
yy Nemálo práce si vyžádala žádost o dotaci
na modernizaci hasičské zbrojnice v Radimovské ulici a podklady pro dokončení
kanalizace Záměstí.
yy V ulici Husova probíhá rekonstrukce další
části chodníku včetně instalace potřebného
osvětlení, oprava plotu mezi městskými
pozemky
yy Technické služby se připravují na opravu a
dokončení chodníku mezi ulicí Na Sibiři a
ulicí Wihanovou.
yy Jako každý rok, i letos, došlo k opravě poškozeného asfaltu a kanálů osvědčenou firmou AL lešení Hradec Králové.
yy Získali jsme dotaci na nový osobní vůz pro
JPO II. Připravili jsme výběrové řízení na
dodavatele. Hasiči Velké Ledhuje dostali
darem staronovou Avii, která vystřídala tu
jejich – z roku 1974.
yy V Pellyho parku jsme instalovali dřevěné
sochy pana Miroslava Kotrče. Snažíme se
každému parku, veřejnému prostoru, sportovišti vtisknout osobitý charakter. Především však odstraňovat závady z revizí.
Prvky opravovat, modernizovat. Na asfaltové ploše sídliště vzniklo díky ochotě a
obětavosti, sponzorským darům, dopravní
hřiště. Hasiči Velké Ledhuje za 10 tis. Kč
hřiště „namalovali“.
yy Zkultivovali jsme prostor před starou
školou – Dřevěnkou. Nevzhledné kontejnerové stání bylo přemístěno za garáže.
Jejich místo vystřídalo sezení s kolostavem. Chystáme info tabuli. Pískovcová
koryta s květinami a vyčištěný pronajatý
prostor ohraničený vysázenými mochnami
má přispět ke kultivaci tohoto místa. TS
v Dřevěnce instalovaly a zprovoznily da-
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rovanou kuchyňskou linku. Cech panen rukodělných již může bez problémů využívat
nezbytných vymožeností – teplou vodu,
odpady, sporák…
Nestálé letní počasí komplikovalo život
koupališti. Otevřeno – až na výjimky, kdy
počasí bylo opravdu nepřející – bylo denně.
Od devíti do devatenácti hodin, při nižších
teplotách alespoň od 17 do 19 hodin pro
plavce, kteří mají koupené permanentky.
Při pohledu na kalendář jen vyjmenuju
akce, které jsem navštívila, a snad mnohdy i jen trošku pomohla.. setkání kronikářů
v Náchodě, psí Agility závody, Nová terasa, zkoušky norování Okresního mysliveckého spolku Náchod na Ostaši a setkání
činovního spolku v Maršově, setkání rodáků a 135 let hasičů v Pěkově, mezinárodní
motocyklová rallye, Běh na Hvězdu, Kvíčerovská a Hvězdecká pouť, Kvíčerovskej
šmaj, bruslení v Petrovických zatáčkách,
výstava Z volné tvorby fotoklubu, Toulavý baťoh ve spolupráci muzea papírových
modelů a destinační společnosti Branka
o.p.s., Stezka smíření Hony-Pěkov…
Nemálo času jsme věnovali již třetímu benefičnímu koncertu Polického symfonického orchestru, který se uskutečnil 30. srpna
večer na Polickém náměstí. /V době, kdy
píšu tyto řádky, je koncert před námi. Přejeme si milosrdné počasí a trošku potřebného štěstí, aby vše, čím chceme návštěvníky
potěšit, vyšlo./
11. ročník Hudebního festivalu v kostelích
Broumovska Za poklady Broumovska našel cestu i do Police a do Bezděkova. Děkujeme, že můžeme být součástí záchrany
dinzenhoferovských skvostů. Věřme, že i
v příštím roce…
Tradičně nás zaměstnávaly bytové záležitosti, problémy s neplatiči. Proběhla potřebná jednání s místními podnikateli. Opětovně jsme se zlobili na pejskaře – o tom
píše ředitel technických služeb na jiném
místě. Uvědomila jsem si, jak narůstá počet
psů a mnohdy i bezohlednost jejich pánů.
Nejen tuhé exkrementy jsou nedůstojným
průvodcem trávníků a chodníků, ale i vůně
průchodů a třeba mapy pískovcových radničních sloupů by mohly vyprávět o tom,
jak jsou psy oblíbené. Bezohlednost je
v kurzu. V běžném občanském životě, na
silnicích…
Díky úzké spolupráci s TS přibývá laviček
na potřebných místech, vyčistil se prostor
kontejnerového stání u hřbitova – následně ho chceme i zmenšit, přibylo chemické
WC na sídlišti, snažíme se zlepšit kvalitu
letní údržby i při neustálém zvyšování metrů. Využíváme lidí z úřadu práce, uzavíráme krátké dohody na plevání a zametání.
Pomáháme do života další obrazové publikaci Nakladatelství JUKO o Policku. Přála
bych si, aby po Hlavňově svoji knihu dostaly Pěkov a Hony. Připravujeme velký
dotační projekt ve spolupráci se Swidnicí

– mezi Muzeem papírových modelů a Muzeem kupectví.
yy Oddávali jsme. Blahopřáli k významným
výročím. Mnohokrát mi v tomto létě bylo
smutno, protože jsme se i loučili, vyprovázeli na věčnost a museli přijmout neměnnou skutečnost. S obdivem se učím pokoře
od těch, kteří bojují s nepřízní osudu, nemocemi.
yy Děkuju všem, kteří jste se v době letních
prázdnin podíleli na mimořádné porci nabídky kultury, sportu, vyžití. Kteří jste se
věnovali dětem!!! Bylo Vás mnoho. Vím,
že poděkování je mnohdy tou jedinou odměnou. Po letech bychom chtěli oživit veřejná oceňování, která by měla zviditelnit
a přispět k ocenění dobrovolnictví. Připravujte si, prosím, Vaše typy. Děkuju.
yy Polická univerzita volné času na podzim
opět ožije. Věřím, že nabízený program
osloví i nové studenty. Začínáme ve středu
12. 10., tradičně ve 14.30 na sále Pellyho
domů. Setkáme se s olympionikem Jirkou
Beranem a s Jardou Pavelkou, který absolvoval supertriatlony. Středa 19. 10. bude
patřit Hanuši Wihanovi, o kterém nám
povypráví Pavel Frydrych. Týden poté,
26. 10. Skauting jako světové demokratické hnutí odpřednáší Bohuslav Strauch.
S Vlastimilem Vondruškou se setkáme ve
středu 2. 11. - téma samozřejmě historické.
Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý si
na 16. 11. chystají přednášku Vřeteno osudu – aneb Tajná zpověď Karla Jaromíra Erbena. J. Pepson Snětivý přijede i na poslední přednášku 23. 11. Tentokrát s Karlem IV.
Pro pořádek ještě termíny v přehledu:
12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 16. 11., 23. 11.
Součástí tohoto semestru bude i výlet.
Uskuteční se ve čtvrtek 14. 10. Cílem budou Litovel a Loštice – muzeum v Litovli,
arboretum v Bílé Lhotě, Památník Adolfa
Kašpara a Muzeum olomouckých tvarůžků
v Lošticích. Cena pro studenty 350 Kč, pro
ostatní 450 Kč. Odjezd od polické radnice
v 5.45 hodin, návrat mezi 19. a 20. hodinou. Závazně se, prosím, přihlaste a zaplaťte v Informačním centru Pellyho domů.
Osobně, telefonicky, e-mailem. Platbu provedete nejdéle na přednášce 12. 10.
Přeji Vám všem klidné září. Učitelům,
vychovatelům, školákům radostný vstup do
dalšího, pro některé prvního, školního roku.
Ida Jenková

POZVÁNKA

na 4. veřejné zasedání
zastupitelstva města

7. září 2016
od 17.00 hodin

na sále Pellyho domů
1

Miroslav Kotrč

autor dřevěných soch umístěných v Pellyho parku je strojař – technik vývoje.
„Celý život pracuji se železem a právě proto miluji dřevo.
Dřevo se dá přirovnat k ženě.
Každý špalek má svoji historii a duši a jedinečné vlastnosti.
Vlastnosti dřeva umožňují řezbáři, aby ho přetvořil do vlastní představy o kráse. K práci
používám motorovou pilu. Ve
dřevě vidím možnost svobodné
seberealizace a vyjádření postoje k bytí. Jsem svůj a jdu si svou
cestou. Jsem na cestě...“
Přejme autorovi, aby byla zajímavá a inspirativní.
Věříme, že i Vás dřevořezby
v „Pelláku“ potěší.
Ida Jenková

Příprava kalendáře akcí pro rok
2017

Vážení organizátoři jakýchkoli akcí v Polici, na Policku,
na Broumovsku,
rádi bychom pro rok 2017 přispěli k ucelené informovanosti občanů v oblasti kulturního, společenského či
sportovního života. Chystáme kalendář akcí, který by měl
napomoci i ke koordinaci, prezentaci. Nejen v návštěvnosti, ale i v organizačním zázemí. Dovoluji si Vás požádat,
abyste do 30. září 2016 na Informační centrum Pellyho
domů – infocentrum@policko.cz – sdělili termíny a názvy Vašich akcí. Tradičních i plánovaných. Jsme si vědomi
toho, že nezmapujeme všechny aktivity, ale byli bychom
rádi, kdyby se nám jich podařilo do kalendáře zanést co
nejvíce.
Kalendář bude v písemné i elektronické podobě.
Písemná forma bude sloužit i k doplňování neplánovaných
či osobních akcí. Jeho realizaci cílíme na prosinec letošního
roku.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Ida Jenková

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

září 2016

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

03. – 04. 09. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí
10. – 11. 09. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí
17. – 18. 09. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
24. – 25. 09. MUDr. Miloš Patelák
Sadová 44, Broumov
28. 09.
MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
01. – 02. 10. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují

491 582 381
491 582 381
603 479 132
775 717 666
602 333 466
491 541 654
602 333 452

USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 16 - 18 /2016 ZE DNE 27.6., 11. a 15. 8. 2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost Dr. E. K. (Nakladatelství
Bor) o příspěvek na vydání knihy J. M. Broumovsko a Policko literární.
II. schvaluje poskytnutí daru Dr. E. K.
(Nakladatelství Bor) na vydání knihy J. M.
- Broumovsko a Policko literární ve výši
18 000,- Kč.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
darovací smlouvy.
I. projednala žádost žadatele Centrum české
historie, o. p. s. o spolupráci při vydání knihy
Anthropoid - pravdivý příběh.
II. schvaluje podporu vydání knihy Anthropoid
formou subskripčního nákupu 5 ks této knihy za
celkovou cenu 2 000 Kč a bezplatné užití znaku
města na speciální straně této knihy.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu objednávky.
I. projednala pronájem městského bytu č. 1
v domě č. p. 115 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 1
v domě č. p. 115 v Polici nad Metují paní E. K.,
nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad
Metují, a to na dobu určitou 3 měsíce s možností
dalšího prodloužení, bude-li nájemce plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala žádost pana V. M. na pacht pozemků k zemědělským účelům v k. ú. Police nad
Metují.
II. schvaluje záměr pachtu pozemků p. č. 962
o výměře 6072 m2 a p. č. 963 o výměře 3080 m2
v k. ú. Police nad Metují.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
I. projednala společný postup města a všech organizací zřízených či založených městem Police
nad Metují při získání nejvýhodnější cen energií
formou účasti na elektronické aukci;
II. ukládá vedení města a všem organizacím
zřízených či založených městem Police nad
Metují postupovat při uzavírání smluvních vztahů s dodavateli elektřiny a zemního plynu tak,
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aby závazky plynoucí z těchto smluv trvaly nejpozději do 31. 12. 2017 a pro následující období
2018 – 2019 se připravit na účast v elektronické
aukci cen energií;
IV. pověřuje místostarostu přípravou a dohodnutím podmínek e-aukce cen energií na období
2018 - 2019.
I. projednala návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo
na pasportizaci předložený Ing. V. L.;
II. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy
o dílo na pasportizaci komunikací, chodníků,
dopravního značení, veřejného osvětlení, vpustí
dešťové kanalizace, kanalizačních šachet, vodovodních hydrantů, vodovodních uzávěrů a městského mobiliáře s Ing. V. L., kterým se vzhledem
k většímu rozsahu díla upravuje cena na 187 550
Kč včetně DPH.
III. pověřuje starostku podpisem uvedeného dodatku č. 1.
I. se seznámila s návrhem smlouvy o spolupráci
mezi Královéhradeckým krajem a městem Police
nad Metují při organizaci výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikace
Na Babí“, které by bylo organizováno souběžně s výběrovým řízením na zhotovitele stavby
„Rekonstrukce komunikace Na Babí“.
II. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci
v navrhovaném znění;
III. pověřuje:
a) starostku města Mgr. Idu Jenkovou podpisem smlouvy,
b) místostarostu Mgr. Jiřího Škopa zastupováním města v komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace a současně jako člena hodnotící komise; a starostku města Mgr.
Idu Jenkovou jako jeho náhradníka.
I. schvaluje bezplatné umístění znaku města na
nových fotbalových dresech fotbalového oddílu
žáků Spartak Police nad Metují z.s.
I. projednala přestěhování pana M. K. v domě
s pečovatelskou službou z bytu č. 52 do bytu
č. 12.
II. schvaluje přestěhování pana K. z bytu č. 52
do bytu č. 12 v domě pečovatelskou službou.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nové nájemní smlouvy
dle návrhu.

I. projednala pronájem bytu č. 52 v domě s pečovatelskou službou panu R. H. od 1. 8. 2016
II. schvaluje pronájem bytu č. 52 v domě s pečovatelskou službou panu R. H. od 1. 8. 2016
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala a schvaluje záměr SDH Velká
Ledhuje nahradit dosluhující hasičské vozidlo
Avia 30 z roku 1978 jiným novějším ojetým vozidlem v ceně cca 30 tis. Kč + cena příslušenství.
I. projednala výpověď pana M. C. z nájmu nebytových prostor v budově č.p. 75 v Polici nad
Metují.
II. schvaluje ukončení nájmu s nájemcem nebytových prostor v budově č.p. 75 v Polici nad
Metují - místnost č. 305 o výměře 21 m2 panem
M. C., a to dohodou ke dni 31. 7. 2016.
III. schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor v budově č.p. 75 V Polici nad Metují místnost č. 305 o výměře 21 m2.
IV. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem dohody o ukončení nájmu dle návrhu
a odbor IMŽP zveřejněním záměru pronájmu dle
návrhu.
I. projednala žádost J. R. o výpůjčku části pozemku p.č. 1099/1 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.
1099/1 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 10 m2
panu J. R., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují, a to v termínu od 15. 7. 2016
na dobu určitou do 31. 12. 2016, za účelem údržby a uložení dřeva.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. se seznámila se záměrem a projednala umístění Metropolitní optické sítě Viridium CZ s.r.o.
v Polici nad Metují u stezky a příjezdové komunikace nad domovem důchodců
II. schvaluje umístění Metropolitní optické sítě
Viridium CZ s.r.o. v Polici nad Metují u stezky a
příjezdové komunikace nad domovem důchodců
III. pověřuje odbor IMŽP do 4 měsíců od vybudování Metropolitní optické sítě Viridium CZ
s.r.o. v Polici nad Metují u stezky a příjezdové
komunikace nad domovem důchodců předložit RM ke schválení zřízení věcného břemene
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spočívajícího v právu zřízení a strpění optické
sítě. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou finanční náhradu 5000,Kč bez DPH s tím, že náklady na zřízení věcného
břemene bude hradit oprávněný – VIRIDIUM.
CZ s.r.o.
I. prodlužuje možnost podání písemných
nabídek na provozování Divadelního klubu
v Kolárově divadle v Polici nad Metují do středy
31. 8. 2016 do 10 hodin. Předpokládané datum
zahájení provozu od 1. 10. 2016.
II. pověřuje odbor IMŽP zveřejněním výběrového řízení na úřední desce města.
I. projednala žádost Ing. L. R. o výpůjčku
pozemku p.č. 769/205 a části pozemku p.č.
769/204, vše v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 769/205
a části pozemku p.č. 769/204 v k.ú. Velká
Ledhuje o celkové výměře 65 m2 panu Ing. L.
R., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, a to za
údržbu předmětu výpůjčky, v termínu od 15.
7. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
smlouvy o výpůjčce.
I. projednala smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Rozvoj cyklodopravy na Policku“ ev. pod
číslem 16RRD05-0011;
II. schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na projekt „Rozvoj
cyklodopravy na Policku“ ev. pod číslem
16RRD05-0011 ve výši 137 000,- Kč;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
k podpisu smlouvy.
I. projednala žádost paní M. L. o pronájem
částí pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje pronájem částí pozemků p.č.
725/1 a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře 104 m2 paní M. L. nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují, a to od
15. 7. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce za účelem zřízení zahrádky. Nájemné je
stanoveno ve výši 4,- Kč/m2/ročně.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem nájemní smlouvy.
I. projednala projektový záměr „Rekonstrukce
požární zbrojnice“ JSDH Police nad Metují;
II. souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci
výzvy č. 36 IROP „Stanice integrovaného záchranného systému“ a s vypracováním projektové dokumentace v celkové hodnotě 149 000 Kč
s DPH a studie proveditelnosti v celkové hodnotě
30 000 Kč s DPH na akci „Rekonstrukce požární
zbrojnice“;
III. pověřuje X. Ulrichovou přípravou projektové žádosti.
I. projednala žádost obyvatel ulice Slunečná,
podanou prostřednictvím Ing. J. V. st., o výpůjčku částí pozemků p.č. 749/1 a 749/2 v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje výpůjčku částí pozemků p.č. 749/1
a 749/2 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře
3 m2 panu Ing. J. V., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, Police nad Metují, a to za účelem umístění vývěsní informační tabule, v termínu od 15.
7. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. projednala předložené hospodaření města za
období od 1. 1. do 30. 6. 2016;
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II. bere na vědomí hospodaření města za období
od 1. 1. do 30. 6. 2016. Rozborem hospodaření
města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a bere na vědomí hospodaření
v kapitole 3399 (kapitola starostky) za období od
1. 1. do 30. 6. 2016.
I. projednala změnu rozpočtu č. 6 - položky rozpočtového opatření č. 18 - 20.
II. schvaluje změnu rozpočtu č. 6 - položky rozpočtového opatření č. 18 - 20. Zvýšení příjmů
a výdajů o částku 88.733 Kč.
I. projednala možnost prodeje pozemku parc.
č. 220/7 v katastrálním území Velká Ledhuje
z důvodu zajištění možného rozvoje průmyslové
zóny v lokalitě ul. Bělská;
II. schvaluje záměr prodeje pozemku parc.
č. 220/7 o výměře 9013,72 m2;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
I. projednala a schvaluje účetní závěrku
Technických služeb Police nad Metují, s.r.o. za
rok 2015. Ztráta ve výši 55 683,84 Kč bude pokryta z účtu 428 – nerozdělený zisk z minulých
let
I. projednala návrh ročních a čtvrtletních odměn
jednatele společnosti Technické služby Police
nad Metují;
II. schvaluje v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele poskytnutí roční prémie jednateli společnosti za splnění stanovených ukazatelů
ve výši 60% částky sjednané ustanovením čl. 2
odst. 2.1.2., písm. (c) smlouvy o výkonu funkce
jednatele;
III. schvaluje v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele čtvrtletní prémii ve výši 90 % za
splnění úkolů, pokynů a usnesení valné hromady společnosti, a plnění úkolů technické porady
sjednané ustanovením čl. 2 odst. 2.1.2. písm. (a)
smlouvy o výkonu funkce jednatele.
I. projednala předložený návrh na pořízení investičního majetku PO MŠ Police nad Metují
– elektrického sporáku s elektrickou troubou
a universálního robotu s hnětačem a masořezkou,
mixéru a krouhače zeleniny s příslušenstvím
a doplňky, včetně pracovních ploch. Celková
cena 270.675 Kč s DPH.
II. schvaluje pořízení uvedeného investičního
majetku PO MŠ Police nad Metují s použitím
investičního fondu organizace.
I. projednala zničení 10 pokutových bloků skladového čísla 466111MFin6111, série HG/2014,
číselné řady G2535691 - G25356700, které oznámil vedoucí strážník městské policie.
II. rozhodla neuplatňovat náhradu škody, neboť
pokutové bloky byly prokazatelně zničeny vypráním a nemohlo tak dojít k jejich zneužití.
I. projednala výsledky VŘ na provedení rekonstrukce chodníku u autobusového nádraží.
II. schvaluje na základě doporučení hodnotící
komise za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník u autobusového nádraží“ firmu
Svoboda a.s., IČ 287 965 78 s nabídkovou cenou
359 831,20 Kč bez DPH (tj. 435 395,79 Kč vč.
DPH).
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o dílo.
I. projednala výzvu na připojení se k petici obcí
a měst k vyjádření nesouhlasu s připravovanými
legislativními změnami v zákoně o odpadech.
II. neschvaluje připojení se k petici z důvodu

nedostatku informací v oblasti odpadové legislativy, které neumožňuje plné vědomé a informované rozhodnutí členů rady města v této otázce.
III. pověřuje starostku Mgr. Idu Jenkovou zajištěním informovanosti organizátora petiční akce.
I. projednala žádost pana Františka Janečka
o uzavření smlouvy na pronájem Masarykova náměstí pro provozování pouťových atrakcí v době
Polické pouti v letech 2017 – 2019. Nabízí pořádání ohňostroje a zachování cen roku 2016.
II. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem
Masarykova náměstí pro provozování pouťových atrakcí v době Polické pouti v letech 2017
– 2019 za cenu 105 tis. Kč.
III. pověřuje starostku podpisem uvedené nájemní smlouvy.
I. RM projednala projektový záměr zatraktivnit
stávající expozici MPM především pro mladší
generace pořízením interaktivních prvků s použitím multimediálních technologií a prostředků
na propagaci.
II. RM schvaluje podání grantové žádosti do
grantové výzvy Euroregionu Glacensis prioritní
osa 2 - Rozvoj přírodního a kulturního potenciálu
zaměstnanosti.
III. RM pověřuje Xenii Ulrichovou a Martinu
Váňovou s přípravou projektové žádosti.
I. projednala smlouvu o poskytnutí dotace z
dotačního fondu Královéhradeckého kraje na
projekt „Vodní nádrž - Hony“ ev. pod číslem
16ZPD02-0002
II. doporučuje ZM přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt
„Vodní nádrž - Hony“ ev. pod číslem 16ZPD020002 ve výši 192 260,- Kč.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu smlouvy.
I. projednala bezúplatný převod hasičského vozidla DA 8 AVIA od Sboru dobrovolných hasičů
Olešnice v Orlických horách.
II. schvaluje nabytí darem hasičského vozidla DA 8 AVIA od Sboru dobrovolných hasičů
Olešnice v Orlických horách.
III. schvaluje vyřazení požárního automobilu
Avie SPZ NA 39-19 inv. č. 316 z majetku města
Police nad Metují.
I. projednala návrh na zrušení hrobu J. a R. M.
u hřbitovní zdi.
II. souhlasí se zrušením hrobu s ostatky J.
a R. M. a jejich přemístěním do obecní hrobky
(č. H-1-1D/H).
I. projednala návrh, aby člen ZM Ing. Norbert
Marel přijímal prohlášení o uzavření manželství
a při této příležitosti užíval závěsný odznak se
státním znakem
II. pověřuje Ing. Norberta Marela, aby přijímal
prohlášení o uzavření manželství
III. schvaluje, aby Ing. Marel při této příležitosti
užíval závěsný odznak se státním znakem.
I. projednala možnost jednorázového pronájmu
plochy reklamního panelu pro umístění reklamy
společnosti Vodovody a Kanalizace Náchod a.s.
v době konání koncertu Polického symfonického
orchestru (PSO) dne 30. 8. 2016.
II. schvaluje pronájem plochy reklamního panelu společnosti Vodovody a Kanalizace Náchod
a.s. v době konání koncertu PSO dne 30. 8. 2016.
Výše dohodnutého nájemného činí 5 000,- Kč
včetně DPH.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
nájemní smlouvy.
I. projednala pronájem městského bytu č. 2
v domě čp. 314 v Polici nad Metují.
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II. schvaluje pronájem městského bytu č. 2
v domě čp. 314 v Polici nad Metují panu M. K.,
nar. xx.xx.xxxx, a to do konce října 2016.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala pronájem městského bytu č. 1
v domě čp. 343 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 1
v domě čp. 343 v Polici nad Metují paní L. H.,
nar. xx.xx.xxxx, a panu J. H., nar. xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, a to na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, bude-li nájemce plnit povinnosti
vyplývající z nájemní smlouvy.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala pronájem městského bytu č. 1
v domě čp. 315 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 1
v domě čp. 315 v ulici 17. listopadu v Polici nad
Metují paní Z. T., nar. xx.xx.xxxx, a to na dobu
určitou 3 měsíce s možností prodloužení, bude-li
nájemce plnit povinnosti vyplývající z nájemní
smlouvy.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala návrh osob, kterým má být uděleno čestného občanství města Police nad Metují
II. doporučuje ZM udělit čestné občanství města Police nad Metují: panu J. H.,
MUDr. M. S. a panu M. P. in memoriam.
I. projednala plnění plánu oprav bytového fondu
v roce 2016 a návrh jednatele TS Ing. Kalibána
na jeho úpravu.
II. schvaluje navrženou změnu plánu oprav bytového fondu k 1. 9. 2016.
I. projednala návrh TS Police nad Metují jako
správce bytového fondu na vyřazení pohledávky
za zesnulým B. F. za služby spojené s nájmem
bytu ve výši 21 621 Kč z účetnictví.
II. schvaluje vyřazení této pohledávky z účetnictví na základě zastavení dědického řízení, které
bylo soudem zastaveno z důvodu, že zůstavitel
zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty.
I. projednala závěry hodnotící komise veřejné
zakázky malého rozsahu „Měřící systém pro
ČOV Police nad Metují“.
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Měřící systém pro ČOV Police
nad Metují“ společnost WTW, měřící a analytická technika s. r. o., IČO 256 230 79, se sídlem
Budovatelská 281/1, Praha 9 Satalice, 190 15 s
nabídkovou cenou 287 198,- Kč bez DPH (tj. 347
510 Kč včetně DPH) a současně také schvaluje
uzavření kupní smlouvy.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu kupní smlouvy.
I. projednala změnu rozpočtu č. 7 - položky rozpočtového opatření č. 21 - 22.
II. schvaluje změnu rozpočtu č. 7 - položky rozpočtového opatření č. 21 - 22. Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů a výdajů
o částku 165.050 Kč.
I. se seznámila s návrhem víceprací na akci
„Komunikace nad DD“.
II. schvaluje realizaci navržených víceprací
v celkové výši 78.192,- Kč bez DPH (tj. 94.612,Kč s DPH) na akci: „Komunikace nad DD“.
III. pověřuje odbor IMŽP realizací výše uvedených prací.
I. projednala návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti předložený společností
ČEZ Distribuce a.s.
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II. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013598/VB/2
- Police nad Metují - kNN pro připojení čp. 220,
Manmat (kabelové zemní vedení v délce 9 bm)
společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035.
Rozsah věcného břemene na dotčeném pozemku
1123 v k.ú. Velká Ledhuje, spočívá v právu zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu
a výměnu distribuční soustavy vymezenou GP č.
663-9742/2015. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena na 1.500,-Kč
+ DPH.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
dle návrhu.
I. projednala a bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p.č.
212/3, 212/4 a 220/7 v k.ú. Velká Ledhuje o
celkové výměře 7793 m2, kterou podala paní H.
R., bytem xxxx, Police nad Metují. Nájem bude
ukončen v souladu s dodatkem nájemní smlouvy
č. 2 ke dni 31. 10. 2016 a nájemci bude vrácená
poměrná část nájemného ve výši 130,- Kč.
I. projednala pronájem nebytových prostor
v Pellyho domech v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem nebytových prostor místnosti č. 305 o výměře 21 m2 ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 75 (Pellyho domy),
Masarykovo náměstí, Police nad Metují, paní
H. B., IČ: 66304351, se sídlem xxxx, Police nad
Metují, a paní Z. G., IČ: 66303486, se sídlem
xxxx, Police nad Metují, k provozování finančního poradenství. Nájemné je stanoveno ve výši
4.018,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem nájemní smlouvy.
I. projednala žádost pana V. M. o pacht pozemků v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje pacht pozemků p. č. 962 a 963 v k.
ú. Velká Ledhuje o celkové výměře 9152 m2 panu
V. M., IČ: 87277638, se sídlem xxxx, Police nad
Metují. Pachtovné je stanoveno na 1038,- Kč
ročně. Pacht je uzavřen od 1. 9. 2016 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem pachtovní smlouvy.
I. projednala žádost pana B. O. o odkup části
pozemku p. č. 731/5 v Polici nad Metují.
II. neschvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 731/5 v k. ú. v Polici nad Metují o výměře
350m2.
III. doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 731/5 v k. ú. Police nad Metují o výměře 350m2 panu B. O., nar. xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, Police nad Metují. Důvodem neschválení
prodeje, je zatížení pozemku věcným břemenem
spol. ČEZ a nevhodnost umísťování dalších garáží do prostoru sídliště před přijetím koncepčního řešení veřejných prostranství sídliště jako
celku.
I. projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu předloženou společností
ČEZ Distribuce a.s.
II. schvaluje uzavření smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-122014368 Velká Ledhuje - kNN pro připojení RD na pozemku p. č. 416/5 v k. ú. Velká
Ledhuje, p. Vajsar s budoucí oprávněnou ČEZ
Distribuce a.s. IČ: 24729035. Rozsah věcného
břemene na dotčeném pozemku p. č. 1017/24
v k.ú. Velká Ledhuje bude sjednán ve vlastní

