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Oprava silnice a chodníku v Husově ulici
V první polovině září byla dokončena rekonstrukce chodníku a vozovky
v Husově ulici. Zvýšený dopravní provoz u autobusových zastávek způsobil
výrazné poškození asfaltového povrchu,
který byl při rekonstrukci odstraněn

a nahrazen novým. Dále byla opravena zbylá část obvodového chodníku
Bezděkových sadů. Pod chodníkem byl
vybudován drenážní systém odvádějící vodu z podloží nově opravené silnice a chodníku. K tomu ještě byly nově

vyvedeny ze země kabely pro napojení
dvou nových lamp, které na autobusovém nádraží přibydou. Celou akci realizovala firma Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s. z Meziměstí.
Vít Hynek, investiční technik

Letošní oprava výtluků, překopů a kanálových vpustí
na městských komunikacích

V letošním roce se město v rámci pravidelných letních oprav
komunikací zaměřilo především na opravu kanálových vpustí. V
poptávkovém řízení byla vybrána spol. s.r.o. AL Silnice z Hradce
Králové, se kterou máme již dobré zkušenosti z minulých let. Firma
provedla opravy osazení některých poklopů a krycích armatur uzávěrů. Vpusti byly vyčištěny, bylo opraveno rozbité zaústění trub, u

většiny opravovaných šachet bylo samonivelačním betonem obnoveno rovné dno, opravena vyzdívka a vrchní litinová (ocelová) část
byla osazena do roviny vozovky. V uplynulém měsíci byly opraveny také vybrané silniční výtluky a překopy v ulici Malá Ledhuj,
v ulicích v severovýchodní části města (ve Velké Ledhuji) a ve středu města, a to infratechnologií Silkot.  
...pokračování na poslední straně

INFORMACE Z RADNICE

Připravované dotační akce města aneb čerpá město dotace dostatečně?

V posledních měsících se na různých setkáních ozývají hlasy, vytýkající nám (tedy
„vedení města“) malé využívání dotačních
prostředků pro realizace městských záměrů.
Je mi jasné, že tato kritika vychází povětšinou z neznalosti tématu dotačních programů
v současném programovacím období a částečně z klasické chuti nás Čechů, kritizovat stále, cokoliv a kdykoliv. Potud tedy v pořádku.
Částečně jsme samozřejmě denně masírováni
médii o tom, jaké možné dotace obce mají
jak z evropských peněz, tak z peněz národních, resp. krajských, ale skutečnost je značně
rozdílná.
Pokusím se vnést trochu světla do této problematiky, nicméně si nedělám iluzi o tom, že
by se mi podařilo tuto složitou problematiku
osvětlit na několika řádcích, neboť je to téma
na samostatnou diplomovou práci…
V řadě prvé je třeba říci, že v současné
době usiluje město o řadu dotačních projektů,
kde čekáme na výsledek projednání našich podaných žádostí (někde už jsme prošli prvním
kolem hodnocení a zatím jsme z hodnocení
nebyli vyřazeni). Jedná se o tyto následující
záměry:
Kanalizace Záměstí (tento záměr řeší
odkanalizování místní části Záměstí, kde jsou
uloženy letité nefunkční kanalizace, různé zatrubené příkopy, a vsaky, které nejsou zaústěny na městskou čistírnu odpadních vod. Tento
záměr tedy řeší jak splnění požadavků zákona
o vodách, tak zároveň zlepšení životního prostředí v našem městě).
Rekonstrukce Hlavňovského rybníka
(tento záměr řeší nutnou opravu a odbahnění
Hlavňovského rybníka. Oprava je vyvolána
zejména poškozením hráze, která by v krátkém časovém horizontu nemusela odolat tlaku
vody, a s ohledem na potřebu zajištění objemu
této nádrže pro zadržení vody v krajině bude
provedeno též odtěžení sedimentu, současně
bude zrealizován nový bezpečností přeliv pro
správné a bezpečné převedení případných povodňových vod)
Rekonstrukce hasičské zbrojnice (tento záměr řeší úpravu hasičské zbrojnice a její
uzpůsobení měnícím se klimatickým změnám,
zejména zajištění řádného fungování v klimatických extrémech. Součástí záměru je jak
úprava garáží pro techniku, tak zázemí pro
zasahující hasiče a konečně zateplení objektu,
včetně výměny oken)
Hasičské vozidlo (tento záměr řeší zajištění dopravního prostředku pro přepravu osob u
větších zásahů, rovněž při zásazích spojených
s klimatickými extrémy, jako jsou povodně,
polní a lesní požáry za sucha, apod.)
Zateplení základní umělecké školy, včetně výměny zdroje vytápění
Rekonstrukci odborných učeben v základní škole
V současné době připravujeme projektové dokumentace na stavbu propojovacího
chodníku mezi Policí a Žďárem, jehož výstavba by měla být financována buď z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016

(SFDI), nebo z prostředků tzv. Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP),
a opětovně se pokoušíme vzkřísit dotažení
záměru propojení cyklostezky v úseku Mýto
– Kozinek, který by měl být rovněž financován z Integrovaného regionálního operačního
programu, případně z krajských dotačních peněz, nebo z prostředků proudících přes místní
akční skupiny. Z prostředků SFDI nebo IROP
bychom rádi zrealizovali záměr zvýšení bezpečnosti chodců v centru města (úprava některých přechodů, nasvětlení přechodů a míst
pro přecházení, zpomalení dopravy v určitých místech a úprava křižovatek u kostela a
u Pellyho domů). Současně připravujeme dvě
projektové dokumentace na zasíťování nových pozemků pro výstavbu rodinných domů,
kde budeme rovněž žádat o dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, a budeme
zadávat zpracování projektové dokumentace
záchytného a přestupního parkoviště v lokalitě
pod Havlatkou, kde by bylo možné požádat o
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.
Dále také pracujeme na záměrech, kdy by
bylo možné určité věci posunout správným
směrem, tedy k úsporám veřejných financí, a
to bez nutnosti zapojení městských peněz (tzv.
EPC projekty, které spočívají v tom, že záměr
zrealizuje soukromý investor za své prostředky
a náklady díla mu město splácí z úspor na daném opatření; v poslední době hojně užívané u
projektů výměny zdrojů veřejného osvětlení).
Je toho tedy rozjetého víc než dost a určitě nelze říci, že by město nevyužívalo dotační
prostředky, které se mu nabízí. Bohužel, daleko větší množina záměrů se pod žádný operační program EU, či národní programy ministerstev, resp. krajské dotační programy,
nebo rámce Místní akční skupiny nevejde.
Velice často narážíme na problém, že jsme buď
město, které je moc velké (datovatelné jsou záměry např. pro obce do 1.000 obyvatel), nebo
moc malé (analogicky opačně, dotace určena
pro města od 10.000 obyvatel), nebo nemáme
na území města tzv. vyloučenou lokalitu (viz
např. dotace na demolice starých průmyslových zátěží), nebo náš záměr nedosahuje min.
částky (např. u některých projektů je stanovena dolní hranice nákladů záměru na 5.000.000
Kč, a jakýkoliv „levnější“ záměr nemá šanci),
ale jsou i celkem úsměvné dotace, kdy se např.
ministr financí před národem chlubí, jak zajistil dotace pro obce na opravy místních komunikací (pro letošní rok 200 mil. Kč), ale my
pak zjistíme, že je to pro obce do 3000 obyvatel a že náklady rekonstrukce nesmějí přesáhnout 1 mil Kč., no a pro úplnost je dobré
doplnit, že takových obcí, které mají nárok je
přes tři tisíce, tudíž je to spíše dotační plivnutí,
než skutečný nástroj pro obecní samosprávy.
Nelze rovněž přehlížet skutečnost, že vláda po
roce 2013 nedokázala včas dotáhnout rámce
operačních programů z EU a na ně navazující, resp. tyto doplňující, rámce programů ze
zdrojů národních, včetně potřebných metodik
a možnost čerpání dotací se značně zpozdila

(první výzvy měly být již v roce 2014, avšak
skutečnost je taková, že první výzvy byly zveřejněny až v roce letošním; místní akční skupiny budou díky zpožděním na Ministerstvu pro
místní rozvoj schopny vypsat dotační programy až v roce 2017!).
Poslední výstřelkem z hlediska státní „pomoci“ obcím jsou peníze do sportu. Poslanecká
sněmovna v červenci letošního roku schválila
novelu zákona o podpoře sportu, kde celkem
vtipně uložila obcím další „milou“ povinnost,
jakou je zpracování strategie rozvoje sportu
v obci. Což o to, chceme-li rozumně nakládat
s veřejnými prostředky, je strategický koncepční přístup správný a žádoucí, nicméně
mám za to, že by to mělo být právo obce, když
už nám ústava garantuje právo na samosprávu obcí, a ne povinnost! Větší trpkost však
cítím z toho, že v dotačních programech, kterými chce stát zacílit na sport (a kterými již
Ministerstvo školství a tělovýchovy zkusmo
na sport cílí), nemohou obce o dotace vůbec
žádat!!! Existuje zde tedy evidentně nelogický
a iracionální stav, kdy stát uložil obcím povinnost strategicky plánovat rozvoj sportu v obci,
a ten samý zákon ji dále ukládá povinnost stavět a udržovat sportoviště, ale k těmto milým
povinnostem nedává obcím finanční prostředky ani v rámci dotací (jak jsem říkal, obce o
dotace na sport a sportovní zařízení nemohou
žádat), ale ani v rámci daňových transferů (navýšení příjmu z rozpočtového určení daní).
V řadě druhé je třeba říci, že samostatnou
skupinou je financování dotačních projektů,
neboť žádnou dotaci neobdržíme předem, ale
musíme zafinancovat z vlastních prostředků,
a teprve po skončení akce, a řadě celkem náročných administrativních úkonů, dostaneme
dotaci tzv. proplacenou. Z toho je zřejmé, že
nemůžeme dotační žádosti, jak se říká „přepálit“, neboť by reálně hrozilo, že nebudeme
schopni vše řádně profinancovat. A to nebudu
tento svůj výklad zatěžovat o rizika, jakými
jsou výběrová řízení na dodavatele, nebo drobné (třeba i procesní) chyby při realizaci dotační
akce, které mohou v konečném důsledku bez
přímého zavinění města způsobit odejmutí či
zkrácení dotace. Osobně lze dotace označit za
„čertovy penízky“, a většina zástupců obcí, se
kterými v průběhu roku komunikuji, se shoduje na tom, že všem nám bude lépe, až dotace
nebudou…
Ale abych tuto problematiku nějak uzavřel, v rámci možného se ucházíme o každou
dotaci, u níž spatřujeme účel a efektivitu pro
další rozvoj města, regionu, či pro vylepšení
stávajícího stavu či zvýšení komfortu občanů.
Na městském úřadě pracuje tzv. dotační pracovní skupina složená z pracovníků městského
úřadu a organizací zřizovaných městem, které
se schází nad připravovanými záměry, které
jsou dlouhodobě městem plánovány (které
vzešly buď z potřeb města, či podnětů odborných komisí nebo občanů). Věřím, že se podaří
v tomto směru navázat na předchozí roky, a že
dotace pomohou k lepšímu životu nám všem.
J. Škop, místostarosta
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RUŠENÍ PŘÍJMU POZEMNÍHO VYSÍLÁNÍ TV PROVOZEM SÍTÍ LTE
OPAKOVANĚ otiskujeme článek k rušení příjmu TV signálu, který jsme zveřejnili již v letním dvojčísle Polického měsíčníku a na webových stránkách města!!!
Výsledkem digitalizace televizního vysílání bylo také uvolnění části televizních
kmitočtů v pásmu 800 MHz ve prospěch mobilních sítí. Tyto, ale i další kmitočty (1800 a
2600 MHz) získali všichni tři stávající mobilní
operátoři, kteří jsou povinni pokrýt do pěti let
98 % území ČR signálem LTE (Long Term
Evolution), což je širokopásmová technologie
určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích, někdy označována i jako 4G.
V prvním pololetí 2014 byla zahájena výstavba sítí LTE a současně došlo k zahájení
zkušebního provozu v nově přidělených pásmech, a to i v původním TV pásmu 800 MHz.
Hlavním důvodem zkušebního provozu je
ověřování, zdali nedochází k rušení příjmu
zemského digitálního televizního vysílání
v okolí základnových stanic mobilních sítí.
Všechny stávající televizní přijímače, set-top-boxy a přijímací antény jsou totiž konstruovány i pro příjem TV kmitočtů v pásmu
800 MHz, kde však nyní vysílají právě LTE
základnové stanice, což může způsobovat rušení televizního příjmu.
Informace týkající se uvádění LTE sítí
do provozu, resp. plnění podmínek výběrového řízení vztažených k pokrytí obyvatel
a území České republiky službami mobilního
vysokorychlostního přístupu k internetu jednotlivých mobilních operátorů jsou dostupné
na stránce http://lte.ctu.cz/
Harmonogram spouštění základových stanic
LTE je v aktualizované podobě k dispozici
na webu: http://start-lte.ctu.cz
Stanovením povinného dvouměsíčního
zkušebního provozu každé základnové stanice uváděné do provozu v pásmu 800 MHz
je vytvořen prostor pro eliminaci případných
negativních dopadů rušení.
Za určitých podmínek se mohou při výstavbě sítí LTE vyskytnout problémy s rušením pozemního televizního příjmu. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, rušení TV příjmu
se může projevovat v okolí základnových
stanic LTE do vzdálenosti několika set metrů.
Vznik rušení TV příjmu se může vyskytovat zejména v následujících situacích:
yy v okolí základnové stanice LTE (cca
500 m), pracující zejména na nejnižším kanálu LTE 791 MHz až 801 MHz,
yy v místech, kde je TV signál slabý,
yy při použití antény se zesilovačem signálu,
zejména širokopásmovým,
yy v oblastech příjmu vyšších televizních
kanálů 59 a 60 (tj. kmitočtů 774 MHz
až 790 MHz, týká se hlavně oblastí Praha,
Brno, Karlovy Vary, severní části východních Čech),
yy v okolí účastnického terminálu LTE (telefon) umístěného v blízkosti TV přijímače,
yy při nevhodné montáži anténního systému
nebo jeho závadě, při použití náhražkové
antény, aktivní pokojové televizní antény.
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!opakovaná informace!

Rušení se projevuje:
yy kostičkováním nebo zastavením (zamrznutí) obrazu,
yy krátkodobým výpadkem nebo zkreslením
zvuku,
yy úplnou ztrátou obrazu a zvuku,
yy selháním nebo nenaskočením programu
(kanálu), při přepnutí na jinou programovou pozici.
Co dělat poté, co zjistíte, že ve vaší obci byla
právě spuštěna síť LTE a obrazovka vám
začala „kostičkovat“?
1) Přesvědčte se, že váš televizor je stále stejně připojen k anténě, a zda vaši sousedé
mají stejné problémy (vhodnost anténního
systému).
2) Obraťte se na Český telekomunikační úřad
(ČTÚ), který je oprávněn stížnost řešit
(pro Východní Čechy: ČTÚ Ing. Martin Skácel, Velké náměstí 1, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 279 322; e-mail: skacelm@ctu.
cz).
Elektronický formulář Ohlášení o rušení TV příjmu ke stažení či tisku naleznete
na adrese: http://www.ctu.cz/cs/download/
formulare/ctu_oznameni_ruseni_tv-prijmu_27_07_2015.pdf
ČTÚ provede měření na místě a následně
rozhodne o oprávněnosti stížnosti na rušení.
Pokud je stížnost oprávněná, dojde k úhradě
nákladů na odstranění rušení ze strany mobilního operátora.
ČTÚ přijal opatření, která negativní dopady
za rušení televizního signálu zmírňují:
yy budovaná mobilní síť provozovaná v pásmu 800 MHz musí splňovat podmínky za-

yy

yy
yy

yy
yy

kotvené v rozhodnutí o přídělu rádiových
kmitočtů,
každá základnová stanice uváděná do provozu v pásmu 800 MHz bude testována
v rámci povinného dvouměsíčního zkušebního provozu, což pomůže včas identifikovat a řešit případy rušení. Výsledky
zkušebního provozu budou podkladem
pro případné změny technických parametrů základnové stanice. ČTÚ bude průběžně
informovat veřejnost (starosty dotčených
obcí) o termínech zahájení zkušebního provozu v dané lokalitě,
V případě významného rušení má Úřad
pravomoc provoz BTS přerušit, což bylo
již i v praxi aplikováno!
ČTÚ vytvořil pracovní skupinu složenou
ze zástupců provozovatelů vysílacích sítí
DVB-T a sítí LTE. Skupina umožní lepší
komunikaci zainteresovaných subjektů
při řešení případných potíží,
ČTÚ zpracoval metodický pokyn upravující postup při šetření rušení,
ČTÚ proškolil servisní firmy, které budou
odstraňovat vzniklá rušení.

Upozorňujeme, že formulář musí vyplnit
každý jednotlivec za sebe sám, a nemá smysl
o toto žádat nás, jako samosprávu, neboť na
místě, kde dochází k rušení, je třeba provést
za účasti osoby, která rušení oznamuje měření,
přičemž s touto osobou se pracovníci provádějící měření musí domluvit na čase realizace,
a v takovém případě nemůžeme – jako město
– celkem logicky kohokoliv z Vás zastoupit.
J. Škop, místostarosta
P. Pohner, tajemník

Povinné revize domácích kotlů a další
kolo krajských dotací
Na konci roku 2016 se většina obyvatel poprvé setká s novou zákonnou povinností týkající se jejich kotlů na tuhá paliva. Domácnosti musí dle novely zákona o
ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. nejpozději do 31. prosince 2016 realizovat u kotlů
na tuhá paliva první revizi kotle (povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle).
Potřebné revize u většiny značek kotlů na tuhá paliva zajišťují specializované
topenářské firmy, na které je třeba v této
věci se obrátit. Standardně se revize na
kotle na tuhá paliva pohybuje kolem 1500
Kč bez DPH. Na druhou stranu je potřeba
zdůraznit, že při nedodržení této zákonné
povinnosti může být domácnost pokutována až do výše 20 tisíc Kč (kontrolu a případné pokuty bude provádět a vystavovat
Městský úřad Náchod a výtěžek půjde do
jejího rozpočtu).
V případě většího zájmu o provedení
revizí kotlů ze strany domácností v našem
městě by byla možnost přizvání odborné

firmy a zajištění nižší ceny provedených
revizí, současně bychom mohli jako obec
zprostředkovat též určitou informační kampaň, jejíž součástí by byla i veřejná prezentace problému revizí kotlů na tuhá paliva.
V případě zájmu se do 7. 10. ozvěte na
mail skop@meu-police.cz, nebo telefonicky na číslo 606 719 554, případně se
zastavte za mnou na úřadě.
V našem kraji také proběhlo druhé kolo
tzv. kotlíkových dotací. Tento dotační program v principu umožňuje domácnostem
získat velmi výhodně finanční prostředky
na nový automatický a ekologický kotel na
tuhá paliva. V našem městě proběhl seminář k podávání žádostí o tyto dotace. Podle
prvních informací z krajského úřadu je
zřejmé, že alokace v tomto kole kotlíkových dotací byla již vyčerpána. V případě
přípravy dalšího kola dotací Vás budeme
informovat.
J. Škop, místostarosta
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OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb
do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Výzva uživatelům městských pozemků

Starostka města Police nad Metují podle § 15 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů,
oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční:
v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje je:
v okrsku č. 1
místnost pro hlasování v Základní umělecké škole,
Komenského náměstí 108
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Na Sibiři, Ostašská, Slunečná, Horní,
Smetanova, Malá Ledhuj, K Drůbežárně, Pod
Klůčkem, Komenského náměstí,
v okrsku č. 2
místnost pro hlasování ve školní jídelně při základní
škole, Na Babí 190
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Soukenická, V Rokli, Žďárská Malý
Rynk, Ke Strážnici, Záměstí, U Lesovny, Pod Jasany,
U Opatrovny, Nad Pekárnou, Masarykovo náměstí,
Tomkova, Kostelní, Na Babí, Na Prádle, Hvězdecká,
Zahradní, Žděřina, čísla popisná a evidenční bez ulice
v okrsku č. 3
místnost pro hlasování v domě s pečovatelskou službou, K Sídlišti 259
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v ulicích: K Sídlišti, Fučíkova, Gagarinova, Wihanova
v okrsku č. 4
místnost pro hlasování v hasičské zbrojnici,
Radimovská 81
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Brandejsova, Dvořákova, Dukelská,
Jiráskova, Mírová, Na Bělidle, K Vodojemu,
Ledhujská, Ke Koupališti, Ochoz, Bělská, U
Zahrádek, Příčná, Radimovská, U Plovárny,
v okrsku č. 5
místnost pro hlasování na MěÚ Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v ulicích: 17. listopadu, Na Letné, Husova, Tyršova,
Pod Havlatkou, Na Struze, U Damiánky, Nádražní,
Na Splachově, Radešovská, Radešov,
v okrsku č. 6
místnost pro hlasování v budově býv. školy, Pěkov 60
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v katastrálním území: Pěkov, Hony,
v okrsku č. 7
místnost pro hlasování v klubovně – Hlavňov 16
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v katastrálním území: Hlavňov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem
voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Mgr. Ida Jenková, starostka
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Město Police nad Metují vyzývá
všechny, kteří užívají jakékoliv městské pozemky k soukromým či firemním
účelům bez řádného smluvního vztahu
s městem, aby tento protiprávní stav
uvedli co nejdříve do pořádku.
Tímto je myšleno buď okamžité
upuštění od bezesmluvního užívání,
tedy vyklizení daného pozemku a uvedení do původního stavu nebo podání
žádosti o řádné povolení jeho užívání,
jehož výsledkem, v případě schválení, bude uzavření smlouvy o právu
provést stavbu na pozemku města, nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce

nebo pachtovní smlouva. V uvedených
smlouvách se také stanoví podmínky
užívání daných pozemků. Tyto majetkové záležitosti vyřizuje Městský úřad
Police n. M., odbor investic, majetku a
životního prostředí, referentka správy
majetku, kanceláře č. 38, telefonní spojení 491 509 997.  
Krátkodobý zábor veřejně přístupných míst je řešen jednorázovým povolením formou poplatku za užívání
veřejného prostranství, podle obecně
závazné vyhlášky města č. 5/2011.  
Město požaduje, aby takto zabraný
pozemek byl po použití v pořádku vrácen. V opačném případě je požadováno
uvedení do náležitého stavu a případně
vymáhána škoda. Záležitosti krátkodobých záborů vyřizuje finančně-správní
odbor, kancelář č. 11, telefonní spojení.
491 509 991. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na výše uvedené odbory.  
Ing. Jan Troutnar,
odbor IMŽP, MěÚ Police n. M.