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Jednorázová náhrada za věcné břemeno je stanovena na 1000,- Kč + DPH.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem uvedených smluv
I. projednala závěry hodnotící komise zakázky
malého rozsahu „Změna č. 1 územního plánu
města Police nad Metují“.
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Změna č. 1 územního plánu města
Police nad Metují“ uchazeče Ing. arch. Pavla
Metelku, se sídlem Čajkovského 958, Hradec
Králové 500 06, IČO 0441 52 48 s nabídkovou
cenou 110 500,- Kč (konečná cena, uchazeče
není plátcem DPH) a současně také schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu smlouvy o dílo.
I. se seznámila se záměrem a projednala realizaci renovace podlah v 1. patře hasičské zbrojnice v
tělocvičně v Hlavňově.
II. schvaluje realizaci renovace podlah v 1. patře hasičské zbrojnice v tělocvičně v Hlavňově v
celkové výši 27.390,- Kč bez DPH (tj. 33.142,Kč s DPH) firmou Podlahářství K+S Červený
Kostelec.
III. pověřuje odbor IMŽP realizací této zakázky
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Police nad Metují za období od
1. 1. do 30. 6. 2016. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, nedostatky
nebyly zjištěny.
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření ZUŠ Police nad Metují za období od
1. 1. do 30. 6. 2016. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, nedostatky
nebyly zjištěny.
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření Knihovny Police nad Metují za období od
1. 1. do 30. 6. 2016. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, nedostatky
nebyly zjištěny.
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police nad Metují za období od
1. 1. do 30. 6. 2016. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, přičemž
nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala účast MŠ v projektu PO3 „Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání“ a žádost MŠ o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování tohoto projektu.
II. schvaluje účast MŠ v projektu PO3 „Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání.
III. doporučuje ZM ke schválení přechodné
poskytnutí finančních prostředků na předfinancování 1. etapy projektu PO 3 „Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání “ s názvem personální šablona „Školní speciální pedagog“ a „Chůva“ ve výši
210 000,- Kč.
IV. ukládá FSO připravit návrh rozpočtového
opatření.

Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Pěkovská křeč

probíhala tak jako každý rok 1. týden v
měsíci před Polickou poutí. Byl to 5. ročník,
na který se přihlásilo 11 mužstev. V průběhu
se postupně týmy odhlašovaly, nakonec se zúčastnilo 7 mužstev. Počasí nám bylo příznivě
nakloněno a turnaj probíhal ve sportovním duchu. První místo obsadil tým z Hejtmánkovic,
který si odnesl sladkou odměnu v podobě dortu a věcnou cenu. Tímto bych chtěl poděkovat
všem, kdo se na organizaci turnaje podíleli
a především sponzorům za poskytnutí věcných darů. Těšíme se na příští ročník, který
bude již ve stejném termínu.
Za SK David Ther

O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í
Milí odpad třídící i netřídící občané,

řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných
obalů představuje statisícové úspory nebo
naopak nešlapání obalů představuje statisícové
náklady? Jak je to možné?
Je řada způsobů sběru plastu např. sběr
prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr
do soukromých popelnic přímo od domu nebo
pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou
demonstraci pytlový sběr, přičemž princip
platí pro všechny typy sběrů. Náklady na
nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno
obsloužení pytle nebo nádoby o objemu
120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz
správně nastaven). Příspěvek od autorizované
obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za
kg vytříděných plastových obalů. Další a
zároveň poslední informací potřebnou pro
doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby.
Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2
kg nepošlapaných PET lahví nebo 3,5 kg
pošlapaných PET lahví.
Z tabulky je krásně vidět, že odpady je
možné třídit se ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě
nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě.
Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou

Hmotnost

předá k recyklaci 40 tun plastů, tak už se
pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou
peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto
peníze musí vzít z rozpočtu obce/města nebo
kvůli tomu podražit na poplatku za odpady,
je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu
vyhozené peníze.
Pokud nejste z tohoto článku moudřejší,
doporučujeme shlédnout 3. díl pořadu
MOJEODPADKY na Facebooku nebo na
Youtube pod názvem Statisíce ve vzduchu.
Přejeme příjemné sledování a spousty
pošlapaných obalů.
S pozdravem Ing. Radek Staňka
pořad MOJE ODPADKY

PŘESUN SBĚRNÉHO
MÍSTA DIAKONIE
DO SBĚRNÉHO DVORA

obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka
a jiné další obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale
budeme uvažovat v rámci obce, která ročně

Příjmy

Náklady

Zisk / Ztráta

1,2 kg nepošlapaných PET

1,2 * 5 = 6 Kč

12 Kč

6 – 12 = Ztráta – 6 Kč

3,5 kg pošlapaných PET

3,5 * 5 = 17,5 Kč

12 Kč

17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč
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Od letošního září došlo k přesunu sběrného místa Diakonie Broumov z polické
hasičské zbrojnice do odpadového sběrného
dvora. Z provozních důvodů muselo být sběrné místo v hasičské zbrojnici zrušeno a nahradilo ho místo nové. Zde je možné odevzdávat
vše jako v předešlém místě, a to v otvírací
době sběrného dvora.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují
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Environmentální vyúčtování
za rok 2015

Společnost ASEKOL, a.s., která provozuje kolektivní systém
zpětného odběru a recyklace některých vyřazených elektrozařízení, předala městu Police n. M. „Environmentální vyúčtování za
rok 2015“. Jde o přesný výpočet přínosu zpětného odběru a recyklace odebraných elektrozařízení na životní prostředí.
V loňském roce poličtí občané odevzdali k recyklaci 174
televizí, 71 monitorů a 2 258,30 kg drobného elektra. Snaha
recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí.   Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystému Země. Víme také, o
jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že poličtí občané v loňském roce vytřídili 174
televizí, 71 monitorů a 2 258,30 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 91,74 MWh elektřiny, 4 606,85 litrů ropy, 400,25 m3 vody a
3,45 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 19,97 tun CO2 ekvivalentu, a produkci nebezpečných odpadů
o 79,55 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k
ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů adrobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Kolektivní systém ASEKOL a město Police n. M. děkují
všem, kteří své odpady řádně třídí a předávají k využití.
Podle podkladu od spol. ASEKOL, a.s.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Pravidelná změna intervalu svozu
odpadu z popelnic

Od 37. kalendářního týdne, tj. od 15. září 2016, bude provedena
pravidelná změna intervalu svozu zbytkového komunálního odpadu
z popelnic a kontejnerů v katastrálních územích Hlavňov, Hony, Pěkov
a Radešov, a to ze čtrnáctidenního na týdenní. Týdenní svozový interval potrvá do konce dubna příštího roku, kdy ho opět vystřídá interval
čtrnáctidenní.

Pouliční svoz nebezpečných a objemných
odpadů a elektrozařízení z domácností
Ve 40. kalendářním týdnu, a to ve středu 5. října 2016, proběhne
v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech, pravidelný „pouliční“
svoz odpadů. Odebírány budou nebezpečné a objemné odpady a
veškerá vyřazená elektrozařízení z domácností. Odebrány naopak nebudou stavební odpady a odpady ze zeleně.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem, podle známého harmonogramu uvedeného v tabulce.

zast. č. ulice, nároží, místní část
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

čas příjezdu a odjezdu

Radešov, na návsi
Hlavňov, u bývalého parkoviště pod vlekem
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
Hlavňov, parkoviště na otočce
Pěkov, autobus. zast. u skladu fy. Čáp a syn
Pěkov, u obecního domu
u odbočky na „malé“ Hony
Hony, na návsi
Pěkov, u č.p. 55

16.00 - 16.10
16.20 - 16.30
16.35 - 16.45
16.50 - 17.00
17.10 - 17.20
17.25 - 17.30
17.35 - 17.45
17.50 - 18.00
18.05 - 18.15

Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený čas na stanovených zastávkách, obsluze svozového vozidla společnosti Marius
Pedersen a.s., která je uloží do vozidla a odveze ke zneškodnění. Není
přípustné, aby byly odpady na sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Informace k tomuto svozu jsou uvedeny v brožurce „Průvodce pro
nakládání s komunálním odpadem“ a na internetových stránkách města
Police n. M. (www.meu-police.cz).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínáme
Václav Šrůtek Hlavňov
*18.12.1934, † 10.9.2006
Venouši,
před deseti léty jsi nás opustil, vzpomínáme na tebe. Děkujeme za zapůjčení pěkných
fotokronik Hlavňova i za další materiály do
publikace „Hlavňov – vesnice pod Hvězdou“,
kterou zpracoval autorský kolektiv pod vedením Michala Bureše, a kterou letos vydalo
město Police nad Metují. Máš na ní i svůj podíl, jistě by se ti tato kniha o minulosti i současnosti naší obce líbila. Ať se ti tam nahoře
pěkně spinká.
Kamarádi z Hlavňova
26. června 1973

„Krátce před 14. hodinou projíždělo do
města od Bezděkova parku auto naložené
sudy s naftou, z nichž pro netěsné zátky vytékala nafta na dlážděnou vozovku. Přestože
při vjezdu do náměstí již několik jezdců se jen
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stěží zachránilo před smykem, nikdo nezabránil nebezpečí, jehož obětí se stal elektrikář z
Hlavňova Václav ŠRŮTEK. Smykem na potřísněné vozovce upadl s motocyklem Pionýrem,
přičemž od vzniklé jiskry se zapálil benzin, který
si vezl sebou v příruční nádržce. Takřka v po-

slední vteřině se mu podařilo strhat z těla hořící
oděv a ve spodním prádle doběhnout na stanici
první pomoci, odkud jej s 25 % spáleninami II.
a III. stupně odvezli do broumovské nemocnice.“
(Arnošt Kubeček)

Z Publikace M. Pichla Police nad Metují
v datech vybral F. Janeček

ZDENĚK PROCHÁZKA
Na konci letošního července by se dožil
osmdesátky Zdeněk Procházka. Hasič, kamarád, polický patriot.
Na začátku června
jsme
vzpomněli
čtyři roky od jeho
odchodu na věčnost.
Děkujeme,
že byl součástí
polického
života. Vzpomínáme s
vděčností. Hasiči
Police a vedení
města
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016

Jubilea

Blahopřání

V červnu 2016 slavili:
70 let
75 let
80 let

paní Květa Hauková
pan Jaroslav Slovák
pan Jan Kratochvíl
pan Karol Pfeiffer

Paní Žofie Kubečková oslavila 23. srpna 2016 významné životní jubileum 95 let.
Pevné zdraví do dalších let jí přeje dcera Jitka Pišiová, vnuk Zdeněk s Jitkou a Míšou,
vnuk Karel se Sylvou, Ondrou a Karolínkou.

V červenci 2016 slavili
70 let

75 let

80 let
85 let
90 let
95 let

paní Marie Králová
paní Vlasta Osobová
pan Jaroslav Adam
paní Eva Horáková
paní Olga Jenková
pan Vilém Steiner
paní Marie Myšková
pan Tomáš Souček
pan Zdeněk Adam
paní Anna Kuchtová
paní Eva Knittelová
pan Jaromír Šulc
pan Miroslav Jirman
pan Milan Beran
pan Jaromír Stejskal
paní Waltraud Šedová

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

Statistika

Sňatky
Je svatební sezona a tak jsme v červnu a červenci oddávali o sto šest:

K 31.7.2016 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4113
obyvatel.
Dagmar Hambálková - matrikářka

V obřadní síni zaznělo ano 4 x:

Jan Fišar a Zuzana Zapletalová
Jan Kučera a Veronika Dostálová
Radek Hejnyš a Lenka Kábrtová
Jeden pár si nepřeje zveřejnit

Radek Hejnyš a Lenka Kábrtová
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016

Venku se oddávalo 9 x:

Hvězda:
Petr Jirků a Ivana Ducháčová
Martin Landr a Nikola Cachová
Kamil Dvořák a Ivana Krtičková
Vratislav Simon a Anna Hejzlarová
Louka
Adam Janáček a Aneta Pokorná
Slavný:
Bohumil Ducháč – Karolína Kašparová
Jakub Kohl a Simona Fridrichová

Bohumil Ducháč – Karolína Kašparová
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KNIHOVNA
Revize

dovolujeme do knihovny pozvat. Stále nakupujeme nové knihy, odebíráme velký počet
novin a časopisů. Knihy, které u nás nenajdete,
si můžete objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Tato služba je zdarma,
jen vybíráme příspěvek na poštovní poplatky
ve výši 10,00 Kč za knihu.

když s ní si hrají! (Kluk a holka trhají knížky.).
Plakát bude opětovně vyvěšen v českých
Je to vlastně taková inventura knih.
knihovnách v Týdnu knihoven 2016 !
Každou knížku jsme vzali do ruky a zkonO barevné obrázky nad svými dvojveršítrolovali, zda ji máme zapsanou v počítači a
mi požádal Mahen Josefa Ladu 12. 11. 1930:
zda je její záznam správný. Knížky, které měli
„Milý Josefe (…) posílám Ti návrh na umělecčtenáři půjčené doma, systém do celkového
kej plakát, který bychom dali my knihovníci,
počtu započítal automaticky (díky za každou
zhotovit. (…) Hlavní nápis by byl Pozor na
půjčenou knihu).
knihu! (…) Moc jsem přemýšlel o tom, který
S napětím jsme čekali na výsledek. Při
blboun by nám to pořádně namaloval, až jsem
návštěvě swidnické knihovny mi paní řediJiž v úterý 13. září zveme seniory na přišel na Tebe. (…)“ Lada si dával na čas,
telka říkala, že také postupně provádějí revizi
takže když Mahen ilustrace 29. 9. 1931 urgov jednotlivých odděleních (jejich knihovna společné čtení. Opět se sejdeme v dětském
val, Lada 7. 4. 1934 (!) odpověděl: „(…) Ty
je podstatně větší než naše) a jsou mile pře- oddělení od 15 hodin a opět požádáme pana
jsi mě s tím plakátem sakramentsky prohnal!
kvapení, že se moc knih neztratilo. Také nás Františka Pivoňku o předčítání. Další termín
Vícekrát takovou práci na kvalt nevezmu. Ale
čtení
bude
4.
10.
2016.
čekalo příjemné překvapení. Ztrát není mnoco člověk neudělá pro starého kamaráda svoVšichni senioři jsou srdečně vítáni.
ho. K 31. 12. 2015 jsme měli celkem 37 772
body? A je to rekord, co? 15. března 1930 o
svazků knih. Revizi jsme začali 25. června a
½ 10 hod. jsem od Tebe dostal objednávku a
dokončili 14. července. V pátek 15. července
Knihovna města a Základní organiza- dneska jsem už dostal ze Státního nakladapřijel IT technik programu Clavius a provedl
ce Českého zahrádkářského svazu v Polici telství otisky ke kolorování. Div se mi talent
výpočet ztrát. Podle vytisknutého seznamu
nad Metují vyhlašují již 11. ročník soutěže nezavařil! (…)“ Na to pak zareagoval Mahen:
ještě budeme dohledávat „ztracené“ knihy,
v aranžování rostlin Kouzlení s květinou.
15. 12.1934: „Drahý dědečku Ladův. Byl jsem
např. ty, které jsou špatně zapsané v počítači,
Soutěž je určena dětem základních škol ohromně překvapen dneska, když jsem dostal
omylem zařazené v jiném oddělení apod.
Policka. Výstava soutěžních prací s hlasová- pět plakátů, na nichž jsem poznal Tvoje čmáNáš fond obsahuje různé části: v oddělení
ním diváků proběhne během zahrádkářské ranice a mazanice. Myslel jsem, že se toho
regionální literatury nám zatím chybí 2 kniPodzimní výstavy v Pellyho domech ve dnech nedočkám, stářím mně vypadaly všecky zuby,
hy, v AV médiích 4 CD, ve studovně 1 kni22. - 23. září 2016.
zbělely všechny vlasy, a přece jsem se tedy
ha, v dětském oddělení 62 knih, v oddělení
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i dočkal! Nemohu věřit svým očím dívaje se na
pro dospělé 117 knih. Nejvíce jich chybí ve
celé třídy, družiny apod.
Tvoje dílo v tiskárně zhanobené Přesto se mi
výměnném fondu, jenže tam ještě není revizdá, že je v tom jakýsi půvab mládí, zejména
ze ukončena. Do tohoto fondu nakupujeme
v tom chlapovi, co žere husu. Žes tu husu naza peníze obecních úřadů knížky pro obecní
Na začátku října ve dnech 3. – 7. také
maloval ještě jednou vedle, to Ti ovšem žádný
knihovny. Technicky by bylo obtížně všechny proběhne 20. ročník celostátní akce Týden
umělec neodpustí, poněvadž zákon variace
knížky převést do polické knihovny a potom knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje
káže, abys namaloval aspoň vepřovou, ale ty
zase zpět do vesnických knihoven. A proto pravidelně Svaz knihovníků a informačních
seš nenapravitelnej. Zrovna nad tím máš taky
tam revize probíhá až podle seznamu ztrát. pracovníků (SKIP). Letošní motto – Braňte
dvakrát cigáro a cigaretu. Je vidět, že strašJsme zhruba v polovině. Nyní, za plného pro- knihu!
ně rychle přemejšlíš Taky tam máš nad sebou
vozu, jde práce pomaleji. Ještě chystáme přePodnětem k Mahen–Ladově plakátu
dvakrát ve žlutým psa, jak rve knihu, a dětičky,
stěhování machovské knihovny do důstojněj- Braňte knihu! byly Mahenovy špatné zkujak ji rvou taky. Ten pes ji ovšem musí rvát,
ších prostor a to nyní znamená vyřazení řady šenosti s některými čtenáři, kteří s vypůjčeale zákon variace káže, aby ty dětičky dělaly
zastaralých a poškozených knih. Ale věřím, že nými knihami nezacházeli šetrně. Napsal na
něco jiného. Pročpaks je nenamaloval, jak si
do konce roku bude revize ukončena, revizní to dvanáct dvojverší, z nichž uvádíme čtyři:
knížkou vytírají prdýlku? (…)“ Celá koresponprotokol předložen radě města a my budeme „Jak to dobrý mrav dnes žádá/ slinit prsty to
dence, naplněná vzájemným žertováním, je
mít 5 let čas se připravit na další revizi (tak, má ráda.“ (Nad tím je barevná kresba čtenářobsažena ve sborníku Jiří Hek a Štěpán Vlašín
jak zákon ukládá).
ky s knihou.) – „Jak to bývá v světě všade/
Adresát Jiří Mahen (1964).
Na závěr revize chceme poděkovat všem pekáč na knihu se klade.“ (Kuchařka s husou.)
Ovšem dnes, kdy vedle sebe stojí kniha
našim čtenářům za projevenou trpělivost i za – „Místa pěkná moudrá hlava/ klidně z knihy
papírová a kniha na elektronickém nosiči, se
to, že se knížky neztrácejí. A vás ostatní si vyřezává.“ – „Jak se cítí knížka v ráji/ dětičky
objevují kromě nešvarů starých nešvary nové, takže by to vyžadovalo
další inovaci …
V polické knihovně v tomto týdnu
yy Štanc, Alois: Cesta za křídly.
yy Skutilová, Vladana: Jak na strach a úzkost
pozveme
do knihovny děti na besedy,
Vzpomínky českého pilota, který za druhé
v těhotenství.
se
seniory
se sejdeme při společném
světové války bojoval v RAF.
Kognitivní a behaviorální metody zvládání
čtení a všechny naše čtenáře rádi uvíyy Junek, Václav: Cena lidské tváře.
stresu a úzkosti z vyšetření a výsledků testů
táme v půjčovní době knihovny, kde
Drama Dejvic a jeho nádraží v květnu 1945.
v těhotenství.
pro ně budou připraveny výstavky
yy Rychlík. Jan: Dějiny Ukrajiny.
yy Lauerová, Sylva: Sexy strategie.
zajímavých knih z našeho fondu.
Přehled ukrajinských politických dějin od nejS nadsázkou a humorem autorka odkrývá nej-

Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Kouzlení s květinami

Týden knihoven

Nabídka knih:

starších dob do současnosti.
yy Jurman, Oldřich: Legionářská odysea-z
Čech až do Vladivostoku.
Deníky Františka Prudila z doby jeho působení v čs. legiích v Rusku za první světové
války.
yy Milatová, Růžena: Kuchařka při onemocnění slinivky.
Kuchařské recepty na přípravu jídel vhodných
při chronickém onemocnění pankreatu.
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tajnější zákoutí ženského světa.
yy Bílek, Jiří: Podivná vražda na knížecím
dvorci.
Historický detektivní román.
yy Stein, Jesper: Neklid.
Dánský thriller.
yy Matoušek, Vladimír: Nostalgie policejního
rady.
Skutečné kriminální případy.
Vaše knihovnice

Čapci a jejich ženy

Na říjen chystáme další podvečerní čtení opět s čapkovským
tématem. Tentokrát se vydáme za Čapky a jejich ženami.
Podrobnosti a termín budou
upřesněny v říjnovém zpravodaji
a na plakátech.
Vaše knihovnice
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016

K U LT U R A
PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
KVÍČEROVSKEJ ŠMAJD
minulostí…

Premiérový 1. ročník, jehož cílem bylo
hlavně rozšířit nabídku aktivního vyžití v prázdninovém čase, je za námi.
Počet účastníků čítal téměř dvě stovky.
Potěšující byla velmi hojná účast
„přespolních“, která tvořila asi ½
všech účastníků. Registrovali jsme
účastníky nejen z blízkých okolních
měst a obcí, ale také např. z České
Skalice, Hradce Králové, Kladna, Prahy,
Brna aj. Šmajd měl na prvním ročníku
i mezinárodní zastoupení, a to ze Slovenska, Švédska a Itálie.
Nejvíce účastníků se, podle očekávání,
vydalo na nejkratší 3 km trasu, určenou pro nejmenší. Hlavně díky parádnímu počasí jsme mohli okruh Žděřinou zpestřit o několik stanovišť, kde
měly děti možnost plnit různé úkoly.
Na startu obdržel každý z účastníků na
cestu koláč nebo preclík, které nám
sponzorsky napekla Kvíčerovská pekárna.
Na startu byla také bezplatná půjčovna
koloběžek Kostka, o které byl velký
zájem, a tak po chvíli zela prázdnotou.
Po návratu z tras, kterých bylo připraveno celkem 8, dostal každý účastník
pamětní list s motivem od pana Soumara a mohl využít poukázku na občerstvení, které zajišťovala Hospůdka
U Pavla.

Fotografie z akce jsou k dispozici na
facebook.com/pellyhodomy nebo
zonerama.com/sportvpolici

OLYMPIJSKÝ PARK
Pardubice

Ve středu 17. 8. reprezentovalo polické Informační centrum turistickou
oblast Kladské pomezí v rámci Olympijského parku v Pardubicích.
Pro návštěvníky parku byly na stánku
Kladského pomezí připraveny rozmanité propagační materiály našeho regionu. Kdo měl zájem, mohl si
v pracovním koutku vyzkoušet slepit
nejrůznější papírové modely, které
poskytlo Muzeum papírových modelů.

Projekce v divadle
s novou technikou

V letních měsících proběhlo v divadle
vystěhování původní promítací kabiny
a uzpůsobení pro novou techniku
(výkonný digitální projektor, který
výrazně přispěje ke zkvalitnění kultury prezentace filmů v rámci kina i projekcí při cestopisných besedách). Zároveň bylo instalováno nové plátno se
speciálním povrchem, který je určený
pro projekci statických obrazů.
Návštěvníci kina i cestopisů se tak
mohou těšit na jasnější a barevnější
filmy a kontrastnější fotografie s věrným barevným podáním.
Poprvé bude technika využita pro
projekci kina 20. 9. – zveme na film
Králové hor. Na říjen a listopad jsou
připraveny cestopisné pořady. O další
nabídce kina budeme průběžně informovat.
Pellyho domy

PELLYHO DOMY
Sál Pellyho domů

KURZY SPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDEŽ
Děkujeme všem, kteří nám v cíli poskytli zpětnou vazbu, drobné připomínky, postřehy, hodnocení… převažující pozitivní ohlasy potěšily.
Děkujeme také všem, kteří nás při
pořádání prvního ročníku podpořili
nebo se podíleli na zajištění této akce:
Hospůdka U Pavla, Kvíčerovská pekárna, Kostka – půjčovna koloběžek.
Dále našim technickým službám,
městské policii a Kladskému pomezí
(Branka o.p.s.).

Polický
měsíčník
- ZÁŘÍ
2016 2014 – strana 1
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SO 10. 9. od 18.00 - zahájení kurzu
SO 17. 9. od 18.00
SO 24. 9. od 18.00
SO 1. 10. od 10.00 do 12.30
SO 8. 10. od 18.00 – I. prodloužená
SO 15. 10. od 18.00
SO 22. 10. od 18.00
SO 29. 10. od 18.00
SO 5. 11. od 10.00 do 12.30
SO 12. 11. od 18.00 - II. prodloužená

SO 19. 11. od 10.00 do 12.30
SO 26. 11. od 18.00
NE 4. 12. od 10.00 hod do 12.30
SO 10. 12. od 19.00 do 24.00 - věneček

Vstupné: 40 Kč / lekce, věneček 80 Kč.
Prodej gardenek (350 Kč) v infocentru
Pátek 9. 9. 2016 od 16:30
Vzdělávací místnost Pellyho domů

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Umět se správně a rychle rozhodnout,
jak poskytnout pomoc nebo jak nejstručněji a přesně popsat situaci operátorovi tísňové linky, může vést i k
záchraně lidského života.
Kurz povede společnost iPrvníPomoc
Náchod. Pod vedením profesionálů se
účastníci naučí základy první pomoci.

Délka kurzu: 3,5 - 4 hod. Každý absolvent kurzu získá osvědčení.
Minimální počet účastníků pro konání
kurzu: 8 osob.
Cena kurzu: 390 Kč.
Přihlášky a platba do 6. 9. 2016
v informačním centru.
Od 12. 9. 2016, Sál Pellyho domů

PILATES

Cvičení Pilates je zaměřené na posílení
svalů celého těla, zejména hlubokých
břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna.
Cvičí se v pondělí, ve dvou skupinách:
od 16:15 a od 17:30.
Poplatek 700 Kč zahrnuje celkem
14 lekcí po 60 min.
Přihlášky a platba do 9. 9.
v informačním centru.
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69. POLICKÉ
DIVADELNÍ HRY
Neděle 25. 9. 2016 od 18:00 hod

NULOVÁ GRAVITACE

Taneční centrum Praha - konzervatoř
Celovečerní představení v podání souboru Balet Praha Junior. Originální
kompilace jednoaktových baletů, mapujících hranice současného tanečního
divadla. www.tanecnicentrum.cz
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč děti do 15 let
a senioři
Pátek 30. 9. 2016 od 19:00 hod

HABAĎŮRA (Michael Cooney)

DS J. K. Tyl Meziměstí
Eric Swan žije v domě se svojí manželkou a jedním podnájemníkem. Bohužel
je bez práce a tak se snaží přilepšit si,
kde se jen dá. Jednou zjistí, že štědrý
sociální systém má trhliny. Úředníkům
totiž stačí jen hlásit, že v domě žije i
spousta dalších nájemníků, kteří jsou
velmi nemocní, bez práce a někteří
dokonce právě umřeli. To se poté příspěvky na nájem, léky, jídlo či pohřebné jen sypou. Ovšem tak dlouho se
chodí se džbánem pro vodu, až přijde
kontrola ze sociálky a chce všechny ty
nemocné nájemníky vidět. Ale Eric je
doma sám, jen se svým podnájemníkem. To pak musí na úředníky sehrát
pořádnou HABAĎŮRU...
Premiéra 28. 11. 2015
Režie Irena Kozáková, scéna Jiří Kašpar,
Irena Kozáková. Hrají: Aleš Kučera, Jiří
Žemlička, Zdeněk Mach, Dana Viková,
Jaroslava Chaloupková, Zdeněk Šimek,
Dáša Justová, Veronika Nekvindová,
Jana Smrčková, Luboš Umlauf, Zuzana
Hrušková/alt. Adriana Hrušková. Světla: Martin Gottwald, Zvuk: Jan Kašpar,
Kulisy: Luboš Umlauf, Jiří Kašpar, Martin Gottwald, Nápověda Antonín Zelený
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč
Pátek 7. 10. 2016 od 19:00 hod

VOJNARKA (Alois Jirásek)
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DS Hronov
Drama o 4 dějstvích... Ve vsi žil mladý
čeledín Antonín Havel se svou matkou
a starším bratrem Františkem. Ale i
mladá děvečka Madlenka. Antonín a
Madlenka se do sebe zakoukali, často
spolu na tancovačkách tancovali a jen
měsíček věděl, jak se měli rádi, když
Antonín Madlenku po tancovačkách
vyprovázel. Byli šťastní a těšili se na
společný život. Ale ve vsi žil i starší
bohatý sedlák Josef Vojnar, kterému se
také Madlenka líbila. Rád by ji získal za

ženu. Po velkém přemlouvání a naléhání, hlavně Madleniny matky, která
viděla ve sňatku s bohatým sedlákem
zajištěný život pro dceru i pro sebe,
Madlenka povolila a dala souhlas ke
sňatku s Vojnarem. Zoufalý a nešťastný Antonín nepřenesl její zradu přes
srdce a dal se na vojnu. Madlenka se
vdala za staršího Vojnara, měla s ním
synka Honzíka a posléze ovdověla.
Vojnarův Bratr Jakub se stal Honzíkovi
poručníkem a Madlence rádcem ve
vedení statku. A v té době se po osmi
letech vrátil z vojny Antonín. Přežil
krvavou bitvu u Solferina, vyvázl s
několika zraněními a teď mu nabídli
službu na Vojnarčině statku. Další
osudy postav hry jsou obsahem Jiráskovy Vojnarky. Je to smutná hra s tragickým koncem, ale hra o nešťastné
lásce nemůže skončit jinak.
Premiéra: 19. 2. 2016 v Náchodě
Režie: Ing. Miroslav Houštěk
Hra získala tyto ceny na Divadelní přehlídce v Červeném Kostelci 26. 2. 2016:
Cena za scénu, Cena za režii, Cena za
inscenaci, Herecké ceny: Lucie Peterková, Richard Kašpar, Pavel Zuzek, Přímý
postup do Volyně. Více: http://www.dshronov.cz/products/vojnarka/
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč
Sobota 15. 10. 2016 od 19:00 hod

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY (Marc
Camoletti)

DS Divadlo Broumov
Komedie, ve které je hlavním motivem
mužská a ženská ješitnost. Jak se bránit nevěře svého partnera? Vrátit mu
to? Nebo si vymyslet, že i já mám svého milence? A pokud si váš partner i
toho svého vymyslel, protože je přesvědčen, že i vy jste mu nevěrná, tak
mohou nastat situace, které ve své hře
popsal slavný autor, mistr francouzské
konverzační komedie Marc Camoletti.
Režie: Petr Hlavatý, textová úprava:
Tereza Šafářová
Hrají: Renata Kolářová, Petr Hofman,
Tereza Vodňanská, Václav Malich, Kateřina Vejrostová, Josef Palhoun, Anna
Škodová, Lucie Koubová. Scénárista:
Antonín Miewald, nápověda Hana
Buchtová, Technika: Tomáš Cirkl
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč
Pátek 21. 10. 2016 od 18:00 hod

VÝTEČNÍCI (Pavel Dostál)

ZŠ Police nad Metují
Diváci se mohou těšit na komedii plnou humoru a písniček. Zavzpomínat
na školní léta a společně s velmi mazanými žáky se podívat, jaké lumpárny

provádí učitelům, a jakou zábavu si
vymýšlí o přestávkách. Jednou mají ve
třídě svatbu, jindy zase módní přehlídku. Zkrátka se je na co těšit…
Režie: Karel Šimek / Pavel Dostál,
Úprava: žáci ZŠ Police nad Metují a p.
učitel Šimek, Scéna: žáci ZŠ Police nad
Metují, technika: Kamil Hušek
Hrají: Lukáš Jirásek, Bára Meierová,
Mája Šrůtková, Nikola Zemanová, Kamil Kohl, Katka Brusnická, Claudie
Vidímová, Zuzana Kubínová, Markéta
Entlerová, Veronika Gajdošová, Ondra
Binar. Petra Mašatová, Michal Hrnčíř,
Viktorka Antlová, Anna Steinerová,
Martina Benešová, Pavlína Tomášová,
Jarda Foglar.
Vstupné: 50 Kč / 30 Kč
Pátek 4. 11. 2016 od 19:00 hod

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
(Jeff Baron)

FDA Praha /Městská divadla pražská/
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak
nikdy nesetkali, a navždy změní jejich
život. Rozdělují je dvě generace. Co
začíná jako komedie kontrastu kultur
se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku
osamělosti, předsudků a netolerance.
Jak týdny plynou, vytváří se přátelství,
prověřují se lidské vztahy a odhalují se
tajemství.
Překlad: Benjamin Kuras, Režie: Vladimír Michálek. Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek.
Vstupné: 280 Kč / 250 Kč
ABONENTKY NA 69. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY: 660 Kč/ 550 Kč

PRODEJ VSTUPENEK A ABONENTEK,
REZERVACE
Prodej vstupenek a abonentek, rezervace: od 5. 9. 2016 v informačním
centru. Vstupenky je možné rezervovat max. na 5 pracovních dnů, následně budou vráceny do prodeje. Předprodej na jednotlivá představení končí
vždy den před datem konání akce.
Pokladna Kolárova divadla je otevřena
hodinu před zahájením představení.
Vstupenky je zde nutné vyzvednout
nejpozději 30 minut před představením.

69. Polické divadelní hry se uskuteční s finanční podporou Královéhradeckého kraje.
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BONUSOVÁ KARTA
Pokud ještě nemáte bonusovou PellyKartu, neváhejte.
Více informací získáte v pokladně
divadla, v informačním centru nebo na
www.pellyhodomy.cz

nout nezapomenutelnému snímku.
Nadchne děti i rodiče. I když je samotný příběh velmi přímočarý, film potěší
vizuální nádherou, jednoduchým a
přímým poselstvím a skvěle zvládnutou technickou a řemeslnou stránkou.
(Totalfilm.cz)
Projekce s využitím nové techniky
Kolárova divadla!!!
Vstupné:
60 Kč, držitelé PellyKarty 50 Kč
Prodej vstupenek hodinu před zahájením projekce v pokladně kina.

PŘIPRAVUJEME
NA ŘÍJEN
Úterý 25. 10. 2016 od 18:00 hod
Kolárovo divadlo

AMERICKÝ SEVEROZÁPAD
stát Washington

KINO
Úterý 20. 9. 2016 od 17:30 hod
Kolárovo divadlo

KRÁLOVÉ HOR

Dobrodružný rodinný snímek o přátelství chlapce a orla
Lucas žije se svým tátou v horách.
Jejich vztah není po smrti Lucasovy
matky nejlepší. Aby chlapec utekl napjaté atmosféře doma, utíká do přírody, kde jednoho dne najde malé orlí
mládě vypadlé z hnízda. Ujme se ho a
začne se o něj starat. Pomáhá mu v
tom místní hajný . Mezi orlem a chlapcem vzniká velmi silné pouto. Jednoho
dne ale bude nutné dravce vypustit
zpátky do přírody…
Vidět v kinech kvalitní rodinný film je
opravdu zázrak. To, že vše ve filmu
Králové hor dobře funguje, přitom
opravdu malý zázrak je. Film neobsahuje téměř žádné triky. Točil se
celkem 8 let a záběry zvířat a jejich
výkonů jsou autentické. Většina z
dramatických záběrů orlích lovů
jsou opravdu úchvatnými zážitky,
které mnohdy nejsou k vidění ani v
televizních dokumentech. Tyto momenty jsou do filmu zasazeny citlivě,
nijak z něj netrčí a mají vždy spojitost
s uplynulým nebo návazným dějem.
Mravenčí a několikaletá práce týmu
režiséra Gerarda Olivarese dala vznik-
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S cestovatelem Martinem Loewem se
vydáme z velkoměsta Seattle přes
deštné pralesy NP Olympic k zasněženým štítům severního Kaskádového
pohoří i ke kaňonům mohutných řek v
suchém vnitrozemí. Monumentální
sopky St. Helens, Rainier i Baker.
Bonus: Jak se cestuje s dvouletým
klukem?
Více o M. Loewovi a jeho cestách:
www.promitani.cz
Vstupné: 90 Kč / 60 Kč děti do 15 let

mální trvanlivosti - biodžemy, produkty Kitl (sirupy atd.).

TIP NA VÝLET
KLODZKO

Září je ještě dosti teplým měsícem na
to vyrazit na výlet či za poznáním.
Dnes bychom Vám chtěli dát tip na
pěkný výlet opět do příhraničního
Polska.
Nad centrem města, na Pevnostní hoře
(369 m n m), se tyčí pevnost, která je
hlavním rozpoznávacím objektem
Kladska, a zároveň jednou z nejzajímavějších atrakcí Dolního Slezska.
Pevnost patří k nejcennějším dílům
novověké obranné architektury v Polsku a má jeden z nejlépe zachovaných
obranných systémů ze 17. - 18. století
v Evropě.
Pokud již v Klodzku budete, za zmínku
stojí také podzemní turistická trasa,
kostel sv. Jiří a kostel sv. Vojtěcha,
Muzeum Kladska, radnice či most sv.
Jana, který spojuje staré město
s historickou částí zvanou ostrov Piasek.
Cena vstupného do pevnosti je od 10
do 18 Zl (dle typu prohlídky). Bližší
info
najdete
na
http://www.twierdza.klodzko.pl

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY V PRODEJI

STUDÁNKA 1715 -2015
K výročí 300 let od vzniku poutního
místa v Malých Svatoňovicích – léčivého pramenu, jemuž se od nepaměti
říká Studánka, vznikla stejnojmenná
kniha, jejíž autorem je Petr Bergmann.
Kniha obsahuje historické mapy, fotografie, svaté obrázky a další archiválie.
Cena: 300 Kč

Výrobky se slevou

Nabízíme za zvýhodněnou cenu produkty, u kterých se blíží konec mini-

Provozní doba informačního
centra v ZÁŘÍ:

Pondělí - pátek
9:00 – 17:00
Sobota – neděle, svátky 9:00 – 15:00
Polední přestávka:
11:30 - 12:00

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
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Design: www.biograph.cz

ZVEME VÁS DO NOVÉ SEZÓNY

Až budete číst tyto řádky, tak Polický
symfonický orchestr bude mít čerstvě za sebou už třetí benefiční koncert pro Nadační
fond Hospital Broumov. Pokud jste se 30. 8.
přišli podívat, věříme, že vás zaujala nejen
hudba, ale i umění zpěvu, akrobacie a divadla, které celý večer doprovodilo.
Byli jste zrovna na dovolené? Zveme

vás na lehce podzimní koncert, který vás
zcela jistě zahřeje na duši, a třeba i na těle,
bude-li hlediště zaplněno. Reflektory se
rozsvítí, až na podium divadla Dr. Josefa
Čížka v Náchodě vstoupí 1. října v 18:00
Polický symfonický orchestr. Taktovkou
bude rytmu velet dvorní dáma Věra
Vlčková, kterou na část večera vystřídá

pan Martin Kumžák - leader známého
Moondance Orchestra doprovázejícího pořad ČT1 StarDance …když hvězdy tančí.
Přiveze s sebou i sólistku, která vám svým
šarmem a okouzlujícím projevem dodá
chuť i do podzimu. Dasha svým neuvěřitelným hlasem zkrášlila tóny orchestru už
několikrát. Přijďte, a nenechte si to kouzlo
časného podzimu ujít! Předprodej zahájen. Vstupenky: 180 Kč, 200 Kč, 220 Kč.
Orchestr rád uslyší, zda se jeho
divákům koncerty libí. Máme web,
Facebook, YouTube i email - takže
nám určitě napište na policesymphonyorchestra@gmail.com a řekněte, jakou
hudbu máte rádi, co se vám na nás líbí,
anebo co už raději hrát nemáme. Přízeň
a podporu nám také od 1.října můžete
vyjádřit finančním příspěvkem na webu
www.hithit.com. Zjistíte, že i my máme
365 starostí a potřebujeme vás k našemu
štěstí. Pálí nás nedostatek funkčních stojánků, chybí nám notové řádky a chtěli
bychom nové smyčce, žíně a kalafuny.
Podpořte svůj orchestr a pošleme vám
sladkou odměnu!
Děkujeme za vaši přízeň!

za hráče PSO Petra Šotolová
foto: Lin Šerková
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Úterý 6. září
od 18 hodin

SETKÁNÍ K MODELÁŘSKÉMU
KROUŽKU
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

OTEVÍRACÍ DOBA

Do konce září má Muzeum papírových modelů
otevřeno každý den od 9 do 17 hodin.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
VERNISÁŽ: pátek 2. září od 16 hodin
Zelený domeček nad BB kavárnou

První informativní schůzka ke kroužku v
Muzeu papírových modelů. Setkávat se
budeme jednou týdně v čas a den dle
domluvy na prvním setkání.
Kroužek povede zkušený modelář, děti se
budou věnovat nejen papírové modelařině, ale vyzkouší i další modelářské
techniky, jako je například vytvořit dioráma s terénem. Modely dětí přihlásíme
na Mistroství ČR v papírovém modelářství a dalších celorepublikových soutěží.
Přijďte pro více informací přímo do
muzea! Prohlédněte si tvorbu dětí z
letošního roku. Kroužek je určen dětem
ve věku od 6 do 13 let nebo dle
domluvy. V ceně je veškerý materiál, své
výrobky si děti odnášejí domů.
Fotografie ze setkání můžete nalézt na
webu muzea nebo facebooku.

Cena za pololetí: 350,-Kč.
Cena za celý rok: 500,-Kč.

Příroda s Janou Žuravnyjovou
Program pro 1. a 2 stupeň ZŠ. Jednou
z nejvýraznějších osob českého papírového světa je Jana Žuravnyjová
z Loun. Modely této celoživotní pedagožky a milovníka všeho živého děti
vtáhne do světa rozkvetlých zahrad a
zvířecí říše jako na dlani. Zoo Jany
Žuravnyjové překvapí všechny generace. Děti si po vzoru autorky postaví své
vlastní zvíře a nebude chybět audio i
video zvířecí kvíz dle věku skupiny.

Město
Program je určen pro 1- 3. třídu ZŠ.
Přijďte si do Muzea papírových modelů postavit své vlastní město z papíru,
navrhněte, jakou barvu bude mít fasádu škola nebo hasičská zbrojnice. Na
vytvořeném městě pak vyzkoušíme
jeho vybavenost a obslužnost. Jak se
vůbec dostane do města elektřina,
voda nebo kde se bere v domech teplo?
Při programu děti proberou nejen tyto
otázky.

PROGRAMY
PRO ŠKOLNÍ SKUPINY

Jana Zwikirschová, Ing. Pavel Ježek a
Jiří Horák. První dva jmenovaní jsou
členové fotoklubu v Červeném Kostelci. Shodou okolností vytvořili skupinku
fotících. V Červeném Kostelci uspořádali již tři samostatné výstavy, které
byly velmi úspěšné a setkaly se
s kladnou odezvou veřejnosti. Výstava
potrvá do 16. září.
Pondělí 5. září
od 9 do 17 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE

Každé první pondělí v měsíci, přijďte si
zdarma prohlédnout novinky v místě,
kde papír ožívá! Připravuje-me novou
výstavu, komentujeme expozici a ještě
stále probíhá výstava staveb za Karla
IV.
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Pro nový školní rok jsme připravili
několik nových programů pro školní
skupiny.

Malý sběratel

Program pro 1. stupeň ZŠ seznámí děti
s koníčkem, který spočívá v získávání
specifického druhu předmětů. Děti se
dozvědí, co vše je možné sbírat, jak se
sbírkou začít a jak si ji uspořádat. Na
památku dostanou první sbírkový předmět do své vlastní sbírky a setkají se s
opravdovým, vášnivým sběratelem.

Pozdrav z Police nad Metují
Do muzea papírových modelů školní
skupina zamíří přes naučnou stezku
centrem města – Polický quest.
V muzeu se k nejzajímavějším zastávkám trasy ještě vrátíme. Součástí programu je vytvoření vlastního suvenýru
dle domluvy – malba keramické kachle
s polickou
radnicí,
pohlednice
s motivem Policka, pro nejmenší máme
připravené omalovánky vytvořené
výtvarníkem Jaroslavem Soumarem.
Můj první papírový model
Program pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Setkání
s modelářem, ukázka jeho práce. Děti
se dozví, nejen co tento obor modelářství obnáší, ale vytvoří si svůj vlastní,
mnohdy první papírový model. Program je uzpůsoben věku skupiny.
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Připravujeme Vánoční dílny pro 1 a 2.
stupeň ZŠ i mimo školní kolektivy a
předvánoční setkání s pohádkou pro
školky a 1. – 3. třídu ZŠ.
Cena programu je 40,-Kč osoba,
pedagogický doprovod zdarma.
Základní škola a Mateřská škola
v Polici nad Metují mají na programy snížené vstupné: 25,-Kč

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

SETKÁNÍ

SBĚRATELŮ

POLICKA V roce 1963 bylo v organizaci 103 členů
z velkého okolí. V současnosti tvoří
Sobota 22. 10.
základnu 24 členů a 4 mládežníci.
Od 8 do 13 hodin
Setkání a burza sběratelů pohlednic, Každoročně pořádají soutěž mezi Z. O.
zápalkových nálepek, mincí a dalších Šonov u Broumova a Z. O. Otovice u
Broumova, zúčastňují se i okresních,
sbírkových předmětů.
krajských a celostátních výstav.
VÝSTAVA V ZELENÉM DOMEČKU
Více fotografií najdete na facebooku
muzea.

Připravujeme také výstavu do Zeleného domečku nad BB kavárnu paní
PhMr. Mileně Vávrové z Hradce Králové (narozena 1932 v Náchodě) začala
kreslit po své osmdesátce. Její kresby
barevnými pastely na černých čtvrtkách, jež se mohou řadit k žánru naivního výtvarného umění, jsou osobitými
MODEL CUP POLICE 2016
vzpomínkami na místa, jimiž v životě
Sobota 15. 10.
prošla a jež jí zůstala v paměti. Výstavu
Od 7:30 do 14 hodin
pořádáme ve spolupráci s knihovnou
První mezioborové modelářské souv Broumově.
těžní setkání v Polici nad Metují. Pořádá Modelářský klub Česká Metuje ve
DĚKUJEME!
spolupráci s městem Police nad Metují Děkujeme za pomoc a krásnou prezena Muzeem papírových modelů.
taci chovatelství členům Českého svaSoutěž plastikových, kovových a zu chovatelů v Polici nad Metují na akci
papírových modelů v jednotlivých Den s Toulavým baťohem konaném již
kategoriích dle tématu a věku autora. podruhé poslední červencovou neděli.
Speciální cena o nejlepší automobi- Za organizaci především panu Martinu
Karpfovi.
lový model značky ŠKODA.
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Ve 13 hodin slavnostní vyhodnocení
výsledků soutěže. Bohatý doprovodný
program a prodej modelů a modelářských potřeb.
Soutěž navazuje na tradiční modelářské setkání v Náchodě – Kaden cup,
který v loňském roce modelářský klub
z Náchoda uspořádal naposledy. Věříme, že tradiční regionální soutěž bude
v novém kabátě a novém městě stejně
úspěšná a dá možnost plastikovým,
kovovým i papírovým modelářům
se jednou ročně setkat a ukázat modeZ. O. V Polici nad Metují
ly na domácí půdě.
Organizace je jedna z nejdéle
Přihlásit model do soutěže můžete fungujících organizací v Polici nad
předem prostřednictvím emailu na Metují. Již 86 let se sdružují chovatelé v
info@mpmpm.cz.
této organizaci.
(Nutné napsat jméno a věk soutěžícího, Při zrodu tohoto spolku, který se
název modelu, materiál, ze kterého je nazýval Československý svaz chovatelů
model postaven, soutěžní kategorie hospodářského a drobného zvířectva
byli p. Krtička, p. Holínka, p. Nováček,
bude přidělena)
Více informací najdete na samostat- mlynář Martinec. Z významných
ných plakátech, webu a facebooku osobností Policka byl chovatelem
muzea, nebo na telefonu 777 828 657. králíků bratr Viléma Pellyho.

Den s Toulavým baťohem MPM uspořádalo ve spolupráci s Kladským pomezím – Brankou o.p.s. během dne
probíhaly komentované prohlídky
expozice muzea, připraveno bylo několik stanovišť s úkoly pro děti a odpoledne vystoupil kouzelník. Přes nepříznivé počasí si do muzea našlo cestu
přes 160 lidí, především turistů. O akci
informoval i pořad na České televizi –
Déčko TAMTAM.