Statistika strukturální šetření
v zemědělství

Krajská správa ČSÚ oznámila, že
ve dnech 12. 9. – 15. 11. bude provádět
statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků. Do šetření budou
zahrnuty zpracovatelské jednotky, které
splňují tyto limity: 5 ha obhospodařované zemědělské půdy, vlastní nebo
pronajaté, nebo 1 ha sadů, nebo 3500
m2 vinic, nebo plochy zeleniny, jahod a
květin od výměry 2500 m2, nebo chov

5 ks skotu, nebo 10 ks prasat, nebo 10
ks koz a ovcí, nebo chov 100 ks drůbeže, včetně běžců. U drobných zemědělců proběhne zjišťování prostřednictvím
vyškolených tazatelů v místě podnikání
nebo bydliště. Tazatele se budou proukazovat průkazem a pověřením ČSÚ.  
Případné dotazy zodpoví pracovnice KS ČSÚ   Ing. Jitka Kaňuková, tel.
495 762 325 / 732 349 424.

Územní pracoviště finančních úřadů již
vydávají přihlašovací údaje k evidenci tržeb

Finanční úřad pro Královéhradecký
kraj upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že od 1. 9. 2016 lze žádat o vydání přihlašovacích údajů potřebných
pro evidování tržeb.
Získání přihlašovacích údajů je
prvním a důležitým krokem k evidenci
tržeb. Je důležité, aby podnikatele nebo
jejich zástupci nenechali podání žádosti
na poslední chvíli. Přestože jsou územní
pracoviště na vydávání těchto údajů připravena, nemůžeme vyloučit případné
fronty s blížícím se prosincem. Přijďte
tedy včas!
Žádost o autentizační (přihlašovací) údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to
buď elektronicky, prostřednictvím
Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové
schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit
do její datové schránky), nebo osobně

(ústně do protokolu) na kterémkoliv
územním pracovišti finančního úřadu
v době úředních hodin (pondělí a středa od 8-17 hod, v úterý a ve čtvrtek od
8-15.30 hod a v pátek od 8-14 hodin).
Ostatní způsoby podání žádosti,
např. podepsané ZAREP či zaslané prostřednictvím datové schránky nejsou
podporované zákonem.
Od 1.12.2016 nastupuje první fáze
evidence tržeb a evidovat budou podnikatelé s NACE činností ubytovací
a stravovací služby (více informací na www.etrzby.cz). V působnosti
Finančního úřadu pro Královéhradecký
kraj by mělo v této první fázi začít
evidovat cca 11 tisíc fyzických osob a
cca 2 300 právnických osob. Za prvních čtrnáct dní bylo správci daně
v Královéhradeckém kraji vydáno 190
přihlašovacích údajů.
Romana Barešová, tisková mluvčí FÚ
pro Královéhradecký kraj
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Opravné sezonní práce a činnosti v Hlavňově

V letních měsících jsme uskutečnili další
krok k revitalizaci Žitavce. V počtu 4 lidí jsme za
pomocí techniky usadili těžká pískovcová čela,
na která v nejbližších týdnech přijde položit dřevěná lávka z masivní naimpregnované kulatiny.
Dále jsme posekali celý prostor kolem památky
a vyčistili koryto potoka. Asistenci nám dělala
skupinka mloků, které jsme opatrně přemístili
do bezpečné vzdálenosti od probíhajících prací:). Začátkem června také začalo restaurování
pamětního kamene pod vedením kameníka pana
Nývlta.

Ke konci června kameník Nývlt ukončil restaurování pamětního kamene, při čemž během
restaurování byly odkryty tři symboly představující římskou 14, ostrev se třemi suky a znak
ve tvaru větvičky podobající se růži šípkové. U
symbolu „klacku“, odborně ostrev, nebo také
ostrva či břevno nemusíme chodit daleko, neboť
jej najdeme na znaku města Police nad Metují. U
čísla římskými 14 se jen můžeme domnívat, že
pravděpodobně znamenají číslo stavení, kde vášnivý evangelík Jiří Vostrý Žitavec pobýval. Třetí
ze symbolů znázorňujícím větvičku
růže nás také může směřovat na
znak města Police nad Metují, kde
jsou vyobrazeny tři růže. Písmena
na destičce budou pozlacena v pozdějším období s ohledem na nutné
získání patiny bronzové destičky.
V červenci proběhla rekultivace prostranství u turistické cedule
za použití těžké techniky. Úpravu
prostranství spočívala v urovnání
plochy, rozhrnutí ornice, sesvahování břehů u místního potoku a konečné uhrabání a ozelenění. Úpravu

prostranství provedl Ondřej Kohl. O 12 dnů později proběhlo osazení lavic a stolu z masivního
dubového dřeva, které do nového parčíku esteticky zapadají. Lavice jsou již nyní hojně využívány turisty, kteří se zde zastaví odpočinout. V průběhu tohoto roku bychom chtěli dále „parčík“ ve
spolupráci s městem osadit okrasnými keři, které
by byly umístěny podél potoka.
V první polovině července proběhla konečná
etapa rekonstrukce místní klubovny, která spočívala ve výměně oken a poté proběhla finální výmalba prostorů. Klubovna byla osazena novými
svítidly a místní občané provedli
v budově ještě pár doplňkových
úprav. V nejbližších týdnech vybaví hlavňovské ženy klubovnu garnýžemi a záclonami tak, aby mohla
být reprezentativním místem pro
společenské aktivity.
Ke konci srpna bylo zahájeno jednání s firmou na zateplení
stropu hasičárny a tím zabránění
pocení podlahy v místní tělocvičně. S ohledem na značný teplotní
výkyv v daném prostoru by měl
být strop zakryt deskami z vlhka
odolných desek Aquapanel. Klasický SDK podhled tedy není v tomto případě možný realizovat
z výše uvedeného důvodu. Jako izolace bude použita vata o tloušťce 240 mm.
Na přelomu srpna a září došlo k další opravě
místní komunikace na Malé Straně. Oprava byla
provedena v rámci dvouleté záruky, která tento
rok vyprší. Takže vše se stihlo za 5 minut 12.
Postřikem zvaným “pačmatik“ byly opraveny
výmoly a místa kde bylo nedostatek štěrkového
podloží.

Dne 31.8. byl uskutečněn další krok k obnově památek v obci. Byla dokončena úprava
pamětihodnosti sv. Jana Nepomuckého. Socha
byla postavena nákladem všech dobrodinců obce
Hlavňovské v roce 1871, takže bylo zřejmé toto
dědictví obce zachránit a opravit. Celý objekt byl
staticky vychýlen, a proto bylo nejprve nutno
zajistit stabilní statiku památky. Dále bylo zapotřebí odkopat zeminu okolo i vně památky z
důvodu obnažení kamene a jeho následné ošetření. Sousoší bylo ošetřeno zpevňující a biocidní
látkou, a to opakovaně, aby účinkovala v potřebné hloubce. Na sochu byla osazena nová palmeta
(zlacení) a lucerna, která na soše několik let chyběla. Dále byla kolem hlavy umístěna svatozář
s pěti hvězdami. Kolem sochy bylo prostranství
vysypáno štěrkem a zasázeno několik květin,
po stranách tří schodnic byly vysázeny okrasné
buxusy.
Poděkování patří všem, kdo se na akcích podíleli, zejména pak městu za finanční podporu a
pomoc při organizaci výše uvedených činností.

Martin Vaniš, OV Hlavňov

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 4 / 2016 ZE DNE 7. 9. 2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují:
a) schvaluje předložený Plán společných zařízení vyhotovený v rámci komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území
Pěkov,
b) schvaluje předložený Plán společných zařízení vyhotovený v rámci komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území
Hony.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z
dotačního fondu Královéhradeckého kraje na
projekt „Vodní nádrž - Hony“ evidovaného
pod číslem 16ZPD02-0002, kterou je městu
poskytována neinvestiční dotace ve výši 192
260,- Kč.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné
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finanční výpomoci MŠ Police nad Metují ve výši
210 000,- Kč na předfinancování projektu „Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání“, personální šablona
„Školní speciální pedagog“ a „Chůva“.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje změnu rozpočtu č. 8 - položky
rozpočtového opatření č. 23 - 27. Celkově
znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů a
výdajů o částku 522.260 Kč.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje udělení čestného občanství města
Police nad Metují panu Josefu Haukovi jako
čestné ocenění zásluh na rozvoji města.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje udělení čestného občanství města
Police nad Metují paní MUDr. Marii Svatošové
jako čestné ocenění zásluh na rozvoji hospicové

péče v regionu.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje udělení čestného občanství města
Police nad Metují panu Miroslavu Pichlovi in
memoriam jako čestné ocenění za badatelské a
faktografické literární dílo z historie města Police
nad Metují.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.
731/5 v k. ú. v Polici nad Metují o výměře 350m2
panu B. O., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police
nad Metují. Důvodem nesouhlasu s prodejem,
je zatížení pozemku věcným břemenem spol.
ČEZ a nevhodnost umísťování dalších garáží
do prostoru sídliště před přijetím koncepčního
řešení veřejných prostranství sídliště jako celku.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 19 a 20 / 2016 ze dne 29. 8. a 12. 9. 2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost pana J. J. na pronájem
Masarykova náměstí pro provozování pouťových
atrakcí v době konání Polické pouti v letech
2017-2019.
II. mění usnesení č. 01/18/2016 a schvaluje
záměr pronájmu pozemků č.p. 1048/1, 1048/19
a 1048/20 v k.ú. Police nad Metují.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
pronájmu na úřední desku MěÚ Police nad
Metují.
I. projednala návrh smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci MŠ Polici nad
Metují na předfinancování projektu Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání “ s názvem
personální šablona „Školní speciální pedagog“ a
„Chůva“ ve výši 210 000,- Kč.
II. doporučuje ZM ke schválení smlouvu o
poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ
Police nad Metují
III. doporučuje, aby ZM pověřilo podpisem
smlouvy místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
I. projednala pronájem městského bytu č. 4 v
domě U Damiánky čp. 268 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 4 v
domě čp. 268 v Polici nad Metují paní P. P. na dobu
6 měsíců.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.   
I. projednala návrh ředitelky MŠ na udělení
výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách MŠ
Fučíkova 328 pro školní rok 2016 – 2017
II. schvaluje pro školní rok 2016 – 2017 v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání výjimku z počtu
dětí stanovenou vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve
znění pozdějších předpisů vyhlášky č.43/2006
Sb. takto:
třída I. 	 - Zvonečky  -  26 dětí
třída II. 	 - Berušky   -   19  dětí
třída III. - Kopretiny -  28 dětí
třída IV 	 - Sluníčka   -  26 dětí
I. projednala žádost E. a J. K. o výpůjčku částí
pozemků p.č. 1133/2, 395/4 a 395/7 v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků
1133/2, 395/4 a 395/7 v k.ú. Velká Ledhuje o
celkové přibližné výměře 280 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
výpůjčky dle návrhu na úřední desku města
Police nad Metují.
I. projednala realizaci veřejné zakázky
„Odstranění havarijního stavu septiku u objektu
č.e. 131 v k.ú. Hlavňov“ v Polici nad Metují a
parametry výběrového řízení na dodavatele.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu „Odstranění havarijního stavu septiku
u objektu č.e. 131 v k.ú. Hlavňov“ v Polici nad
Metují:
1. kritéria hodnocení: 	
nabídková cena váha 100%
2. obeslané firmy: TEROVA s.r.o. Bezděkov nad
Metují; REC. ing. spol. s.r.o. Nové Město nad
Metují; VODA CZ s.r.o. Česká Skalice; MOVIS
Hronov s.r.o.; BROUMSTAV s.r.o. Broumov,
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta, Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru
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IMŽP; Ing. Xenie Hambálková - referentka
správy dotací,
náhradníci: Ing. Pavel Scholz - investiční
technik, DiS. Vítek Hynek - investiční technik.
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. projednala návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti předložený společností
ČEZ Distribuce a.s.
II. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-2014216, Velká
Ledhuje - kNN pro připojení RD čp. 750/10,
Kozlovskyy společností ČEZ Distribuce a.s.,
IČ 24729035. Rozsah věcného břemene na
dotčeném pozemku p.č. 1120/5 v k.ú. Velká
Ledhuje je zřídit, provozovat, opravovat, činit
údržbu, úpravu a výměnu distribuční soustavy
vymezenou GP č. 665-126/2016.   Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena
na 1.000,-Kč + DPH.
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
dle návrhu.
I. projednala příkazní smlouvu se spol.
Hauckovi, s. r. o.
II. schvaluje uzavření příkazní smlouvy se spol.
Hauckovi, s. r. o. Česká Skalice, IČ: 28779533
na zajištění činnosti občasného autorského
dozoru při provádění staveb „Oprava MK v ul.
Ledhujská, Police nad Metují“ a „Komunikace
nad DD“.
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
podpisem příkazní smlouvy a odbor IMŽP její
realizací.
I. projednala realizaci havarijní akce „Oprava
kanalizační přípojky radnice“ v Polici nad
Metují, včetně finančního plnění.  
II. schvaluje způsob realizace havarijní akce
„Oprava kanalizační přípojky radnice“ v Polici
nad Metují a doporučuje ZM schválit celkové
finanční náklady v úpravě rozpočtu.
III. pověřuje FSO přípravou návrhu úpravy
rozpočtu města pro rok 2016 pro jednání ZM.  
I. projednala návrh změny rozpočtu č. 8 položky rozpočtového opatření č. 23 – 27.
II. doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 8 - položky rozpočtového opatření č.
23 - 27. Celkově znamenají rozpočtová opatření
zvýšení příjmů a výdajů o částku 522.260 Kč.
I. projednala Plán společných zařízení KPÚ
Hony a KPÚ Pěkov.
II. doporučuje ZM ke schválení Plán
společných zařízení KPÚ Hony a KPÚ Pěkov.
I. projednala návrh na vypracování projektové
dokumentace křižovatky ulic na Komenského
náměstí, křižovatky ulic 17. listopadu a
Nádražní, včetně nasvícení přechodů pro chodce
k autobusovému nádraží a změnu přechodu
pro chodce na komunikaci II/303 do ulice
Soukenické,
II. schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na zpracovatele projektové dokumentace a
schvaluje následující parametry výběrového
řízení:

a) nabídková cena: váha 100%
b) obeslané firmy: Prokonsult. s.r.o. - Červený Kostelec; Hauckovi, s.r.o. - Česká Skalice; PRODIS - Hradec Králové;
c) výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - mís-

tostarosta, Ing. Pavel Scholz - investiční
technik, Ing. Xenie Hambálková - správa
dotací; náhradníci: DiS. Vítek Hynek - in-

vestiční technik; Ing. Jan Troutnar - vedoucí
odboru IMŽP, Ing. Pavel Pohner - tajemník
města,
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření
obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a vyhodnocení nabídek.
I. posoudila nabídky společností Vemex energie
a.s., a RWE energie, s.r.o., na dodávku zemního
plynu pro vytápění radnice pro rok 2017.
II. schvaluje přijetí nabídky č. PL/8739
společnosti Vemex energie a.s. na uzavření
smlouvy o sdružených službách dodávky plynu
pro vytápění radnice pro rok 2017.
III. pověřuje tajemníka podpisem akceptace a
místostarostu podpisem smlouvy o sdružených
službách dodávky plynu.
I. projednala nabídku společností Amper
Market a.s. na prodloužení dodávku elektřiny pro
město Police nad Metují na rok 2017.
II. schvaluje přijetí nabídky Amper BUSINESS
2017 společnosti Amper Market, a.s. na uzavření
smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny pro město Police nad Metují pro rok
2017.
III. pověřuje tajemníka podpisem akceptace a
místostarostu podpisem smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny.
I. projednala předložené architektonické návrhy
na stavbu nové budovy DPS v Polici nad Metují.
II. vyhodnotila na základě doporučení
poradního orgánu jako nejlepší soutěžní návrh
Ing. arch. Pavla Kramáře, PT-ATELIER s.r.o.,
IČ: 24696315.
I. se seznámila s návrhem smlouvy o spolupráci
mezi obcí Žďár nad Metují a městem Police
nad Metují při organizaci výběrového řízení
na zhotovitele projektové dokumentace
stavby „Chodník Police - Žďár“ a při jejím
vypracovávání, včetně zajišťování součinnosti
při zajištění veřejnoprávního přivolení stavby.
II. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci v
navrhovaném znění;
III. pověřuje místostarostu města Mgr. Jiřího
Škopa podpisem smlouvy;
IV. navrhuje 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; budou-li tyto
komise ustaveny.
I. bere na vědomí informaci o potřebě zřízení
poradního orgánu rady pro projednání změny
územního plánu města s tím, že tomuto
poradnímu orgánu budou ukládány úkoly v
oblasti urbanismu a rozvoje města;
II. schvaluje zřízení odborné komise s názvem:
Komise územního plánování, urbanismu a
rozvoje města;
III. jmenuje členy této komise ve složení: Mgr.
Jiří Škop, Ing. Matěj Brát, MgA. Viktor Vlach,
Tomáš Hejzlar, Ing. Jiří Vlček st., Ing. Josef
Havlíček; Ing. Pavel Žák; Ing. Jan Pohl; Pavel
Smolka.
IV. pověřuje místostarostu města předložit radě
města do 10. 10. 2016 dnů statut stavební komise
a statut komise územního plánování, urbanismu
a rozvoje města, včetně jejich jednacích řádů.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Oslavy 135. výročí založení SDH Pěkova
a 760. výročí založení obce Pěkov a sraz
rodáků.
Pátek 24. 6. 2016 – slavnostní hasičská schůze a posezení s hudbou.

Sobota 25. 6. 2016 – na hřišti pod Obšárem vystoupil divadelní spolek
Spona, ZUŠ Police, spolek nadšenců modelářů z Velkého Poříčí, M.
Váňová z MPM Police – drobné práce pro děti, pro děti také skákací
nafukovací hrad, k vidění byla výstava hasičské a zemědělské techniky
a v místní bývalé škole sehráli místní loutkáři loutkové divadlo pro
dospělé a samozřejmě do nočních hodin hrála skupina p. Rottera ze
Křinic.
Obesláno bylo 110 rodáků, ale účast byla slabší, dorazilo jich přibližně 40. Počasí nám přálo, myslím, že akce dopadla velmi dobře, jen
ta účast lidí (jak místních, tak rodáků) byla poněkud slabší. Přesto ti,
kteří přišli, se určitě pobavili.

Sobota 27. 8. 2016 – „Rozloučení s prázdninami“. Akce pro hasiče i
místní občany. Bohužel nás bylo opět málo, ale o to snad i lepší zábava.
Poseděli jsme u reprodukované hudby, opekli ovečku, zahráli si badminton a kuželky. Počasí vyšlo a určitě to zopakujeme příští rok.

Zdeněk Pohl
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Poslední srpnový pátek jsme s pěkovskými dětmi i dětmi, které
byly v Pěkově tou dobou ještě na prázdninách, vyrazili hrát šipkovanou.
Parno jako hrom, po republice už byly vyhlášeny nějaké ty zákazy pálení ohně v přírodě a my batoh plný špekáčků a slib dětem, že budeme
opékat. Děti nás překvapily tím, že byly tak nějak až „moc hodné“.
Koncem prázdnin nezvyklý to jev. Už jsme si mysleli, že je něco špatně, že je to nebaví, ale pak začaly být „normální“ (no prostě normální,
vtipné, pohotové odpovědi…). Konstatujeme, že to bylo asi tím horkem, které už nějakou chvíli trvalo. A úkoly? „Běžné v šipkované“
(takové vesnické) – projít ohradou plnou krav, vylézt na posed pro odměnu atd. A oheň nad Klučankou (hasiče jsme raději informovali). Děti
bez reptání sehnaly v lese dřevo (to, co jsme nespálili – zase odnesly
– fakt ani neprotestovaly), opekly špekáčky i chleby a hlavně si na ohni
uvařily tak výborný čaj, který „mamka doma neumí, musím jí říct, co
se do něj dává“ – citace od přítomné slečny. Takže pozor – takový čaj
neumí ani v Praze!

Na už třetím „Pěkovském štrúdlování“ (17. 9. 2016) jsme hodnotily
14 štrúdlů různých náplní: nejčastěji jablko, dále hruška s kokosem,
hruška s tvarohem, tvaroh, švestky, jablka se sněhem a slaný závin.
Letošní vítězkou se stala Eliška Baldrychová se štrúdlem č. 3 naplněným hruškou s tvarohem. Díky všem soutěžícím, kteří si dali tu práci
– štrúdl upekli, přinesli a nabídli. V doplňující hudební soutěži vyhrálo
družstvo Šilhánových (v počtu dvou osob) nad družstvem Mimoněk,
Mimoňů (pojmenováni nezávisle na sobě - že by byli společně v kině?),
Vackových, Sacáku, Cihláku, Pěkováků 13, Psa a Jakuba s Hanou. A
ještě chci poděkovat za odměny pro děti (na šipkovanou), které sponzorovala parta starající se o provoz hřiště. Zajistili také výborné vyuzené
špekáčky pro všechny na štrúdlování zdarma.