Hledáte netradiční místo na
oslavu dětských narozenin?
Oslavte je u nás! Nabízíme zázemí pro
oslavu, prohlídku muzea i tvořivou
dílničku pro děti. Pro více informací
volejte nebo piště na kontakt níže.
Muzeum papírových modelů,
Tyršova 34 1, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910
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Nová terasa 2016

V letošním roce navázala Nová Terasa
na pětiletou tradici Pellyho Terasy. V nových
kulisách (na úplně Nové Terase) vedle Muzea
papírových modelů a ve výstavním prostoru
v Zeleném domečku v létě 2016 představil
spolek Apeiron ve spolupráci s městem Police
nad Metují objemově sice menší projekt, ale o
to s větším soustředěním na kvalitu.
Nová Terasa se otevřela poslední červnový víkend (27. 6.) vernisáží výstavy grafičky Kateřiny Černé „Knihy, texty, grafika“.
Výtvarnice je členkou Sdružení českých
umělců grafiků Hollar. Autorka, která v příštím roce oslaví významné životní jubileum,
se prezentuje hravostí grafického vyjádření,
jež evokuje až dětskou spontaneitu. V Polici
nad Metují ve spolupráci s kurátorkou Alenou
Laufrovou představila výřez své tvorby, který
je spjat s její literární činností. Nabídla převážně grafické listy s mnoha texty, které jsou
stránkami knih K. Černé - autorka si je sama
váže a sama vydává v jednočlenném nakladatelství Grafoman. Po vernisáži na Nové Terase
představily, přednesly a komentovaly literární
dílo Kateřiny Černé Alena Laufrová a členka
činohry Národního divadla Tatiana Medvecká.
Venkovní literární pásmo sledovalo čtyřicet
návštěvníků, kteří se nechali okouzlit slovy
Kateřiny Černé v jedinečném podání skvělého

ženského dua. Jeden z návštěvníků to shrnul
do krátké glosy: „Vernisáž byla skvělá, čtení
bylo skvělé; ale teprve dohromady to mělo
ty ‚správný grády‘. Holky tomu dodaly punc
neopakovatelnosti.“
Další výstavou v rámci Nové Terasy byl
projekt výtvarníka Petra Stibrala „Lesní práce“ (28. 7. - 31. 8.). Pražský sochař se prezentoval unikátním videozáznamem landartového
projektu, který v takto ucelené podobě měl
v Polici nad Metují premiéru. Autor - „básník tvaru a prostoru“, jak zaznělo při vernisáži - dokázal zkombinovat práci s dřevěným
odpadem v lese (roští a větve) s nečekaným
výtvarným projevem. V jeho podání uprostřed
Šumavských lesů doslova levituje hromada
roští, smrkové terče nebo ohromné kruhy z
větví (jedenáct metrů v průměru). Víc jak tři
desítky návštěvníků vernisáže s úžasem sledovali věci, které se příčily lidské zkušenosti.
Petr Stibral s lehkým úsměvem představil les
v podobě místa plného tajemství a nečekaných
setkání.
Šest desítek posluchačů si našlo cestu na
Novou Terasu v sobotu 30. července. Polovina
prázdnin se nesla v tónech brněnských písničkářů Ivo Cicvárka a Pavla Čadka. Zatímco
Ivo Cicvárek dokázal, že jeho finálová účast
v „Andělech“ za CD „Velký svět“ nebyla

Vyšla obsáhlá kniha o Hlavňově, Hvězdě
a Broumovských stěnách

Po třech letech práce spatřila na
konci letošního května světlo světa tří set
stránková monografie Hlavňov – vesnice
pod Hvězdou. Publikace se věnuje nejen
samotné obci, ale i Hvězdě a Broumovským
stěnám, samozřejmě zejména té jejich části,
která leží na hlavňovském území.
Editor Michal Bureš a iniciátor celého
podniku hlavňovský rodák a emeritní ředitel
broumovského gymnázia František Janeček
soustředili početný a zdatný autorský tým.
V úvodní kapitole líčí neživou přírodu
Hlavňova a Stěn broumovský geomorfolog
a speleolog Jiří Kopecký, který je rovněž
autorem pozoruhodného příspěvku o
nestarším turistickém značení v oblasti.
Živou přírodu přibližují pracovníci CHKO
Broumovsko Petr Köppl a Jiří Spíšek. O
dějinách obce z nejrůznějších hledisek
pojednávají pracovníci náchodského muzea
a archivu Jan Tůma, Jaroslav Čáp, Václav
Sádlo a Lydia Baštecká i další autoři.
Hlavňovu a Hvězdě v krásné literatuře se
věnuje Jan Meier z broumovské knihovny,
Vladimír Waage, pracovník Národního
archivu v Praze, píše o obrazu Stěn
v Hesseliově urbáři a o zdejších kamenných
cestách.
Nechybějí ani pojednání o zemědělství
a řemeslech, spolkovém a kulturním životě,
významných osobnostech Hlavňova či o
místních hostincích. Připomenuta je také
turistika a chataření v Broumovských
stěnách a další zajímavosti. Publikaci
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016

doplňuje vložená mapa a DVD, na kterém
je, mimo jiné, krátký film o obci.
Hlavňov – vesnice pod Hvězdou je po
Žďáru nad Metují druhou velkou knihou o
malé obci, u jejíhož zrodu stál učitel Michal
Bureš. V obou případech se jedná o místa,
v jejichž katastrech leží tak pozoruhodné
lokality, jako je Ostaš či Vlčinec u Žďáru a
Hvězda a Broumovské Stěny u Hlavňova.
Obě publikace tak překračují význam
svých obcí a jsou přínosné a zajímavé i pro
čtenáře ze širšího okolí, a také pro zájemce
o jednotlivé obory, kterým se knihy věnují.
(mei)

náhodná a svojí hudbou a lyrickými texty doslova hladil polické stmívání; Pavel Čadek
předvedl v kombinaci violoncella a zpěvu,
že i to, co se může zdát jako těžko spojitelné, má své nečekané kouzlo. Nakonec přidal
i vzpomínku na Polici nad Metují, když řekl:
„Netušil jsem, kde je Police nad Metují, ale
jméno města jsem znal. Protože jsem se jako
žáček brněnské ZUŠ účastnil hudebních soutěží a vítězové byli téměř vždy pouze ze dvou
škol: Hudební škola Hlavního města Prahy a
ZUŠ Police nad Metují“. Koncert nakonec trval téměř dvě hodiny a končil ve vlahém nočním čase.
Celkem na Novou Terasu (i s návštěvností
výstav) přišlo 450 lidí.
Patronkou Nové Terasy byla starostka
města Ida Jenková.
Novou Terasu podpořili: město Police
nad Metují, Muzeum papírových modelů,
ZUŠ Police nad Metují, Květinářství U Petry,
Zelenina Suchomel, Vinotéka Sodomková,
Karel a Jana Křepelkovi - Restaurace
Sokolovna, Martin Cibulka - Kapitol a. s., BB
Kavárna, Pizzeria Janeba, SDH Velká Ledhuje
a Planeta ryb.
Patronem spolku Apeiron je filosof Radim
Kočandrle.
Apeiron z. s.

Šikovné ruce pro hospic
2016 aneb lidé lidem

Oblastní charita Červený Kostelec vás srdečně zve k účasti do 11. ročníku soutěže o
nejnápaditější vlastnoruční výrobek. Pojďte
vyrobit něco hezkého a současně pomoci nemocným v Hospici Anežky České, budete vítáni! Výrobky je možné zaslat poštou či doručit
osobně na adresu Manželů Burdychových
245, PSČ: 549 41 Červený Kostelec a to do
do 23. září 2016. Moc se na Vaše výrobky těšíme a vy se zase můžete těšit na pěkné ceny.
Podrobnosti najdete na www.hospic.cz
Eva Wagenknechtová
Hospic Anežky České, Červený Kostelec

Září v broumovském klášteře:
burčák, trhy a HRA-NIC-e

Bohaté kulturní, vzdělávací i společenské
aktivity nabídne v září broumovský benediktinský klášter. V pátek 2. září pokračují Noční
prohlídky kláštera, v sobotu 3. září se přidávají
Opatské prohlídky, které návštěvníky zavedou do míst běžně nepřístupných: do Opatské
galerie, pracovny a k výstavě Poklady z depozitářů. V sobotu 3. září v 18 hodin bude zakončen letní festival Za poklady Broumovska,
koncertem v klášterním kostele sv. Vojtěcha.
Ve středu 7. září v 19 hodin startuje poprázdninové hudební Artcafé, koncertem šansonovo-swingového dua Viktorie Dugranpere
a František Tomášek. Pro zájemce jsou také
připraveny semináře Komunikačních dovedností a Time managementu. Oblíbenou akcí je

Broumovské vinobraní, které bude v sobotu
10. září lákat do areálu kláštera na moravský
burčák a lidovou muziku. Ve čtvrtek 15. září
startuje po prázdninové pauze také broumovské ScienceCafé přednáškou Jiřího Rejla
Netopýři Broumovska. V sobotu 17. září se
v areálu kláštera uskuteční tradiční Podzimní
trh s bohatou nabídkou regionálních produktů
a občerstvením. Neděle 25. září pak bude patřit další repríze oblíbené divadelní inscenace
HRA-NIC-e. Více informací o akcích najdete
na www.klasterbroumov.cz nebo na facebookovém profilu kláštera.
Kateřina Ostradecká

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
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Dokumentární film
Martina Hrnčíře

Jana a Karel Křepelkovi ve spolupráci se spolkem Apeiron Vás zvou
na promítání dokumentárního filmu
„Claviq“, polického režiséra Martina
Hrnčíře. Film uvidíte v restauraci
Sokolovna v sobotu 17. září od 20.00
hodin. Po skončení filmu proběhne debata s autorem. Vstupné dobrovolné.

POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl
ve spolupráci s obcí Suchý Důl
pořádá tradiční Suchodolské posvícení
TRUTNOV
11. ZÁŘÍ OD 8:30 HOD.

Program:
24. 9. 2016 10.00 hod
20.00 hod
25. 9. 2016 14.00 hod
26. 9. 2016 9.00 hod

Oslavte s námi
regionální Den železnice
a 145 let od založení
trutnovského depa!
Čeká na vás pestrý
program plný historie
i současnosti železnice
a zábavy.

Soutěž požárních družstev o putovní Svatováclavský pohár
Tradiční posvícenská zábava v kulturním domě v Suchém Dole;
hudba Bez-Obav,
5. ročník traktoriády pod bubnem
Tradiční průvod od základní školy se mší svatou v kapli Panny
Marie Lurdské Krojovaná dechová hudba
Svárovanka ze Strážnice – kapelník Tomáš Hanák

www.denzeleznice.cz

Akce se koná za každého počasí, areál na hřišti bude zastřešen.
Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v kulturním domě v Suchém Dole
Všichni jste srdečně zváni.

GARDENPARTY 2016

Generální partner:
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Velectění vašnostové, milé dámy.
Zasílám co nejuctivější pozvání na naší přeukrutně slavnou a do daleka vyhlášenou
Gárden party, kterou ani
letos nemůžeme opomenout. Sejdeme se v sobotu
24. 9. 2016 dvě hodiny po
poledni na Polickém rynku, již po šestadvacáté.
Slavnostní shromáždění se
poté odebere špacírem ku
restaurantu Hvězda, kdež
veseliti se bude až do ranního kuropění.
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Na brzké shledání se
jménem celé famílie těší.
Maxmilián Katschner v.r.
(Roman Steiner)
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POHLEDY DO HISTORIE

Slavní čeští vynálezci a jejich objevy - 9. část
Gregor Johann Mendel

byl přírodovědec, zakladatel genetiky
a objevitel základních zákonů dědičnosti.
Narodil se 20. července 1822 v rodině německy mluvících drobných zemědělců v
Hynčicích ve Slezsku (dnes součást obce
Vražné v okrese Nový Jičín). Jeho mateřským
jazykem byla němčina, jeho práce nejsou proto psány v češtině.
Po absolvování základní školy v Hynčicích
navštěvoval mladý Johann piaristickou školu
v Lipníku nad Bečvou. Středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na gymnáziu
v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na
Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci.
Během studia se Mendel živil převážně kondicemi. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil do semináře. V roce 1843 přišel
do augustinianského kláštera sv. Tomáše na
Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor. Ve
svých 28 letech se jako suplent (řečtiny, latiny,
němčiny a matematiky) gymnázia ve Znojmě
přihlásil k učitelským zkouškám z přírodopisu

a fyziky na univerzitě ve Vídni.
U zkoušek celkově neuspěl, paradoxně díky neúspěchu v přírodopisu. V letech 1851–1853
studoval Mendel matematiku,
fyziku, chemii,botaniku, zoologii a paleontologii. V roce 1853
ukončil studium na univerzitě ve
Vídni, aniž by se mu z důvodu
náhlé těžké nemoci podařilo složit profesorské zkoušky. Krátce
pak ještě učil jako suplent přírodopisu a fyziky na 1. německé
reálce v Jánské ulici v Brně, a
to až do svého zvolení za opata augustiniánského kláštera
na Starém Brně r. 1868. V této
funkci představoval významnou
osobnost Brna a Moravy v tehdejším císařství
rakousko-uherském.
Během studií se velmi zajímal o fyziku,
matematiku a meteorologii. Díky
důkladnému studiu těchto věd si
uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro vysvětlování
přírodních dějů. Zřejmě v letech
1854- 1856 Mendel zahájil své
experimenty s křížením rostlin
(s hrachem, fazolem obecným,
jestřábníkem, pcháčem, kukuřici, nocenku či knotovku.). Tyto
pokusy ho přivedli k objevu
základních zákonů dědičnosti.
Později byla jeho experimentální data mnohokrát prověřována,
protože se mnoha kritikům zdála
až příliš přesná. Mendelův přínos pro biologii
byl rozpoznán až po jeho smrti, začátkem 20.
století jako jeden z prvních použil ve své práci
biostatistické metody.
V roce 1883 Mendel vážně onemocněl a
dne 6. ledna 1884 zemřel v klášteře a je pochován na brněnském ústředním hřbitově ve

O suchodolské přehradě

17. – 24. listopadu 1958 byly prováděny
hloubkové sondy geologického podloží uvažované malé vodní nádrže v údolí za mlýnem
v Ochozi. Přehrada o hloubce 7 metrů a objemu
300.000 m3 měla zásobovat užitkovou vodou
provozovny barevny národního podniku Veba.
Spotřeba průmyslové vody v barevně n. p.
Veba v Polici nad Metují se kdysi z velké části
kryla i odběrem z potoka Ledhujky, jehož odbočka potrubí do továrny se nacházela u dnešní
tiskárny Matěna (kdysi vzorkovacího střediska
Veby). Využívání Ledhujky bylo natolik intenzivní, že během pracovního týdne bylo smrduté koryto potoka, který hrál barvami, které byly
zrovna použity k barvení, za Policí v mezihorním
údolí téměř suché a pouze o víkendu jinak mrtvé
řečiště se z nejhoršího takzvaně „proplachovalo“.
Průtok Ledhujky však během roku velmi kolísal,
zvláště v suchých letních měsících jeho kapacita nepostačovala a tak se v listopadu roku 1958
začaly provádět hloubkové sondy geologického
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podloží za mlýnem v Ochozi. Zde měla být vybudovaná malá vodní nádrž o hloubce 7 metrů,
sloužící jako vyrovnávací zásobník, doplňující
průtok při nedostatku vody v potoce. Po průzkumu podloží celá záležitost zase utichla, jen občas
se tu a tam proslechlo, že k realizaci přehrady má
dojít až v 6. pětiletce, tedy v letech 1976-1980.
To bylo však ticho před bouří. Dne 12. ledna
roku 1972 se konala na ONV v Náchodě porada
předsedů národních výborů, kteří zde byli seznámeni s nejnovějším územním rozhodnutím ONV.
Soudruh ing. Cingroš zde oznámil, že na Policku
se do seznamu venkovských sídlišť trvalého významu pro příště zařazují pouze obce Bezděkov,
Machov a Žďár a mezi sídliště kategorizované
jako „ostatní“ je mimo jiné začleněn i Suchý
Důl se Slavným. Do roku 1980 se ze Suchého
Dolu měla stát oblast s letní pobytovou rekreací
se zaměřením na vodní sporty (!) – což v důsledku znamenalo, že kdysi uvažovaná přehrada se
znovu dostala na přetřes. Soudruzi po dokončené

společné hrobce augustiniánů. Rekviem dirigoval Leoš Janáček, kterého na studiích podporoval klášter augustiniánů.

Rodný dům J. G. Mendela je od roku 1958
kulturní památkou ČR. Po J. G. Mendelovi se
také (k r. 2016) jmenuje pár vlaků kategorie
expres společnosti České dráhy jezdící v trase
Praha -Pardubice - Brno a zpět.
František Janeček

výstavbě suchodolské vodní nádrže doporučovali vybudovat autokempink se 60 lůžky, dále zde
mělo být 30 objektů individuálních rekreačních
chat, počítalo se s úpravami pláží a vhodným
ozeleněním okolí. Ještě ten rok však oznámil ing.
Kaňka z Vodního hospodářství Hradec Králové,
že pro vysoké investiční náklady se žádná přehrada budovat nebude.
Po dva roky byl zase klid, ovšem projektantům taková příležitost nedala spát. Dne 18. ledna 1974 se na ONV Náchod konala další porada, kde ing. Marčík z Centroprojektu předestřel
předsedům MNV hned tři varianty vodního díla,
které mělo stát na potoce Ledhujka. První největší varianta počítala s přehradní hrází hned za polickou plovárnou, v úrovni statku Ducháčových
na Pohoři. Výška hladiny by činila 40 metrů,
rozloha vodní plochy 55 hektarů a objem akumulované vody 800.000 m3. Pod hladinou by
zmizel „Stračí ocas“, samota Ochoz, celé tři
čtvrtiny obce Suchý Důl, byla by zatopená celá
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„Rovinka“, silniční komunikace se Slavným by
byla zcela přerušena, takže by bylo nutné vybudovat novou silnici ze Slavného do Hlavňova
v délce 1,7 km. Rovněž Pohoř by byla zcela odtržena od zbytku vesnice a asi by se stala součástí
Police. Podle kategorizace sídlišť vhodných pro
rekreaci by se stal Slavný tzv. „rekreační vesnicí“, rovněž obec Hlavňov se počítala mezi sídliště s rekreačním významem.
Druhá „menší“ varianta počítala s hrází
v úrovni Čechových. Hladina by dosahovala
k silnici, počítalo se s asanací 30 domků, hladina
by dosahovala zhruba k suchodolskému hostinci.
Objem vodní nádrže by činil 200.000 m3. Třetí
„nejmenší“ varianta o kapacitě 173.000 m3 počítala s přehradní hrází v Ochozi za Cermanovými,
hladina by dosahovala asi 25 m za dolní kapličku,

která by byla prakticky nedostupná. Tato varianta
by zatopila pouze ochozské louky. Leč nakonec
k realizaci této megalomanské stavby nakonec
nedošlo a vše poznenáhlu utichlo. Důvodů bylo
zřejmě víc – největší asi nedostatek finančních
prostředků na tak pochybný projekt. Dále: podloží vodní nádrže se nakonec ukázalo jako nevhodné pro svou propustnost. Použít vodárenskou
nádrž jako zdroj pitné vody (o čemž se rovněž
uvažovalo) se projevilo neúčelné protože v té
době probíhaly zkoušky vydatnosti podzemních
pramenů pitné vody v Polické křídové pánvi a
ukázalo se, že je výhodnější použít tento zdroj.
Objem vody protékající Ledhujkou se pro potřeby n. p. Veba ukazoval jako málo dostatečný,
uvažovalo se proto s přívodem z řeky Metuje,
což se, byť s velkým zpožděním, realizovalo

v roce 1989 spolu s čističkou odpadních vod (kdy
také definitivně skončil odběr vody z Ledhujky,
do které se pomalu zase vrátil život). Celkově
malý objem vody, tekoucí Ledhujkou by zřejmě
přehradu nepořídil vůbec naplnit. A kdyby přece
jen zázračně naplnil, nestačil by ani doplnit letní
odpar vody z obrovské vodní plochy.
Nakonec je třeba zmínit, že s podobným vodním dílem se uvažovalo na řece Metuji. Přehrada,
vybudovaná v maršovském údolí, měla zatopit
celý Maršov a snad i část České Metuje. Zde, na
rozdíl od Suchého Dolu, se čas od času projevuje
snaha celý projekt znovu oprášit a realizovat.

(Miroslav Pichl a Zdeněk Teiner)
P.S.: Z materiálů věnovaných Miroslavem
Pichlem vybral František Janeček. O připravované nádrži Vlčinec bude v PM někdy příště.

KALENDÁRIUM - Významná výročí narození a úmrtí slavných
hudebních osobností v září
Vzpomínáme:

Antonín Dvořák

Nového světa. Složil mnoho náboženských
skladeb, instrumentálních skladeb a koncertů,
10 oper (nejznámější jsou Rusalka, Jakobín,
Čert a Káča, Dimitrij a Armida). Dvořák byl
též vynikající pedagog - kromě vlastního geniálního skladatelského díla po sobě zanechal české hudbě i generaci skvělých žáků
(J.Suk, V.Novák, O.Nedbal). Zemřel v Praze
na mozkovou mrtvici 1. května 1904. Je pohřben na vyšehradském hřbitově. Zajímavostí
je, že první skladba, která zazněla po přistání amerických kosmonautů na Měsíci, byla
Dvořákova Novosvětská symfonie.

let. Písničky Voskovce a Wericha, ke kterým
skládal hudbu, se hrají dodnes. A kdo by neznal jeho bravurní, leč improvizačně náročný Bugatti step? Komponoval však i skladby
koncertního a symfonického orchestru ovlivněné jazzem. Zemřel v New Yorku v emigraci
(†1. ledna 1942).

George Gershwin

Jaroslav Ježek

8. září 1841 narodil se v Nelahozevsi
Antonín Dvořák, jeden z nejvýznamnějších
hudebních skladatelů všech dob. Pocházel z
chudé rodiny vesnického řezníka a hospodského. Už v dětství hrál na housle a varhany
a jako nejstarší syn měl převzít otcovu živnost. První hudební zkušenosti získával od
vesnických kantorů a varhaníků v okolí rodné
Nelahozevsi. Až v roce 1857 odešel do Prahy
na varhanickou školu. Probíjel se těžce, nejprve jako violista v soukromém orchestru,
pak jedenáct let v orchestru Prozatimního
divadla a tři roky zastával místo varhaníka
u Sv. Vojtěcha. V letech 1875-1879 pobíral
státní stipendium, které mu umožnilo věnovat
se převážně hudební tvorbě. Zkomponoval
Moravské dvojzpěvy a Slovanské tance, které mu přinesly světové uznání. Po dvouletém
působení na pražské konzervatoři odjel v létě
roku 1892 do New Yorku, kde se stal ředitelem
konzervatoře a kde působil tři roky. Jeho hudba je velmi oblíbena v Anglii (8. Symfonie,
Anglická). V USA vznikla symfonie Z
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25. září 1906 se jako dítě chudého krejčího
ze Žižkova narodil hudební skladatel Jaroslav
Ježek. Od narození trpěl těžkou zrakovou vadou a vyrůstal v slepeckém internátu. Byl přijat na studium kompozice na pražské konzervatoři. Svůj veliký improvizační talent naplno
využil, když v roce 1928 začal vystupovat
v Osvobozeném divadle jako doprovázející klavírista a improvizátor. Zde začala jeho
slavná éra skladatele a dirigenta, trvající deset

26. září 1899 se narodil v Brooklynu, v
New Yorku George Gershwin, slavný skladatel klasické, muzikálové i populární hudby
a talentovaný pianista. Pocházel ze židovské rodiny, jeho rodiče přišli do Ameriky z
Petrohradu sedm let před jeho narozením.
Jako hudebník byl Gershwin samouk. Jeho
velikou školou bylo přehrávání šlágrů zákazníkům v obchodě s hudebninami. Záhy skládal svoje vlastní písničky pro revue. Mnohé z
nich se hrají dodnes (Somebody Loves me).
Jeho nejhranější koncertní skladba Rhapsody
in Blue vznikla na objednávku dirigenta Paula
Whitemana a byla nadšeně přijata publikem.
Vrcholem Gershwinovy tvorby je jeho lidová
opera Porgy and Bess (byla nahraná, snad nejznámější je v podání Luise Armstronga a Elly
Fitzgeraldové). Tohoto úspěchu se Gershwin
nedožil. Předčasně zemřel ve věku 39. let po
nezdařené operaci mozkového nádoru (11.
července 1937 v Los Angeles).
František Janeček
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„Nešťastná žena, která promluví dnes na kněze.“

Sigismund Bouška a (jeho?) ženy

Říká se, že náhoda pomáhá připraveným.
Nevím, zda jsem byl připravený, ale náhoda,
která mě „postihla“ letos na jaře, mi připravila pěkných pár hodin práce, a přispěla také do
neformálního seriálu Polického měsíčníku o literárních dotycích Policka, i když v tomto případě
se nejedná o dotyk literární, jako spíš o dotyk
zajímavé, nejen literární osobnosti.
Na jaře jsem se hlouběji ponořil do poznávání života i díla spisovatele Sigismunda Boušky
(1867–1942). (Pro ty, kteří ho neznají, jen připomenu, že to byl benediktinský kněz, který pocházel z Příbrami, do řádu vstoupil v Břevnově, ale
v podstatě celý život působil v našem kraji – v
Machově, Polici, Broumově, Bezděkově. Byl literátem, překladatelem, výtvarníkem, teoretikem
a sběratelem umění, velmi společenským, svébytným, ale také rozporuplným a zřejmě celoživotně zklamaným člověkem.) Zároveň jsem se
v té době připravoval na besedu se spisovatelem
Vladimírem Poštulkou v broumovské knihovně.
Vedle sebe jsem měl dvě kupičky tiskovin, na
jedné knihy Bouškovy a o něm, na druhé knížky
Vladimíra Poštulky.
V časném ránu den před besedou jsem zalistoval Poštulkovým románem Hřbitovní kvítí na
smetaně a náhodně jsem knihu otevřel v místě,
kde pojednává o přepestrém erotickém životě
básníka S. K. Neumanna a také o milencích jeho
manželky. Náhle jsem – na dosah Bouškovy hromádky – s překvapením četl, že mezi ně patřil
také Sigismund Bouška. Hned jsem v knihovně
vyhledal paměti oné ženy – a hle: Bouškovi tam
věnovala celou kapitolu! Přiznám se, že poněkud
bulvární téma mě zaujalo a já jsem, vedle obrazu Broumovska a Policka v Bouškově literárním
díle, začal sledovat i ženskou stopu v jeho životě.
Nebylo to nic nesnadného. Vlažným vztahem
k celibátu, proti němuž v modernistickém hnutí
bojoval, byl kněz Bouška znám a jistě i to bylo,
mimo jiné, příčinou, proč svůj řádový život trávil
v nepřízni nadřízených.
Manželka S. K. Neumanna Božena (18821967) se s Bouškou seznámila při výstavě japonských dřevorytů v Brně v roce 1913. Bouška
poté přijel k Neumannům do Bílovic na oběd a
ze setkání se rozvinula korespondence, zprvu
přiznaná, později tajná a vášnivá („byly to písně
lásky,“ vzpomíná žena), již se žárlivý Neumann

marně snažil zarazit. Intimní chvíle však Božena
Neumannová ve své knize popírá; na setkání,
k němuž ji Bouška zval do České Třebové,
podle jejích slov neodjela. Pozoruhodné je, že
jejich vztah se rozvíjel v době, kdy kněz Bouška
dlouhodobě pobýval v broumovském klášteře.
Na jaře 1916 Boušku v bezděkovské faře,
kde po celou první světovou válku působil, navštívil malíř Josef Váchal. Ve svých pamětech
uvádí, že ho tam uvítala „Bouškova slečna Anie
Leierová a Bouškova sestra.“. O několik týdnů
později měl Váchal schůzku se svými známými v metujském Pekle. S Bouškou tam na něho
čekala i Anie. A když jel na podzim Bouška za
Váchalem do Prahy, Váchal k tomu poznamenal, že „jeho zájezd do Prahy dál se vždy jen na
přání Linly (Anie – pozn JM), která plnila srdce
Bouškovo stejně mocně, jako dovedla prázdniti
jeho kapsu“.
Mezi řádky Bouškovy korespondence s moravským knězem Karlem Dostálem-Lutinovem
se o Anie Leierové dozvídáme víc. Byla o osmnáct let mladší než Bouška a pocházela zřejmě
z Broumova, alespoň se tam načas uchýlila k tatínkovi na zotavení po své nemoci.
Zlé časy na bezděkovské faře nastaly, když
se koncem roku 1917 Bouškova sestra rozhodla vrátit do rodné Příbrami. „Naše Anie pláče,
myslí, že musí pryč, a takové já mám poměry ve
vlastním domě,“ píše Bouška Dostálovi. „Slečna
Anie by snad na čas domácnost sama zastala …
Anie Tě jistě neopustí. Vždyť by na světě nenašla
přítele lepšího,“ odpovídá vzápětí Dostál.
Za pár týdnů však přišla nemoc, na které
se jistě podílelo i prožité trápení a vyčerpání:
„Anie mi stůně, kašle neustále a pořád víc a víc.
Dělám, co mohu, a nelepší se to…. Pořádek mám
teď vzorný a zase takovéhle trápení “ Začátkem
roku 1919 bylo ještě hůř: „Anie byla dvakrát na
smrt nemocna. Nejprve tzv. chřipka, vlastně otrava plic. Šest neděl mezi životem a smrtí… Lékař
radí jiné klima, jiný, teplejší vzduch, žádný vichr,
u nás je neustále vítr celý rok. … Mně je těžko.
Nemám ji kam poslat. … Bývá moc těžkomyslná.
Při svých 23 letech je dítětem čtrnáctiletým, jak
je dětinskou. Vše ji udivuje a těší jako malé dítě.“
Bouškovy řádky svědčí o oboustranně láskyplném a starostlivém vztahu.
Bezděkovskou faru Bouška opustil v roce

1924, kdy ho řád odeslal do Orlové, a krátce poté
se opět ocitl v broumovském klášteře. Z jeho
dopisů „slečna Anie“ zmizela. Zmizela i z jeho
života?
V důvěrné – a někdy i pořádně jiskřivé – korespondenci s novojičínským a později prostějovským farářem Dostálem se však dočítáme o
dalších ženách. Jejich společnou přítelkyní byla
vzdělaná přerovská učitelka Anna Kalmanová
(1868-1920), již oba nazývali Calma. V dopisech
se její jméno zjevuje mnohokrát. V roce 1902 napsal Bouška Dostálovi: „Co osobního bylo mezi
námi, to víš snad jako já. Miloval jsi Calmu a
Calma se zamilovala do mne. Já tomu nedal příčinu, ani jsem se o to nesnažil.“
Zajímavá slova stojí i v dopise Dostálově
asistence v redakci časopisu Nový život, katolické spisovatelce Marii Kavánové. Bouška se
dozvěděl, že slečnu Kavánovou před ním kdosi
varoval. „Velectěná slečno, nevím, oč se jedná,
jen to cítím: hnus a ošklivost nad touto podlostí.
Bezpochyby si ti lidé myslí, že my dva se známe
a snad dokonce milujeme, jako dva milenci! …
Vždyť my se neznáme vůbec, já vaši podobenku ani nikdy neviděl, znám Vaše práce tištěné a
ostatek je mi lhostejná věc … ale odkud tyhle
podlé pomluvy a potupy?“
O pomluvách Bouška jistě věděl své. Dotkl
se jich i v autobiografické polické povídce Pan
Velebný z cyklu Děti. Vraťme se však ke slovům Boženy Neumannové a dojmu, jaký na ni
Sigismund Bouška udělal na výstavě v Brně
a poté při návštěvě Bílovic: „…nyní vyšel i
Bouška, obklopen skupinou krásných ženských
strašidel, zpitých slovy okouzlujícího kněze a
vzdutých myšlénkami na dobrodružství s člověkem tísněným v řádovém hábitu.“ „Z vlaku vystoupil Bouška, vysoký a krásný jako bůh, s velikou kyticí růží, kterou mi vtiskl do náruče. Šli
jsme mlčky, ale já viděla, jak lidé vykulovali oči a
jak se každý otáčel v údivu, že si k nám přivádím
tak vznešeného kněze.“
Jaký div, že se ženy působivému, společenskému muži, nejen knězi, ale i umělci, nevyhýbaly. Vždyť zakázané ovoce bylo vždycky nejsladší. A není ani divu, že on si v jednom z dopisů
povzdechl: „Nešťastná žena, která promluví dnes
na kněze.“

Jan Meier

Unikátní mobilní aplikace o prusko-rakouské válce vznikla na Českoskalicku
Centrum rozvoje Česká Skalice se prostřednictvím Regionálního informačního centra, které
provozuje, rozhodlo přispět k oživení 150 let staré historie. Česká Skalice byla, stejně jako mnohá
další města především v Královéhradeckém kraji, zasažena prusko-rakouskou válkou. Letošní
kulaté výročí je vhodnou příležitostí, jak si tuto
nepříliš známou, ale přesto velmi významnou
událost připomenout.
V Regionálním informačním centru v České
Skalici proto ve spolupráci s Komitétem pro
udržování památek z války roku 1866 a dalšími
odborníky na toto téma připravili mobilní aplikaci, která mapuje místa spojená s bitvou u České
Skalice. Aplikace je však vytvořena tak, aby se
postupně mohla přidávat další města, respektive
bojiště.
„Aplikace je důležitým počinem, aby téma
prusko-rakouské války po uplynutí letošních
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výročních vzpomínkových akcí znovu nezapadlo,“ uvedl Jiří Kmoníček, ředitel Centra rozvoje Česká Skalice. „Prostřednictvím aplikace
chceme návštěvníkům našeho regionu nabídnout
alternativu k tradičně navštěvovaným turistickým cílům a umožnit jim trochu jiný pohled do
historie. Místo obecných faktů ukazujeme konkrétní příběhy konkrétních lidí, míst,“ doplnila
Radka Jansová z Regionálního informačního
centra.
Mobilní aplikace s názvem Válka 1866 je
dostupná pro telefony na platformách Android
a iOs a je průběžně doplňována o nová místa a
zajímavosti.
„Na aplikaci stále pracujeme, přidáváme
nová místa a během práce v terénu vytipováváme
další. Stejně tak se snažíme rozšiřovat i funkce
aplikace,“ shrnula aktuální stav Jansová.
Díky vysoké propracovanosti je možné

aplikaci využít, i když se zrovna nepohybujete
po Českoskalicku. Bohatá textová i obrazová
dokumentace umožní uživatelům prožít příběhy
vojáků či celých jednotek i z pohodlí domova.
„Děkujeme všem, kteří nám s tvorbou aplikace pomáhají, jmenovitě technickému referentovi pro českoskalické bojiště, panu Tomáši
Vondryskovi, dále Miroslavu Novosvětskému z
firmy MobileSoft a Štěpánu Šubertovi z firmy
InCube,“ řekl Kmoníček.
Aplikace byla slavnostně představena 28.
června 2016, tedy přesně 150 let po bitvě u České
Skalice. Této události se zúčastnila ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová, jejíž resort,
stejně jako město Česká Skalice, vznik aplikace
finančně podpořil.
V současnosti je aplikace volně ke stažení v
Google Play i App Store.

Radka Jansová, CR Česká Skalice, o.p.s.
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Š KO L ST V Í
Broumovský gymnazista
Ondřej Volák v elitní
evropské desítce

Na Mistrovství Evropy dorostu v orientačním běhu (dějištěm polské město Jaroslaw) se
naši dva reprezentanti neztratili. Ondřej Volák
(od září kvinta broumovského gymnázia) vybojoval v kategorii H 16 na klasické trati 8.
místo, ve sprintu byl 29., Jan Rusin (od září
sexta) vybojoval 12. místo ve sprintu. Oba dva
byli členy štafety, která skončila na 8. místě.
Být mezi deseti nejlepšími v Evropě ve sportu,
který dnes dělají stovky tisíc lidí, to je naprosto úžasný výsledek. Blahopřejeme. Ondřej
Volák žije v Polici nad Metují.
Milan Kulhánek

ZUŠ Broumov pro dospělé: kresba a malba
nebo dějiny umění

Již pátým rokem nabízí výtvarný obor
naší základní umělecké školy také studium
pro dospělé nad 18 let. Zájemci o výtvarnou
kulturu si mohou vybrat ze dvou předmětů:
kresby a malby nebo dějin umění. Výuka probíhá skupinově, od září do června, 1 x týdně 2
x 45 minut (tj. 2 vyučovací hodiny) v učebně
výtvarného oboru, který sídlí ve Staré radnici
na Mírovém náměstí, v patře nad Komerční
bankou.
Kresbu a malbu je možné navštěvovat i
více let, kdežto „kurz“ dějin umění je rozvržen do jednoho školního roku (z důvodu příprav studentů na maturitu či přijímací zkoušky
na VŠ) a lze se do něj přihlásit již od 17 let.

Ucelený blok přednášek s kvalitní obrazovou
projekcí zahrnuje vývoj evropského umění
(především architektury a malířství) od antického Řecka až po 20. století. Přednášky jsou
zpracované podle nejnovějších poznatků, takže se v nejednom odlišují od starého, nicméně stále setrvačně užívaného a vyučovaného,
výkladu.
Uzavírka přihlášek do školního roku 2016
- 2017 je 16. září 2016. Veškeré informace
podá Petr Staněk (tel.: 777 34 31 35, mail: manifest@centrum.cz). Těšíme se na váš zájem!
Petr Staněk, učitel
výtvarného oboru ZUŠ Broumov.

Další studium absolventů SŠPTP Velké Poříčí

Průběh prázdninových
rekonstrukcí v SŠPTP
Velké Poříčí

Prázdninové rekonstrukce ve Střední
škole propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí byly naplánovány a zahájeny ještě před
koncem minulého školního roku. Dejme tedy
slovo tomu nejpovolanějšímu, řediteli školy
Mgr. Rudolfu Volhejnovi: „Na období prázdnin jsme si naplánovali rekonstrukci hlavních
chodeb školy a zároveň realizaci nové školní
knihovny. Je třeba konstatovat, že po původní
rekonstrukci objektu v sedmdesátých letech
minulého století vznikly potemnělé chodby
bez denního světla. Dnešní technologie nám
však umožňují tento stav napravit. Po sanaci
zdiva byly zvětšeny nevyhovující světlíky a
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Letošní
maturitní zkoušky jsou už jen
vzpomínkou, ale kam
vedou kroky absolventů maturitních oborů
Střední školy propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí? Někteří se
hned zapojují do pracovního procesu v oblasti polygrafie, počítačové grafiky či designu, mnozí však pokračují v dalším studiu.
Část absolventů využívá možnosti pokračovat
v nástavbovém vzdělávání přímo ve škole ve
Velkém Poříčí, kde se jedná o roční zkrácené
studium oboru Moderní tiskové technologie
nebo oboru Komerční grafika a fotografie.
Z řad absolventů maturitního oboru
Reprodukční grafik pro média a oboru Tiskař
na polygrafických strojích se celkem pět
chystá dále studovat Vyšší odbornou školu
obalové techniky ve Štětí a dva studenti budou navštěvovat nástavbové studium jazyků.

Mezi absolventy maturitního oboru Grafický
design je poměrně vysoký počet budoucích
vysokoškoláků. Většina z nich byla přijata na
svůj vysněný obor, nebo si dokonce měli možnost vybrat z několika vysokých škol, na něž
byli přijati. Velkou chloubou školy je přijetí
jednoho letošního absolventa na Akademii výtvarných umění v Praze, na obor Intermediální
tvorba. Další úspěšný student byl přijat na
obor Restaurátorství kamene Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v
Litomyšli, jedna z absolventek bude studovat
obor Design nábytku na Mendelově univerzitě
v Brně, jiná dokonce na Univerzitě Palackého
v Olomouci angličtinu a japanistiku, další zase
předškolní pedagogiku, několik studentů si
také zvolilo obor Grafická tvorba - multimédia
na Univerzitě Hradec Králové.
Přejme tedy všem absolventům školy
mnoho úspěchů na jejich studijní i profesní
dráze!

poté osazeny moderními skleněnými panely.
Součástí oprav byla i nová elektroinstalace
nejen chodeb, ale i zcela nové knihovny a rovněž příprava pro další kolo rekonstrukcí, při
kterých plánujeme opravy učeben. Na rekonstrukci máme omezenou částku 1,2 mil. Kč.
Proto veškeré vícepráce provádíme vlastními
silami. Výsledek ale rozhodně stojí za to,“ dodává ředitel školy

Jako první v pořadí ovšem nastaly nezbytné, avšak zároveň prašné bourací práce.
Až teprve od poloviny července skončila fáze
bourání a konečně začalo samotné stavění.
Nejprve přišly na řadu zednické práce, pak
osazení zvětšených světlíků moderními skleněnými panely a na závěr osvětlení z LED
panelů a instalace stropních ramp pro bodová
světla. A pak ještě hodně dlouhý a důkladný
úklid. Páteřní chodby hlavní
budovy získají nový a podstatně příjemnější design.
Do chodeb bude pronikat denní světlo a umělé
osvětlení bude mít moderní
charakter. A už 1. září se zrekonstruovanými chodbami
rozlehne první zvonění
nového školního roku…
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační
tvorby
a polygrafie Velké Poříčí www.ssptp.cz
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality...
NA OSTAŠI!

21. června, první letní a také nejdelší den
roku, na nás sice sluníčko otočilo „zadeček“,
to ale naprosto nezměnilo veliké očekávání a radost ze dnešního setkání Senior klubu
Ostaš, které bylo výjezdní! Někdo vyjel na
kole, cyklistky – amatérky naše sportsmenky,
ale my ostatní si pohodlně zasedli do autobusu
u radnice s mezizastávkou na ul. Ostašská. A
účast „VONAKÁ“. Sešlo se nás 61 členů. To
je výborné. Bonus na GÁBLÍČEK u Malíků =
30,- Kč potěšil a JÍDELNÍ LÍSTEK? Srdíčko
zaplesalo. Taková svíčková s 5-ti knedlíky, klasika. Jídlo na jedničku! Malé pivko nás rozproudilo. Atmosféra milá, přátelská a to jsme vůbec

netušili, co za „ŠUŠKANDOU“ výbor skrývá?
Překvapení! Žádné „SLEPIČÍ PRDELKY“, ale
„TAJNŮSKÁŘKY“ mlčely. Pak se to stalo.
Dorazily „ZPÍVÁNKY“ z Machovské Lhoty.
Čupr dámy, čupr páni, parta nadšenců, která rozdává radost hudbou a zpěvem. Písničky lidové,
prosté, národní, ale i ty košilaté. To bylo to pravé ořechové. Zpívalo se z plných plic, protože:
„Jen ve zpěvu, najdeš úlevu“!!!. Po hodince si
ZPÍVÁNKY“ též musely doplnit tolik doporučovaný PITNÝ REŽIM. A potom se pělo dál. Je
moc dobře, že došlo i na TANEČNÍ KREACE,
sice ne ve stylu společenském a „malé večerní“
v BOTASKÁCH, KECKÁCH, SANDÁLECH a
podobném pohodlném obutí. I tak ELEGANCE
a dokonalost sama. Lvi parketu rozhodně

nezklamali. Starosti a prkotiny šly mimo nás a
my si vychutnávali těch milých okamžiků spontánně. To je účelem setkávání přátel, kamarádů.
Nastala doba loučení předně s poděkováním
nejen personálu „U Malíků“, „Zpívánkám“, zamávat a tak plni dojmů jsme se v myslích poklonili Stolové hoře Ostaš, ten máme už přes 10 let
ve svém LOGU. Sem se rádi vracíme.
Na shledanou v září po prázdninách v
Pelláku!
Kde nás najdete:

http://www.meu-police.cz/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rodinné firmě HAUK SE VYDAŘIL

Po třech letech, kdy firma HAUK vybudovala 3 nové haly, 1 opravila a rozšířila výrobu,
se konal opět „Den otevřených dveří“.
Přesně v 10:00 hodin za krásného slunečného počasí v krátkém zahájení seznámil
přítomné ředitel firmy Tomáš Řehoř se zaměřením firmy na výrobu zejména pro ŠKODA
AUTO Kvasiny a Mladá Boleslav. Po něm
vystoupila starostka Police nad Metují Ida
Jenková, která poděkovala firmě, která je největší v Polici za zaměstnanost a spolupráci
s městem a potvrdila vstřícnost města Police
při jejím dalším rozvoji. Poté Josef Hauk popřál přítomným pěkný zážitek a již se
otevřela cesta k prohlídce.
Při příchodu se rozdávali pouťové koláčky a návštěvníci si mohli
prohlédnout vstupní halu s výrobky,
zmodernizovanou lisovnu, svařovnu
s více než 40ti roboty, skladovací
haly, výrobu koberců do zavazadlového prostoru a především nejmodernější „PUR“ linku vyrábějící
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016

roboticky podlahy z papírové voštiny a skelných vláken.
Byl připraven krásný doprovodný program nejen pro děti,
které dostávaly zdarma zmrzlinu a
dárky, ale mohly se aktivně účastnit samotného programu. Dospělí
obdivovali vynikající vystoupení
zpěvačky Petry Janů, která svým
zpěvem nadchla celé obecenstvo.
Většinu návštěvníků zaujala i
relaxační zóna, kde je vysázeno na
ploše 10 000 m2 přes 3000 rostlin.
Je zde řada dřevořezeb zvířat,
8 jamek minigolfu, ruské kuželky,
petangue. Mnoho dospělých i dětí
vyzkoušelo stezku na boso, zbrusu
nový pocitový chodník.
Někteří návštěvníci
uvítali
i klidnější posezení v altánu
s
občerstvením,
získali zde ino rostlinách od

nad Kněžnou.
Při odchodu si každý mohl zakoupit zlevněnou keramiku.
Poděkování patří především pracovníkům
firmy, kteří se na přípravě podíleli a Davidu
Novotnému za organizaci doprovodného
programu.
Dík patří i Klubu historických vozidel,
který pod vedením pana Bernarda přivezl
nejen historická vozidla, ale zajistili kyvadlovou dopravu historickým autobusem z autobusového nádraží do firmy.
Věříme, že 3700 návštěvníků firmy odcházelo spokojeno s pěknými zážitky a velké
poděkování patří i jim, kteří svým vzorným
chováním při prohlídce přispěli ke zdárnému
průběhu celého „Dne otevřených dveří“.
Vedení firmy

formace
odborníka.
V hlavním prostoru u pódia bylo připraveno bohaté
občerstvení od pana Martina
Exnera, provozovatele jídelny
v Pellyho domech.
Velkou pozornost sklidila i výstavka veteránů
„Škodovek“ a zejména předváděcí nová auta Superb, Yeti
a Octavia, které dovezla firma
Matrix z Lipovky u Rychnova
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SKAUTSKÉ OKÉNKO

Letní tábor skautského střediska

Tábor je pro děti od začátku jedno velké
dobrodružství. Objevují bydlení ve stanu, hry,
sportování, vaření, pobyt v přírodě, dva týdny
bez vymožeností moderní doby. Starší a zkušenější pomáhají nováčkům zvyknout si na
táborový život. Právě na skautských táborech
při společných zážitcích vznikají pevná přátelství na celý život.

a dobře hlídali. Každý večer jsme pak otevřeli
jednu schránku, ve které byl popis některé ze
čtvrtí Saturového města. Následující den jsme
se v té čtvrti vzbudili a snažili se odhalit její
tajemství a žít životem lidí, kteří ji kdysi obývali. Byli jsme například v lékařské čtvrti, kde
jsme se zdokonalovali v první pomoci a starší
táborníci si vyzkoušeli, jaké to je být celý den

Davida. V některých čtvrtích byly ukryté znaky potřebné k odemčení svatyně Saturového
města. Dlouho jsme nevěděli, kde je svatyně
ukrytá, prohledávali jsme všechno možné. Až
jsme začali nadzvedávat i stany a pod jedním
ze stanů byla svatyně opravdu ukrytá. K otevření nám chyběl poslední symbol. Expedice
se chýlila ke konci a nám už nezbývalo mnoho
času. Sesedli jsme se u závěrečného ohně, stále ještě bez potřebného
symbolu. Zavítal k nám posel, který nám předal svitky s tajemstvím
Saturového města. Kam obyvatelé
zmizeli, jsme již tedy věděli, ale
jak se dostat do svatyně stále ne.
Jak oheň dohoříval, odhaloval své
tajemství - poslední symbol! Po
jeho získání jsme odemkli svatyni
a v ní nalezli poklad, který jsme si
spravedlivě rozdělili.
Poslání expedice bylo tedy
naplněno. Následující den jsme
začali bourat tábor a vše po sobě
uklízet, tak aby po našem táboření
zbyla zase jen čistá louka a v našich srdcích a hlavách spousta táborových vzpomínek.
Táborové fotky např. na beruskyy.rajce.net

Nechte své děti vyrůst
ve skautském oddíle!

Letos se vypravilo 45 skautů tábořit na
břeh Moravské Sázavy nedaleko Lanškrouna.
Do míst, kde se podle legend kdysi rozkládalo
Saturové město. Začalo tak dvoutýdenní dobrodružství, při kterém se nám podařilo odhalit
tajemství zmizelého města.
Na začátku tábora jsme objevili 8 klíčů, u
kterých byly popisky v Esperantu. Po rychlolekci Esperanta jsme dokázali rozluštit, co je
u klíčů napsáno. Byly tam popisy míst v okolí
tábora, na kterých se ukrývaly zamčené
schránky. Schránky jsme donesli do tábořiště

slepý, nebo třeba jen s jednou rukou. V kuchařské čtvrti jsme museli nejprve získat jídlo,
které jsme si pak upravovali. A neměli jsme se
špatně. Vlčata a světlušky vařili na ohni bramborovou polévku a skauti a skautky připravili
kuřata v tzv. Setonově v hrnci, což je spíš jáma
v zemi než hrnec. Vydali jsme se i do putovní
čtvrti, v rámci které skauti a skautky zdolali
při dvoudenním putování Kralický Sněžník.
Také jsme prozkoumali Retro čtvrť, ve které
jsme hráli hry našich babiček a rodičů a večer
byl retro bál s tombolou a hity např. Michala

Putování skautek ze Sněžky domů
Pět statečných z oddílu skautek se na přelomu července a srpna rozhodlo k putování
z nejvyšší české hory domů. V pátek odpoledne jsme se vypravily pod vrchol Sněžky.
Putování nezačalo úplně šťastně, z radosti,
že už jedeme, jsme málem nepřestoupily
v Teplicích nad Metují a při úprku z vlaku
jsme tam nechaly tašku s pečivem. Naštěstí
byl v Peci pod Sněžkou ještě otevřený obchod
a měli alespoň toastový chléb, který nás zachránil. Po pár hodinách spánku jsme vstávaly, aby nám neutekl východ slunce. Slunce
vycházelo mezi mraky a poskytlo nám nádhernou barevnou podívanou.
Ze Sněžky se naše cesta ubírala na
Pomezní boudy, kde jsme posvačily, poslaly
pohledy domů a vyrazily dál směr Lysečinská
bouda, kde jsme se těšily na polévku k obědu.

22

Slunce nám svítilo na cestu, která rychle ubíhala. Tu jsme si ji zpestřily dováděním na hřišti, tu borůvkou či malinou podél cesty. Jaké
bylo naše překvapení, když jsme zjistily, že
Lysečinská bouda je na prodej a polévku nám
nikdo neuvaří. Naštěstí nás přijali na chatě
Poutník, takže vše dobře dopadlo. Posilněné
a odpočaté jsme se vydaly dál přes Rýchorský
kříž na naše staré tábořiště nedaleko Žacléře.
To bylo ovšem obsazené skauty z Nového
Města a tak jsme se rozhodly přespat v lese
nad táborem. Počasí vypadalo slibně, a tak
jsme stany nestavěly. O půl druhé v noci nás
však Pika vzbudila s tím, že kape. Stany jsme
rychle postavily a bylo to tak-tak, po chvilce
začalo pršet, ale to už jsme byly ve stanech.
Naše putování pokračovalo další den přes
Trutnov na rozhlednu nad Markoušovicemi a

Skautské středisko Skaláci
Police nad Metují od září nabírá nové členy,
připravujeme program pro děti od předškolního
věku až do dospělosti. Skauting buduje pevné
mezilidské vztahy, formou hry předává mnohé
dovednosti, motivuje ke kladnému vztahu k
přírodě, pěstuje fyzickou kondici a všeobecně
připravuje na život. Využijte této příležitosti.
Více informací na vývěsce klubovny, nebo
na www.skautipolice.cz či střediskovém
facebooku.
Za skautské středisko Haňďa Kohlová