Šárka Pokorná
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Pěkovsko - honský jarmark a otevření „Stezky smíření“ pod hrází
Honského rybníka

V sobotu 10. září 2016 po poledni, bylo
kolem Honského rybníka velmi živo. Pod
hrází rybníka v místech, kde byla předválečná hranice mezi Československou republikou
a tzv. Sudety byla otevřena „Stezka smíření“.
Jako symbol smíření na hranicích a také symbol pokory. Krátký slavnostní projev přednesl
iniciátor celé akce p. Ivan Konečný.
Občanské sdružení „Společnost pro
rozvoj Pěkova a Honů“ ve spolupráci s
TS Police n. M. instalovaly obelisk jako

připomínku předválečnému a poválečnému
období.
Vzpomínku
na složitou dobu, lidské oběti a těžké časy.
Žijících pamětníků, bohužel, ubývá a každé
vyprávění skrývá nelehké osudy jednotlivců a
jejich rodin …
Pohled do historie
Pěkova a Honů připravil
na informační tabuli p.
Jaroslav Čáp ze Státního
okresního archívu v
Náchodě.
Na hrázi Honského
rybníka se potom konal
Pěkovsko-honský jarmark, připomínka tradičních řemesel. Vystoupili
i místní žáčci, zahráli
na hudební nástroje,
malé děti kreslily krajinu nebo se učily portrétovat pod pečlivým
dohledem Věry Šolcově
- Pfeiferové. Větší děti
se mohly svézt na vláčku u rybníka, jednalo
se o „historicky první
spojení Pěkova a Honů
po železnici.“ Příjemné
slunné odpoledne zpestřila country kapela „Kamion“. Účast 200 až

Výzva společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se (ve
smyslu ustanovení §25 odst.3 písm.g zákona
č.458/2000 Sb., v platném znění) opět obrací
na majitele a uživatele pozemků, aby v termínu od 1. do 15. listopadu provedli ořez větví
nebo pokácení dřevin, rostoucích v blízkosti
elektrických rozvodných zařízení (elektrického
vedení). Důvodem je především zabezpečení
provozu distribuční soustavy a dodávky elektrické energie.     
Ořez je potřebné provést tak, aby:

yy minimální vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí (do 1 kV) byla
• u stromů a jiných porostů, u nichž se předpokládá výstup osob do koruny:
• 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaných vodičů a kabelového vedení
• u stromů a jiných porostů, u nichž se výstup osob do korun nepředpokládá:
• 1,5 m od holých a izolovaných vodičů a
kabelového vedení,

yy minimální vzdálenost větví od vodičů vysokého napětí (od 1 do 35 kV), byla
• u stromů a jiných porostů, na které lze
vylézt:
• 3,5 m od holých vodičů,   2,5 m od izolovaného vedení a 1,5 m od kabelového
vedení,
• u stromů a jiných porostů, na které nelze
vylézt:
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• 1,6 m od holých a izolovaných vodičů i
kabelového vedení,   

yy minimální vzdálenost větví od vodičů velmi vysokého napětí (od 35 do 110 kV),
byla

• u stromů a jiných porostů, na které lze
vylézt:
• 4,5 m od holých a izolovaných vodič§ů a
kabelového vedení,
• u stromů a jiných porostů, na které nelze
vylézt:
• 3 m od holých a izolovaných vodičů i kabelového vedení,   
V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Pokud ve shora uvedené lhůtě potřebný
zásah neprovedete, vstoupí na dotčené pozemky společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a
provede zásah sama s tím, že vzniklý klest a
zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách
do hromad na okrajích ochranného pásma nebo
ve vzdálenosti 10 m od osy el. vedení. V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením splnit oznamovací povinnost,
popřípadě si vyžádat povolení podle zákona
č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění.

Podle upozornění spol. CEZ Distribuce, a.s.
zpracoval Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

250 návštěvníků svědčí o tom, že akce oslovila širokou veřejnost.
Chtěl bych také poděkovat vedení města za spolupráci, zvláště pak starostce Mgr.
Jenkové a místostarostovi Mgr. Škopovi za
vstřícnost a pomoc při realizaci celého projektu a řadě dobrovolníků, kteří nehleděli na čas
a přiložili ruku k dílu.
Stezku si můžete projít pěšky nebo projet
na kole, myslíme si, že nedělá ostudu …
Ing. Norbert Marel

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

říjen 2016

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

08. – 09. 10. MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
15. – 16. 10. MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police nad Metují
22. – 23. 10. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA – Olivětín66, Broumov
28. 10.
MUDr. Lukáše Neoral ml. 491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 427
29. 10.
MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
30. 10.
MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police nad Metují
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O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í
Pravidelná změna intervalu
svozu odpadu z popelnic

Od 43. kalendářního týdne nastane pravidelná změna intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů
v katastrálních územích Velká Ledhuje a
velké části Police n. Met., a to z týdenního na
čtrnáctidenní; svážet se tedy bude v lichých
týdnech (45., 47., 49. …). Čtrnáctidenní svozový interval potrvá do začátku března příštího roku, kdy ho opět vystřídá interval týdenní.  

Aby město pomohlo naplnit heslo „Bioodpad v Polici nekončí v popelnici“, učinilo několik
praktických kroků:

yy zavedlo sezónní rozšíření otvírací doby
sběrného dvora, kde je možné odložit rostlinný bioodpad k odvozu na kompostárnu
a k tomu prodává nebo zapůjčuje vaky pro
lepší transport trávy, listí a štěpky,
yy podporuje domácí kompostování - zapůjčilo kompostéry a půjčuje zahradní drtiče,
yy rozmístilo hnědé kontejnery, kde je možné
odložit rostlinný bioodpad z domácností
k odvozu na kompostárnu,
yy plánuje realizovat malou kompostárnu pro
využití biodpadu z ploch veřejné zeleně a
soukromých zahrad.
Naučte se bioodpad využít na vlastních
pozemcích nebo ho odložit na určených místech pro další využití. Je zcela zbytečné, aby
tento materiál končil na skládce, kde hnije a
vytváří skleníkové plyny, když může být přirozeně zrecyklován, vrácen do půdy a využit
v rostlinném koloběhu.     

Pravidelná změna otvírací doby
odpadového sběrného dvora
Ve středu 28. září končí sezonní otvírací doba odpadového sběrného dvora, kterou
město zavedlo z důvodu rozšíření možnosti
odkládání bioodpadu ze zahrad a dalších ploch
zeleně (především trávy). Od dubna byl sběrný dvůr otevřen tři dny v týdnu, a to v pondělí,
ve středu a v sobotu, ve středu od 13.00 do
18.00 hod.
Tato otvírací doba skončila a v období
od 1. října do 29. března bude sběrný dvůr
otevřeno standardně ve středu a v sobotu,
ve středu od 13.00 do 17.00 hod. Sezónní otvírací doba bude opět zavedena od 1. dubna
příštího roku.

Hnědé kontejnery na
rostlinný bioodpad

Většina domácností už pravděpodobně
zjistila, že na některých stanovištích pro tříděné odpady byly umístěny hnědé kontejnery
pro odkládání biologicky rozložitelného
odpadu rostlinného původu z domácností.
Jedná se o stanoviště u zdravotního střediska, pod Havlatkou, za Pellyho domy, u
Dřevěnky, v Malé Ledhuji, v Ostašské ul.,
na sídlišti pod kotelnou a na sídlišti pod
prodejnou.
Do těchto hnědých kontejnerů je možné
odkládat slupky a zbytky z ovoce a zeleniny • kávové a čajové zbytky, filtry a sáčky •
zbytky pečiva • skořápky z vajíček a ořechů
• umaštěnou papírovou lepenku, papírové
kapesníky, ubrousky • pokojové květiny a
uvadlé řezané květiny bez stuh a jiných plastů • podestýlku domácích býložravých zvířat

• je-li dostatek kapacity tak i trávu a listí.
Naopak tam není možné odkládat kosti, odřezky masa, kůži • stolní oleje a tuky • popel z
uhlí, cigaret • prach a prachové sáčky z vysavače • exkrementy masožravých zvířat • časopisy • plasty, sklo, kovy, textil, kameny • rostliny napadené chorobami • chemicky ošetřené
materiály a zbytky chemie, barev, laků apod.
Vývoz hnědých kontejnerů zajišťuje spol.
Marius Pedersen a.s. 1 x týdně, svezený bioodpad je kompostován.

Výpůjčka zahradních drtičů
a štěpkovače

Pro podporu domácího kompostování a
využití rostlinnéhoodpadu   na vlastních pozemcích (jako nejefektivnějšího způsobu
nakládání s bioodpadem) zapůjčuje město a
DSO Lesy Policka zdarma drtiče větví.  
yy pro podrcení menšího množství větví do
průměru 4 cm je možné krátkodobě vypůjčit elektrický zahradní drtič; v Polici se
obracejte na p. Rutara (MěÚ), v Hlavňově
na p. Michala Vacka a v Pěkově na Ing.
Marela,
yy pro seštěpkování většího množství větví
nebo dalšího stonkového materiálu, případně pro silnější větve, je možné krátkodobě
zapůjčit štěpkovač s benzinovým motorem;
ten je uložen v Machově a je nutné si pro
něho zajet, zapůjčení domlouvejte s panem
Krtičkou, starostou Machova.
Provoz uvedených strojů se řídí provozním řádem, pravidelná výpůjční doba není
stanovena, výpůjčku je potřebné předem
domluvit.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea
V srpnu 2016 slavili:
70 let
75 let

85 let

paní Milada Jirmanová
pan Ondrej Turko
pan Václav Vondráček
pan Jiří Siegel
pan Bohumil Staněk
paní Svatoslava Martinková
paní Magdalena Rotterová
paní Bohunka Hubková
paní Hilde Bednářová
pan Roman Jirman
paní Helena Obršálová
paní Božena Nožková
paní Mária Voborníková

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí, a nepřejí si být jmenováni
v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu  komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
- hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990
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Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a krásné dny plné pohody
v dalších letech

Statistika
K 31.8.2016 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4104 obyvatel.
Dagmar Hambálková - matrikářka

VZPOMÍNÁME

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají.
12. října 2016 tomu bude již 20 let, co nás nečekaně
opustil drahý manžel, tatínek a dědeček

pan DEZIDER KRUPA z Police nad Metují,
dlouholetý pracovník, mistr seřizovač Veby a.s.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi a
věnujte mu tichou vzpomínku.

manželka Anna, synové Dezider
a Luboš, snacha Iveta, vnoučata
Aleš, Lukáš a Nikola
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Sňatky
Letní jízda pokračuje – uzavřeno bylo 9 manželství:
5.8. 	 - jeden sňatek v obřadní síni
6.8. 	 - „ano“ 1x  v  obřadní síni
- Viktor Dusil a Edita Nováková – před suchodolskou kaplí
13.8. 	-  Jakub John a Markéta Tichá - na Hvězdě
20.8. - Petr Novák a Jindřiška Rychterová - u kaštanu na Petrovicích
- Jakub Hambálek a Xenie Ulrichová - na terase Pellyho domů
-  Vladimír Kališ a Maria Kacanosová - obřadní síň
26.8. 	- jeden sňatek v obřadní síni
27.8. 	- Jan Borna a Marie Dostálová v kostele

Poděkování za vzpomínku

Mile nás překvapila vzpomínka kamarádů z Hlavňova na Václava
Šrůtka. Je to již 10 let, co nás náhle opustil. Filmování a focení byla
jeho velká vášeň. Nastřádal tím množství filmů i fotografií ze života obce i ze svých toulek po světě.
Těší nás, že alespoň kousek jeho tvorby jsme mohli jeho jménem
věnovat do krásné publikace „Hlavňov - vesnice pod Hvězdou“ a tím
zanechat otisk dějin pro širokou veřejnost.
Děkuje manželka Eliška a dcery Jana a Eva s rodinami

20. 8. 2016 Petr Novák a Jindřiška Rychterová

KNIHOVNA
Podvečerní čtení

Čapkové a jejich ženy

Společné čtení se Senior klubem Ostaš

Opět se sejdeme v dětském oddělení od 15 hodin a opět
požádáme pana Františka Pivoňku o předčítání.
Termín čtení bude:
4. října, 1. listopadu a 6. prosince 2016.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Burza vyřazených knih a časopisů pod heslem
Zachraňte knihu (před sběrnou papíru)

Helena Čapková, Jarmila Čapková a Olga Scheinpflugová.
Nejdříve sestra, pak manželka staršího bratra a nakonec manželka toho
mladšího – tři ženy, které ovlivnily život i tvorbu obou bratrů Čapkových. Ale
nebyly to jen sestra a manželky. Všechny tři byly pozoruhodné osobnosti s větším či menším literárním nadáním a vlastními literárními pokusy a díly. A hlavně
žily vlastním životem ještě 16 či 17, či 30 let po smrti bratrů a manželů. Ukázky
z jejich děl v podání našich ochotníků nám je snad pomohou přiblížit.

Účinkují: Hana Klapkovská, Květa Vídeňová,
Ivana Richterová a Jiří Trnovský

V rámci Týdne knihoven pořádáme Burzu vyřazených
knih a časopisů na sále Pellyho domů v úterý, středu a ve
čtvrtek 4. - 6. 10. 2016 od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.
Přijďte si vybrat ze starších knih a časopisů
(v ceně 1,- až 5,- Kč).

Učebna č. 306 (2. patro) Pellyho domů
v pondělí 31. října 2016 v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Čtení pro děti

Také v letošním školním roce bude probíhat pravidelné
„Čtení pro nejmenší“. Akce se týká hlavně předškoláků a
dětí z prvních tříd. Budeme se scházet zase každý čtvrtek v 16
hodin v dětském oddělení knihovny. Čeká nás čtení, prohlížení knížek, povídání, hraní i drobné tvoření. Účast je úplně
dobrovolná.
První čtení proběhne ve čtvrtek 6. října 2016 v 16 hodin.
Těšíme se na Vaše děti a snad i naše budoucí čtenáře

Nabídka knih:

yy Münninghoff, Alexander: Pokračovatel
rodu- rodinná kronika.

Na pozadí velkých evropských dějin dvacátého století se odehrává drama nizozemsko-ruské rodiny.

yy Lemaitre, Pierre: Na shledanou tam nahoře.
Román francouzského prozaika sleduje osudy tří povahově odlišných mužů, poznamenaných peklem první světové války.

yy Emmert, František: Peklo na východní
frontě.

Vývoj bojových operací na východní frontě
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Na podvečerní čtení naváže  ČERNÁ HODINKA

Helena Čapková

v podání PHDr. Jindřišky Juklíčkové, rozené Hylmarové, PhD.,

která se tvorbě a životu Heleny Čapkové systematicky vědecky věnuje a
zpracovává její literární pozůstalost. Dozvíme se nové poznatky i zajímavosti
ze života sestry bratří Čapků.
Učebna č. 306 (2. patro) Pellyho domů
v úterý 8. listopadu 2016 v 17 hodin.
Vaše knihovnice

v letech 1941-1945.

yy Vondrušková, Alena: Český lidový a církevní rok.

Obrazová encyklopedie přináší přehled českých a moravských svátků spojených s církevním rokem a důležitých svátků, slavností
a zvyků spjatých s hospodářským a společenským životem.

yy Gazdik, Stanislav: 15 let v legii.

Příběh českého vojáka ve francouzské cizinecké legii.

yy Hajšman: Jan: Brdy opět otevřené.

Průvodce obsahuje popis více než 300 abe-

cedně seřazených místopisných hesel.

yy Ware, Ruth: Všude kolem černý les.
Napínavý thriller.

yy Smith, Wilbur: Zlatý lev.
Nový dobrodružný román.

yy Robertsová, Nora: Tajuplná žena.
Současný detektivní příběh.

yy Jurado, Juan Gómez: Zloděj ze Sevilly.

Historický román, který nás zavede do španělské Sevilly 16. století, do nejbohatšího
města světa, v jehož zdech také bují intriky
i zločin.

Dáša Ducháčová
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K U LT U R A
PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
Nová kniha na obzoru….
Oldřich Jenka: POLICKO
Nakladatelství JUKO Náchod připravuje již druhou velkou fotografickou
knihu Oldřicha Jenky o krásách zdejšího kraje, tentokrát celého Policka.

• budou nabízeny tzv. bonusové
akce
• PellyKartu je též možné nabít
kredi tem a věnovat jako dárek

Zájemci o vydání PellyKarty uhradí
jednorázový poplatek 29 Kč, vyplní v
informačním centru jednoduchý formulář a budou seznámeni s bližšími
podmínkami týkajícími se využívání
karty.
Více
informací
získáte
v pokladně divadla, v informačním
centru nebo na www.pellyhodomy.cz

ZÁPIS
do kurzů společenského
tance pro mládež 2017

Kniha Policko bude mít stejný formát a
rozsah jako Jenkova kniha Broumovské a Polické Stěny, která vyšla před
dvěma lety: cca 230 stran s 250 fotografiemi, které budou doplněny kratšími místopisnými texty a členěny v
následujících kapitolách:
Ostaš / Police nad Metují / Bezděkov
nad Metují / Petrovice, Petrovičky,
Maršov nad Metují / Žďár nad Metují,
Bukovice / Pěkov, Hlavňov / Hvězda /
Suchý Důl, Slavný / Polické stěny /
Bělý, Machov, Machovská Lhota, Řeřišný / Hejšovina
Kniha vyjde v první polovině listopadu, s podporou města Police nad
Metují a Dobrovolného svazku obcí
Policka. Na úterý 15. 11. 2016 je na
sále Pellyho domů plánován křest
knihy.
Knihu Policko bude možné zakoupit na
křtu, v informačním centru v Pellyho
domech a dalších místech. Lze si ji také
objednat přímo u nakladatelství prostřednictvím
www.nakladatelstvijuko.cz

Pellyho domy vyhlašují zápis na rok
2017. Zápis probíhá od 17. 10. do
25. 11. 2016 v Informačním centru v
Pellyho domech.
Taneční lekce se budou konat v sobotu
na sále Pellyho domů nad Metují. Zahájení v září 2017.
Závazné přihlášky a více informací
na www.policko.cz nebo v Informačním centru.
Pellyho domy

PELLYHO DOMY
Sál Pellyho domů

KURZY SPOLEČENSKÉHO
TANCE – podzim 2016
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
Vstupné: 40 Kč / lekce

69. POLICKÉ
DIVADELNÍ HRY
Pátek 7. 10. 2016 od 19:00 hod

VOJNARKA

DS Hronov
Drama o 4 dějstvích...
PellyKarta
Osudy postav hry jsou obsahem JirásJaké výhody a možnosti přináší bonukovy Vojnarky. Je to smutná hra
sová karta, tzv. PellyKarta?
s tragickým koncem, ale hra o nešťast• na kartu lze dobít kredit ("elek- né lásce nemůže skončit jinak.
tronická" peněženka) a následně s Vstupné: 100 Kč / 80 Kč
ní platit vstupné na akce pořádané Pellyho domy (divadlo, kino, Sobota 15. 10. 2016 od 19:00 hod
koncerty, kurzy apod.)
KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY
• karta je přenosná
• na vybrané akce budou poskyto- DS Divadlo Broumov
Komedie, ve které je hlavním motivem
vány slevy
mužská a ženská ješitnost. Jak se brá-
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nit 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.
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…
Vstupné: 50 Kč / 30 Kč
69. Polické divadelní hry se uskuteční
s finanční podporou Královéhradeckého
kraje.

KINO / PROJEKCE
Čtvrtek 13. 10. 2016 od 17:30 hod
Kolárovo divadlo

KUNG FU PANDA 3

Jedna z nejúspěšnějších animovaných
sérií na světě se vrací a v jejím čele
nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu
bojovník, tak trochu do šířky urostlý
panda Po. Zdálo by se, že ve dvou
předchozích dílech Po dosáhl nejvyššího možného stupně tím, že se stal
Dračím bojovníkem. Ale to je velký
omyl. Před Poem stojí nová velká výzva. Jeho milovaný učitel Sifu jej totiž
seznámí s dalším úkolem, který jej má
ještě více zdokonalit v umění kung-fu:
Po se musí stát učitelem….
Premiéra: 17. 3. 2016
94 min, animovaná dobrodružná komedie
Vstupné: 60 Kč / 50 Kč držitelé
PellyKarty
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Čtvrtek 13. 10. 2016 od 20:00 hod
Kolárovo divadlo

TEORIE TYGRA

„Ženy si berou tygra, aby z něj postupem času udělaly králíka, kterému se
nasype trochu toho krmiva, ale hned se
mu zavřou vrátka, aby ho náhodou
nenapadlo hrát si mimo králikárnu na
tygra. A o tom se snažíme vyprávět náš
film.“ Jiří Bartoška

Janova cesta za svobodou ovlivní i
životy jeho dětí a jejich partnerů. Dcera Olga totiž převzala matčinu metodu,
zatímco snacha Alena zatím dokázala
tlaku rodové tradice odolat a volí
vlastní cestu, liberálnější, modernější,
lidštější. Důsledky jsou pro jejich protějšky v obou případech odpovídající.
Premiéra: 31. 3. 2016
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová,
Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová, Pavla
Beretová, Jiří Havelka, Jakub Kohák
101 min, tragikomedie
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé
PellyKarty

Neděle 27. 11. 2016
Masarykovo náměstí

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Rozsvícení vánočního stromu
s doprovodným programem. Bližší
informace budou k dispozici na
www.policko.cz a samostatných plakátech.
Pondělí 28. 11. 2016 od 18:00 hod
Kolárovo divadlo

NEZKROCENÁ BRAZÍLIE

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

AMERICKÝ SEVEROZÁPAD
stát Washington

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?
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho
má dost. Poslední kapkou je smrt
tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička totiž vždy rozhodovala
o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom,
jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré
víře, že ona sama vždy a lépe než on ví,
co je pro něj dobré a správné. A tak se
k jeho neštěstí o něj starala podle své
představy o jeho štěstí.
A Janovi začíná být jasné, že je na té
samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška
Balzerová) se totiž řídí stejnou teorií
malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí svého muže je
zodpovědná výhradně ona. Janovi
dojde, že už takto dál nemůže, nechce,
neumí. Když nic neudělá, skončí jako
tchán. Jednoho dne jej napadne způsob, jak se osvobodit a získat zpět
vládu nad svým životem. Tato revolta
je ale hodně netradiční. Už jen tím, že
prvotní inspirací mu byl jeden z jeho
pacientů, papoušek s podezřením na
Alzheimera. Jan se tak i díky němu
vydává na cestu za naplněním toho, o
čem se domnívá, že jsou jeho sny. A
protože tato cesta nemůže být snadná,
stává se její součástí také stádo koz a
později i krav, psychiatrický ústav,
plavba na voru a život na lodi.
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Nejnovější fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI
Vstupné: 100 Kč / 60 Kč děti do 15 let

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY V PRODEJI:

Nabízíme výrobky kovářské dílny pana
Drašnara:
- přívěsek na krk se znakem města
(50 Kč)
- kovaný zvonek (13 cm) se znakem
(220 Kč)

www.promitani.cz
Vstupné: 90 Kč / 60 Kč děti do 15 let

PŘIPRAVUJEME
NA LISTOPAD
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...
Hrají:
Stanislav Zindulka, Daniel Tůma
Vstupné: 280 Kč / 250 Kč
Sobota 5. 11. 2016 od 9:00 hod
Masarykovo náměstí