Žaltman. Po cestě jsme si nasbíraly borůvky a
k večeři byly těstoviny s cukrem a borůvkami.
Spaly jsme u rybníku Buchťák a ráno se těšily
na sluníčko a koupání. Ale ráno bylo slunce za
mraky. My jsme se však nedaly a koupel jsme
zvládly. Pokračovaly jsme do Stárkova a přes
Vysoký kámen a Maršovské údolí na polické
náměstí, kde jsme naše 72 km dlouhé putování
zakončily točenou zmrzlinou.
Vždy když na podobné putování s těžkým
batohem na zádech vyrážíme, říkáme si, jestli to máme zapotřebí. Ale během cesty batoh
přestane být tak těžký. A když dojdeme domů,
víme, že příště půjdeme zas. Za ty neobyčejné zážitky a společně strávené chvíle ta trocha
nepohodlí stojí.
Haňďa Kohlová
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Expedice polických skautů po česko-slovenské hranici, aneb z Polska
skoro do Rakous (27. července až 5. srpna 2016)
Pro putování po česko-slovenské hranici
jsme se rozhodli na jaře letošního roku. Této
expedici předcházel v červnu jeden přípravný víkendový puťák v Rychlebských horách,
který měl připravit a zocelit hlavně nováčky.
Na desetidenní pochod nakonec vyrazili pouze čtyři odvážlivci – dva skauti, konkrétně
Štěpán Kollert a Michal Sirko, s nimi dva vedoucí Michal Bureš a Martin Kujínek.
Naše expedice začala před šestou hodinou ranní na vlakové zastávce ve Žďáru nad
Metují. Odtud jsme dojeli do Třince, kde jsme
udělali nákup potravin na první polovinu putování. Pak jsme autobusem přijeli do obce
Bukovec na konečnou zastávku. Je to vesnice
u trojmezí CZ/SK/PL. Naším cílem bylo dojít
do města Lanžhot, které se nachází nedaleko
trojmezí CZ/SK/A. Odhadovali jsme, že nás
čeká 250 kilometrů vedoucích přes vrcholy
hraničních hor.
První dva dny byly krušné. Beskydy nás
hned po pár hodinách přivítaly bouřkou, ačkoli
místní lidé tvrdili, že nás „to“ nepochybně
mine. Promoklo mi všechno suché oblečení v
batohu. Ve čtvrtek bylo ještě deštivěji, šli jsme
pět hodin v lijáku v botách plných vody. To
byl silný zážitek, ale větším drsňáctvím snad
bylo hardcore vaření gulášovky na plynovém
vařiči v kadibudce na Muřinkovém vrchu.
Naše chodidla se podobala velkému
puchýři, většina věcí byla promočená. Bylo
potřeba se někde umýt a usušit. Rozhodli jsme
se ubytovat na turistické chatě Doroťanka.
Tam jsme se osprchovali a vymohli jsme si
jednu místnost na rozvěšení mokrého oblečení. Seznámili jsme se s jednou rodinou, se
kterou jsme si zahráli i Bang! Ráno jsme brzy
vstali, dobře vyspalí. V chatě se ale samozřejmě netopilo, a tak naše oblečení nemělo šanci
uschnout. Takže vše opět vlhké sbalit do krosen a hurá na hřeben!
V pátek jsme si zaplavali v bazénu u chaty Kmínek. (Vody jsme stále měli málo :D)
Jakmile jsme odsud odešli, začalo pršet, naštěstí ne na dlouho. Na hoře Bobek jsme si
udělali přestávku, a když jsme se chystali k
odchodu, začalo znovu pršet. To nás zdrželo
asi hodinu a půl v turistickém přístřešku 150
x 100 cm.
V sobotu jsme vystoupali zhruba na

sedmdesátém kilometru na nejvyšší bod trasy,
a sice na Velký Javorník, který je vysoký 1072
metrů. Stejný den jsme zdolali i horu Makyta,
ta sice není tak vysoká (923 m n. m.), ale posledních 150 metrů je dost prudkých. To jsme
ještě nevěděli, že nás čekají strmější výstupy.
Pátý den jsme navštívili novou kapli “U
Huberta”, rozhlédli jsme se z rozhledny na
Čubově kopci a zavítali jsme do hotelu “Pod
Širákem”. Autor hotelu má smysl pro humor.
Jsou to totiž jenom obvodové zdi z kulatin, vysoké dva metry a celý třípokojový dům je bez
střechy. Na hoře s názvem Končitá nás čekalo
velmi milé překvapení. Potkali jsme dvojici
turistů, kteří nám předali pozdrav od maminky
jednoho z nás - Štěpána. Ona totiž šla část naší
trasy o dva dny dříve. S těmito turisty, kteří šli
opačným směrem stejnou trasu, se tedy také
potkala. Neděle byla krásný slunečný den plný
zážitků. Ale noc stála za to - kolem našeho
stanu postaveného několik kilometrů ve slovenském vnitrozemí se proháněly bouřky jako
hladové šelmy.
Na pondělí jsme si představovali, že si ve
vesnici Sidonie dáme k obědu klobásu, hostinec ale otevírali až ve 14 hodin, a tak jsme
alespoň v místním vesnickém obchodě doplnili zásoby jídla. Nově přeznačené turistické
trasy nám trochu zpestřily další část putování,
a tak jsme již po několikáté překonali hranici
30 km za den. Dnes jsme stanovali v kempu
ve Starém Hrozenkově. Hurá sprchy! Protočili
jsme vodovodní kohoutky a oblékli jsme se do
stále nedosušeného oblečení.
Sedmého dne jsme navštívili rozhlednu
na Velkém Lopeníku, odkud je dobře vidět
na všechny strany. Za zmínku stojí i hora
Velká Javorina, která je o 50 metrů vyšší než
Makyta, ale poměrně prudký výstup je dlouhý
tři kilometry a pak ještě kilometr závěrečného stoupání. Naštěstí tam pod vrcholem stojí Holubyho chata, ve které podávají domácí
klobásu, na kterou jsme se již několik dní těšili! Potom jsme došli za tmy na konečně rovinaté místo, kde jsme také přespali. Jmenuje se
poeticky - Šibeniční vrch.
Osmého dne jsme přešli z Bílých Karpat
na Slovácko. Nad obcí Tvarožná Lhota stojí
rozhledna Travičná ve směšné výšce 383 m
n. m., ze které je ale překvapivě dechberoucí

Letošní tábor oddílu nejmladších dětí

– Medvíďat byl v mnoha ohledech výjimečný. Jelo nejvíce tatínků v historii, ale také osob
celkově. Z počtu 38 účastníků bylo 20 dětí, 8 tatínků, 1 babička, 7 maminek a 2 vedoucí. Tábor
přivítal též věhlasnou návštěvu – Fifinku, Bobíka,
Myšpulína a Pinďu, se kterými strávil týden plný
her a dobrodružství. Veliký dík patří všem rodičům, kteří mají zájem trávit týden s dětmi pod
stanem, ale také všem sponzorům, kteří nás letos
podpořili. Děkujeme nakladatelství Čtyřlístek,
Pellyho domům, keramice Raelis, Lesům ČR,
Pivovaru Náchod a Horalským trubičkám horalské Stěnava.
Bylinka
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rozhled na širou Moravu. Je úžasné vidět, kudy
jsi šel předchozích několik dní. Najednou si
připadáš jako mravenec. Další zastávkou byla
vesnice Radějov, kde umějí usmažit ty nejlepší langoše na světě. Nebo je snad hlad nejlepším kuchařem? Po takovéto večeři je nejlepší
ustlat si pod moravskou vinicí na celtě, a to
jsme také udělali.
Předposlední den naší expedice jsme zavítali do města Strážnice. Nachází se zde jedna
ze dvou modrotiskových dílen, do které jsme
měli možnost vstoupit. Kromě toho jsme šli i
do skanzenu lidové architektury. Zajímavostí
je, že tam jsou převezena původní obydlí z
okolních vesnic. V Petrově jsme si nenechali
ujít prohlídku historických vinných sklepů.
Několik kilometrů před Hodonínem jsme
začali uvažovat o tom, že zítra do Lanžhotu
- našeho vytouženého cíle - nedojdeme. V hodonínské loděnici jsme udělali těžké rozhodnutí. Zvolili jsme zůstat v Hodoníně a udělat
si dopoledne prohlídku města. Nikdo z nás si
však svou volbou nebyl jist. Na jedné straně
byla touha dojít do cíle a na straně druhé bolavé tělo a časový pres.
Desátý den jsme šli do místního zámku na
výstavu věnovanou T. G. Masarykovi, který
se v Hodoníně narodil. Pak jsme nastoupili do
rychlíku, který nás dovezl, celkem rychle (na
české poměry), do Olomouce. Pak ještě pár
přestupů a odpoledne jsme byli šťastni doma.
Nejmladší člen naší expedice zhodnotil putování takto: „Nohy nás sice bolely, ale za ty
zážitky to stálo!“
A to je konec našeho putování, jsme zase o
něco silnější - fyzicky a hlavně vnitřně, člověk
se na takové cestě naučí mnohému, spoléhat
na sebe i své druhy, poradit si v přírodě, být jí
velice blízko, milovat svou vlast, s úsměvem
zvládat nepohodlí i případné drobné bolesti
a radovat se, radovat se z chůze a zdánlivých
maličkostí. Rádi byste něco podobného zažili?
Tak vyjděte!

Pár dat:

yy délka trasy - 248 kilometrů
yy stoupání 8557 m - tedy skoro jako Mount
Everest
yy klesání 8853 m
yy nejvyšší bod - pod vrcholem Velkého Javorníku 1060 m n. m.
yy nejnižší bod - loděnice v Hodoníně 162 m
n. m.
yy složení jídelníčku - desítky litrů čisté
vody, chleba, občas rohlíky, hromada paštik, sýry, nejméně čtyři salámy, aspoň 30
jablek, salátové okurky, sáčkové polévky,
teplé večeře zhotovené na cestovním plynovém vařiči, ořechy, skoro stovka sušenek
a jiných sladkostí
yy průměrný denní výkon pěšího putování 25 km, nepočítám-li první a poslední den
(dny strávené částečně ve vlaku), tak je to
téměř 29 km denně
Za celou expedici zpracoval
Martin Kujínek - Sekáč
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Ohlédnutí za prázdninami:
STŘEDEČNÍ VÝLETY

Děkujeme Báře Bryksí za plánování a
organizování středečních výletů během celého léta. Bylo jich opravdu hodně. Pěšky,
na kole, s kočárky a odrážedly jsme navštívili mnoho krásných zákoutí našeho kraje –
Bišík, Jiráskovy Skály, Pstroužné, Adršpach
– Teplice, Maršovské údolí, Pekelské údolí
kolem Metuje, Broumovské stěny, Ostaš aj.
Věříme, že se připojí více maminek a dětí, které s námi budou sportovat během celého roku.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Dva týdny o prázdninách bylo
MC plné dětí.
Během Lichožroutského tábora s Martinou Noskovou a Terezkou
Kaufmanovou děti tvořily, soutěžily, hrály si, výletovaly a řádily na
koupališti.
Druhý
týden
s
Martinou
Macounovou a Leansy Kolmanovou
byl zábavně pokusný.
Leansy nám napsala: Ve dnech
25. - 29. července jsem se jako praktikantka účastnila příměstského tábora MC MaMiNa. Tábor byl plný her,
zábavy, koupaní a dětského smíchu.
Každý den jsme zažili nové dobrodružství. Vyzkoušeli jsme spoustu
pokusů a nových zajímavých aktivit.
Já a vedoucí Martina jsme si s dětmi
tábor moc užily a doufáme, že i děti s
námi. Všechny děti si také na památku
odnesly vlastnoručně zdobené táborové tričko.
Poděkovat bychom chtěli všem,
kteří nám umožnili udělat dětem tábor zajímavý, poučný a veselý: Městu
Police nad Metují (využili jsme koupaliště a úžasné hřiště na sídlišti), TJ
Sokol (děti měly možnost si zaběhat a hrát v sokolovně), knihovnici
Kátě Boučkové (program pro děti v
knihovně byl narychlo perfektně připravený). BB Kavárně děkujeme za
pohostinnost. Naše největší díky patří
Družstvu vlastníků Police nad Metují
a vedoucímu jejich jídelny Radkovi
Černohorskému. Již několik let nám o
prázdninách vaří pro děti výborná jídla, mají s námi trpělivost a vycházejí
vstříc našim požadavkům. Moc děkujeme a vážíme si jejich spolupráce.
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Ve školním roce 2016/2017   zahajujeme
pravidelnou činnost mateřského centra
v pondělí 5. 9. 2016!

Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu ve spolupráci

Dopolední programy - všední dny 9 - 11 h

PO – těhotné a maminky s miminky do cca 1 roku
(Petra Kociánová)
ÚT – chodicí děti cca od 1 - 1,5 roku s doprovodem (Renata
Vajsarová, Jana Hrušková)
ST – Zvídálek – zatím program neotvíráme
ČT – děti 2-3 roky s doprovodem (Míša Plchová, M.
Steinerová)
PÁ – sportovní dopoledne pro děti s doprovodem (Marta
Prokopová)
Zvídálek –hledáme druhou lektorku tohoto dopoledního
programu (předpokladem je již dřívější práce s dětmi).
Sportovní páteční dopoledne – pro aktivní maminky a ještě aktivnější děti, nejlépe chodicí. Dopoledne bude
organizováno dle počasí a zájmu příchozích, buď venku na
sportovištích a hřištích nebo v sokolovně. Pro bližší informace sledujte FB, nebo volejte Martě.

KROUŽKY a KURZY

Tanečky pro nejmenší – každé pondělí, první zahajovací
hodina proběhne 5.9. v 15:30h. V případě zájmu volejte
Martinu Macounovou, tel: 723 731 987.
Keramika – každé úterý, začínáme 6.9. v 17hodin. Zájem
hlaste Martině Noskové, tel: 605 550 606.
Jóga pro těhotné - Jógové cvičení je vhodné i pro začátečnice a bude přizpůsobené potřebám těhotných žen ve 2. a
3. trimestru. Zaměřuje se na dýchání, protažení těla a jednoduché ásány. Volejte lektorce Míše Plchové, tel: 608 112
461. Termín lekcí bude domluven podle zájmu.
AJ – nabízíme kurzy anglického jazyka, které vede Marta
Prokopová, tel: 777 319 122
Informace k dopoledním programům, kroužkům a kurzům budou uveřejněny na www.mcmamina.cz a FB!
Těšíme se na Vás!!
MC MaMiNa

s Knihovnou města Police n. M.

Podzimní výstava 2016
9. ročník
Výstava proběhne
ve výstavních
prostorách Pellyho
domů v 2. patře
(učebna č. 306 a
terasa):

čtvrtek - 22. 9. od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin
pátek - 23. 9. od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin
Součástí bude výstava dětských prací z 12. ročníku
soutěže Kouzlíme s květinou .
Přijďte hlasovat o nejlepší
dětské rostlinné aranžmá.
Srdečně zvou pořadatelé.

Saar Gummi Czech překročí
třímiliardovou hranici

Saar Gummi Czech,
červenokostelecký výrobce
pryžových těsnění pro automobily, letos výrazně překročí třímiliardovou hranici tržeb. Nasvědčují tomu pololetní
výsledky, firma utržila 1,75 miliardy korun a překročila tím
plán o 150 miliónů.
Růst je zřejmý z porovnání s loňským pololetím, ve kterém
byly tržby o 400 miliónů korun menší než letos. Předpokládaný
celoroční výsledek přibližně 3,4 miliardy korun tržeb bude
znamenat více než půlmiliardové navýšení oproti roku 2015.
Hlavním sortimentem zůstává vytlačovací technologií vyráběné těsnění dveří a kapot automobilových karosérií, většina
dodávek je pro německé výrobce automobilů. Ze strategického
pohledu je důležité rozšiřování sortimentu i struktury zákazníků. Například dodávky lisovaných dílů kombinujících pryž a
termoplast pro BMW letos přispějí k tržbám 60 milióny korun,
vytlačované díly pro nový model Citroën C3 francouzského
výrobce PSA Group přinesou ročně okolo 130 miliónů korun.
Dobrý výhled má i ruský závod skupiny SaarGummi, jehož řízení převzala červenokostelecká SGC před rokem. Firma
v Tutajevu na sever od Moskvy získala velký projekt pro vůz
Ford EcoSport, s jehož přispěním během dvou let stoupnou její
tržby na čtyřnásobek současné hodnoty.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Seřizovač výrobních linek
Operátor/ka gumárenské výroby

34 000 Kč
24 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec,
třísměnný a nepřetržitý provoz.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

-pl-
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ

NOVINKY FILATELIE

Český olympijský tým

POLOSTÍNOVÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE

můžeme pozorovat v pátek 16. září. Ikdyž zatmění náleží mezi „velké
astronomické úkazy“, bude jeho průběh zcela nenápadný. Oproti poslednímu úplnému zatmění Měsíce, které jsme pozorovali 28. září loňského roku,
vstoupí tentokrát Měsíc pouze do tzv. polostínu Země. Na připojeném obrázku vidíme stín i polostín Země. Číslicemi 1, 2 a 3 je označena poloha
Měsíce v hlavních časech zatmění. Ztmavnutí měsíčního povrchu je nejmarkantnější ve středu zatmění. Z obrázku je patrné, že ve středu zatmění
je Měsíc nejblíže ke stínu Země aniž by do něho vstoupil (označeno číslicí
2). Pozorovateli se bude horní okraj Měsíce jevit tmavší, jako „začouzený“.

Průběh polostínového zatmění Měsíce 16. září
18 hod 54 min vstup Měsíce do polostínu, začátek zatmění
20 hod 54 min maximální fáze, střed zatmění
22 hod 54 min výstup Měsíce z polostínu, konec zatmění

Námět známky: Hry XXXI. olympiády (portugalsky: Jogos
da XXXI Olimpíada) představují velkou mezinárodní sportovní událost – pokračování tradice olympijských her, organizovanou Mezinárodním olympijským výborem. Za místo konání
bylo vybráno brazilské město Rio de Janeiro, na jehož stadiónu
Maracanã proběhlo 5. srpna 2016 zahájení. K ukončení her došlo
21. srpna téhož roku. Soupeření o 306 sad medailí se uskutečnilo
ve 28 sportech, a to na 35 sportovištích, situovaných převážně
na okraji západní zóny Ria v Barra da Tijuca. Rio de Janeiro se
stalo prvním jihoamerickým městem, ve kterém se uskutečnily
olympijské hry. Novými sporty v programu olympijských her se
staly golf a rugby.
Jde o třetí olympijské hry, které proběhly na jižní polokouli,
a druhé, jež se odehraly nejblíže zemskému rovníku (nejblíže mu
byly Letní olympijské hry 1968 v Mexiku).
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Následující mapka ukazuje pohled na hvězdnou oblohu při polostínovém zatmění Měsíce 16. září. Podzimní hvězdné obloze dominuje souhvězdí Pegas a Andromeda. Souhvězdí Beran, Ryby, Vodnář a Kozoroh patří
k tzv. souhvězdím zvířetníkovým. Jsou to souhvězdí poměrně nevýrazná a
jejich vyhledání může být pro začátečníka obtížné.

Pohledy do vesmíru
16. září uplyne již 47 let od pádu meteoritu Police.
SLUNCE 22. září v 16 hodin 20 minut SELČ vstupuje do znamení 	
Vah, začíná astronomický podzim,podzimní rovnodennost. 	
V září se den zkrátí o 1 hodinu a 47 minut,
MĚSÍC
1. v novu, 9. v první čtvrti, 16. v úplňku, 23. v poslední 	
čtvrti,
MERKUR koncem září ráno nad východním obzorem,
29. září ráno v konjunkci s Měsícem,
VENUŠE na konci září večer nízko nad jihozápadním obzorem,
MARS 	
večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Hadonoše,
JUPITER není pozorovatelný,
SATURN večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Hadonoše,
URAN
po celou noc v souhvězdí Ryb,
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Letní paralympijské hry

Námět známky: V České republice jsou zdravotně postižení
sportovci registrováni ve sportovních svazech čítajících přibližně
18 000 členů. Ti nejlepší z nich se zúčastní XV. letních paralympijských her, které se uskuteční 7. – 18. 9. 2016 v Riu de Janeiru.
Základní filozofií paralympijského hnutí je, že tito světoví sportovci mají schopnosti a zkušenosti rovnocenné s nepostiženými
sportovci a stejně jako oni se musí podrobit přísným kvalifikacím do národních týmů. První paralympijské hry byly uspořádány v Římě v roce 1960, jen pár týdnů po olympijských hrách.
Zúčastnilo se jich 400 atletů z 23 zemí. Zpočátku byli aktéry
paralympijských her pouze sportovci – vozíčkáři. S rozvojem
paralympijského hnutí se připojili i sportovci s dalšími druhy postižení, včetně mentálního.
Předchozí letní paralympiáda se uskutečnila v Londýně v
roce 2012, soutěžilo na ní 4200 sportovců ze 166 států a naši
reprezentanti získali celkem 11 medailí.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016

Sečení trávy versus psí exkrementy
Poslední
dobou
údržba městských travnatých ploch vyžaduje
značnou otrlost pracovníků
vykonávajících
tuto činnost. Ani se už
nedivím těm občanům
města, kteří se dobrovolně starali, o byť drobné úseky travnatých
ploch sousedících s jejich pozemky, že sečení trávy odmítají dělat. Trávníky plné psích
exkrementů začínají být negativní doménou
města Police. Například na zelenou plochu za
budovou ZUŠ se nedá vstoupit bez toho, aniž
se sklouznete po psích výkalech. Takovýchto
míst po Polici bohužel přibývá a majitelům

čtyřnohých miláčků je zřejmě jedno, že trávník by měl být také pro lidi, a že je ho třeba
udržovat sečením. Pracovníky vracející se na
základnu technických služeb si počichu často
pletu s fekálním vozem pana Čižinského a jenom důkladné mytí techniky vapkou udržuje
stroje v provozu schopném stavu. Neumím
si představit, že bych si v Polici, tak jako v
jiných evropských městech, lehl na trávník a
udělal si malý piknik.
Otázkou zůstává, proč k tomuto stavu
došlo, a jak celou situaci zlepšit. Vysvětlení
mám jedno, hodně občanů zlenivělo a ohnout
se k zemi jim dělá problémy. Také výchova mladé generace pokulhává a samozřejmý
úklid veřejného prostranství po sobě nebo

svých čtyřnohých přátel není v mnohém případě samozřejmostí. Vždyť jsou tu jiní, kteří
po mě uklidí. Doma jim to zřejmě funguje.
A jak zlepšit situaci? Oplotit zelené plochy a
vstup bude pouze na čipovou kartičku, nebo
trávníky zrušit a prostory vybetonovat, anebo
hříšník, který bude chycený při činu, dostane
strunovou sekačku a bude sekat „vybrané plochy“. A taky zvýšit poplatky za psy, aby bylo
na protichemické obleky našich pracovníků.
Vážení spoluobčané, majitelé svých chundelatých miláčků, když už to zvíře musíte
mít doma, tak se taky starejte o to, co občas
vypustí.
Ing. Pavel Kalibán,
jednatel TSPolice nad Metují, s.r.o.

VA Š E Z P R ÁV Y A N Á Z O RY

Co jinde nemají?

Každé město má svá specifika. Myslím,
že u nás jsou nejcennější dvě zvláštnosti. Tou
první je pramen Julinka, neboť dnes pitná
voda na náměstí je úkaz, který patří do kategorie zázraků. Tou druhou je Muzeum papírových modelů, koncepcí a rozsahem jediné
svého druhu v Evropě. A příští rok oslaví 5.
výročí existence. Také zázrak, i když jej „stvořili“ lidé.
Po více než čtyřech letech trvání muzea si
bez nadsázky dovolím tvrdit, že má na to, stát
se perlou papírového světa. Nejen v Polici nad
Metují, nejen v Královéhradeckém kraji, dokonce nejen v České republice.
Má totiž pevné zázemí (na radnici), v podobě ředitelky Martiny Váňové výborné vedení, a v osobnostech modelářů skvělé předpoklady. Jak ukazuje letošní sezóna, přitahuje
velký zájem návštěvníků z Česka, Polska, ze
Slovenska. Modeláři z těchto zemí také s muzeem spolupracují a vystavují zde své modely. Přicházejí však návštěvníci a ozývají se

SOUSEDSKÉ VZTAHY

Bydlíme v panelovém domě, kde je 48 bytů,
skoro polovina z celé populace obyvatel jsme
ženy žijící bez partnerů, většinou to jsou vdovy, také už nejsme nejmladší a některé i dosti
nemocné. Dalo by se říct, že jsme bezkonfliktní
sousedi.
Až na jednoho - je to soused „HRDINA“!
Všechno mu vadí: štěkající psy venku za bílého dne, klevetění lidí venku před domem atd.,
vadí mu, i když někdo na někoho zvoní, když jde
na návštěvu. Jeho slovní zásoba je velice bohatá,
hlavně na nadávky a sprosté urážky. Bydlí v přízemním bytě a tak má rozhled a poslech, co se
děje nejen venku, ale i v domě.
Náš „HRDINA“ je ženatý, jeho manželka mu bezmezně ve všem věří, a tak si dělá, co
chce. Nic mu neuteče, dokonce vyvěšuje telefon,
jen aby slyšel, co si lidi venku povídají, teď už to
dělá i jeho manželka, vědí o všem, jako na každé
správné vrátnici.
I když si ho nikdo nevšímá, vyprovokuje
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zájemci o spolupráci odjinud, například z Německa,
dokonce z Číny. A tak se
muzeum stalo nádhernou a
rozsáhlou galerií toho nejkrásnějšího, co um modelářů a jejich dovedné ruce
vytvořily.
Proč to zde píši?
Protože mám pocit, že práci
muzea a lidí, kteří tu vedle
paní ředitelky pracují většinou jako dobrovolníci,
hodnotíme jen podle toho,
co přináší dětem z našeho
města a okolí, případně nám
samým.
Muzeum papírových modelů navštíví
za rok kolem 10 tisíc lidí. To je 10 tisíc návštěvníků města, kteří, co je dnes hodně důležité, jsou-li spokojení, dál šíří jméno Police
nad Metují a celého regionu. Také přispívají

hádku a sprostě, bezdůvodně začne urážet. Jako
oběť si VŽDY vybere ženu, která je sama. Paní,
která má rakovinu, je skoro jednou nohou v hrobě, bolestmi nemůže spát, tak se prochází po bytě,
vzápětí se strašně vyleká, když ji HRDINA začne
bušit na dveře a řvát, že ať toho nechá, že ho probudila, přitom paní bydlí až ve druhém patře.
Další paní, která má taky bohužel rakovinu,
na ni každou chvíli řve jen proto, že si posunula
židli a jeho to ruší.
Jednou v noci zaslechl vrzání dveří, co myslíte, že udělal? Vzal olejničku a šel zjišťovat,
komu že to vržou dveře, avšak vyzváněl a bušil
na ty dveře, kde bydlí ženy samy.
No a co teprve, když někdo dělá nějaké
úpravy ve svém bytě a je potřeba něco vyvrtat,
zatlouct, má ho za dveřmi i desetkrát za den, že
chce mít klid!
Přitom to každý řádně oznámí a vyvěsí na
tabuli dole na chodbě.
Paní bydlící nad jeho bytem, přinesl svoje

k tomu, aby se muzeum v budoucnu skutečně stalo vyhledávaným místem k výstavám
a prohlídkám špičkových výrobků amatérů i
profesionálů papírového světa.
Jindřich Horkel

staré smradlavé bačkory, aby si je navlékla a nedupala, když něco dělá ve svém bytě!
Jednu paní chodil šmírovat z chodbového balkonu do oken jejího bytu, jak dlouho to
dělal, to paní neví, ale načapala ho sousedka,
která šla zrovna do práce na noční, tak jí to šla
okamžitě říct, náš HRDINA se vymluvil na pouliční lampu, že ji šel zkontrolovat, jestli svítí...
Lampu, která mu svítí přímo do jeho kuchyňského okna! Dotyčná paní to řekla jeho manželce,
náš HRDINA jí to samozřejmě zalhal do očí, že
to není pravda.
Žádnou z žen schválně nejmenuji, protože
náš HRDINA je bezpáteřní HAD, a je tak pozorný k ženám, že by se jim chtěl pak po zásluze „ODVDĚČIT“. Potřeboval by už za své
„ZÁSLUHY“ být patřičně POCHVÁLEN! Já
bych mu dala rovnou METÁL! Já se ho nebojím,
klidně se pod svůj dopis podepíšu.

Marta Hlavatá
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Návštěva v Rugby Street

Cestovat do Londýna mě vlastně nikdy
nelákalo. Snad s výjimkou Tate Gallery, která se pyšní největší sbírkou obrazů Marka
Rothka v Evropě. A najednou stojím uprostřed
čtvrti Holborn…
Většina lidí se někdy stěhovala. Kromě
toho, že je to horší „než vyhořet“, může mít
stěhování i svoje světlý stránky. V novém pokud se nejedná přímo o novostavbu - lze
najít stopové prvky předcházejících uživatelů.
Nebo přímo jejich stopy.
Při nastěhování do ulice Pod Havlatkou
jsme na půdě našli vojenský kufr z „Velké
války“. Před zhruba sto lety s ním rukoval do
zákopů pan Jack Sheldon, bytem Rugby Street
12, Holborn, London.
Jak se Jackův kufr dostal ze západní (?)
fronty do Police nad Metují, netuším (a netuší to ani předchozí majitel domu a kufru).
Představuju si, že se stal válečnou kořistí nějakého vojáka Rakousko-Uherské armády.
Mám před očima tak trochu začátek románu
Ericha Marii Remarqua „Cesta zpátky“, kde
autor popisuje americké vojáky, jak si z fronty
odvážejí bedny plné německých vyznamenání. Třeba něco podobného udělal nějaký voják Rakousko-Uherské armády. Navíc při této
představě není nezbytně nutné, aby pan Jack

PER ASPERA AD ASTRA

aneb drsnou cestou ke hvězdám, bojem
k vítězství, přes překážky ke hvězdám!
Doznívající léto je už mírumilovnější,
červenec byl horký teplotně i událostmi. Vše
nastalo tak rychle a podivně. Během jediného
týdne se odehrály čtyři útoky na pokojné obyvatele v Německu, vražda kněze ve Francii
poblíž Ettiene a to vše je ve jménu Alláha
akbar. Útoky se však neodehrávají jen ve jménu boha, ale i mezi námi, obyvateli mírumilovné Evropy, přesto však křesťany a muslimy
cosi spojuje, jak víme a cítíme. Máme jednoho
Boha – Boha Abrahamova a Mojžíšova, Boha
Ježíšova a Mariina. A tak bychom se měli
k němu modlit společně. Co svět je světem,
nějak to nefunguje.
Ale dost už mudrování, vždyť jsme zažívali v Polici krásné léto s bohatým programem.
My, ségry, jsme nestačily vše obsáhnout, ale
zvlášť se nám líbila výstava Kladské hrabství
ve fotografiích Tomasza Gmerka a Lubomíra
Umlaufa s krásnými pohledy do nám blízké
krajiny a ještě se chystáme na výstavu našeho Fotoklubu rovněž v Pelláku. Dojmů a zážitků máme fůru, škoda, že nám dech ani síly
nestačí na všelijaké „šmajdy“. Zajímavý a
nečekaný zážitek nás zastihl na nové terase –
Zelený domeček. Zúčastnily jsme se vernisáže
výstavy Lesní práce Petra Stibrala – pořadatel spolek Apeiron. Čekaly jsme, že uvidíme,
jak se v lese dělá pořádek, ale ouvej! Bylo to
předvádění jakoby vznášejících se otepí z větví lesních stromů – tedy levitace, což znamená
vznášení těles ve vzduchu bez viditelné opory.
Na promítaném obraze se objevily větve, visící jen tak a působilo to tajemně a pan Stibral
ochotně vysvětloval tyto „záhady“. No, někdy
se říká, že někomu čtete levity, tedy dáváme
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S. z Rugby Street zemřel. V okamžiku konce
války mohl třeba ležet v lazaretu. Nebo odcházet ze zajateckého tábora. A pak se vrátit
domů. Proč ne?
Cesta začala blouděním u letiště ve
Vratislavi. Už nějakou dobu vím, že naše GPS
navigace není kompatibilní s reálným stavem
nejen českých komunikací. Hned potom co
jsme podruhé projeli kolem parkoviště a na
konci slepé ulice se otočili na kočičích hlavách v ohromné kaluži a vrátili se zpět, jsme
mohli konečně vystoupit & dojít k terminálu
letiště Mikuláše Koperníka. Máme skoro tři
hodiny času a stolky kavárny byly v té chvíli
lákavější než cokoliv jiného. Objednávám si
velké latté a Martině kapučíno. Ke stolku na
zahrádku před kavárnou nesu hrnky o objemu
minimálně půllitru, které jsou na obou stranách opatřeny oušky, protože jednou rukou se
zvednout nedají. Máme dvě hodiny co dělat,
než se dostaneme k jejich dnům.
Potom už přijde na řadu odbavení a
kontrola, což by měla být pouhá formalita.
Banalita formální kontroly končí přesně ve
chvíli, kdy se přiznáme k vlastnictví toaletních potřeb. Sprchový gel, šampón a dokonce
i voňavka putují do připraveného odpadkového koše. Na chvilku vidím i do jeho vnitřností

a uspokojením kvituju, že nejsme jediní, kdo
se chtěli na konci cesty omýt. Potom mě napadá, že je to vlastně úžasná podpora ekonomiky
v cílové destinaci. A krásné je, že tato podpora
jde napříč politickým zřízením cílových států: platí stejně pro Velkou Británii jako pro
Argentinu či Írán.
Protože se chci v Londýně umývat, tak namísto uspořené libry zanechám Londýňanům
zbytek sprchového gelu a šampónu. Ať tedy
HDP (nejen) v EU stoupá!
Když začíná obloha rudnout západem
slunce, přistáváme, ale než se přes kontrolu
a přejezd vlakem dostaneme do města, už kolem panuje tma. Liverpool Street žije páteční
nocí, kterou kolorují kolem projíždějící červené patrové autobusy. Existuje výmluvnější
symbol města, než double decker? (V tu chvíli
si myslím, že ne - ale jen do okamžiku, než
narazím do první červené telefonní budky a
poštovní schránky.) Náš předpoklad snadného
připojení k wi-fi se ukazuje nepřesným. Tablet
odmítá komunikovat a tváří se, že vlastně ani
neví, co po něm chceme. A vzhledem k tomu,
že moje zásoba angličtiny se skládá ze dvou
vět - umím si říct o vodu a pak jsem si ještě
natrénoval s AC/DC Highway to Hell - nás
čeká docela zajímavá cesta do East Endu. Ale
kupodivu se těsně před jednou hodinou po
půlnoci ubytujeme. A druhý den si kupujeme
starou dobrou papírovou mapu.
To první ráno vyrážíme do centra nasát atmosféru a trochu se s Londýnem sžít. A nemůžeme vynechat Tate Gallery s obrazy Marka
Rothka. Ale další den kolem poledne už stojíme na začátku krátké Rugby Street, uprostřed
čtvrti Holborn. Po levé straně jsou domy číslovány sudými číslicemi, po pravé čísla lichá.
Č. p. 12 je zhruba v polovině. Vstupuje do něj
mladá žena se psem. Ještě kouknu na jména
na domovních zvoncích, ale Sheldon tam není.
Mám chuť někde nechat vzkaz, že vlastním
vojenský kufr pana Jacka Sheldona, bytem
Rugby Street 12, Holborn, London. Ale není
komu vzkaz předat. Tak aspoň pár fotek a vracíme se zase vstříc městu nad Temží.
Pavel Frydrych

kázání a domlouvání. Další vysvětlení pojmu
„levité“ je, že jsou to příslušníci židovského
kmene Levité. S lesními obrazy to však nemá
nic společného. A tak toto tajemno necháme
raději povolanějším, kterým se z toho hlava
nemotá.
Pěkný a pokoj dávající byl zážitek slavnostní poutní mše v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, kterou celebroval slovenský
kněz ze Sicílie s doprovodem výtečného chrámového sboru. Panu děkanovi, polickému
faráři Mariánu Lewickému přejeme uzdravení a brzký návrat do Polické farnosti. A
takovým pěkným ohlédnutím za poutí byla i
návštěva Staré školy – Dřevěnky s ukázkou
rukodělných technik Cechu panen rukodělných. Pohoštění s dobrou zrnkovou kávou
a štrúdlem v Dřevěnce
zakončilo naše putování
SBĚRATELÉ POZOR!!!
polickou poutí. Neobešlo
se samozřejmě bez proHostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě,
hlídky pouťových atrakcí
vetešnici, sběratelé a hokynáři ze Lhoty,
a prohlídkou nabídek na
pořádaj dne 17. 9. 2016 vod 8.00 hod.
cestě domů. Nedělní odpoledne jsme zakončily
na sále hostince, další přeukrutně vohromnou
návštěvou Vražedného
pobřeží s muzikou – naší
oblíbenou Pětkou – ktena který bude možno vyměnit či zakoupit /a to je
rá neodmyslitelně patří
jennou istý/ skvosty nedozírnejch hodnot.
k Polici a je zlatým hřeVítaný ste úplně šecky, kerý se kolem starožitností
bem všech polických
a sběratelskejch artefaktů jen malinko motáte a na
událostí.
Mějme se fanfárově,
kerý jen trochu dejchlo to kouzlo, vlastnit něco ve
na nic nežehrejme a děsbírce.
kujme za dobře a ve zdraStolky pro nabízející - zadarmo, vlezný taky žánný
ví prožité dny!
….. šecko jen pro ten pocit

sběratelskou burzu,

Sestry B. a J. Seidelovy

Vobčerstvení zajištění
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Z CÍRKVÍ

PERSONALISMUS

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový školní rok

Letošní léto je za námi, prázdniny a dovolené utekly jako voda a před námi je nový
školní rok. S ostatními školními předměty
bude také probíhat i výuka náboženství křesťanská výchova, kterou zajišťuje polické děkanství. Vyučovány budou všechny
třídy spojené do několika skupin, v obvyklém rozsahu 1 hodina týdně. O přesných
termínech vyučovacích hodin pro jednotlivé
skupiny není ještě rozhodnuto. Potřebné informace budou včas sděleny. První hodiny vyučování proběhnou v týdnu od 19. do 23. září.
Přejeme všem školákům a studentům úspěšný nový školní rok a rodičům dostatek trpělivosti a moudrosti k doprovázení, podpoře a
povzbuzování.

V naléhavých případech potřeby udělení svátostí (křtu, svátosti nemocných),
pohřbu nebo duchovní pomoci se obracejte na kněze v Hronově – P. Mgr. Jaroslava
Jiráska, telefon 737 755 480, j.jirasek@centrum.cz

Ohlédnutí za prázdninami

Tak jako v loňském roce, i o letošních
prázdninách, ve dnech 3. - 5. 8., se uskutečnil
křesťanský příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 22 dětí. Děti i rodiče byli spokojení.
Bohu díky.
P.S.: Rodiče děkují ochotným ženám
z polické farnosti, které tábor připravily a
uskutečnily.
za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

V určitém smyslu je tento svět totožný s Nejvyšším Pánem. Jejich totožnost si
však impersonalisté mylně vykládají – říkají, že Nejvyšší Absolutní Pravda, která
se stává vesmírem, ztrácí svoji oddělenou
existenci. Na základě toho považují svět
a všechno v něm za Pána. To je panteismus, ve kterém se vše pokládá za Pána.
Takový je pohled impersonalisti. Oddaní
Pána s osobním přístupem, však pokládají
všechno za majetek Pána, a vše se má proto zaměstnat v Jeho službě. To je skutečná jednota. Rozdíl mezi impersonalistou a
personalistou je takový, že impersonalista
nepřijímá oddělenou existenci Pána, zatímco personalista Pána uznává – chápe, že i
když se Pán projevuje mnoha způsoby, stále si zachovává Svoji oddělenou existenci.
Hare Kršna
M. Jandová

Liturgický kalendář
4. září 8. září 11. září 14. září 16. září 18. září 21. září-

23. neděle v mezidobí, cyklus C
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí,
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka sv. Ludmily, mučednice
Den církevních škol
25. neděle v mezidobí,
Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty
25. září - 26. neděle v mezidobí,
28. září - Slavnost SV. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA, hlavního patrona 	
Čech, Státní svátek
29. září - Svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů
2. října - 27. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb v tomto období
bude z důvodu probíhající léčby kněze
Mariana Lewického stále upraven:

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

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie o prázdninách

yy Za uplynulé období městská policie zajišťovala všechny akce pořádané městem.
Kvíčerovskou pouť, která letos byla hojně
navštívena. Jako vždy zde došlo k několika nepříjemnostem. Bohudík bez fatálních
následků.
yy Řešili jsme několik sporů mezi občany,
skrze různé věci. Schválnosti a drobné
verbální potyčky jsou leckde na denním
pořádku.
yy Díky statečnosti a pohotovosti pana Václava Adama se podařilo odchytit a zachránit
orla mořského (Haliaeetus albicilla). Je to
velký druh dravce z čeledi jestřábovitých .
Jedná se největšího evropského orla a největšího dravce vyskytujícího se na území
České republiky. Délka jeho těla dosahuje
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016

76–92 cm a v rozpětí křídel měří 190 - 240
cm. Chudák orel nezvládl přistání na stromě na okraji města a spadl jako hruška na
zem. Naštěstí tuto kolizi zvládl bez větší
újmy, jen s nataženou šlachou v
křídle a šokem.
Převezli jsme
ho do záchranné
stanice v Jaroměři. 30. srpna
byl
vypuštěn
v Nahořanech
zpět do přírody.
yy Společně se sociálním odborem jsme pro-

vedli šetření v několika rodinách. Zejména
v těch, které mají problémy s výchovou
dětí a pořádkem v městských bytech a domech.
yy Asistovali jsme u dopravních nehod, přivolávali jsme RZS osobám v ohrožení života.
yy Kontrolovali jsme koupaliště, parkoviště,
zahrádky, sběrný dvůr a veřejná prostranství. V mnohém jsme spolupracovali s
technickými službami.
yy Poskytovali jsme informace návštěvníkům
našeho kraje a pomáhali podle potřeby
zbloudilým i těm, kteří vycházkový okruh
po Broumovských stěnách končili pozdě
večer na jejich druhé straně.
ved. strážník Petr Zima
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SPORT

Fotbalové jaro 2016

K fotbalovému jaru patří i vystoupení naší reprezentace na Výsledek jejich každodenní, cílevědomé, mravenčí práce se dostavil až
Mistrovství Evropy. Polický měsíčník se sice nevydává proto, aby se na závěr sezóny, kdy se zúčastnili turnaje předpřípravek v Provodově.
hodnotila účast na této úrovni, ale jako příznivcům fotbalu nám to Těžkými boji ze soutěže mladších přípravek zocelení hráči dosáhli vynedá. To, že tam naši neuspěli, není až takové překvapení. Snadno si nikajícího úspěchu. Probojovali se až do finále, kde po výsledku 1:1
můžeme spočítat, že obsadili 21.místo z 24 účastníků. Horší bylo jen rozhodly v náš neprospěch až penalty kopané z poloviny hřiště do
Rakousko, nečekaně Rusko a úplně nejhorší Ukrajina. Překvapující ale prázdné branky. Před jejich zahráváním zkušený trenér Muríňo (Matěj
je, že vystoupení české reprezentace hodnotili nejvyšší představitelé Švorčík, 7 let) prohlásil: „To trefí každej“. Leč z naší strany se tak úpljako úspěšné, pouze se nám nepovedlo to, že jsme s Tureckem dosta- ně nestalo. Mimochodem, Matěj měl předchozího dne obhajovat meli první gól… Dost možná se vedení reprezentačního týmu zúčastnilo dailové umístění v běhu „Okolo Čertovy skály“. Místo toho se raději
nějakého náročného přátelského posezení s vedoucími jiných mužstev zúčastnil se svým tatíkem Kamilem, mediální to hvězdou letošních
a omylem pak zhlédlo zápasy jiného týmu, než viděli čeští fanoušci.
„Hlasů z Kvíčerova“, jakéhosi bujarého večírku s dobrým jídlem a piHodnocení výkonů polických borců je mnohem radostnější. tím. Neúčast na běhu komentoval slovy: „Kejtička byla lepší…“ Inu,
Začněme výkony „A“ mužstva dospělých. Svými výkony na jaře bavilo geny rodiny Doležalovy se nezapřou a těžké proti nim bojovat.
diváky a většinu zápasů vyhrálo, na domácím hřišti dokonce všechny.
Všichni trenéři mládeže, nejen v Polici a okolí, by se měli zvláště
Doufejme, že přilákají do hlediště daleko vyšší počet fanoušků, než po vystoupení naší reprezentace na Mistrovství Evropy snažit, aby vytomu bylo na jaře, a přinejmenším se vyrovnají počtu diváků na prvoli- chovali fotbalisty, kteří budou bavit diváky, a nejlepší z nich nedělali
gových zápasech Dukly Praha.
ostudu českému fotbalu na mezinárodní úrovni.
První pozvánkou do hlediště byl pohárový derby zápas
Fotbalová polická mládež se docela utěšeně rozrůstá a do podzims Broumovem 30.července, ve kterém naši vyhráli 4:1. Ligové zápasy ních mistrovských soutěží nastoupí týmy mladší a starší přípravky a
jsou proti tomuto utkání nudou! Následovalo zdařilé pouťové vystou- mladších i starších žáků. V družstvech počítáme
i s účastí hráčů
pení proti Českému Meziříčí, v němž naši borci zvítězili dokonce 7:1. z Machova. Nejmenší kluci, tzv.předpřípravka, pravděpodobně spojí
Možná pomohl i předzápasový motivační projev předsedy oddílu Karla také své síly s Machovem a rovněž vytvoří tým, účastnící se dlouhoKlimeše, který hráče varoval, že v případě porážky je zasytí špekáčky dobé soutěže.
s prošlou záruční lhůtou a posadí na pouťovou atrakci umístěnou v dolZájemcům o fotbal z řad mládeže připomínáme, že se mohou přiním rohu náměstí před obchodem „Barvy, laky, fermeže“. Po zápase hlásit nebo i jen nezávazně zkusit fotbalový trénink každé úterý a čtvrnezklamal určitou originalitou Kamil Švorčík, když od hráčů soupeře tek od 15.30 hod na hřišti v Polici.
začal vybírat padesátikorunu jako vstupné na kolotoč. Jako na kolotoči
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil,
si totiž tito hráči museli připadat při zdařilých kombinačních i individutrenéři, usilující o lepší zítřky
álních akcích polických fotbalistů.
české i polické kopané
Zajímavé bylo poslední vystoupení jara na hřišti v Lípě
nad Orlicí. Naši nastoupili plně soustředěni, bohužel však ne
na zápas, ale až na dlouho plánované posezení na závěr sezóny. Důsledkem toho v 17.minutě prohrávali 0:5. Potom se však
vzpamatovali a 15 minut před koncem snížili na 4:5. V ten okaSPARTAK Police nad Metují, z.s.
mžik rozhodčí zápas ukončil. Další rarita v dějinách světové
Náš fotbalový klub zve do svých řad všechny zájemce o dobrý fotbal. Ať jsi rodič,
kopané! Domácí totiž potřebovali pro záchranu v soutěži nutně
fanoušek či aktivní hráč, nebo chceš-li teprve začít s fotbalem, přijď mezi nás.
vyhrát. No, je to lepší, než dostat rozhodující gól z penalty v
Hledáme hlavně šikovné kluky (ale i holky) do všech mládežnických družstev.
95.minutě. Takhle alespoň hodnocení sezóny na polickém hřišti
Také k těmto kategoriím hledáme trenéry a vedoucí.
mohlo začít o něco dříve a hráči pro jeho úspěšné absolvování
ušetřili něco sil.
HLAVNĚ HLEDÁME TRENÉRA NEBO TRENÉRKU
Mladší žáci vybojovali v Okresním přeboru 3.místo.
DO FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY pro ročníky (2010 – a mladší)!!!
Zpočátku jara čtyři zápasy v řadě vyhráli, ve skupině nejJak to nejlépe udělat?
lepších týmů soutěže však vybojovali již jen jednu výhru.
Přijď
na
kterýkoliv
z
tréninků
mužstva, do kterého patříš svým věkem, tenisky
Nejúspěšnějším střelcem byl Vilda Gavelek, 7 gólů. Vilda zazánebo kopačky a převlečení s sebou a můžeš si vyzkoušet, jestli tě to s námi bude
řil hlavně v zápase v České Skalici, kde byl autorem pěti branek.
bavit. Rodiče i prarodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě:
Po čtyřech brankách vstřelil Jakub Maryška s Mírou Hlaváčkem.
• pravidelně sportovalo a to v létě (na hřišti) i v zimě (ve sportovní hale),
V Okresní soutěži starších přípravek jsme měli dva týmy,
• se zabavilo v kolektivu stejně starých kluků a možná i holek,
Real a Vosy, aby si bez omezení zahráli všichni kluci. Ke konci
• vyrůstalo a rozvíjelo své schopnosti pod dohledem trenérů,
sezóny se nám ovšem stávalo (únava hráčů nebo rodičů?), že
• si při různých turnajích zahrálo proti okolním klubům,
museli zaskakovat hráči z mladší přípravky, dokonce i z před• Vám dělalo radost, když budete pozorovat jeho sportovní kroky,
přípravky. Výsledky obou týmů byly vyrovnané, Vosy zvítězily
pak přiveďte k nám nového adepta a my se rádi postaráme o naplnění výše
9x, Real 10x z osmnácti zápasů. Nejlepší střelci byli hned tři,
uvedených řádků. Také můžete zatelefolat trenérovi (702 295 670) či vedoucímu
Matějové Prouza a Danihel a Ondra Jirman, všichni 15 branek.
mužstva
(777 230 580) nebo místopředsedovi oddílu (777 112 348) nebo na
Po ukončení sezóny došlo k historické události, podobně
email: kartarna@email.cz, police.fotbal@seznam.cz a oni Vám rádi poradí a
jako ve filmu „Slavnosti sněženek“, kde se konalo přátelské pozodpoví Vaše dotazy.
sezení dvou mysliveckých spolků. My jsme se dali dohromady
Tréninky jednotlivých mužstev v podzimní sezóně 2016 jsou od 23. srpna,
s hráči z Broumova, zúčastnili se jako jeden tým E-ON Cupu
každý čtvrtek a úterý na fotbalovém hřišti...
v Náchodě a obsadili 8.místo ze 16 účastníků. Boje o medaile
• školička (ročník narození 2010 až 20011) – úterý a čtvrtek 15:30 - 16:45
nám unikly opravdu jen těsně a zbytečně. Na rozdíl od mysli• mladší přípravka (ročník 2008- 2009) - úterý a čtvrtek 15,30 - 17,00
veckých spolků se kluci mezi sebou nepoprali, právě naopak,
• starší přípravka (ročník 2006 - 2007) - úterý a čtvrtek 15,30 – 17,00
vytvořili výbornou, přátelskou partu, v níž každý usiloval o co
• mladší žáci (ročník 2005 - 2003) - úterý a čtvrtek 15,30 – 17,00
nejlepší výsledek, seč mu jeho síly a schopnosti stačily.
Těžký úděl měli trenéři mladší přípravky, Jirka Kollert a
Dan Denygr. Ve většině zápasů jim k vítězství chybělo několik
gólů, takže v průběhu sezóny si příliš radosti z vítězství neužili.

NÁBOR
FOTBALOVÉHO ODDÍLU
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Spartak Police nad Metují z.s.

nabízí
VYUŽITÍ PLOCHY
K REKLAMNÍM ÚČELŮM
Bližší informace:

Klimeš Karel
Rutar Petr

tel. 775 116277
tel. 603 929838

Stavění na Budík

Počasí letos dopřálo tomu, že jsme se opět
sešli v pouťovou neděli dopoledne na Ostaši
pod Budíkem a stavěli.
Průřez historií téhle kamarádské taškařice
polických horolezců a lyžařů, která se datuje od roku 1970, můžete ještě do konce září
zhlédnout na výstavce ve Dřevěnce!
Srdečně zveme, M. Hornychová, HKO
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FOTBAL
1. B třída - skupina B

A - mužstvo
Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

TJ SPARTAK POLICE NAD METUJÍ
PODZIM - 2016

Datum
Začátek
Domácí
14. srpen 2016
17:00 POLICE
21. srpen 2016
17:00 POLICE
27. srpen 2016
17:00 Baník Vamberk
4. září 2016
17:00 POLICE
11. září 2016
13:30 Spartak Opočno
18. září 2016
17:00 POLICE
24. září 2016
17:00 TJ Sokol Lípa n.O
2. říjen 2016
16:30 POLICE
8. říjen 2016
16:00 FK Jaroměř B
16. říjen 2016
16:00 POLICE
23. říjen 2016
15:30 TJ Černíkovice
30. říjen 2016
14:30 POLICE
5. listopad 2016 14:00 TJ Velké Poříčí

Hosté
FC České Meziříčí
SK Albrechtice n.O.
POLICE
TJ Předměřice n.L.
POLICE
SK Smiřice
POLICE
SK Solnice
POLICE
TJ Start Ohnišov
POLICE
TJ Doudleby n.O.
POLICE

Odjezd Doprava
14:45

Autobus

11:45

Autobus

14:45

Autobus

14:45

Autobus

13:30

Autobus

12:45

Auta

PETROVICKÉ ZATÁČKY 2016

V sobotu 20. srpna se opět uzavírala hlavní
komunikace mezi Policí nad Metují a Velkými
Petrovicemi (až po „Mýto“) pro veškerou automobilovou dopravu. Výjimku tvořily pouze
vozy IZS a autobusy.  
Důvodem této uzavírky bylo pořádání
letos již 8. ročníku in-line bruslení pro širokou veřejnost a 2. ročníku hobby závodů na
koloběžkách. Hladký asfalt a celou šíři komunikace na více jak 4 km dlouhém úseku mohli
všichni zájemci využít nejen k bruslení, jízdě
na kole, odrážedlech, skateboardech, longboardech či kolečkových lyžích, ale letos již po
druhé byla připravena možnost bezplatného
zapůjčení si cca 40ks koloběžek KOSTKA.
Je nám velkým potěšením sledovat, jak se rok
od roku zvyšuje zájem nejen veřejnosti o tuto
akci. Zatímco v loňském roce se akce účastnilo okolo 300 příznivců, tak v roce letošním je
odhadovaná účast okolo 500 lidí.
Od 16 hodin byly letos opět pořádány závody v koloběhu. V loňském roce jsme uspořádali hobby závod jen pro děti a mládež, kterého se účastnilo okolo 30ti dětí. Letos jsme
hobby závod rozšířili i o kategorie dospělých.
Letošní počet „malých“ závodníků stoupl z 29
na 42, a když k tomu přidáme i dospělé závodníky, tak dosáhneme čísla 56, což je téměř
dvojnásobek oproti loňsku. Svou nezastupitelnou roli v tom zcela jistě hrálo i počasí, které letos bylo doslova ideální. Na webu www.
sportvpolici.cz/novinka naleznete kompletní
výsledkovou listinu a fotogalerii z této akce.