MARTINSKÝ TRH

TURISTICKÁ SEZÓNA 2016

Nastal říjen a s ním ukončená letošní
turistická sezóna 2016. V hlavní turistické sezóně – tzn. od května do 20.
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září 2016, kdy je uzávěrka Polického
měsíčníku, navštívilo TIC v Polici nad
Metují zhruba 6300 turistů. Jednalo se
převážně o Čechy, ze zahraničních
návštěvníků to byli Poláci, Němci, Holanďané, Slováci a Angličani. Nejvíce
navštěvovaným a dotazovaným místem v Polici bylo jako každoročně Muzeum stavebnice Merkur a Muzeum
papírových modelů. Z okolních míst
pak Broumovské stěny a stolová hora
Ostaš. Velká poptávka byla po Adršpašsko – teplických skalách, ale i po
rozhlednách Čáp, Signál a Žernov.
Velkou radost mně udělaly dotazy na
turistické trasy v Polsku - do Bledných
skal i na Velkou Hejšovinu a na Polsko
všeobecně. Je vidět, že lidé přicházejí
na chuť i těmto místům na opačné
straně hranice Kladského pomezí.
Z tiskovin byl v letošním roce opět
vydán leták Průvodce Polickem 2016,
tentokrát ne ve formátu A4, ale jako
6ti stránková skládačka, v němž jsou
uvedena nejzajímavější místa na Policku z oblasti přírody, památek i historie
i muzeí spolu s fotkami a důležitými
kontakty a přehledem konaných akcí
na Policku. Tento průvodce byl spolufinancován z dotace Královéhradeckého kraje. Ze zmíněné dotace byla také
aktualizována a dotisknuta regionální
turistická mapka v měřítku 1:75000 a
nově vydána byla skládačka o Vilému
Pellym a Pellyho domech.
Ze suvenýrů jsme v letošním roce vydali puzzle Slavenských hřibů ilustrované Jaroslavem Soumarem, 2 nové
druhy hrnků s motivem radnice a kostela a s těmito motivy i zvonečky, náprstky a svíčky. Začali jsme prodávat
Pellyho kávu a novou turistickou
známku - Ostaše. Naplno jsme rozjeli
půjčovnu koloběžek. Letos jsme také
uskutečnili 4 tématické vycházky
s Mgr. Janem Tůmou a po celý červe-

nec jste měli šanci shlédnout česko –
polskou výstavu fotografií Kladského
hrabství na fotografii, které nafotili p.
Gmerk a p. Imlauf. V srpnu naše výstavní místnost sloužila ke zhlédnutí
fotografií polického fotoklubu. Letošní
turistická sezóna je již skoro minulostí
a my se těšíme na další!
Leona Peterková

BRANKA, O.P.S. PRO LETOŠNÍ
ROK UZAVŘELA SVOU SEZÓNU

V Kladském pomezí to v letních měsících doslova žilo a destinační společnost byla v několika případech u toho.
Stejně jako v předchozím roce se
Branka, o.p.s. zastupující turistický
region Kladské pomezí zúčastnila několika akcí.
Svoji sezonu započala již v květnu na
12. ročníku Poříčských toulek, kde si u
stánku
mohli
účastníci
vybrat
z několika zajímavých materiálů, jako
byly praktické cyklomapy do kapsy,
tematické letáky nebo také letní číslo
turistických novin. Na konci června
jsme se účastnili rodinného minifestivalu U nás na zámku v Novém Městě
nad Metují, kde jste nás mohli najít
vedle fontány v zámecké zahradě.
V polovině července jsme zůstali
v domovském Náchodě na Pivobraní,
které stejně jako akci U nás na zámku
pořádá náchodský časopis SWING. Zde
si děti i dospělí mohli vyplnit zajímavý
kvíz a kromě propagačních materiálů
si tak odnést i drobnou odměnu. Od
15. - 21. srpna jsme fandili
v olympijském parku Pardubice. Ke

spolupráci byla oslovena i města a další
členové. Díky tomu byl po celou dobu
pro návštěvníky našeho stanu
připraven i zajímavý doprovodný program
v podobě
např.
vojáka
v uniformě nebo tvořivých dílen Muzea papírových modelů. „Návštěvu
Olympijského parku jsme si moc užili.
Byla to pro nás nová zkušenost a tak
jsme rádi, že jsme u toho mohli být.“:
říká Markéta Venclová, ředitelka destinační společnosti Branka, o.p.s.,
Kladské pomezí nechybělo ani na stěžejní akci sezony jako je Mezinárodní
folklorní festival v Červeném Kostelci.
Naši pomyslnou sezonu jsme letos
ukončili na Kuronských slavnostech
pořádaných na náchodském zámku.
„Stánek Kladského pomezí byl na Kuronských slavnostech v obležení zájemců. Největší zájem byl o výlety s dětmi a
cykloturistiku. Ten, kdo měl zájem o Toulavý baťoh, odnesl si zároveň první samolepku.“: sdělila Markéta Venclová, která
se účastnila slavností osobně. „Sběr samolepek je součástí cestovatelské hry,
díky níž můžete vyhrát jednu ze sedmi
cen.“: dodala.
Pravidla k soutěži naleznete na
http://toulavybatoh.cz/cs/news/view
static/2312.
A když už je o něm řeč, kam letos vyrazil náš Toulavý baťoh? Potkat jste ho
mohli na všech zmiňovaných akcích.
Kromě toho si však na konci července
v Muzeu papírových modelů v Polici
nad Metují připravil pro děti zábavný
program. Děti si užily soutěže, úkoly,
kouzelnické představení mistra Carla
nebo tvořivé dílny.
Více informací a spoustu tipů na výlety
najdete na www.toulavybatoh.cz,
www.kladskepomezi.cz nebo na našem facebooku.

Provozní doba
informačního centra
v ŘÍJNU:

Pondělí, středa
9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00 – 15:00
Polední přestávka:
11:30 - 12:00

O víkendech a svátcích zajišťuje
prodej turistických suvenýrů
Muzeum papírových modelů:
9:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hod

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

OTEVÍRACÍ DOBA
říjen - duben
všední dny 9 - 14:30 h
víkendy, svátky a prázdniny 9-17 h

Pondělí 3. října, od 9 do 14:30 h
VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE
Vstup zdarma pro všechny do stálé
expozice i na výstavu.
Středa, od 15 do 17 h
MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání dětí ve věku 6 až
12 let. Je možné se připojit i během
roku.

Sobota 22. října, od 8 do 13 h
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ POLICKA
Setkání a burza sběratelů pohlednic,
zápalkových nálepek, mincí a dalších
sbírkových předmětů. V Pellyho domech.
VÝSTAVA
ZOO JANY ŽURAVNYJOVÉ
Nová ZOO v České republice! Výstava
papírových modelů Jany Žuravnyjové
z Loun.
Muzeum papírových modelů připravilo pro návštěvníky novou podzimní
výstavu s názvem Nová ZOO v České
republice. Výstava představí originální výtvarnici, Janu Žuravnyjovou,
která se již několik desetiletí věnuje
tvorbě z papíru. Učitelka přírodopisu
v důchodu, která žije v Lounech, vytváří jeden originální papírový model
za druhým.
VÝSTAVA V ZELENÉM DOMEČKU
Nad BB kavárnou do 30. října můžete
navštívit výstavu paní PhMr. Mileny
Vávrové z Hradce Králové (narozena
1932 v Náchodě), která začala kreslit
po své osmdesátce.
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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Podzim v MPM

Po úspěšné turistické sezoně se
v MPM věnujeme předělání depozitáře a zavedení elektronické evidence
archivu. Depozitář je srdcem každého
muzea, ani u nás tomu není jinak. V
tuto chvíli jsme dokončili první etapu
proměny depozitáře. Druhá etapa,
výměna úložného systému, bude dokončena v průběhu října. Třetí etapa elektronická evidence bude dokončena do konce letošního roku. Správce
depozitáře je modelář Miroslav Konopka. Věnujeme se podzimní propagaci v novinách Kladského pomezí a
Broumovska. Máme nový bulletin,

a to jak formou, tak obsahem. Dostal název Umění papíru. V říjnu bude
v Národním muzeu a knihovně Jana
Amose Komenského zahájena roční
výstava s názvem Historie školních
budov, na které budou zastoupeny i
dva modely z papíru. Na tuto výstavu
Muzeum papírových modelů zapůjčilo
model Krkonošské chalupy od autora
Zdeňka Smaženky, model je v měřítku
1:120 z roku 2011. Druhý model - ŽŠ
Boženy Němcové v Jaroměři od Milana Bartoše v měřítku 1:300 z roku
2014.
Martina Váňová, vedoucí MPM
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Vážení přátelé obce Stroužné,

po rekonstrukci interiéru evangelického kostela ve
Stroužném vás zveme na varhanní koncert, který se bude konat v sobotu dne 15. října 2016
od 14.00 hodin. Varhaníkem
bude vysokoškolský student Tomáš Weissar z
Machova. V kostele, který bude přístupný již
od 13.00 hodin, bude malá výstavka z historie
obce. Budou přítomny zasvěcené osoby, pamětníci a rodáci, kteří rádi zodpovědí případné dotazy. Zájemci si budou moci zblízka prohlédnout varhany, hodinový stroj a originály
evangelických matrik vedených od roku 1830.
Za sdružení Pumpa Malá Čermná
srdečně zve
Eva Pumrová +420 602839374
Za Kolegium Kościelne w Pstrążnej Prezes
Wioleta Suzańska, tel. +48 748666024

Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
KINO Teplice nad Metují
Alois Jirásek:

VOJNARKA
Čtvrtek 6. října 2016 v 19:00 hodin

Významný americký divadelní kritik Walter Kerr kdysi napsal, že žádný divadelní autor nevymyslí
lepší příběh než život sám. I příběh Vojnarky převzal Alois Jirásek ze života jedné východočeské vesnice při moravské hranici, roku 1860...je to jeho prvotina... je to smutná hra s tragickým koncem, ale
hra o nešťastné lásce nemůže skončit jinak.
REŽIE: Ing. Miroslav Houštěk SCÉNA: ak. malíř Ivan Krejčí HUDBA: J. Kasal, J. Drejsl ZVUK: M. Kops. TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE: P. Lelek, J. Weber, D. Kolínová. NÁPOVĚDA: H. Peterková

OSOBY a OBSAZENÍ:

Kino Teplice nad Metují
Středa 12. října 2016 v 10:15 hod.

Madlena Vojnarová - selka
Jakub Vojnar - její švagr
Antonín Havel - kyrysník
Havlová - jeho matka
Jan Hruška - zpěvák
Bětka, děvečka u Vojnarové
Martin - pohůnek u Vojnarové
Drtina - muzikant
Brožek - muzikant
Hospodská
Vesnický lid.

Lucie Peterková
Pavel Zuzek
Richard Kašpar
Jaroslava Červená
Miroslav Lelek
Vlaďka Rousková
Dan Zobal
Rostislav Hejcman
Lubomír Červený
Ivana Richterová

Vstupné: v předprodeji 80,-kč, na místě 100,-Kč.
Předprodej od 21. září v Turistickém informačním centru v Teplicích nad Metují

Vstupné: 35,-Kč

33. Mezinárodní horolezecký filmový festival, Teplice nad Metují

Promítání oceněných festivalových filmů
Kino Teplice nad Metují

pátek 21. října 2016 od 17:00 hod.
Program (2 bloky, 1 přestávka 20 min.)

1. blok - 17:00

„Metronomic“ (15´45´´) - Zvláštní ocenění poroty
Režie: Vladimir Cellier (FRA)

Říjen v broumovském
klášteře: výstava, koncerty
a speciální prohlídky

Zajímavý program nabídne broumovský
benediktinský klášter i tento měsíc. 1. října
bude v Lapidáriu zahájena výstava Má vlast
cestami proměn, která přináší svědectví o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty,
o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích i
sakrálních stavbách. Výstava potrvá do 11. listopadu, vstup je zdarma.
5. října pokračuje hudební cyklus ArtCafé v klášterní Kreslírně vystoupí duo Kieslowski,
které nabídne strhující dynamiku, originální
aranže, citlivé beaty, vtip, silné texty i výborný
zvuk. 19. října pak bude ArtCafé pokračovat
vystoupením jazzových Ostrich Quartet, kteří
byli vybráni jako historicky první česká kapela
do finále European Jazz Competition 2015 konaného v Rotterdamu, kde bubeník Michal
Wierzgoń získal ocenění Best Soloist. 8., 15.
a 29. října se budou konat speciální prohlídky
Klášterem od sklepa po půdu, které zájemcům dovolí nahlédnout do běžně nepřístupných
míst: rozsáhlé sklepní prostory, nově opravené
prostory opatských sálů s výstavou Poklady
z depozitářů, prostory 3. patra a půda.
Kdo by chtěl zapracovat na osobnostním
rozvoji, může se v říjnu zúčastnit dvou seminářů se známým lektorem Jiřím Plamínkem.
Bližší informace ke všem akcím naleznete na
fb profilu kláštera nebo na www.klasterbroumov.cz.

Kateřina Ostradecká- Vzdělávací a kulturní
centrum Klášter Broumov, katerina.ostradecka@
broumovsko.cz
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„Bigman“ (17´57´´) - Cena generálního partnera
Režie: Jordi Canyi (ESP)

2. blok - 19:00

„RR 10: A line across the sky“ (40´04´´) - Nejlepší
horolezecký film
Režie: Josh Lowell, Peter Mortimer (USA)

„RR 10: Showdown at Horseshoe hell“ (20´25´´) - Cena
diváků
Režie: Peter Mortimer, Zachary Barr, Nick Rosen (USA)

„Alešák“ (21´50´´) - Cena města
Režie: Jan Šimánek (CZE)

„K2 Dotknąć nieba“ (71´47´´) - Hlavní cena
Režie: Eliza Kubarska (PLN, GBR, DEU)

Vstupné dobrovolné * Občerstvení ve vestibulu kina otevřeno
www.horolezeckyfestival.cz * www.horolezeckyfestival.cz * www.horolezeckyfestival.cz

TANEČNÍ VEČERY

Hostinec u Lidmanů v Machovské Lhotě
a Myslivecký spolek Bor Machov

Sál Obecního domu ve Velkém Poříčí

na sále hostince, takový hezký večer
s cimbálovou muzikou
„SLEZAN“ z Českého Těšína

pátek 18 – 22 hodin
21. října, 4. a 18. listopadu

hraje skupina MODEUS
vstupné 50 Kč

pořádají dne 12.11.2016 od 19.00 hod.

Vstup jen a pouze přes rezervaci místenek!

Místenky v prodeji od 15.10. 2016

V jejich ceně výtečná zvěřinová večeře.
Ochutnávka moravských vín

Info a prodej na tel. 602 117 156

Muzeum m ěsta Police nad Metují

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 28. 10.2016

Regionální muzeum v Náchodě zve návštěvníky u příležitosti státního svátku 28.
října 2016 na tradiční den otevřených dveří
do Muzea města Police nad Metují. Navštívit
bude možné stálou expozici muzea v benediktinském klášteře, kde bude přítomen odborný pracovník regionálního muzea Mgr. Jan
Tůma, který zájemcům poskytne odborný výklad či zodpoví případné dotazy. Zpřístupněna
bude rovněž stará roubená škola Dřevěnka.

Muzeum i starou školu bude možné navštívit
od 9,00 do 17,00 hod.
Ve staré škole pak v rámci dnu otevřených
dveří proběhne od 12,00 do 17,00 wokshop,
na kterém si pod vedením členek cechu panen
rukodělných budete moci vyzkoušet tkaní na
kolíkovém stavu.
Vstup do muzea vstup zdarma, ve staré
škole vstupné dobrovolné.
Mgr. Jan Tůma
Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016

V Polici se setmělo a děly se krásné věci pro dobrou věc …

Dva dny před koncem letních prázdnin zažilo náměstí v Polici nad Metují velmi netradiční
večer. Benefiční akce „Když se v Polici setmí“
přilákala na náměstí stovky lidí, které vtáhla
tajemná atmosféra večera, hudby, zpěvu, tance,
akrobacie a světelných efektů… , a to vše se
navíc konalo pro dobrou věc – dobrovolné vstupné bylo věnováno Nadačnímu fondu HOSPITAL
BROUMOV.

divadla, cirkusu, akrobacie a hry světel vytvořili
pořadatelé akce kouzelnou atmosféru. Náměstí
se proměnilo v jedno velké jeviště. Jednotlivá
vystoupení se odehrávala na různých místech náměstí, terase Pellyho domů a za rozsvícenými
okny radnice. Kdo neviděl na účinkující přímo,
mohl veškeré dění sledovat na velkém plátně
s projekcí. Střídaly se tu skladby světových
skladatelů s filmovými melodiemi v podání

lidí bez rozdílu věku z celého regionu. Všechny
spojovala zvědavost a k tomu dobrá myšlenka,
díky které se podařilo vybrat pro Nadační fond
HOSPITAL BROUMOV přes 117 tisíc korun
českých, několik zlotých, pár euro a jednu rybí
šupinu pro štěstí!
„Byl to opravdu nádherný večer, nevšední
kulturní zážitek, vyšlo i počasí, bylo jasno, nebe
plné hvězd…. Ráda bych poděkovala městům

V podvečer 30. srpna se náměstí v Polici
nad Metují zaplnilo diváky plnými očekávání.
Na velkém plátně byl promítán spot o činnosti
Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV z
pohledu zástupce broumovské nemocnice,
prim. MUDr. Miroslava Švábla. Právě, když
padala tma, rozlehla se městem známá znělka z Krkonošských pohádek a program začal.
Úvodem vystoupil hejtman Královéhradeckého
kraje, který převzal nad benefičním večerem
záštitu, poté zástupci měst Police nad Metují,
Broumova, Nadačního fondu HOSPITAL
BROUMOV a firmy HOBRA – Školník s. r.
o., jednoho z hlavních partnerů.Polický symfonický orchestr zahrál známou mystickou skladbu In the Hall of the Mountain King od norského skladatele Edvarda Griega a odstartoval tak
zhruba dvouhodinový program, který byl vskutku netradiční. Spojením hudby, zpěvu, tance,

Polického symfonického orchestru a prolínaly
se s dalšími účinkujícími, jako např. vokálním
uskupením Gentleman Singers, pěveckým vystoupením Karolíny Soukupové, Filipa Hořejše
a závěrečnou árií z Rusalky v podání harfenistky
Dominiky Kvardové a operní pěvkyně Kristýny
Fílové. Když za velkého potlesku hudebníci dočasně složili své nástroje a zahřívali své
prokřehlé prsty, vystoupili uprostřed náměstí pojízdní akrobati V.O.S.A. Theatre s obří železnou
konstrukcí ve tvaru kruhu, kterou vlastními těly
uváděli do pohybu a předváděli na ní náročné
akrobatické kousky kutálejíce se přitom z jedné
strany náměstí na druhou. Následovali chůdaři
Long Vehicle cirkus a na závěr z postranní
ulice vystoupila několikametrová pohyblivá
loutka zavěšená na jeřábu.
I přes večerní chlad bylo náměstí plné až
do konce představení. Přišlo se podívat mnoho

Police nad Metují a Broumov, všem sponzorům, dále těm, kteří celou akci připravovali,
především pak organizátorkám celého večera –
polické paní starostce Idě Jenkové a manažerce
Polického symfonického orchestru slečně Petře
Soukupové… Výtěžek z koncertu věnujeme na
nákup speciálních matrací proti proleženinám
a rehabilitačních pomůcek na oddělení lůžek
následné péče broumovské nemocnice“, dodala předsedkyně správní rady Nadačního fondu
HOSPITAL BROUMOV, Eva Blažková.
Více informací o činnosti Nadačního fondu
HOSPITAL BROUMOV se dozvíte na www.
nf-hospitalbroumov.cz, přispět   může   každý,  
jsme   vděčni   za   jakýkoli   finanční   příspěvek,
č. ú. 78-8888360207/0100, podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni.

PODPOŘTE SVŮJ ORCHESTR!

Mladí muzikanti z polického symfonického orchestru nezaháleli ani letos a ke
konci prázdnin rozjeli novou hudební sezónu. Výtěžek 117 359 Kč ze srpnového benefičního koncertu byl věnován NF Hospital
Broumov. Hned 1. října vytáhli z notového
archivu populární pecky, přizvali svou oblíbenou kamarádku zpěvačku Dashu a pod taktovkou Martina Kumžáka rozparádili Divadlo Dr.
Josefa Čížka v Náchodě – skoro jako v pořadu
StarDance, když hvězdy tančí …
Do hudební sezóny je potřeba jak něco
nového, tak i něco starého, něco půjčeného a
něco modrého! Rozumějte – rytmus a melodie
musí souznít, a tedy uzavřít harmonický vztah.
O to se s každou skladbou bude nadále snažit
nová taktovka orchestru, kterou je Joel Hána,
student JAMU v Brně. Tou „starou“, ale zkušenou a neustále inspirativní taktovkou zůstane skvělá Věra Vlčková.
Toho půjčeného je poněkud vícero – stojánky, foťák, mikrofon, ladička, papír, a sem
Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016

tam i autobus. Aby toho nemuselo být tolik,
tak schází to modré. A věřte, že budeme rádi
za jakoukoli barvu, kterou do nás investujete. Našli jste doma modrého T. G. Masaryka,
zeleného Karla IV., nebo růžovou Boženu
Němcovou? Jak papírovou bankovkou, tak i
párem kovových mincí můžete od října podpořit svůj orchestr, a získat tak poštou sladkou
odměnu!
Na webu www.hithit.
com můžete zaslat finanční podporu na konto orchestru a vyjádřit tak svou
přízeň. Máme 365 starostí
a potřebujeme vás k našemu štěstí. Pálí nás například nedostatek notových
řádků, bicí sekci chybí
činely, zpěváci nemají mikrofon aj. Podpořte mládí, hudbu a buďte našimi
svědky ve vzkvétajícím

Jana Cónová, IC Broumovska
Foto: Jaroslav Winter

fungování orchestru! Máme webové stránky,
Facebook, YouTube i email – takže nám s jakýmkoli dotazem nebo přáním určitě napište
na policesymphonyorchestra@gmail.com
Děkujeme za vaši přízeň!
za hráče PSO Petra Šotolová
foto: Milan Schirlo
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POHLEDY DO HISTORIE

Slavní čeští vynálezci a jejich objevy - 10. část
LEOPOLD SVITÁK – český automobilový vynálezce

Automobil NW President
Leopold Sviták   byl český automobilový
vynálezce, který v letech 1897 až 1898 sestavil
první rakousko-uherský osobní automobil NW
Präsident.
Narodil se 11. října 1856 ve Frenštátě

pod Radhoštěm. Do obecné školy chodil na
Hukvaldech, kde byl spolužákem hukvaldského
rodáka a budoucího hudebního skladatele Leoše
Janáčka. Ve svých 13 letech nastoupil do učení u
zámečnického mistra v Kroměříži. Tomuto povolání se však přímo nikdy nevěnoval. Po vyučení
se vydal do světa na zkušenou a své putování na
naléhání svého otce ukončil v roce 1844.
Po návratu nastoupil jako dělník k firmě
Schustala ve vagonce v Kopřivnici. Práce jej
bavila, brzy se vypracoval postupně na mistra,
dílovedoucího, vrchního mistra a závodního mistra. V letech 1897-1898 se stal duchovním otcem
automobilu NW Präsident, který byl pod jeho
vedením zkonstruován jako vůbec první osobní
automobil v tehdejším Rakousku-Uhersku. Tento
automobil byl velice luxusní a vynikal originální
konstrukcí. Nový vůz Präsident byl po několika
zkušebních jízdách připraven k odvážné cestě po
vlastní ose na výstavu do Vídně. Cestu dlouhou
328 km vůz úspěšně zvládl za 24 a čtvrt hodiny, z toho čistá jízda trvala 14,5 hodiny. Jeden
exemplář „Präsidenta“ je uložen ve sbírkách
Národního technického muzea v Praze na Letné.
Úspěšný konstruktér Leopold Sviták
byl pro své velké nadání poslán do ciziny na
studijní cesty. Cestuje do Paříže, Drážďan,

Chemnitz, Berlína, Deutzu, Kolína nad Rýnem
a Mannheimu. Výsledkem této cesty byla řada
zlepšení konstrukčních i výrobních. Bohužel rok
1900 byl pro Svitáka rokem osudným. Při zkušební jízdě 1. května po tzv. „císařské“ silnici s
vozem v Rychalticích u mostu přes Ondřejnici
havaroval. Jeden z jeho spolujezdců svým zraněním podlehl, druhý byl těžce zraněn a sám Sviták
přišel o nohu.V následujícím soudním procesu jej
zachránilo od odsouzení a potrestání až svědectví
libereckého průmyslníka a předsedy rakouského
autoklubu barona Liebiga.

Leopold Sviták zemřel 10. prosince 1931 na
Hukvaldech.

František Janeček

KALENDÁRIUM - Významná výročí narození a úmrtí slavných
hudebních osobností v říjnu
Karel VLACH

Milanu Chladiloví. Orchestr nahrál také velký
český hit padesátých let Píseň pro Kristýnku.
Karel Vlach zemřel ve věku 74 let (26. 2. 1986).

Giuseppe VERDI

8. října 1911 se v Praze na Žižkově narodil vedoucí orchestru, aranžér a dirigent Karel
Vlach. Někdejší obchodní cestující, samouk
saxofonista, založil v roce 1938 orchestr, který
se okamžitě stal otcem nových českých tanečních písniček. Orchestr Karla Vlacha vystupoval
v kavárnách a ve varieté, ale od roku 1947 přijal angažmá v divadle u Jana Wericha. Střídavě
vystupoval v Hudebním divadle v Karlíně, u Čs.
cirkusů a v Divadle ABC. Vlachův orchestr po
celou dobu svého působení udržoval kontinuitu
vývoje české populární hudby. Dal jméno i tvář
mnohým zpěvákům, např. sestrám Allanovým,
Rudolfu Cortézovi nebo Yvettě Simonové a
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10. října 1813 se v Roncole nedaleko
Busseta narodil Francesco Fortunino Giuseppe
Verdi, vrcholný představitel italské opery 19. století. Nemohl se dostat na milánskou konzervatoř
pro pokročilejší věk a pro „nedostatek hudebních
vloh“. Ujal se ho kapelník Lavigny a zpěvačka
Strepponiová prosadila provedení
jeho první opery v milánské La
Scale. V raných
Verdiho dílech jsou
tematicky přítomné
jakési politické jinotaje, ale ve svých
nejpopulárnějších
operách Rigoletto,
Trubadúr a Traviata
se
propracoval
k typu psychologizující opery. Verdiho opery jsou postaveny na
melodickém vokálním projevu. Není třeba je
propagovat, jakmile se objeví na repertoáru divadel, samy přitahují dodnes masy diváků. Verdi
zemřel v Miláně v roce 1901.

Jan Jakub Ryba

26. října 1765 se v Přešticích v učitelské rodině narodil Jan Jakub Ryba, učitel a hudební

skladatel přelomu klasicismu a romantismu.
Studoval gymnázium a hudbu v Praze a ze začátku zastával místo varhaníka v pražském kostele u
sv. Salvátora. Od roku 1788 až do své smrti pak
působil na škole v Rožmitále
pod Třemšínem,
kde zavedl na
tehdejší dobu
pokrokové vyučování. Kromě
počtů a psaní
vedl
mládež
například k pozorování přírodních jevů, čímž
ji odváděl od
pověr. Zavedl
koupání a sportování pod dohledem učitele. Ve škole vyučoval
zpěv a chrámovou hudbu. Pod vlivem nepochopení prožil těžký život v boji proti církevnímu
tmářství. Složil mnoho mší, českých i latinských.
Kromě toho skládal i taneční a vokální skladby,
menuety, serenády, zpěvohry, úhrnem 1158 světských děl. Mnoho z nich vyšlo tiskem. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější
skladbou pro vánoční období je česká vánoční
mše „Hej, mistře, vstaň bystře“ pro sóla, smíšený
sbor, varhany a orchestr (1796). J. J. Ryba zemřel
jako sebevrah 8. dubna 1815 (ve věku 49 let). Na
jeho památku osadili v roce 1888 jeho ctitelé v
městském kostele v Rožmitále pamětní desku.

František Janeček
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Přezdívky občanů na Policku

Víte, jaké přezdívky měly a dodnes některé mají obce a jejich občané na Policku?
Zopakujme si je s Mírou Pichlem:

Police nad Metují – přezdívka „Kvíčeráci“
–to proto, že místo „na večer“ říkávali v místním dialektu „k víčerou“ – tj. „k večeru“
Bělý – přezdívka ZUBAŘI
Bezděkov – přezdívka PORCAŘI nebo

KAVALÍŘI (k tomu slogan „Bezděkovští kavalíři snědli hovno na talíři“)
Bukovice - přezdívka SIRKAŘI
Hlavňov – přezdívka BORUKÁŘI
Petrovice – přezdívka VOTÝPKÁŘI
Maršov – přezdívka PAROHÁČI
Machov- přezdívka TRDLAŘI či TRDLA
Nízká Srbská – přezdívka BARONI

Radešov- přezdívka FESTUNKÁŘI
Suchý Důl – přezdívka JEŘABINÁŘI
Žďár – přezdívka HOLUBÁŘI
Význam těchto škádlivých přezdívek,
připomínající různé žertovné příhody, je však
dnes již téměř zapomenut.

Z materiálů Miroslava Pichla (Policko
1926) vybral František Janeček

Š KO L ST V Í

Zahájení školního roku v ZŠ a MŠ Police nad Metují

Prvního září se opět otevřely dveře naší školy. Žáci zatím jen
nakoukli, prohlédli si, co se změnilo, poměřili se s kamarády a honem spěchali domů, využít poslední volné odpoledne.
Pro nejmenší školáky byl tento den slavnostní a do školy se všichni těšili. Letos do lavic vyzdobených tříd 1.A, 1.B a 1.C nastoupilo
48 prvňáčků.

Prvňáky připravují paní učitelky Mgr. Karolína Pátková, Mgr.
Kamila Slezáková a na Bezděkově paní učitelka Mgr. Marie Vajsarová.
Mají před sebou dlouhou cestu. Přejeme jim, aby chodili do školy stále
s takovým nadšením jako první den.
Ve čtyřech odděleních ŠD se z 1. stupně bude scházet 115 dětí,
pro které mají paní vychovatelky připravený bohatý a zajímavý
program. Už od října chystají v odpoledních hodinách čtyři zájmové
kroužky.
Již několikátý rok na naší škole pracuje školní speciální pedagog Mgr. Věra Matysková. Zajišťuje reedukaci u všech žáků se
specifickými poruchami učení a testy rizika poruch čtení a psaní u
žáků 1. ročníků. Poskytuje konzultace pro rodiče a spolupracuje
s učitelkami těchto žáčků.
I letos se žáky s nesprávnou výslovností hlásek na celém prvním stupni pracuje paní vychovatelka Eva Řeháková, která poradí
s logopedickými problémy dětí.
Již první školní týden žáci třetích ročníků zahájili plavecký výcvik v Broumově, třetí týden v září se mnozí žáci účastnili týdenního
projektu s Cirkusem Happy Kids.
Nový školní rok se rozběhl….
Všem dětem přejeme úspěšný školní rok, spravedlivé učitele, chápající rodiče a spoustu dobrých kamarádů.                                   ZŠaMŚ

Pavel Janeček reprezentoval ČR
na olympiádě v Riu

Mezi reprezentanty ČR na letošní letní olympiádě byl také dvaadvacetiletý plavec Pavel Janeček,
absolvent VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela
v Náchodě v roce 2013, nyní student Univerzity
Karlovy – Fakulty tělovýchovy a sportu, člen klubu
Delfín v Náchodě. Český dorostenecký rekordman,
český rekordman, finalista ME25 2015, SU 2015, MEJ 2011, semifinalista ME 2016, MS25 2014, ME 2014, MEJ 2012, MSJ 2011, účastník
MS 2015, ME25 2013, MS 2013 a ME25 2012. A také nejúspěšnější
sportovec okresu Náchod za rok 2014.
Hned první den soutěží po slavnostním zahajovacím ceremoniálu
závodil na trati 400 metrů polohový závod, na který se do Ria kvalifikoval. Byl to jeho první
start pod olympijskými kruhy. Na něm sice kvůli ztrátě
čtyř vteřin nesplnil svůj cíl
-  překonat svůj vlastní český
rekord, ale prožil jedinečný
a nejvýznamnější plavecký
závod, z něhož si přivezl
velkou zkušenost. Tu by rád
využil v příští sezóně, jejímž
vrcholem bude mistrovství
světa v Kanadě.
Mgr. Marie Vintrová
https://oh.idnes.cz/
databanka.aspx?idSampionat=21&cmd=reprezentace&idOsoby=672
Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016
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Z polické mateřinky…

…Vás dnes chceme seznámit se základním
legislativním dokumentem, ze kterého vychází
všechna naše činnost s Vašimi dětmi. Jedná se o
Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání, kde je nejen přesně formulováno, na
kterou oblast v rozvoji dítěte je nutné se zaměřit,
ale je zde i uvedeno, kterých chyb by se mohl pedagog nevědomky dopustit a proto je nutné tyto
chyby popsat a vyvarovat se jich. Hlavní částí
tohoto programu pak je přehled všeho, co by dítě
mělo umět a zvládat na konci docházky do MŠ.
Rodiče se v dnešní postmoderní době dělí na 2
skupiny:
yy 1. skupina preferuje výchovu absolutně volnou, bez omezení, bez zákazů, bez příkazů,
bez hranic, všechno, co se s dítětem děje, se
označuje kouzelným slůvkem „samo“. Neumí
dítě takových rodičů smrkat? Nevadí, rýma
vyteče z nosánků sama od sebe a bude to. Neumí dítě takových rodičů mluvit a domlouvá
se pouze zvuky? To nevadí, to se spraví samo
a bude to. Má dítě takových rodičů pleny a
dudlík ještě v 5ti letech? To nevadí, to ho
přejde samo a bude to. Bohužel, nebude nic
– dítě takových rodičů bude nešťastné z každého úkolu, který mu život připraví. Tito rodiče požadavky MŠ komentují slovy, že školka
má na jejich děti nepřiměřené nároky a chce
po nich nemožné. My se však ve svých požadavcích opíráme právě o zmíněný Rámcový
vzdělávací program a jsme povinni vybavit
dítě takovými dovednostmi, aby obstálo později v ZŠ.
yy 2. skupina rodičů má na své děti naopak dost
velké nároky – děti ve 3 letech jedí bravurně
příborem, zavazují mašličky, zvládnout použít nůžky při stříhání oblouku a člověk má
někdy pocit, že umí v tomto věku i číst, psát
a počítat. Tito rodiče reagují na požadavky
školky slovy: To je maličkost, to zvládne raz
dva, vymyslete si něco pořádného!!
MŠ si nevymýšlejí okruh kompetencí pro
předškoláky samy. V každém případě musí dodržet požadavky Rámcového vzdělávacího programu a přizpůsobit je možnostem a kapacitě
jednotlivých dětí. Pro Vaši představu uvádíme,
co by mělo dítě v 6ti letech zvládnout:
Dítě v MŠ je rozvíjeno v 5 oblastech:
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět
Čeho má dítě dosáhnout v oblasti Dítě a jeho
tělo: Pro inspiraci uvádíme přehled:
yy zachovávat správné držení těla
yy zvládnout základní pohybové dovednosti a
prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí (zvládat překážky, házet a
chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se
ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu,
ve vodě, v písku)
yy koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
yy vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle
vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
yy ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se
zpěvem
yy vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
(sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově

18

yy

yy

yy

yy

yy

yy
yy

yy

rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické
znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji,
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým
a výtvarným materiálem, např. s tužkami,
barvami, nůžkami, papírem, modelovací
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními
nástroji apod.)
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní
kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat
stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat,
obouvat apod.)
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
pojmenovat části těla, některé orgány (včetně
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí
o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a
jeho proměnách), znát základní pojmy užívané
ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí;
chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných
a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
mít povědomí o významu péče o čistotu a
zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výživy
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
zacházet s běžnými předměty denní potřeby,
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými
pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami.

Pro oblast dítě a jeho psychika jsou stanoveny
následující požadavky na zvládnutí:
yy správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i
intonaci řeči
yy pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
yy vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
yy vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat,
až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka
i obsah, ptát se)
yy domluvit se slovy i gesty, improvizovat
yy porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej
ve správných větách)
yy formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní
výkony, slovně reagovat
yy učit se nová slova a aktivně je používat (ptát
se na slova, kterým nerozumí)
yy naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
yy sledovat a vyprávět příběh, pohádku
yy popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
yy chápat slovní vtip a humor
yy sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

yy utvořit jednoduchý rým
yy poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
yy rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
yy sledovat očima zleva doprava
yy poznat některá písmena a číslice, popř. slova
yy poznat napsané své jméno
yy projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
yy vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
yy záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
yy poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
yy přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem
přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
yy zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky,
vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi
nimi)
yy vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci,
využívat zkušeností k učení
yy postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
yy chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle
potřeby je prakticky využívat (porovnávat,
uspořádávat a třídit soubory předmětů podle
určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně,
méně, první, poslední apod.)
yy chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole,
nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi
apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes,
včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim,
zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině,
částečně se orientovat v čase
yy naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si
zapamatovat a vybavit
yy řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
yy nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
yy vyjadřovat svou představivost a fantazii
v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim…

A takto bychom mohli pokračovat výčtem
všech kompetencí, které by mělo dítě zvládat
na konci docházky do MŠ v jednotlivých oblastech. Sami vidíte, že těchto dovedností není
málo – čím více si jich Vaše dítě osvojí, tím
lépe bude vybavené na práci v základní škole.
Kompletní Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání najdete na www.
stránkách MŠMT aneb na internetu při zadání adresy www.rvppv.cz. V tištěné podobě je
k dispozici v MŠ.
Přejeme Vám krásné zážitky s Vašimi dětmi a za měsíc na shledanou!!
Vaše paní učitelky a pan učitel MŠ na sídlišti
Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016

Republikové finále desetiboje – Brno, 8. – 10. září

Již několik let jsou všichni kluci polické
základky zapojeni do plnění deseti disciplín
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.
Opakované hodnocení každého výkonu pak
dává jasné podklady pro sestavení školního
týmu na okresní finále a při úspěšném umístění pak máme šanci se „porvat“ o postup na
republiku. A daří se nám to. Ze šesti republikových finále jsme se žáky polické školy byli
na pěti z nich ! Už pouhý tento fakt stojí za
povšimnutí. Konkurence je totiž obrovská !
Letošní výsledky na krajském finále nás
nezastihly v nejlepší formě a náš smíšený tým
skončil na třetím místě … do RF postupovala
družstva z prvního a druhého místa a brány
republiky se nám zavřely opravdu těsně před
nosem. Díky zaslaným výsledkům celoročního plnění zadaných úkolů byli nakonec dodatečně vybráni z naší školy dva žáci : Rosťa
Mitiska a Štěpán Kollert.
Dějištěm letošního RF bylo Brno. Opět
neskutečná atmosféra, bezva organizace, přítomnost více jak 50 olympioniků a nádherné
souboje výběru toho nejlepšího sportovního
mládí – to je něco, co zůstává v paměti navždy.
Věřím, že i pro Štěpána s Rosťou to byl silný
zážitek. Na sedm stovek sportovců, téměř 150
učitelů, 80 vojáků a 80 policistů, čestná stráž
se státní vlajkou, hymny, představitelé vedení
sportovních organizací a ČOV, ministerstev

a řada známých osobností –
to všechno dohromady dává
tvář RF OVOV.
Stejně tak, jak je těžké se
na republiku dostat, je těžké
na ní uspět. Z celé republiky
se sem nominují zástupci atletických oddílů, gymnasté
nebo školy, které se tréninku
disciplín OVOV věnují naplno po celý rok. A že to neměli
letos mladí sportovci snadné
– ve stínu byla v Brně po celé
dny tropická třicítka a kolik
to „dělalo“ na drahách nebo
plochách s umělkou, to si ani
netroufnu tipovat.
Po prvním dnu byl Rosťa
28. a Štěpán 45. ze 112 kluků v jejich kategorii. Druhý
den se klukům moc nevyvedl a oba ještě klesli
v celkovém pořadí. Nevadí. Já vím, že udělali
všechno, co bylo v danou chvíli v jejich možnostech a že prostě někteří z jejich soupeřů
byli lepší… to je sport. Přesto, nebo právě proto bych chtěl na tomto místě oběma klukům
poděkovat za snahu a bojovnost a za dobrou
reprezentaci školy. Zkušenosti a zážitky jim
zcela jistě pomohou v dalším životě. Stejně
tak bych rád vyzdvihl pohodové chování a

Jsou mladí a úspěšní. A jedno mají společné jsou to absolventi broumovského gymnázia.

Z Broumova do Bostonu

Tomáš Duda, maturant z roku 2012, se věnuje ve firmě SCS Software
programování webů, užitečných nástrojů uvnitř firmy a marketingu.
Společnost patří k předním výrobcům počítačových her. Firma byla založena v polovině 90. let. Společnost vyvíjí herní série 18 Wheels of
Steel, Hunting Unlimited a Euro Truck Simulator a také jednotlivé hry,
např. Bus Driver, Trucks & Trailers a Scania Truck Driving Simulator.
SCS Software vyvinul svůj vlastní herní engine Prism3D, který používá
drtivá většina jeho her. Posledním produktem firmy SCS Software je
velmi úspěšná hra American Truck Simulator. Tomáš pracovně navštívil
nedávno Londýn a americký Boston, a také přispěl významnou částkou na studia našeho adoptivního indického chlapce Arwina. Tomáši,
děkujeme.

jednání kluků.
V Brně bylo fajn. Ale Brno je už minulostí. Začala nám nová školní sportovní sezóna.
Chtěl bych do ní popřát všem našim žákyním
a žákům jen to dobré, hodně dobrých výkonů,
bojovnost a nasazení a třeba i další podobné
zážitky, jaké měli letos Štěpán s Rosťou …
cesta na RF OVOV 2017 v Praze už začala !
Tak ať se daří !    
Petr Jansa, kabinet TV

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL
A ZAMĚSTNAVATELŮ 2016
POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE LUBOMÍRA FRANCE
A STAROSTY MĚSTA NÁCHODA A POSLANCE JANA BIRKE

07. - 08. 10. 2016
• 07.10. 09:00 - slavnostní zahájení
• 07.10. 09:00 - 18:00
• 08.10. 08:00 - 12:00

náchod
Sokolovna
Tyršova 207
547 01 Náchod

- zjednodušení výběru SŠ
- motivace žáků, informace pro rodiče
- veletrh pracovních příležitostí

Pozdrav z Nového Zélandu
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Kateřina Vlčková zdraví všechny učitele a studenty gymnázia z
Nového Zélandu. Kateřina, maturantka z 2012, absolvuje první semestr
posledního roku magisterského studia na University of Otago v Dunedinu
na Novém Zélandě. Kmenovou školou Kateřiny je Karlova univerzita
Praha. Fotografie nám poslala ze srpnové lyžovačky v Queenstownu.
Děkujeme za pozdrav a přejeme příjemný pobyt na opačné polokouli.

www

.vybir

amst

redni.

cz

Co bylo ve škole?

Úspěšná brněnská bloggerka

Markéta Bártová maturovala v roce 2012. Dnes mimo jiné má svůj
vlastní blog věnovaný módě a zdravému životnímu stylu. Markéta strávila několik posledních měsíců v USA, cestovala po Dominikánské republice, nyní žije v Brně. Její blog můžete sledovat zde.
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Milé setkání
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Když potkáte bývalého studenta a on vás ještě k tomu rád vidí, tak
to je fajn. Takové milé setkání bylo v broumovské prodejně Penny s
Františkem Langerem, maturoval 2009. Symbolické je to, že František
byl během studia na stáži v Brazílii, kde nedávno probíhala olympiáda.
Dnes již MUDr. František Langer pracuje ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové. Když jsme u lékařů, tak všichni Broumováci, kteří měli jako
svého praktického lékaře MUDr. Kmoníčkovou, mají od 1.srpna nového
lékaře - MUDr. Jana Homolku, také našeho absolventa, maturoval 2004.