Po celou dobu akce bylo k dispozici drobné občerstvení, které nám již třetím rokem
zajišťují manželé Roischlovi, za což jim patří díky. Poděkování samozřejmě nepatří jen
jim, ale všem, kteří se podíleli na uspořádání
akce, především městu Police, firmě S-SPORT
a firmě KOSTKA za podporu, Technickým
službám a LO TJ SPARTAK za technické
zajištění, rozmístění dopravních značek a dovoz materiálu, všem sponzorům, rozhodčím a
personálu, bez kterých by uspořádání závodů
nebylo možné. Dále pak městské policii, která po celou dobu zajišťovala bezpečnost na
trase, pomohla s přepravou zraněné osoby a
pátrala po jednom zatoulaném dítku. Díky
také „Pájovi“ Jiráskovi, který odpovědně plnil funkci předjezdce, a že měl chvílemi co
dělat. V neposlední řadě díky také obcím
Bezděkov n/M a Velké Petrovice za souhlas
s pořádáním této akce, která jim způsobuje
dopravní omezení.
Z mého pohledu pořadatele byla akce
velmi vydařená a již letos víme, že v sobotu 19. srpna 2017 Vás rádi přivítáme na 9.
ročníku „Petrovických zatáček“. Všichni,
kterým se jízda na koloběžce líbila, mohou
využít půjčovnu koloběžek kdykoliv během
roku. Koloběžky si lze zapůjčit za 30 Kč/hod.
v Polickém Informačním centru po předchozí
rezervaci. Více informací o půjčovně také na
www.sportvpolici.cz/na-kolobezky, kde naleznete i několik tras.
Martin Balák
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SSK Pedro Police nad Metují
pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod

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

sobota 17. září 2016

-

Hlavňov u Police nad Metují

fotbalové hřiště

muži
ženy

25 km kolo
25 km kolo
1200- 1245
1300
1630

-

4 km běh
4 km běh

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

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

akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let
startovné 149,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí, účast na vlastní nebezpečí
cyklistika za plného provozu, helma povinná – klasická trasa
do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit obsahu žaludku – diskvalifikace
každý účastník má nárok na občerstvení (buřt, nealko, pivo)
akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci …

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

netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…
soutěž v hodu pivním sudem – pro závodníky i pro příchozí !

přijďte pobejt …

těším se na Vás - Petr Jansa

Zprávy z motocyklové silnice

Autoklub České republiky pořádal
v Ostravě - Radvanicích 9. a 10. července závody „Klasik“ na přírodní trati započítávané
do mistrovství České republiky. V pátek odpoledne vyrážíme z Petrovic, směr Frydrychov
do smažálny „Nad stavem“. Jaké bylo překvapení pro nás, když jsme viděli, jen prázdnou
budovu obrostlou vysokou trávou. V podvečer
přijíždíme do Radvanic. Obě přejímky bez
závad. V sobotu ráno trochu zlobilo počasí,
ale nakonec vše vydrželo a oba tréninky byly
v pořádku. Potom důkladná prohlídky stroje,
aby vše v neděli dobře pracovalo. Je nedělní
ráno a Miloš Thér závodník AMK Police n.
M. se připravuje na start kategorie do 175 +
250 ccm. Po zaváděcím kole přichází start
do závodu. První vyráží domácí jezdec Jirka
Obtulowicz a Miloš hned za ním. V posledních třech kolech se pověsil na Miloše Marek
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Vrána, také domácí (ČZ 175) a soupeřili mezi
sebou. Miloš se nedal a soupeře odsunul na
třetí místo. Potěšení z druhého místa donutilo
Miloše k zastavení ve „Smažálně na hrázi“.
Závodník s rybou spokojen nebyl, já s kávou
ano.
O týden později pořádal ČAMS na
„Těrlickém okruhu“ závody na přírodních
okruzích o „Havířský zlatý Kahanec“. V pátek vyrážíme před Klodsko na Otmuchów do
„Smažálny Syrenka“ Tentokrát náš závodník je spokojen. Večer dorážíme do depa na
Těrlicko. Podařilo se udělat obě přejímky.
V sobotu střídavě oblačno. První trénink dopadl velice dobře. Na odpolední trénink Miloš
pro silný déšť nenastoupil, protože by lepší
čas určitě nezajel. Celou noc pršelo. Naštěstí
ráno před závodem přestalo, ale i tak se závod „Klasiků“ jel na mokré trati. Ve třídě do
175 ccm se ujal vedení domácí jezdec Marek Vrána
na ČZ 175 ccm. Dlouhé
roviny tomuto stroji svědčí. Velkopetrovický Miloš
Thér člen AMK Police n.
M. nezklamal a bezpečně
byl odmávnut na druhém
místě k radosti našich příznivců. Cesta domů vedla přes novou dálnici od
Ostravy a polský Prudnik,
Otmuchów a Běloves
domů. Doma byla veliká
radost z úspěchu.

AČK pověřil AMK Hořice uspořádáním
dalšího závodu seriálu silničních motocyklů
na „Přírodních okruzích“ včetně kategorie
„Klasik“ ve dnech 6. a 7. srpna. Hořický městský okruh je pro Miloše Théra, Petrovičáka
hájícího barvy AMK Police n M., domácí GP.
Proto od pátku nás navštívil a pomáhal nám
hořický Fanklub. V sobotu tradičně dva tréninky, tentokrát ve dvou třídách. Vše proběhlo
v klidu. Ukazuje se, že Miloš je nejen dobrý
jezdec, ale i jeden z nejlepších mechaniků
v naší republice. V neděli ráno pěkně a slunečno. Druhý závod jedou „Klasici“ ve spojeném závodě 175 + 250 ccm. Miloš vyráží
s malinkým zpožděním, ale ve druhém kole
se usazuje pevně na druhém místě. Tentokrát
neměl jen na Jirku Obtulowicze. Třídu do 350
ccm obsadili jezdci naplno. Miloš obstál velmi dobře a dojel na pátém místě. S výsledkem
jsme byli spokojeni.
Příští závody jsou v Piešťanech, závody
Kolín – Volárna jsou zrušeny pro špatný stav
komunikace. V Branné u Jeseníku 10. a 11.
září a poslední jsou přesunuty Dymokury na
17. a 18. září.
Upozorňuji motoristické fandy, že je vydán 3. díl „Česko a Slovensko motocyklové silnice“ našeho dvorního fotografa Jiřího
Franka.
Za AMK: Čvaňhák
Po uzávěrce:
Ve dnech 19. 8. – 21. 8. 2016 se jela Velká
cena Piešťan na letišti v Piešťanech. Miloš
Thér zde obsadil 2. místo v třídě do 175 ccm.
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016

TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33
TURISTICKÝ POCHOD – POCHOD
PRO RADOST

Letos 17. září
2016 to bude již po
sedmadvacáté, co se
v prostředí Teplicko adršpašských skal půjde turistický pochod
Teplicko-adršpašská 33.

Rekapitulace loňského ročníku

Na startu se v loňském roce sešlo 1 585
účastníků z celé České republiky, Slovenska a
Polska. Jedná se tak o absolutní rekord v celé
historii pořádání tohoto unikátního turistického
pochodu. Nejvzdálenějšího účastníka evidujeme
z Portugalska. Zjišťujeme, že se k nám turisté
vrací opakovaně, čehož si moc vážíme. V letošním roce jsme navíc poprvé zajišťovali dvě hromadné přihlášky. „Byl jsem zde v loňském roce,
a tak se mi to tady líbilo, že jsem letos vzal své
kolegy ve dvou autobusech J.“ odpověděl ředitel
jedné firmy.
Mnozí z účastníků, kteří přišli na dlouhou
50tku, si ještě museli svítit čelovkami. „Jezdím
jsem pravidelně, jelikož mám rád místní přírodu
a skvělou atmosféru tohoto pochodu“ odpověděl
i náš stálý účastník Petr Maršálek, který startoval
už v 5:45 ráno, aby mohl vyjít úplně první. Pro
ostatní trasy byl start naplánován od sedmi do deseti hodin. Největší nápor účastníků nás však čekal mezi osmou až devátou hodinou. Prezentace
však na tento nápor byla připravena a odbavení
všech turistů proběhlo bez výrazných problémů.
Pro děti na nejkratší šestikilometrové trase jsme již po druhé zorganizovali dětský pohádkový les. Letos se sedmi pohádkovými
zastávkami. „Bylo to bezvadně strávené dopoledne. Mockrát pořadatelům děkujeme, budeme
chodit každoročně. Máme dvě malé děti, tak
jsme šli jen pohádkový les. Děti šlapaly statečně a postavičky v lese měly ohromný úspěch.
Počasí jste objednali nádherné, prostě jedním
slovem parádička.“ napsala na náš facebookový
profil Kateřina Černá.

možnost získat pamětní triko pochodu a slevu
na startovném.
• Na cestu bude každý vybaven propozicemi s
popisem aktuálních tras a s přehlednou mapou. Všechny trasy mimo turistické značení
budou dodatečně vyznačené naším značením.
Po zdolání vytyčené trasy každý dostane v cíli
diplom a pamětní odznak.
• Na dětském pohádkovém lese budeme mít pro
děti připraveno celkem deset zastavení s pohádkovými postavami.
• V areálu koupaliště bude připraven doprovodný program, bohaté občerstvení, budou hrát
živé country kapely. Hlavní kapelou budou
TAXMENI z Prahy a dále tradiční Slaveňáci

a Adept Blues Band. Pro maminky bude opět
přítomna výtvarná dílna Bosorka a pro děti
skákací hrad, prolézačky a malování na obličej. Od 18:00 hod, po oficiálním ukončení
pochodu, proběhne v areálu koupaliště taneční
zábava.
Pokud tedy máte chuť strávit příjemné chvíle
v krásném prostředí Adršpašsko-teplických skal,
neváhejte a přijďte se přihlásit ke startu Teplickoadršpašské 33.
Akce se bude konat za každého počasí.
Veškeré informace a přehled tras na
www.ta33.cz
Staňte se fanoušky na:
www.facebook.com/TeplickoAdrspasska33

Co nového v letošním ročníku?

• Start letošního ročníku je průběžný, od 7:00 do
10:00 (start 50km trati od 6:00) a to z koupaliště v Teplicích nad Metují dne 17.9.2016.
• Bude připraveno pět pěších tras (TA 6 – dětský
pohádkový les, TA16, TA25, TA33, TA50), a
dvě trasy cyklistické (CYKLO30 a CYKLO
50).
• Startovné na místě 33 Kč, pro děti do 12 let
zdarma. Lze si zapsat i své čtyřnohé miláčky.
• Předem přihlášení turisté formou online přihlášek na www.ta33.cz budou mít

hlavní partner

Běžci opět pomohou nemocným v hospici

V SOBOTU 24. ZÁŘÍ 2016 v 10.00 hodin SE ODSTARTUJE JIŽ 3. BĚH PRO HOSPIC 2016.
Start je před centrem volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený
Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj. V areálu je příjemná atmosféra, chutné občerstvení a dobrá zábava a navíc, každý, kdo se běhu zúčastní, přispěje na zakoupení nového výtahu do
Hospice Anežky České v Červeném Kostelci. Běh pro hospic se stal již tradičním závodem profesionálních i neprofesionálních sportovců – dospělých, dětí, mládeže i veteránů, z nichž si každý může
vybrat délku trati: 2 km, 5 km a 10 km. Pro nejmenší děti je připravena trasa na 650 m. Po běhu
čekají pro vítěze zajímavé ceny. Registrace online na www.behprohospic.cz
Eva Wagenknechtová
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016
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Úspěch koloběžkářů na MČR

Polovina koloběžkářské sezóny je za námi
a byla opět pro koloběžkáře z Náchodska
úspěšná.
Sezóna započala v Pardubicích Českou
ligou, kde Katka Šefcová (z POlice) potvrdila svým vítězstvím, že se s ní musí v letošní
sezóně počítat jako s jednou z nejlepších žen.
Přestože odjela rovinatý závod na průměru kol
26/18, dokázala po usilovném souboji zvítězit nad silnou soupeřkou Šárkou s koly 28/28.
Celkově na 4. místě dojela Anet Morávková z
lyžařského oddílu Spartak Police nad Metují a
5. veteránka Eva Šefcová.
První závody Rollo ligy se konaly
v Brandýse n/L. Dlouhý závod již s náročnějším profilem s velkým časovým náskokem
vyhrála opět Katka a zvítězila tak i ve své kategorii juniorek. Eva ve své kategorii veteránek vyhrála, Anet byla 3. a Vlastimil Kráčmar
z lyžařského oddílu dojel v silné kategorii na
5. místě. Kritérium se jelo
v tradičně hezkém prostředí zámeckého parku. Pro
Katku opět vítězství včetně
kategorie muži veteráni, kteří startovali s ženami. Eva 1.
ve své kategorii a celkově 4.
místo v ženách.
Následný týden se konal Eurocap v Holandsku,
kterého se účastnili Katka
s Anet a Jan Horák. V dlouhém závodě na 42 km Katka
dojela 2. za holandskou
soupeřkou, Anet v žákyních
v závodě na 9 km 1. místo.
Katka poprvé startovala na
nové karbonové koloběžce 28/26 dodané firmou
Kostka. Ve sprintu dojela
Katka opět 2. a Anet v žákyních skončila na 3. místě.
Jan Horák bral ve sprint 7.
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členky a budoucí naděje koloběžek Anička
(2009) a Michalka (2012) V kritériu jely 1,1
km, Anička zvítězila. Anička druhý den dokázala objet 8 km okruh z dlouhého závodu a
skončit v kategorii 10 - 12 jet jako nejmladší
na krásném 5. místě.
Tituly z MS jsme obhajovat nemohli, neboť MS se v létě konalo v Austrálii, což bylo
mimo naše finanční možnosti. V létě je v plánu účast na Eurocapu v Estonsku. Na podzim nás pak čekají ještě dvě kola Rollo ligy
a z cross závodů prázdninové Příchovice a
nejtěžší závod Sudety.
Pokud by Vás zajímalo, co se pravidelně
děje v koloběžkářském světě, doporučujeme
stránky
http://www.kolobezkovyportal.cz
Koloběžky Náchod

místo a v dlouhém závodě skončil čtvrtý.
Ten samý víkend zkusili Eva a Vlasta
první crossový závod koloběžek na 50 km na
Bezdězu Author cup. Eva dojela 2. za mladší a zkušenější soupeřkou a Vlasta v mužích
zvítězil. Podařilo se nám předjet i některé
závodníky na kolech.
Z Plzně   titul MČR pro Katku a
Evu   jak v kritériu, dlouhém závodě i ve
štafetách.
Katka se stala i absolutní vítězkou v ženách a Mistryní republiky v obou závodech.
Anet skončila v kritériu 2. a v dlouhém
závodě 3., Lenka Kráčmarová si přivezla dvě
bronzové medaile.
Jan Horák 2 stříbrné a Hanka Čermáková
ultraveteránky 2 zlaté medaile. Vlasta kritérium 9. místo a dlouhý závod po pádu na startu
6. místo.
Do závodů se zapojili i naše nejmladší
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T. J. Sokol Police nad Metují, oddíl všestrannosti

S koncem školního roku skončila pro naše
sokolíky i soutěž ve všestrannosti. Celoroční
úsílí v plavání, sportovní gymnastice (SG),
šplhu a atletice děti opět zvládly na výbornou.
Polický Sokol má i v tomto roce přeborníka ČOS v Sokolské všestrannosti. Stal se jím
Jáchym Petr. Na závodech ml. žactva Jáchym
vybojoval tři zlaté medaile a to v atletice, SG a
šplhu. Krásné třinácté místo obsadil v plavání,
kde od podzimu udělal největší pokrok.

Po sečtení všech výsledků se stal přeborníkem ČOS, a tím přispěl i k celkovému vítězství družstva župy Podkrkonošské - Jiráskovy.
Hlavní cenou pro vítězné družstvo byl týdenní
mezinárodní tábor v rakouských Alpách, kterého se Jáchym také zúčastnil.

Přebor ČOS v sokolské všestrannosti
starších žáků, dorostu a dospělých proběhl 10.- 12.6.16 v Praze.

na konec“. Kromě medailí vyhrál i angínu, se
kterou absolvoval nedělní závody v plavání.
Po předávkování paralenem zaplaval jeden ze
svých nejlepších časů.
Neztratil se ani nejmladší polický závodník Filip, pro kterého to byl první republikový
závod. Zabojoval, zacvičil výborně (i akrobacii , která není jeho oblíbená) a v SG obsadil

třetí místo. I v ostatních disciplínách se pohyboval na předních místech a po sečtení všech
bodů skončil na krásném čtvrtém místě.
Vynikajícího výsledku dosáhla i Míša. V
silné konkureci 48 závodnic vybojovala zlato
v gymnastice. Vylepšeným osobním časem v
plavání a v běhu na 600 m skončila celkově

na šestém místě. (Největší
radost měla, z
běhu na 600m.
To, že neskončila poslední
do hodiny vědělo celé příbuzenstvo a
cca dalších 20
cestujících, kteří s ní jeli v tramvaji).
Celý rok jsme se účastnili různých soutěží,
ze kterých jsme vždy přivezli nějakou medaili.
Zmíníme pouze pár úspěchů ze župních přeborů ve všestrannosti.
Denisa Rejmontová 1. místo v plavání na
100 metrů, Lucie Važanová, Lukáš Vajsar a
Štěpán Kollert třetí místa v plavání ve svých
kategoriích.
Vendulka Šrůtková 1. místo v gymnastice
a šplhu, Štěpán Kollert 1. místo v SG a Lukáš
Vajsar třetí místo ve šplhu.
Děti nejezdí pouze po soutěžích, ale pravidelně vystupují na dětském sokolském dnu
a letos i v domově důchodců při Olympijském
dni.
Odměnou za celoroční snahu pro ně
a všechny děti cvičící v polickém Sokole
byl červnový výlet do zábavního parku
Mirákulum.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
Wellness centru VEBA za vstřícnost a zázemí, které nám bylo poskytnuto při trénincích
v bazéně.
Rozloučíme se volnou citací náčelnice
ČOS Lenkou Kocmichovou, která dětem na
přeboru v Praze řekla „...blahopřání patří Vám
všem, podívejte se kolem sebe, to co Vy dokážete, dovede jen mizivé procento naší populace. Buďte na sebe hrdí.“
T. J. Sokol Police n. M.

Polickou sokolskou jednotu reprezentovali 3 závodníci. Michaela Janečková, Michal
Sirko a Filip Werner.
Medaile opět cinkaly. Nejvíce u Michala.
Ve šplhu skončil druhý, třetí v SG a atletice a
po sečtení bodů obsadil celkové druhé místo.
Michal by mohl získat i další titul a to „borec

Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016
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V Kostelní ulici se roku 1855 narodil významný hudebník. Jeho jméno najdete v tajence.
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HRA
(ANGL.)

ANGLICKÁ
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VĚNO
(SLOV.)
POLNÍ
MÍRA
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ANCH
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FENY
VODNÍ
HLODAVEC

CHLAPEC
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(SLOV.)
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(SLOV.)
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ACHÁNÍ

Tajenka křížovky z prázdninového dvojčísla PM: Autorem zemského a městského znaku na průčelí polické radnice je kamenický mistr a sochař
ANTONÍN KRICNAR.
Správnou tajenku zaslali 3 křížovkáři, ze kterých jsme vylosovali paní prostřednictvím e-mailu na adresu infocentrum@policko.cz nebo napsat na
Ladislavu E., pro kterou máme v Informačním centru Pellyho domy drob- lísteček s Vaší adresou a přinést do Informačního centra v Pellyho domech
nou pozornost.
vždy do 15. dne příslušného měsíce.
Tajenku křížovky z tohoto čísla Polického měsíčníku můžete zasílat
Ida Jenková
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost

trasa č. 33 Náchodská
§
§
§
§
§
§
§

13h Police nad Metují /odstavné parkoviště-naproti kostelu/
14h Teplice nad Metují /parkoviště na náměstí/
15h Vernéřovice /parkoviště u obchodu potravin/
15,30 Meziměstí /tržnice na náměstí/
16h Hejtmánkovice /u hospody/
16,30 Broumov /parkoviště pod „Střelnicí“/
17,30 Křinice /u hospody/

Prodej 14. 9. + 13. 10. 2016

PRONAJMU GARÁŽ
2

26 m v Radešovské ulici
(lom pod Radešovem),
Police nad Metují.
Tel.: 720 453 458

stáří:

cena:

Kuřice černé, červené, kropenaté

12 - 18 týd.

120 - 180,- Kč

Kuřice bílé /nesou bílá vejce/

12 – 18 týd.

120 - 180,- Kč

Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
12 – 18 týd.

120 - 180,- Kč

Chovní kohoutci

120 - 180,- Kč

12 – 18 týd.

Slepice ve snášce

80,- Kč

Sortiment, stáří a cena drůbeže, se může lišit
dle aktuální nabídky!
! VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ !
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov

tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158,

po - pá 7-18 h! gallusextra@centrum.cz

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

přijme do pracovního poměru
stavebního projektanta

Podmínkou je minimálně středoškolské vzdělání stavebního
směru, praxe v oboru a znalost práce v CAD.
Autorizace výhodou.
Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost ubytování,
stálou práci, stravenky.
Nástup možný ihned.
Životopis zasílejte na mzdy@bssbroumov.cz.

Bližší informace sdělí:

p. Netík Martin, 777 762 305.

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

přijme do pracovního poměru
rozpočtáře

Podmínkou je minimálně středoškolské vzdělání stavebního
směru, praxe v oboru a řidičské oprávnění.
Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost ubytování,
stálou práci, stravenky.
Nástup možný ihned.
Životopis zasílejte na mzdy@bssbroumov.cz.

Bližší informace sdělí:

p. Netík Martin, 777 762 305.
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016
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PRONAJMU
BYT 1+1

v Polici nad Metují

Nájem 2.500,- Kč + energie
Kauce 5.000,- Kč

Tel.: 491 543 110

PRONAJMU
nebytový
prostor

vhodný pro dílnu,
sklad nebo garáž
v obci Bukovice
o velikosti 46 m2.
V prostoru je
elektřina, voda
a topení.

Kontakt: 603 816 460

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov
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Hradec Králové
Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

w w w. p ro p l a s t - k . c z
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016
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Okna
Dveře - vchodové, interiérové
Schodiště - samonosné i obklady
Dřevěné terasy, pergoly
Vestavěné skříně
Zakázkové práce na míru

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
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Hledáte všestranný celoroční sport pro vaše dítě?
Oddíl krasobruslení HC Wikov Hronov
Hledá holky a kluky ročník 2010 a mladší.
KRASO

23. 9. 2016 v 15.00 hod.

Police n. Metují

25. 9. 2016 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/
Polický měsíčník - ZÁŘÍ 2016

- Pod vedením kvalifikovaných trenérek se naučí
technice bruslení, skoků a piruet.
2015

Zahajuje kurzy:

Broumov





H RO N OV
Tel: 603 478 896
607 868 580

- Mimo led trénujeme atletiku, gymnastiku,
tanec a pohybové hry.
- Vyzkouší si závodní atmosféru, zažijí potlesk diváků
při show a poznají nové kamarády na soustředění.
kraso.hronov@gmail.com
www.krasohronov.cz

POLICKÝ MĚSÍČNÍK
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•

Fota na obálce: Oldřich Jenka a Libor Jenka
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvkyle 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)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
500,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
125,- Kč + DPH
• velikost do 1/8A4
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují
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Oprava místní komunikace na Hony

Jednalo se o opravu místní komunikace z hlavní silnice na Hony, a to od
počátku odbočky, po dům čp.26 na začátku Honů. Stávající asfaltobetonový
povrch vozovky už byl ve špatném technickém stavu s trhlinami a velkými terénními nerovnostmi. Niveleta opravované vozovky kopíruje stávající
stav, okolní terén a směrové vedení komunikace je zachováno z minulosti
(i když na několika místech není vlastnicky dořešeno a bude řešeno v rámci probíhající pozemkové úpravy). V rámci opravy byla provedena nová
krycí vrstva vozovky na porušený asfaltobeton – byla odstraněna stávající

Komunikace nad domovem důchodců

Předmětem této stavby bylo vybudování zpevněné asfaltové příjezdové
komunikace ke dvěma rodinným domům v délce 55 m a šířce 3,5 m se smíšeným provozem a dále stezka pro chodce a cyklisty v délce 136 m se šířce
3 m. Podkladní vrstva nové vozovky byla provedena recyklační technologií s rozfrézováním a novým rozvrstvením podkladních terénních vrstev
a s následnou stabilizací daného materiálu cementem s přísadou na bázi
minerálů. Po provedení stabilizační vrstvy byly následně provedeny konstrukční vrstvy vozovky, vyrovnání povrchu asfaltovým betonem a položení vrchní asfaltobetonové vrstvy. Pro odvodnění nové příjezdové komunikace k RD byla vybudována nová jednotná kanalizace, která je zaústěná

Oprava místní komunikace v Ledhujské ulici

Potřebná oprava komunikace v Ledhujské ulici je dlouhodobě plánovanou akcí a letos konečně došlo na její realizaci. Vozovka této místní
komunikace byla již ve velmi špatném technickém stavu, kde asfaltobeton vykazoval trhliny, poruchy a nerovnosti, nad kanalizací byla vozovka
viditelně propadlá, stávající vpusti byly buď propadlé, nebo vystouplé nad
povrch komunikace. Stávající povrch byl proto v celé ploše odfrézován a
na začátku úseku vpravo a u domů čp. 29 a 32 byl nově uložený betonový
obrubník. V místech rozšíření a větších poruch a v pruhu nad kanalizací
bude provedena celá nová konstrukce vozovky. Na zbývající ploše se na
odfrézovanou plochu položí nový asfaltobeton. Pro zlepšení odvodnění se
v některých úsecích a kolem stávajících vpustí přidá silniční obrubník. Na
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krajnice, na upravený povrch byl proveden spojovací nástřik a vyrovnávací vrstva asfaltobetonu a poté byla položena krycí vrstva. U napojení na
stávající zpevněnou plochu byla komunikace odfrézována, spára oříznuta,
ošetřena asfaltovým pružným tmelem a zadrcena. Odvodnění je provedeno
do stávajících tří propustků pod komunikací, které byly vyčištěny. Opravu
provedla firma SVOBODA a.s. z Meziměstí, vybraná ve výběrovém řízení,
celkové finanční náklady činí 711 tis. Kč.

do stávající veřejné kanalizace ve Smetanově ulici, která je ve správě polických technických služeb. Podél nové komunikace bylo vybudováno i nové
veřejné osvětlení s LED svítidly. Před vjezdem na účelovou komunikaci
ze Smetanovy ulice budou osazeny značky „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ a „Slepá pozemní komunikace“, pro úpravu provozu. Stezka
bude také označena svislou dopravní značkou a varovným termoplastickým
pásem. Tuto stavbu také realizovala firma SVOBODA a.s. z Meziměstí,
celkové finanční náklady budou činit 1,45 mil. Kč. Nová komunikace propojila pro chodce a cyklisty Smetanovu ulici s ulicí K Drůbežárně a věříme,
že bude účelně využívána.

začátku a konci opravovaného úseku se ošetří napojení na stávající zpevněnou plochu. Spára se ořízne a ošetří asfaltovým pružným tmelem a zadrtí.
Toto ošetření spár se provede též v místě původního překopu vodovodu
v nezastavěném úseku. Podél opravené komunikace bude provedeno nové
svahování pravého břehu. Po dobu stavby je komunikace uzavřena a doprava je možná pouze podle značené objízdné trasy přes Suchý Důl. Pokud to
umožní počasí, bude oprava dokončena nejpozději do 15. 9. 2016. Opravu
této komunikace rovněž provádí firma SVOBODA a.s. Meziměstí, vysoutěžená cena za realizaci činí 1,4 mil Kč. Děkujeme místním obyvatelům za
trpělivost a věříme, že budou s opravou spokojeni.
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