SOXIVɯWMF
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:]FIVXIXEOS
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Už jste se byli podívat ve Škobchůdku?

Stejně jako v loňském školním roce bude
i letos v provozu školní obchod Škobchůdek,
jehož sortiment tvoří dárky a drobné dekorace

vyrobené žáky 1. ročníku
oboru Aranžér ze Střední
školy propagační tvorby
a polygrafie ve Velkém
Poříčí.
Budoucí aranžéři se
v rámci odborné a praktické
výuky učí pracovat s různými materiály, např. s papírem, dřevem, drátem, textilem či s přírodninami. Proto
v obchůdku najdete drátěné
ozdoby a stromečky, také
různé věnce, polštářky, levandulové pytlíčky, dřevěné
věšáčky a mnoho dalšího.
Prodej zajišťují sami žáci,
kteří se tak učí komunikaci se zákazníky a propagaci své práce. To vše se jim bude v dalším
profesním životě jistě hodit.
Miniprodejnu najdete hned u vstupu do
areálu poříčské střední školy a na první pohled
každého zaujme její výkladní skříň. Otevřeno
je každou středu a čtvrtek od 8 hodin do 13.30

hodin. Zveme tedy všechny zájemce o ručně
vyrobené dárky a ozdobné předměty k návštěvě našeho Škobchůdku!
Ing. Eva Vávrová, Mgr. Ivana Čížková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Prodejní výstava Šikovné
ruce pro Hospic

Tradiční dobročinná soutěž o nejnápaditější vlastnoruční výrobek  „Šikovné ruce pro
hospic 2016 aneb lidé lidem“ se pomalu blíží
ke svému vyvrcholení. Do soutěže přihlásilo
ke dni 7.9. svůj výrobek zatím 162 dospělých,
dětí a spolků z různých míst České republiky.
Celkem jsme zatím obdrželi 1206 výrobků,
ze kterých máme velkou radost.   Až uvidíte
keramické obrázky v rámečku nebo pečlivě
upletené svetry, dřevěné šperky, šité tašky,
dekorace z drátků, koberečky a patchworkové výrobky a mnoho dalšího, tak vám srdce
poskočí jako nám s kolegyněmi, když jsme je
registrovaly. Díky Vám dobrodincům výstava opět bude!

divadelní představení „DIVADELNÍ MR.
BEAN“ (viz níže) až do chvíle vyprodání
vstupenek.
A nyní už k výstavě: Prodejní výstava
bude zahájena slavnostní vernisáží ve výstavní síni Městského úřadu v Červeném Kostelci
7. října v 17 hodin a bude zde pokračovat
až do pátku 14. října vždy od 9 do 17 hodin.
Během slavnostního podvečera vernisáže budou v obřadní síni oceněným vítězům a miláčkovi poroty předány zajímavé ceny.
Projekt „Šikovné ruce 2016 aneb lidé lidem“ podpořil i letos Královéhradecký kraj z
dotačního programu Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit
a Nadace Umění pro zdraví. Velmi děkujeme!
Více o soutěži se dozvíte na naší webové
stránce: www.hospic.cz

Připravujeme:

8. CHARITNÍ PLES

I letos bychom vás chtěli již po osmé srdečně pozvat v sobotu 5. listopadu 2016 na
náš tradiční charitní ples do místní červenokostelecké sokolovny. Ples bude opět zaštítěn
známou osobností. Určitě je na co se těšit.
Čeká vás hudba v podání oblíbené skupiny
Relax Band, chutné občerstvení, bohatá tombola a spousta dobré zábavy.
Těšíme se na vás!
Eva Wagenknechtová
Hospic Anežky České

DIVADELNÍ MR. BEAN
pro Hospic Anežky České

Pokud se najde ještě nějaký další
„Dobromil“, který chce něčím do soutěže přispět, tak nechť doručí svůj výrobek do 23.9.
osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu: Oblastní charita Červený Kostelec, ulice
Manželů Burdychových 245, PSČ 549 41
Červený Kostelec a nezapomene připojit  svoji
visačku a na balíček napsat „Šikovné ruce pro
hospic“. Budete vítáni.
Všichni účastníci soutěže se mohou
přihlásit o čestnou vstupenku na humorné
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Zveme Vás na humorné představení
„DIVADELNÍ MR. BEAN pro Hospic
Anežky České“ v podání komediální dvojice
Adama Budaře a Františka Šedivého – studentů Jiráskova Gymnázia Náchod, které se
uskuteční v rámci projektu „Šikovné ruce pro
hospic 2016 aneb lidé lidem“ ve čtvrtek 13.
10. 2016 od 19 hodin v Divadle J. K. Tyla
v Červeném Kostelci
Hrají: Adam Budař a František Šedivý
Režie: František Šedivý
Technická spolupráce: Vojtěch Šimek
Představení vzniklo za podpory Blanky
Dvořáčkové a Divadelního souboru Medvěd
Stárkov.
Vstupenky lze zakoupit 16. září v IC Červený
Kostelec, Havlíčkova 654, tel.: 498 100 657
Budete vítáni!

Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016

Zprávy z domova důchodců

S přicházejícím podzimem přinášíme
malé ohlédnutí za letošním létem, které uteklo
rychleji, než by si mnozí z nás přáli. Přestože
je léto pro většinu z nás dobou lenošení a
dovolených, v našem domově bylo i v horkém
létě živo a veselo.
Po úspěšném zvládnutí sportovních her u
nás v Polici nad Metují jsme se vydali poměřit
síly na Řemeslné trhy do Domova odpočinku
ve stáří Justynky v Hronově, kde naši uživatelé
museli plnit různé úkoly. Bylo velice zajímavé sledovat, jak si poradí například s pletením
housek z kynutého těsta, navlékáním korálků,
motáním vlny, nebo tkaním. Všichni si vedli velice dobře a kromě symbolických cen si

přivezli i hezké zážitky a radost ze společného
setkání.

Koncem července jsme vyrazili na stolovou horu Ostaš, kde nás čekalo milé přivítání
od majitele pana Malíka. Naši uživatelé si vychutnávali nádherný výhled do známé krajiny,
a zároveň si pochutnali na výtečném borůvkovém koláči, který pro nás nechal připravit
pan Malík. Mužská část si dopřála vychlazené
pivo a dámy zase dobrou kávičku.
Dalším v pořadí byl výlet na Bischofstein,
kam jsme zavítali hned dvakrát. Překrásné
prostředí zámečku, upravená zahrada,

skvělé občerstvení a příjemná obsluha všechny nadchlo. Přálo nám i počasí a všichni jsme
si užili společně prožité chvíle.
Také přímo v našem domově jsme se rozhodli uspořádat „Řecké odpoledne“, abychom
našim uživatelům aspoň malinko přiblížili
atmosféru řeckého ostrova, na kterém trávila dovolenou jedna naše kolegyně. Přivezla
spoustu krásných fotek, které jsme promítali
na interaktivní tabuli za doprovodu tradiční
řecké hudby a společnými silami jsme připravili skvělý řecký salát s pravým řeckým kořením, kterým jsme završili příjemně strávené
odpoledne.
Zatím posledním výletem, na který jsme
se vypravili, byla vyjížďka určená především
uživatelům, kteří jsou odkázáni na invalidní
vozík. Projeli jsme s nimi novou cyklostezku,
která vede hned nad naším domovem a cesta nás dovedla až do Penzionu 65. Na terase
se nám sedělo báječně a vanilková zmrzlina
s horkými malinami, nebo domácí bezinková
limonáda dokonale završily poslední z našich
letních výprav.
Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat „našemu“ panu učiteli Čapkovi ze ZUŠ
Police nad Metují, který nám věnoval i svůj
prázdninový čas a přišel nás potěšit svojí
krásnou hrou i milým slovem. Také děkujeme
všem přátelům a příznivcům našeho domova
a těšíme na další setkání, ať už na stránkách
polického zpravodaje, nebo přímo u nás.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců DD
Police nad Metují
Mgr. Jana Šrámková , ředitelka

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov
Vás zve na 19. ročník soutěže o putovní pohár
Soutěž je zařazena do Ostašsko-Borské ligy. Účast v lize je dobrovolná

Imitace zásahu při požáru
Datum konání

sobota 1. října 2016

Místo konání

fotbalové hřiště v Hlavňově

Startovné

150 Kč

Harmonogram
13:00

příjezd soutěžících jednotek

13:30

zahájení soutěže

Provedení zásahu
Po startu jednotka nastoupí do nenastartovaného vozidla (alespoň 7-místné
s PPS 8, PPS 12 nebo s přívěsem s upevněnou plachtou) a odjede na hranici
zásahu, kde vyloží a sestaví nářadí (4x savice 1.6m, 2x hadice B75 min. 19m, 4x
hadice C52 min. 19m). Vedení obsahuje přetlakový ventil a průlezové okno.
Jednotná ústroj PS II, pevná obuv a přilba. Na zásah je 1 pokus. Časový limit na
ukončení zásahu je 10 minut. Na opuštění místa po zásahu je limit 5 minut.
Výměna soutěžících mezi družstvy maximálně 2 členové.
Soutěž je organizována dle platné směrnice SH ČMS-1/17-2001.

Občerstvení zajištěno! Těšíme se na hojnou účast!

Velitel

Michal Vacek, tel.: 608 330 711, mikal.vacek@seznam.cz

Starosta

Špulák Jan, tel.: 607 634 017, janspulak@seznam.cz

Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016
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Polici nad Metují znají teď i v Riu, díky Merkuru

Za 4 roky to bude přesně 100 let, co v malém domku v Polici nad Metují vznikla první
stavebnice Merkur. Od té doby měla stavebnice jak svá úspěšná období, tak bohužel i období útlumu a prakticky i likvidace. Nebýt v 90.
letech minulého století Ing. Jaromíra Kříže a
několika jeho přátel, stavebnice Merkur by už
dnes pravděpodobně neexistovala. V posledních letech zažívá tato nejznámější česká stavebnice období renesance. Kromě klasického
Merkuru, tak jak ho mnozí z vás znají ze svého
dětství, se podařilo týmu vývojářů zahájit provoz robotického oddělení a v poslední době
slouží Merkur i jako pomůcka ve školách.
Právě do škol se dodává unikátní stavebnice
pokusů, a to jak fyzikálních, tak i chemických
nebo elektrotechnických a mechanických.
Vždyť právě na této stavebnici v roce 1961 na
vánoce sestavil Otto Wichterle první funkční
čočkostroj a jak rádi říkáme, nebýt stavebnice
Merkur, nebyly by dnes ani kontaktní čočky.

Díky tomu, že z Merkuru se dá postavit
prakticky cokoliv funkčního, je právě mezi
školami o tuto výukovou stavebnici zájem.
Například na začátku školního roku obdrželo 11 základních škol v Mostě několik stovek
robotických, mechatronických i klasických
stavebnic. Vše za podpory největšího tamního zaměstnavatele – Vršanské uhelné, dále
pak Ústeckého kraje a místního magistrátu.
Tento krok byl učiněn proto, že v posledních
letech je doslova krize v oblasti technického
vzdělání. I přesto, že je na Mostecku jedna
z největších nezaměstnaností v republice,

je v technických oborech i tam více než 400
volných míst. Merkur z Police nad Metují tak
bude na Mostecku vzdělávat a připravovat do
praxe nové technické zaměstnance.

Robotický kamion
V minulých dnech si fenomén jménem Merkur vyžádalo i vedení společnosti
Ammann (dříve Stavostroj) z Nového Města
nad Metují. Na některých z výrobků budou
modelově školit své odběratele v zahraničí a
Merkur se tak rozšiřuje stále více do světa.
Polici nad Metují proslavila stavebnice i v Riu
na olympijských hrách, kde v českém olympijském domě byla právě Merkuru věnována
jedna z částí expozic a úspěch byl nejen u
dětí, ale i u dospělých návštěvníků. Expozici
shlédlo několik desítek tisíc návštěvníků
olympijských her, včetně českého prezidenta
Miloše Zemana. Ten už několik let Merkur
podporuje.
Merkur však není jen stavebnice, ale i
železnice. A to hned královská velikosti „0“.
Obnovit výrobu unikátních vláčků nebylo vůbec jednoduché. Za normalizace byla výroba
úplně zrušena, stroje zlikvidovány a železniční modely mohlo vyrábět pouze tehdejší NDR.
V 90. letech však Ing. Jaromír Kříž doslova od
nuly vzkřísil za pomocí přátel Merkur vláčky a
dnes jsou dodávány prakticky do celého světa.
Desítky druhů lokomotiv jsou dílem ruční práce trpělivých zaměstnanců dílny v Polici nad
Metují. Zaměstnanci vyrobí měsíčně i stovky
vagonů, a to nejen osobních, ale i služebních,
nákladních a dokonce na přání i speciálních,
třeba jako ozdobu na kalamář.
Obdiv i uznání získává v posledních letech

firma také v rámci různých ocenění. Majitel
společnosti vyrábějící nejznámější českou
hračku se stal promotérem roku 2015. Cenu
dostal od České marketingové společnosti za
obnovení výroby českého produktu Merkur a
jeho znovuuvedení na tuzemský i mezinárodní
trh. Ocenění bylo uděleno především za to, že
si Merkur v poslední době drží přední pozice
jako výuková pomůcka jak v mateřských, tak
i na základních, středních a vysokých školách.
Už od roku 2012 získává firma každý rok čestné uznání INOVACE ROKU, a to například
za výukový systém a za projekt MERKUR
EDUCATION. V roce 2013 navíc získala
firma i ocenění Vizionář roku za přínos v oblasti podpory rozvoje vzdělání a průmyslu.

Novinka - osobní vagon českých drah
Ing. Jaromír Kříž navíc získal i Medaili Jiřího
z Poděbrad za osobní přínos v technickém
oboru a jeho aktivní integraci v rámci Evropy.

Měření otáček

Reverzace otáček

Miloš Zeman prezident ČR a Kateřina Valachová (ministrině školství)
v Riu v Českém domě u expozice Merkur
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Pracovat v Merkuru a podílet se na výrobě
tohoto světoznámého a stále více uznávaného
systému, je pro zaměstnance firmy ctí a potěšením. Vždy, když se totiž před někým řekne
slovo MERKUR, tak každý odpoví: „Merkur
znám, jako malý jsem si s ním hrál, stavěl
z něho funkční modely a dodnes ho mám
doma.“
Roman Florian, Merkur toys s. r. o.
Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016

Mateřské centrum Ma Mi Na
Keramika pro
děti a dospělé

Během září se nám program v MC úžasně
rozjel. Je skvělé vidět zase nové a nové maminky s dětmi, které se k nám nebojí a hlavně
si to umí u nás užít.

každé úterý, v keramické učebně ZŠ
17:00 - 18:00 hod.
děti
18:15 - 20:15 hod.
dospělí
Zájem nahlaste M. Noskové
(605 550 606)

Jóga pro těhotné – Jógové cvi-

čení 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. Zájem volejte lektorce Míše
Plchové (608 112 461)

Angličtina – nabízíme kurzy an-

glického jazyka pro dospělé, lektorka
Marta Prokopová (777 319 122)
Informace k dopoledním programům, kroužkům a kurzům jsou uveřejněny na www.mcmamina.cz.
Samozřejmě to, co se děje v centru aktuálně, včetně fotodokumentace
z akcí, najdete na FB.
MC MaMiNa

ZVÍDÁLEK

– od října opět otvíráme
dopolední program pro děti, které se připravují na vstup do školky. Začínáme ve
středu 5. 10. v 9 h. Na děti čeká paní učitelka
Andrea Plná a babička B. Vrabcová. Cena za
dopoledne je 50,-. Říjnový provoz bude zkušební. Zájem prosím sdělte předem na mail
MC. Více o programu na www.mcmamina.cz.
Pro jistotu uvádíme popis jednotlivých dopoledních programů - každý všední den 9-11h
PO – těhotné a maminky s miminky do cca 1
roku (P. Kociánová, L. Hloušková)
ÚT – chodící děti cca od 1 - 1,5 roku s doprovodem (R. Vajsarová, J. Hrušková)
ST – Zvídálek – děti 2-3 roky bez doprovodu
(Andrea Plná, B. Vrabcová)
ČT – děti 2-3 roky s doprovodem (M. Plchová,
M. Steinerová)
PÁ – sportovní dopoledne pro děti s doprovodem (M. Prokopová, B. Bryksí)

KROUŽKY a KURZY
upřesnění časů

Tanečky pro předškolní děti

každé pondělí v prostorách MC
15:30-16:00 hod. nejmenší, začátečníci
16:15-17:15 hod. prostřední
17:30-18:30 hod. nejstarší, pokročilí
V případě zájmu volejte
M. Macounovou (723 731 987)
Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ

LISTOVÁNÍ…

K sepsání dnešního hvězdářského příspěvku mne inspirovala obdivuhodná kniha Listování v polických kronikách, jejímž autorem je nedávno zesnulý historik pan
Miroslav Pichl. Jak v úvodu knihy pan Pichl píše, jedná se
o kompilaci různých zpráv a záznamů polických kronikářů.
Najdeme zde nejen záznamy společenských událostí, ale
též popisy velkých astronomických úkazů. Pod nadpisem O
velké kometě popisuje kronikář Josef Brandejs pozorování
nápadné komety, která zářila na obloze v roce 1858:
„tak veliký ocas měla ona dlouhý, že když ta hvězda nad
Petrovicemi ku Stárkovu zapadala, tak ohon její též dosti
široký ještě sahal do Hlavňova.“
Můžeme ještě dnes po 158 letech od události „vypátrat“
identitu oné velké komety? A uvidíme ji snad ještě někdy?
Odpovědi snadno najdeme téměř v každé astronomické
knize. Kometa z Brandejsova záznamu se nazývá C/1858
L1 Donati a její oběžná doba kolem Slunce je téměř 2000
roků. Kometu objevil 2. června 1858 ve Florencii italský
hvězdář Donati. Jak vyplývá ze záznamu kronikáře Josefa
Brandejse, byla kometa na obloze nepřehlédnutelná. Úhlová
délka jejího chvostu dosahovala až 60°! Kometa dodnes patří právem mezi nejkrásnější „vlasatice“ všech dob. C/1858
L1 Donati byla na obloze vidět bez dalekohledu od léta do
podzimu roku 1858, přísluním prošla 13. října. Ve druhé polovině 19. století se začala rozvíjet fotografická technika a
C/1858 L1 Donati byla první vyfotografovanou kometou
vůbec. První snímek byl pořízený v Anglii a do dnešních
dnů se nedochoval. Druhý snímek pochází z observatoře
v Harvardu, ale zachycuje pouze nejjasnější část kometární
hlavy.
Posledními „velkými“ kometami, které jsme v Polici
pozorovali byly:   Holmes v listopadu 2007, McNaught v
lednu 2007 na denní obloze, Hale-Bopp v březnu až dubnu
1997, Hyakutake v dubnu 1996.

Pohledy do vesmíru
Letní čas (SELČ) končí v neděli 30. 10. Ve tři hodiny
SELČ si posuneme hodiny zpět na druhou hodinu středoevropského času.
SLUNCE

vstupuje do znamení Štíra 23. října v 1 hodinu
45 minut SELČ, v říjnu se den zkrátí
o 1 hodinu a 48 minut,

MĚSÍC

1. a 30. v novu, 9. v první čtvrti, 16. v úplňku,
22. v poslední čtvrti, ráno 19. října těsně
u hvězdy Aldebaran,

MERKUR

v první polovině října ráno nad východním
obzorem, ráno 11. října v konjunkci s 	
Jupiterem,

VENUŠE

večer nízko nad jihozápadním obzorem,

MARS

večer nad jihozápadním obzorem
v souhvězdí Střelce,
ve druhé polovině října ráno nízko nad 	
východem v souhvězdí Panny, ráno 28. října 	
severně od Měsíce,

JUPITER
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SATURN

večer nízko nad jihozápadním obzorem
v souhvězdí Hadonoše,

URAN

po celou noc v souhvězdí Ryb, v noci z 15.
na 16. října 4° severně od Měsíce,

NEPTUN

po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

NOVINKY FILATELIE

Jan Jessenius - společné vydání
(Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko)

Námět známky: V naší
historii se vyskytují i osobnosti
mezinárodního formátu, vyvracející odsudky o provinčnosti a nevýznamnosti tehdejší
společnosti. Na jejich životní
dráhu hledíme dodnes s obdivem a údivem. Patří k nim Ján
Jesenský, narozený před půlpátým stoletím ve Vratislavi
(dnes Wroclaw v Polsku), která
tehdy patřila k zemím Koruny
české, v maďarské zemanské
evangelické rodině pocházející
z Horních Uher (tedy Slovenska). Už to předurčuje důvod společné emise čtyř
visegrádských zemí – i když samo o sobě by to samozřejmě nestačilo. Jesenský,
zvaný též Jessenius, byl vpravdě renesanční osobností.
Ve Vratislavi navštěvoval Alžbětino gymnázium, posléze studoval filozofii
a medicínu na akademii ve Wittenbergu, Lipsku a proslulé lékařské fakultě v
Padově. Roku 1591 získal doktorát z medicíny za spis O onemocnění žluči při třídenní zimnici a zároveň doktorát z filozofie za práci O nároku lidu na odpor proti
tyranům. Jessenius 8. až 12. června 1600 navštívil Prahu, kde v Rečkově koleji
provedl na těle odsouzeného oběšence první veřejnou pitvu v českých zemích.
Přednášku k pitvě později Jessenius vydal i tiskem. Po bitvě na Bílé hoře a potlačení stavovského povstání byl Jessenius jako jedna z vedoucích osobností rebelie
obviněn z urážky majestátu. Na císařův příkaz jej 1. prosince 1620 dal Karel I. z
Lichtenštejna zatknout. Při popravě 27 českých pánů na Staroměstském náměstí
mu 21. června 1621 kat Jan Mydlář nejprve vyříznul jazyk a poté sťal (a potom
jeho mrtvolu rozčtvrtil a vpletl do kola). Jeseniova hlava s jazykem byla snad
deset let vystavena pro výstrahu na Staroměstské věži. Kuriózní je, že panovník,
který podepsal rozsudek smrti, císař Ferdinand II., je historicky popisován jako
dobrácký muž a něžný otec sedmi dětí, v osobním životě daleký násilí, plně však
pod vlivem svých jezuitských zpovědníků a katolické výchovy.
Způsob tisku: rotační ocelotisk kombinovaný tříbarevným hlubotiskem

Ochrana přírody - Zoologické zahrady I

Námět známky: Již několikrát v minulosti připomněla Československá a později
Česká pošta existenci naší nejznámější zoologické zahrady v
Praze. Nová emise dává možnost představit prostřednictvím
aršíku i další významné zahrady
v ČR – ZOO Jihlava, ZOO Dvůr
Králové a ZOO Olomouc.
16 Kč – ZOO Jihlava:
Levhart sněžný s mláďaty
20 Kč – ZOO Olomouc: Lev
berberský s mláďaty a na pozadí známky Oryx jihoafrický
24 Kč – ZOO Dvůr Králové:
Nosorožec dvourohý s mládětem
a
Pes
hyenový
27 Kč – ZOO Praha: Kůň
Převalského s mláďaty
Na dvou kuponech a okrajích aršíku jsou vyobrazeny
další vzácné druhy zvířat našich
předních zoologických zahrad.
A v příštích třech letech se můžeme těšit na aršíky s obrázky zvířat s dalších
našich ZOO v perfektním podání manželů Knotkových.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky v černé barvě kombinovaný vícebarevným ofsetem
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016

Seniorské aktuality...
Prázdniny už jsou jenom hezkou vzpomínkou, nejen pro školáky, nám odešlo
další léto podzimu života. Každý si volna
užil po svém, ale co se kultury týče u nás
v Kvíčerově? Absence se nekonala, ba naopak. Pouť se vydařila, „Hlasy z Kvíčerova“
se pánům redaktorům ze sídla Sluje českých bratří na Ostaši povedly. Poděkování
za akci, „Když se v Polici setmí“. Skvělé!
Senior klub Ostaš měl setkání 20. 9. a
bylo milé. Po uvítání nám předsedkyně pí
H. Pivoňková představila tři dámy, budoucí
členky S-K-O paní Adamovou, Moravcovou
a Vávrovou. Je dobře, že se stav členů doplňuje. A určitě je potěšila zpráva, že se
chystá ještě letos zájezd do Prahy na muzikál Angelika do Paládia. Informace známe,
inkasujeme 300,- Kč za cestovné a vstupné
je hrazeno z fondu. Dolaďovat detaily se
budou 18. 10. Při dalším setkání v Pellyho
domech. Ze ZUŠky nám p. uč. Čapek představil dvojici talentovaných dětí, sourozenců. Po nich opět mládí – budoucnost! O tyto
schopné gymnastky pečuje pí Jitka Krásná
a jedna maminka. Kotouly, salta, špagáty,
hvězdice, akrobatické prvky, moc se líbilo,
zejména společné vystoupení, TANEČEK –
TŘEŠNIČKY s rozvernou melodií. Některá
z dívek už dosáhla při závodech skvělého

umístění, a tak se rýsuje, že i u nás vyrůstá
nadějná „hvězdička“. I kdyby nedosáhla na
nezapomenutelnou naši Věru Čáslavskou,
dělá něco pro své potěšení, ale i zdraví. Ve
zdravém těle - zdraví duch!
Jak jsem se již v úvodu zmínila o kultuře
v Polici, obšírnější informace se dostaly od
naší kulturní referentky Ivanky Richterové,
přesto si čas od času pročtěte upoutávky ve
výloze infocentra, nebo v PM, ať jste v obraze a o nic se nepřipravíte. Chystá se další „GARDEN PÁRTY“ s výšlapem až na
Hvězdu. Zašmátrejte po půdách, možná zde
je v koutě LANDAUR – dobové oblečení
aj. Bude to paráda…
69. Polické divadelní hry klepou na
dveře, a to znamená podpořit svou účastí
Kolárovo divadlo, potleskem poděkovat
těm, kteří ve svém volném čase studují
ROLE, zkouší a to dá fušku a uznání? Věřte,
že zmiňovaný potlesk jim dělá 100% potěšení a radost. Rovněž knihovna chystá na 31.
10. pořad o velikánovi psaného slova, významném spisovateli, panu Karlu Čapkovi,
pod titulem: „O Karlu Čapkovi a jeho ženách“ Manželé Pivoňkovi a Kosovi si za
cíl dovolené vybrali prosluněné Španělsko,
a tak nás vzdušnou čarou přenesli do končin, která učarovala nejen jim. Kamera s

citlivostí zkušeného p. Františka Pivoňky
a jeho profesionálního komentáře zaznamenala pohádkové představení. Božská
příroda, opěvovaná Granada, rozkvetlé
uličky, svítící čistotou, moře, zasněžené
hory v pozadí malebných staveb, usměvavé tváře obsluhujícího personálu, stoly s
pestrým výběrem jídla, pití, ovoce, prostě
zmíněno v tomto odstavci POHÁDKOVÉ!
Naslouchali jsme, ani nedutali, obdivovali.
Není v mé moci jmenovat vše to hezké, co
naši přátelé za čtrnáct dní prošli a zaznamenali. Mohu všem popřát, aby si obdobnou
pohádku mohli prožít v reálu, ne pouze na
plátně!
Říká se lidově, že náhoda je…! Poličáci,
to jsou neohrožení cestovatelé, které potkáte
snad všude. I dovolenkáři P a K obdivovali
jednoho mladíka, co ovládal BUBLIFUK.
Světe div se, žije zde a je od nás z Police.  
My se setkáme 18. 10. bez BUBLIFUKU
v Pelláku. A opatrujte se, ať vás suverénní
cyklisté po chodnících nezmrzačí a v uličce
Hvězdecké, kde je přítmí nechť nad všemi
bdí jeho ANDĚL STRÁŽNÝ!  
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

Třicetitisícová mzda je
perspektivou pro učně

Průměrná hrubá mzda na dělnických pozicích v Saar Gummi Czech (SGC) dosáhla 30 tisíc
korun měsíčně. Za necelých 6 let, od roku 2010,
tak vzrostla o 6700 korun a výrazně přesahuje
celostátní průměrnou mzdu bez rozlišení profesí,
která byla podle Českého statistického úřadu v 1.
čtvrtletí letošního roku 26480 korun. Příští rok firma plánuje přidat v dělnických profesích dalších
1000 korun.
Mzdové podmínky vytvářejí dobrou perspektivu i pro současné učně v nově otevřeném
oboru Gumař – plastikář na červenokostelecké
střední škole. Obor vznikl ve spolupráci školy s
SGC a desítka učňů již v září absolvovala podrobnou exkurzi v provozu s vytlačovacími linkami.
Seznamování s firmou bude pokračovat v dalších
provozech a spolupráce se promítne přímo do výuky, pro kterou technici z SGC poskytují podklady. Za tři roky budou absolventi oboru znát i práci na zařízeních ve firmě, a pokud se rozhodnou
nastoupit do SGC, přijdou do známého prostředí.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Referent logis�ky (se znalos� NJ)
Operátor/ka gumárenské výroby
Skladník

32 000 Kč
24 000 Kč
27 000 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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VA Š E Z P R ÁV Y A N Á Z O RY

Děvčata vzpomínala na
mládí a na „intr“

Ke konci srpna se v Penzionu 65 uskutečnilo setkání slečen a mladých paní, které do Police
přišly jako učnice závodu Veba a své nejkrásnější roky svého života prožily v našem městě a na
internátu. Ten se nacházel v dnešních Pellyho
domech.
Na setkání dorazilo přes třicet žen, které v
Polici a v dalších městech našeho okresu „zapustily kořeny“. Setkání se líbilo, a tak se plánuje
další setkání na příští rok.
Marika a Irena

Pošťácký fejeton
Diví vlci chodí lesem za zvěří,
a já sám jediný u dveří.
Haf haf…
Jaromír Nohavica: Český fousek
Existují cedulky na dveřích a brankách před domy, které upozorňují na
přítomnost psa. Od dnes už obligátní „Já
jsem u vrat za 5 vteřin. A Ty?“, přes oznamující „Pozor pes“ a další dnes už běžné
„Pozor hodný pes, ale má nervy v prdeli“.
(My máme na bráně upozornění „Pokud
nemáš dost piškotů, ani nezvoň“, které
mimochodem dokonale koresponduje s
povahou naší Daisy.) Anebo existuje cedulka s výčtem dnes pokousaných, kde
vítězí pošťák.
A protože jsem pošťák, mám k tomu
co říct. Existují v Polici psi, kteří si mně
ani nevšimnou a je jim úplně jedno, jestli
jsem nebo nejsem v práci. A pak je několik psů, kteří si mně nevšímají, když jdu
kolem „v civilu“, ale jakmile jdu s poštou,
můžou se strhat zuřivým štěkotem. Slyšel
jsem mnoho teorií, proč psi nemají listonoše rádi. Od té, kde se nevraživost psů
vůči pošťákům připisuje mnoha pachům,
které z nich cítí až k té, že je rozčiluje zápach tiskové barvy. Ale vzhledem k tomu,
že novin nosím minimum, tahle teorie asi
padá. Ale vím, že je něčím štvu. I když
je docela dost možné, že je pošťáci neštvou víc než kdokoliv jiný, ale vzhledem
k tomu, že se jedná o zcela cizí lidi vstupující do jejich teritoria, pes může zaútočit. Většina ostatních návštěv jsou známí,
anebo přicházejí s páníčkem. Třeba tak.
Ať je to jak chce, mám před nimi
respekt. Ono mít na ruce nebo noze
pověšeného jakéhokoliv psa, není nic
příjemného.
Jsou místa, kde je poštovní schránka
na druhé straně branky, takže ruka s poštou musí zasáhnout do psího teritoria. A
pokud je za brankou pes, nemám moc
dobrý pocit. A pokud se ten pes ještě netváří vůbec přívětivě, není už daleko ke
strachu. A jak známo, tohle zvířata vycítí
a potřebují se utvrdit v tom, že dosavadní
hierarchie stále platí.
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Stojím před brankou k domu, schránka je samozřejmě na druhé straně a pod
ní sedí vlčák. Jako kdyby mi říkal: „Tak
sem tu ruku strč, ukaž se, jakej seš frajer!“ Chvíli se na něj dívám. Na zahradě
má kotec, ale ten je otevřený. Jestli pán
zapomněl zavřít, nebo si pes otevřel sám,
netuším a dokonce mi je to v tuto chvíli
absolutně jedno.
„Hele neblbni,“ říkám psovi, „jenom
dám páníčkovi dopis do schránky a půjdu
zase do háje. Takže si mě nevšímej a každej si půjdeme po svý práci, jo?“ Koukne
se na mě. V očích asi sto tisíc čertíků a
ďáblíků s výsměšným podtextem: „Tak
sem už tu ruku konečně strč. Udělej to,
frajere!“ Moc se mi nechce. Jenomže co
by na to řekl pan Kolbaba, povoláním
pošťák a listonoš z Pošťácké pohádky
pana Karla Čapka, kdybych ten dopis do
schránky nedal! Takže ještě jednou zopakuju svoji litanii, aby byl v klidu, že jenom dám ten dopis a půjdu dál a natahuju
ruku přes branku ke schránce. Pes v tý
chvíli sklonil hlavu. Řekl jsem si, že je
to nakonec rozumný zvíře a rychle jsem
zasunul dopis do schránky. V tu chvíli mi
pes skrz branku počůral nohu. Uskočil
jsem stranou a řekl něco v takového, co
se může veřejně prezentovat v médiích
až po dvaadvacáté hodině. Pes v poklidu
očichal kůl branky a podíval se na mě. Ty
statisíce čertíků a ďáblíků v jeho očích
nešli přehlídnout. A kromě toho ještě výsměšné: „Tohles nečekal, co?“.
„Vážně, tohle jsem nečekal“, odpověděl jsem mu a rozesmál se. Doma jsem
vypral kalhoty a omyl si boty. Moje reakce nejspíš zabrala. Kdykoliv jdu kolem
s poštou, pes jenom zvedne hlavu. Jen tak,
jako pokynutí ruky při pozdravu. Jako
kdyby mi chtěl říct: „Prošels zatěžkávací zkouškou. Tak se měj, vole a bacha na
(ne)vyčůraný psy!“
Tak mě napadá, co takhle vytvořit
cedulku: „Pokud si nedáte pozor, náš pes
Vám počůrá kalhoty!“ Protože popis reality takhle vypadat prostě může.
Pavel Frydrych

Literární dotyky Policka Vyprávění z přírody

Učitel a spisovatel
příběhů pro mládež
Josef Prchal (1906
Lučice u Čáslavi –
1987 Kladno) líčil
ve svých knihách
především život na
venkově a v přírodě.
Často přitom dokázal
i poeticky vykreslit
krajinu, v níž se jeho
děje odehrávaly. Své
povídky v knížce Divoké dobrodružství (Hradec
Králové, Kruh 1970.) umístil na Machovsko a
Policko.
První z nich Divočák, vypráví příběh opuštěného kančího selete, které našel hajný, postaral se
o ně a vychoval ho. (Autor netušil, že po letech
Broumovské stěny skutečně oživí zdomácnělá prasnice Beruška hostinského Jana Nováka z Hvězdy.) I
když kňour po čase podlehl „volání divočiny“ a hajného opustil, v přírodě se spolu stále setkávali.
Druhá povídka má název Kmotřička z Mezihoří.
Kniha místo líčí jako „samotu při silnici z Náchoda
do Broumova, jež leží v hlubokém údolí, kterým
protéká páchnoucí potok, přilepená k patě zalesněné stráně…“ (I na jiném místě autor neopomine
poznamenat, že do Ledhujky „polické textilky neustále vypouštějí různá barviva“ – shodou okolností
stojí dnes v těchto místech čistírna odpadních vod.)
Příběh vypráví o střetu obyvatel Radešova s vychytralou liškou, o jejím dlouhém pronásledování i smutném konci.
Nostalgicky ostatně končí oba příběhy v útlé
knížce, jejíž autor v prvním z nich líčí pocity
hajného ze Slavného, který si v jarním ránu vyšel na
Korunu v Broumovských stěnách: „Stál na skalnatém výběžku a díval se soustředěně do Polska. Pod
ním obrovská prohlubeň s pískovcovými útvary a za
ní les, smrkový prales nestejného stáří a různých
barevných odstínů. Moře jehličnatých a listnatých
stromů, rozlévající se do všech stran. Oáza klidu a
bezpečí…“
Útlou, dnes už zapomenutou knížku čtenáři najdou v regionálním fondu polické městské knihovny.
(mei)
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Září, září, slunce září,

den se krátí. Tento začátek podzimního
měsíce je plný slunce, teploty stoupají ke 30
stupňům, lidé klesají na mysli z obav, zda
přece jen zaprší a vůbec mu nevadí, že tady
máme čtyři roční doby. No, jestli to má ve
scénáři přestupný rok, musíme s tím být smířeni. Počkáme si do 23. tohoto měsíce, a jestli
léto tohoto kalibru neskončí, dělá si z nás svět
blázna. Ale kdo za to může? Určitě my lidé.
Já s dodatečným dovolením své milé spolužačky Dany J. z broumovského gymplu či
jedenáctiletky budu citovat z knihy Edwarda
Gibbona, kterou přečetla a myšlenky z této
knihy z 18. stol. o úpadku říše římské uvedla
v Broumovských novinách. A tyto úvahy mě
vedou ke srovnání, zda nejde o podobnost čistě náhodnou ve vztahu k našim poměrům, ale
to určitě nemá spojitost s horkým létem. Nejde
přece jen o podobnost náhodnou s říší římskou
vlastně západořímskou, zaniklou v roce 476 za
situace stěhování národů a vpády barbarských
kmenů – Visogotů a Vandalů? Snad se neopakuje ono stěhování už bez Visigotů a Vandalů.
A teď co má milá spolužačka z uvedené knihy
E. Gibona  vyčetla pro srovnání s našimi poměry v roce 2016.
yy Upřednostňuje se zábava před prací
yy probíhá rozvrat rodiny
yy staří lidé jsou zanedbáváni. Lidé víc pečují o své domácí mazlíčky, než o své staré
rodiče
yy vydávaná literatura a umění se postupně
mění v bezduchý kýč
yy čestná vojenská služba na obranu vlasti
byla zákonem zrušena
yy pilní a pracovití lidé jsou zesměšňováni a
vzorem jsou pokrytci, populisté
yy a politici a tzv. celebrity
yy lidé se nebojí nepracovat, vždyť stát se postará

Na podzim, když vítr šustí
Polická sauna zase spustí

Vážení příznivci sauny, po letní přestávce
Polická sauna otvírá svou odevzdanou náruč
pro veřejnost a to pro ŽENY ve čtvrtek 6. 10.
od 17 – 22 hodin a pro MUŽE v pátek 7. 10. od
16 – 22 hodin. Přijďte mezi nás posílit nejen
své tělo, ale i svého ducha. Tímto chci zároveň poděkovat všem saunařům, kteří nezištně
pomáhají udržovat saunu v provozu. Zvláště
pak děkuji p. J. Křížovi za opravu schůdků do
bazénu, p. Novotnému a p. J. Grimovi za drobné odborně provedené práce během saunové
sezóny.
Těším se na Vás „Přijďte pobejt“
Vaše Magdalena Macounová
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yy úroveň vzdělání rapidně klesá
yy státní dluh roste do nesplatitelné výše
yy přestává se vyrábět a pěstovat, protože je
výroba drahá a vše se levněji dováží ze satelitních zemí
yy kdo má pozici, může ze státního krást a postižitelnost zločinů je velmi malá
yy starat se o děti a jejich výchovu je obtěžující, dětí se rodí stále méně
yy léty osvědčené mechanizmy chránící lidi
před podvodníky selhávají
yy veřejné funkce se stávají předmětem zisku
yy hodnoty prověřené staletími, jako je čest a
smysl pro povinnost, jsou vysmívány
yy šíří se cynismus
yy šíří se plýtvání, nestřídmost a znevažování  
znalostí a poctivé práce
yy politikové nadbíhají lúze, která si vynucuje
hry a státní podporu
yy občané na všechno nadávají
Zdá se tento obraz neutěšený? Abychom
otupili jeho ostří, neměli bychom být ke
všemu, co se kolem nás děje lhostejní, měli
bychom se sdružovat proti cynismu a zlobě!
Přece jenom nám zůstalo mnoho radosti.
Jen se porozhlédněte, jak vypadá naše městečko po roce 1989, je zvelebené a rozrůstá se
jako houby po dešti. Program kultury na září
je bohatý, a každý z nás si určitě vybere, co je
jeho srdci blízké. Konečně jsme se dopracovali
k tomu, že pivnice na rynku je opět Restaurací
Ostaš, která v novém prostředí jídelny za výčepem nabízí dobrou krmi, je samozřejmě
nekuřácká a vybízí k příjemnému posezení.
A to není jenom jedna restaurace. Restaurace
Sokolovna s malou přestávkou stále funguje,
nabízí příjemné posezení s výbornou kuchyní a milou obsluhou. Tam my, ségry z Police,
rády chodíme a holdujeme dobrému jídlu.

NAD DUŠE

V Bhagavad – gitě (kniha o KršnoviBohu) je řečeno, že Pán je vlastníkem všech
těl. Individuální duše je vlastníkem individuálního těla, ale Nadduše (Kršna) je vlastníkem všech těl a to všude. Je vlastníkem
nejen lidských těl, ale také těl ptáků, zvířat a
všech ostatních bytostí nejen na této, ale i na
jiných planetách. Je nejvyšším vlastníkem, a
proto se nemusí dělit, aby mohl chránit individuální duše. Je stále jeden a tentýž. Když je
slunce v nejvyšším bodě své dráhy, každý ho
má nad hlavou, ale to neznamená, že se rozdělilo. Jeden člověk si myslí, že je pouze nad
jeho hlavou, a přitom o pět tisíc kilometrů dál
si jiný člověk myslí, že slunce je jenom nad
jeho hlavou. Stejně tak Nadduše, Nejvyšší
Osobnost Božství, je jedna, ale zároveň individuálně dohlíží na každou individuální duši. To
neznamená, že individuální duše a Nadduše
jsou totožné. Jako duchovní duše jsou kvalitativně totožné, ale zároveň se od sebe liší.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala
M. Jandová, Hare Kršna

A tedˇ se těšíme na Polické divadelní hry,
i když Poličáky tam neuvidíme, ale dopřejme jim, aby se nadechli a připravili nám milé
překvapení.
A protože mne moje milá sestřička
Boženka na krátko opustila díky návštěvě
broumovské nemocnice, neb ji sklátila vedra,
pustila jsem se do sepisování sama a přeju jí
brzké uzdravení, jakož snad i za Vašeho přispění. Jak jsem si ověřila, péče o pacienty je
výborná.
Pěkné podzimní dny a inspirativní počtení
přeje i za sestru
Jarca Seidelová

Svatá Matka Tereza
(Terezie z Kalkaty)

Matka Tereza (26. srpna 1910 – 5. září
1997) byla indická humanitární pracovnice a
řeholnice albánského původu, po smrti uctívaná římskokatolickou církví. Byla zakladatelkou a první představenou řádu Misionářek
lásky. Za své humanitární dílo získala řadu
ocenění: vůbec první nositelka Templetonovy
ceny (1973), Nobelovy ceny míru (1979), britský Řád Za zásluhy (1983) a nejvyššího indického civilního vyznamenání Bharat Ratna
(1980). Blahoslavenou byla prohlášena roku
2003 a svatořečena byla 4. září 2016.

Hymna života

Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska - potěš se s ní
Život je záhada - pronikni ji
Život je slib - splň ho
Život je smutek - překonej ho
Život je hymna - zpívej ji
Život je boj - přijmi ho
Život je štěstí - zasluž si ho
Život je život - žij ho.
František Janeček
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Z CÍRKVÍ

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie a září

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas podzimní

S měsícem říjnem jsme vstoupili do posledního čtvrtletí letošního roku a také do nejmalebnějšího roční období - podzimu. Přijměme
ho jako příležitost k tomu, abychom žasli nad
krásou Božího stvoření, ale i k tomu, abychom
si beze strachu uvědomili tajemství naši pozemské konečnosti, která má pokračování v Boží
věčnosti.
V rámci církevního roku prožíváme období liturgického mezidobí. Na počátku měsíce si
připomeneme památku sv. Františka z Assisi a
památku Panny Marie Růžencové. V jeho průběhu nás pak ještě čeká několik dalších památek
a svátků a v závěru měsíce, po státním svátku
výročí vzniku samostatného československého
státu, ještě slavnost Výročí posvěcení královéhradecké katedrály Svatého Ducha. V říjnu
máme také možnost společně s celou církví se
více modlit modlitbu Růžence. Na počátku listopadu pak prožijeme Slavnost Všech Svatých
a budeme mít příležitost společně vzpomenout
na naše blízké a ostatní zemřelé, kteří již doputovali svoji pozemskou pouť, mnozí s nadějí na
spásu v Božím království.
Také se již naplno rozběhlo vyučování náboženství, které podle jednotlivých ročníků probíhá
vždy v úterý (8. a 9. třída) a v pátek (1. – 7. třída).

Jak již bylo avizováno na počátku léta, v září
proběhlo 2. kolo chemického ošetření interiéru
kostela, z důvodu likvidace červotoče, značně
rozšířeného v dřevěném zařízení kostela.

Likvidace červotoče

V loňském roce proběhlo v polickém kostele chemické ošetření interiéru, a to z důvodu likvidace červotoče, značně rozšířeného
v dřevěném zařízení kostela. Protože se stále objevují stopy napadení, bude ve středu
19. října dopoledne proveden ještě jeden chemický zásah.
Ze soboty 24. na neděli 25. října bude navrácen čas z letního na zimní, tedy o 1 hodinu
zpět.
Pořad bohoslužeb v tomto období bude jako
obvykle:
yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.00 hod.
yy v sobotu   mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.
Úřední hodiny jsou v úterý a v pátek před
bohoslužbou a ve středu po bohoslužbě.
za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
4. října - 	
7. října - 	
11. října - 	
15. října - 	
16. října - 	
18. října - 	
25. října - 	
28. října - 	
              - 	
30. října - 	

27. neděle v mezidobí (cyklus B), Památka sv. Františka z Assisi
Památka Panny Marie Růžencové
28. neděle v mezidobí
Památka sv. Terezie od Ježíše
Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska
29. neděle v mezidobí, Misijní neděle, Svátek sv. Lukáše, evangelisty
30. neděle v mezidobí
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Den vzniku samostatného československého státu, státní svátek
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ
KATEDRÁLY SVATÉHO DUCHA
1. listopadu - 31.neděle v mezidobí, Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

CVIČENÍ ZUMBA
Milé ženy a dívky, zveme vás na
pravidelné cvičení ZUMBA.
Kdy? každý sudý týden –
v úterý 18.30 - 19.30hod.
Kde? tělocvična ZŠ. Suchý Důl

S sebou: pohodlné sport. oblečení, obuv do
tělocvičny a pití.
Těší se na vás Pavlína Nosková
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yy V uplynulém čase jsme zabezpečovali
koncert „ Když se v Polici setmí“ společně s Městskou policií Broumov.
yy Zajišťovali jsme tradiční závod Rallye Sudety v části Policka, letos za
rekordní účasti závodníků a nebývale
teplého počasí
yy Zajišťovali jsme lékařskou pomoc
zkolabovanému člověku.
yy Prováděli jsme kontroly sportovišť a
parků a veřejných prostranství.
yy Kontrolovali potřebná povolení   vozidel jezdících zákazem vjezdu přes
Klůček.
yy Zúčastnili jsme se celorepublikového
školení k novele přestupkového zákona, která s sebou přináší velké změny
zejména v procesní části.
yy Doprovázeli jsme pracovníky sociálního dohledu na kontrolách v rodinách.
yy Odchytli jsme šest psů, kteří se hned
záhy vrátili majitelům. Kontrole státní veterinární správy byly podrobeny
naše záchytné kotce.
yy Pátrali jsme po pohřešované osobě a
pomoc poskytovali několika zbloudilým turistům.
ved. strážník Petr Zima

Koncert pro radost

Rada
starších
Církve československé husitské v Polici
nad Metují Vás zve
na další oblíbený
„Koncert pro radost“,
který se koná ve čtvrtek 20. října 2016
v 18.00 hodin v kostele Apoštola Pavla.

Vzpomínka na zesnulé
Oznamujeme, že vzpomínka na
zesnulé se koná v neděli 30. října
v 10.00 hodin.
Těšíme se na Vás.
předseda RS CČSH

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat
městu Police nad Metují za krásné přání
k mým 75. narozeninám.   
Martinková Svatoslava
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Fotbalové soutěže v plném proudu

O polické pouti začaly mistrovské zápasy
1.B třídy dospělých.
Po úspěšném začátku
(výhra 7:1 s Českým
Meziříčím)
pokračovalo mužstvo pod vedením trenéra Luboše Jansy ve výborných
výkonech a postupně porazilo tým Albrechtic
5:0, Vamberk na jeho hřišti 6:0 a v následujícím zápase na domácím hřišti Předměřice
7:0 (hlas fanoušků: „Lepší už to snad ani bejt
nemohlo“). Zdá se, že pouťový motivační
projev předsedy oddílu (viz minulé číslo PM)
doposud neztratil svoje kouzlo. Výborný byl
i pohárový zápas s týmem Jaroměře, lídrem
Krajského přeboru. Po velice zajímavém zápase, který skončil 2:2, naši vyhráli penaltový
rozstřel a postupují do dalšího kola. Naprosto
stejným výsledkem skončil i následující zápas
1.B třídy v Opočně. Také 2:2 a vítězství Police
v penaltovém rozstřelu. Podrobné a zasvěcené komentáře Kamila Švorčíka k jednotlivým
zápasům dospělých si můžete přečíst na webových stránkách „Police nad Metují fotbal“.
Hráči se fotbalem baví, diváci rovněž, takže doufejme, že tento trend vydrží co nejdéle.         
O start v mužstvu je mezi hráči velký zájem a
někteří jsou dokonce ochotni zaplatit vstupné,
aby se dostali přes přísnou kontrolu pokladníků na hřiště a do základní sestavy.  
Dalším týmem, který hraje dlouhodobou
soutěž, jsou starší žáci, ročníky 2002 - 2003.
Na úvod měli těžkého soupeře ze Zábrodí. Náš
tým, který je oslaben odchodem tří hráčů do
Broumova, se držel velmi statečně. Poločas
skončil 1:1, nakonec se však projevila převaha
soupeře, který vyhrál 5:1.
V dalším zápase na Babí museli hráči odolávat dalšímu zkušenému soupeři. Technicky,
kombinačně ani fyzicky na urostlé, černovlasé hráče soupeře nestačili a odešli poraženi
poměrem 0:12. Zklamali někteří hráči, kteří
pokračovali ve zvyklostech z jara a na poslední chvíli se omluvili (docela by nás zajímalo,
kolikrát měl jeden z hráčů zakázán také zápas
v hokeji kvůli neodkladným domácím pracím). Zajímavou pohybovou kreaci předvedl           
v zápase Seba Hlaváček, který po nezdařeném
zákroku opustil setrvačností hřiště pomocí piruety a po čtyřech. Pravděpodobně důsledek
nových tréninkových metod, které „okoukal“ v Náchodě, kam přestoupil jeho bratr
Miroslav. Snad nám tam Míru příliš nezkazí.   
Ve třetím zápase nastoupili na domácím
hřišti starší žáci proti Velké Jesenici. Nevíme,
zda kluci sledují v televizi Ligu mistrů. V zápase samotném to vypadalo, že se zhlédli
v hráči Paris SG jménem Cavani, který nepřekonal čtyřikrát brankáře, přestože na něho šel
sám. To se povedlo i našim klukům. Soupeř
měl také několik dobrých šancí, které s přehledem vyřešil náš brankář Tomáš Valchař.
Ve 2.poločase jej však soupeř přece jen jednou překonal a na výsledku 0:1 nic nezměnila
Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016

ani střela z dálky do břevna Ládi Kriegla
v poslední vteřině utkání. V průběhu utkání,
po přihrávce na hráče, skrytého za soupeřem,
komentoval Lukáš Jirásek svůj zásah slovy:
„Sakra, ten taky není náš“.
Mladší žáci, ročník 2004-2005, zahájili rovněž porážkou, a to poměrem 3:6 ve
Velkém Poříčí. V dalším zápase na domácím
hřišti nastoupili proti Broumovu. Soupeř byl
sehranější, předváděl pěkné akce a naše kluky přehrál. Výsledek 2:6 v náš neprospěch.
Dáme-li dohromady oba výsledky, je to jako
v tenise, 3:6, 2:6. Zdálo se, že některé kluky
dění na hřišti ani příliš nezajímalo, na střídačce probírali hlavně nové hry na počítačích.
V dalším utkání v Zábrodí tenisový výsledek
konečně opustili, v jeho průběhu vedli 2:0 a
3:1, aby nakonec horko těžko uhájili remízu
3:3 (chybí nám snad fyzická kondice, kterou
střílením příšerek na počítači příliš nevylepšíme?). Alespoň došlo na napínavý penaltový
rozstřel, který až v 6. sérii rozhodl v náš prospěch Vojta Švorčík.
Starší přípravka, ročník 2006 – 2007,
sehrála 1.kolo soutěže také ve Velkém Poříčí.
V úvodním utkání proti domácímu týmu předvedli kluci dokonalý prázdninový spánek a
jednoznačně prohráli 0:5. Po umytí hlav, nikoliv trenérem, ale v přistaveném kýblu s vodou,
se konečně probrali a porazili Vlčáky Hronov
v tradičně vyrovnaném a napínavém zápase
3:2. Dobrý výkon předvedli i v následujícím
utkání s Babím. Přestože prohrávali 1:2, výsledek otočili na 4:2.
Hned za 2 dny pokračovala soutěž v Hronově.
Nejprve naši nastoupili
proti domácím Vlčákům
a zvítězili 4:3. Po druhém
zápase, s Lišáky Hronov,
ve kterém jsme o poločase vedli jednoznačně 3:0,
měla jedna z maminek vážnou obavu o funkci kardiovaskulárního systému trenéra, neboť kluci nakonec
dokázali odejít ze hřiště
s porážkou 3:4. To trenéra
natolik rozhodilo, že odejel
z Hronova bez potvrzení
zápisů o utkání a pořadatelé dodatečně sháněli večer
šéftrenéra Kamila po polických barech, aby tento nedostatek napravil. Ve třetím
utkání dostali větší prostor
méně zkušení hráči a
s Náchodem jsme prohráli
1:4. Následující kolo stejní
soupeři a podobné výsledky. S družstvy Hronova 1:2
a 4:1, s Náchodem 3:7.
O zápasech mladší
přípravky,
ročníbudou
ky
2008-2009

čtenáře měsíčníku informovat jejich trenéři,
Dan Denygr a Jirka Kollert. V tomto článku jen stručně. Na úvod mladší přípravka
na domácím hřišti 2x vyhrála. Se Zábrodím
7:4, s Náchodem 4:3 a jen těsně prohrála
s Provodovem 4:5. Takže dvě vítězství ze tří
zápasů, což se v minulé sezóně povedlo asi
ze třiceti zápasů. O týden později mladší přípravka pokračovala, opět doma, ve výborných
výkonech a postupně porazila Velké Poříčí
5:0, Náchod 6:2 a Provodov dokonce 10:0.
Zajímavou zkušenost prožil mladší trenér
starší přípravky, který působil jako rozhodčí.
Po této zkušenosti zodpovědně prohlašuje, že
někteří trenéři mladší přípravky se dokážou
chovat jako magoři.
Pro úplnost dodejme, že v soutěži předpřípravek v rámci spolupráce s Machovem
účinkovali již i někteří kluci, ročník 2010 a
mladší.
Po prázdninách přišla na trénink řada nových kluků, takže jsme tréninkové hodiny rozšířili, neb jsme se na hřiště všichni najednou
již nemohli vejít. O jednotlivé kategorie mládeže se starají trenéři Michal Steiner, Radim
Tér, Kamil Švorčík, Marek Plný, Marek
Jandík, Vojta Kvapil, Dan Denygr a Jirka
Kollert. Stále platí výzva rodičům především
nejmenších kluků a děvčat, aby trenérský tým
rozšířili a pravidelně a dlouhodobě vedli tréninky fotbalové předpřípravky.   
Kamil Švorčík, šéftrenér mládeže,
Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky
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Článek díky chybě v redakci uvádíme až nyní a omlouváme se. (pp)

Fenclová největší hvězdou, vánočky zachránila paní starostka a
jedno mrtvé auto – to byl letošní Běh na Hvězdu

Ideální běžecké počasí přilákalo do Police
nad Metují na start letošního již 30. ročníku
Běhu na Hvězdu rekordní počet účastníků: o
umístění bojovalo 95 dětí, 11 běžců na krátké
trati 5 km a 151 na hlavní trať 8,7 km.
Úvod patřil již tradičně dětem a příjmení
spousty z nich prozrazovalo, že to pověstné
jablko nepadlo od stromu opravdu daleko. Ve
svých kategoriích byli nejlepší H. Fenclová, J.
Mareš, L. Bejšovcová, M. Šretr, Š. Kohlová,
M. Kábrt, N. Chovanečková, M. Važan a J.
Moravec. Velmi nás potěšilo přijetí našeho
pozvání od dětského tábora OSK Opočno z
Maršovského údolí, kterých přišlo na start téměř třicet! Největším lákadlem byla pro děti
tombola a v ní jako hlavní cena stavebnice
Merkur z firmy Cross Police nad Metují.
Na dospělé běžce čekaly nástrahy trasy
dlouhé 8,7 km, kdy sportovci nastoupali 505
a seběhli 271 metrů, včetně několika desítek
schodů a náročných pasáží ve skalním městě!
Na osmdesátileté a starší a na juniorky potom
zkrácená trasa 5 km, kdy startovali kousek nad
hlavňovskou farmou.
Před mladé ženy se dostaly „veteránky“, a
v osobě absolutní vítězky se konalo obrovské
překvapení - čtyřicátnice Marta Fenclová (AC
Pardubice) napodobila svou dceru Hanku v
závodech dětí a porazila dlouholetou legendu
tohoto závodu - do této doby téměř nepřemožitelnou Táňu Metelkovou (TJ Sokol Hradec
Králové), která za ní i díky drobnému zaběhnutí zaostala o více než půl minuty! Celkově
třetí pak skončila Dagmar Kynčlová (SK
Nové Město n. M.). Teprve za těmito třemi
doběhla vítězka kategorie 20-34letých žen
T. Rudolfová (Lawi team), juniorky vyhrála
N. Benešová (Redpoint-Eleven Team), ženy
v kategorii 45-54 let D. Tůmová (Spartak
Vrchlabí) a nad 55 let nestárnoucí hrdinka sarajevské olympiády Blanka Paulů (Maratonstav
Úpice). Ta byla mezi ženami celkově devátá!
Mezi muži chyběli Petr Pechek i loňský
vítěz Petr Záveský, a tak se rozhodovalo mezi
Františkem Vagenknechtem (Aster Jičín) a
Jindřichem Králem (Iscarex Česká Třebová),
z nichž první jmenovaný byl rychlejší a v
tomto závodě poprvé zvítězil. Král pak ovládl kategorii veteránů nad 40 let. Celkově
pátý v cíli byl vítěz mezi juniory polický
Štěpán Štolfa, v kategorii 50-59 let nenašel
přemožitele Vladimír Vacarda (AC Slovan
Liberec), „šedesátníky“ vyhrál Oldřich Šmída
(Maratonstav Úpice) a „sedmdesátníky“
Stanislav Groh (AC Vrchlabí), otec naší olympioničky Karolíny Grohové, kterou jsme kdysi
přivítali v Polici při závodě dětí.
Čtyři běžci absolvovali Běh na Hvězdu v
kategorii 80 let a výše a všichni byli skvělí:
vyhrál Vítězslav Jansch (Eleven Run Team
Jablonec n.N.) před Václavem Culkou z
Nového Města nad Metují a nejstarším 89letým účastníkem Františkem Bémem (AC
Slovan Liberec)! Jen o několik měsíců mladší
legendární Jiří Soukup (TJ Liga 100 Hradec
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Králové) skončil na čtvrtém místě. Ceny předával radní města Hradec Králové, historik a
proděkan fakulty PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. za
účasti starostky Mgr. Idy Jenkové.
Před vyhlášením nám zazpíval písničkář
Jiří Hurych a tak se vše zdálo být idylické. Ale
samozřejmě se chybička vloudila – oproti loňsku, kdy jsem na městském úřadě, který nám
poskytl zázemí, zapomněl peníze, letos zůstaly výborné vánočky z Kvíčerovské pekárny.
Naštěstí nás zachránila paní starostka, která
pro ně bleskurychle dojela. Nutno dodat, že se
po nich jen zaprášilo.
Doufám, že pro všechny ty, kteří se letos
na trať vydali, to nebylo naposledy. Bohužel
naposledy jelo nahoru moje auto, kterému na
polickém náměstí upadl výfuk a za hvězdeckým parkovištěm vytekla voda z prasklého
chladiče. Policisté před hlavňovskou farmou
nevěřili…
Velkou radost mi udělal dopis druhého
nejstaršího účastníka a mého velkého kamaráda Jirky Soukupa, který mně dovolil z jeho
psaní ocitovat pár vět, jež jsou reakcí na jeho
úvahy, nakolik si ještě může za rok troufnout
na tak náročnou trať: „… napadlo mne, že
bych si běh možná mohl dovolit při volnějším
tempu, kdyby bylo možno vyhlásit třeba kategorii 90 let až 00 let, nebo 100. Nebyl bych jistě sám, vždyť stejný ročník je František Bém a
řada dalších Metuzalémů. Na to paní starostka
prohlásila a rukou dáním přislíbila svoji účast
v příštím ročníku Běhu na Hvězdu… Aby neběžela mimo soutěž, tak by mohla být vyhlášena kategorie VIP nebo kategorie paní starostek a podobně.“ Takže pokud se Jirka i paní
starostka zúčastní, rádi je na startu přivítáme
a o kategoriích samozřejmě budu uvažovat a
podporovat jejich vznik.
Zbývá jen poděkovat všem, co mi pomohli. Z této části mám tak trochu obavy, protože každý rok na někoho zapomenu. Takže
mi promiňte ti, kteří tady nebudou jmenováni. Perfektní práci odvedli rozhodčí – skvěle
sehraný tým ve složení J.+M. Havlíčkovi,
P. Jansa, R. Pohlová, J.+H. Pohlovi, M.
Beranová, A. Beranová, R. Židová a J. Hauck,
na které tentokrát z berlí dohlížel A. Pohl,
který se letos netradičně jenom díval. Dále
spolek Apeiron – M. Váňová, P. Frydrych a
L. Kollert, kteří pomáhali u prezentace, při
značení trati, jako kontroly na trase a v cíli u
občerstvení a vyhlášení a zajistili i vystoupení
hudebníka J. Hurycha a neskutečně šikovný
fotograf Štěpán Horák, jehož fotografie mi
pomáhají nejen získat sponzory, ale potěší i
spoustu dalších lidí. A že fotí hlavou a jeho
snímky neukazují žádné nepříjemné okamžiky a jsou – a teď mě nenapadá lepší slovo
– přívětivé, dokládá věta z mailu jednoho z
hlavních sponzorů: „Fotky jsou zdařilé, zejména některé mě pobavily.“ Kromě toho
byl členem skupinky, která v potu tváře den
před závodem šplhala po kamenech a značila
trať. Nesmím zapomenout na Z. Berana, který

nám pomáhá už několik let a letošek nebyl
výjimkou. Dopravu na místo startu kratší varianty tratě a některých lidí na Hvězdu a z ní
mohu pustit úplně z hlavy, protože tento člověk si dokáže vše bezchybně zařídit a zorganizovat. Také pamatuji na dvě děvčata, která
mi pomohla při veškeré práci okolo závodu
– Nikolu Chalušovou a Denisu Kaplanovou,
které zvládly vše od třídění cen před závodem
přes značení trasy až po výraznou pomoc při
vyhlašování výsledků. Ozvučení zařídil M.
Řehák, celou přípravu a závod se mnou absolvoval M. Balák. TS dovezly vodu před chatu
Hvězda. Bezpečnost zajišťovali na všech rizikových úsecích státní i městští policisté.
No a nakonec jsem si nechal sponzory:
mezi ty hlavní patřily firmy: Lékárna Kuklík
Police nad Metují, Region Broumovsko
(Hobra Školník Broumov), Veba Broumov,
Královéhradecký kraj, Pivovar Primátor
Náchod a Wikov Hronov, který tu měl i svoje
mistrovství. Dále to byli poličtí Točená zmrzlina Schreiber, Cross, Kvíčerovská pekárna,
Ovoce-zelenina Suchomel, Drogerie Vávrová,
Pejskar a spol., Muzeum papírových modelů
a TCM Point (Myco Medica). Podpořil mě i
Mlýn Janderov z Chrudimi.
A sponzor nejštědřejší a nejvstřícnější
- Město Police nad Metují. Cením si velmi
toho, že naše město podporuje sport takovýmto způsobem. Kromě podpory finanční nám
bylo umožněno mít zázemí a prostor pro přihlášky a šatny v prostorech polické radnice a
svojí účastí nás podpořila starostka města Ida
Jenková. Děkuji za všechno!
Jaroslav Mazač, ředitel závodu

OKOLO OSTAŠE

Lyžaři Spartaku Police pořádají v neděli 16. října už 43.
ročník přespolního běhu Okolo
Ostaše.
Běží
všechny kategorie od nejmenších
až po veterány.
Začátek závodu
bude v 9:30 h na
Nebíčku.

ÁDRKROS

V sobotu 5. listopadu pořádá
Pete Blahna 36. ročník terénního běhu skalami Ádrkros.
Informace a přihlášky na: www.
adrkros.cz
Výbor LO
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Pivní triatlon 2016

Ani , pro tuto akci neobvyklý, déšť neodradil většinu příznivců této události roku od
neúčasti. Naopak. Tolik nováčků, jako se jich
objevilo letos, nepamatuji. A tak se, navzdory nepříznivému počasí, sportovalo a bylo
veselo.
Pivní triatlon je chápán jako akce na závěr
letní sportovní sezóny. Je o radosti z pohybu
a lidí kolem. Někteří závodí, někteří jdou na
pohodu.
Letošní vítězové to měli opravdu „o prsa“,
přesněji o lok ! Co se dělo v cíli – nevídáno…!
Ani rekordní čas ve vypití pěti piv – 1:58
min /slíbil jsem, že nebudu Fuliše jmenovat a
tak to plním/ nestačil na vítězství! Kategorie

Pohár plný písku

Stovky bikerů se v tento den lopotily po
sudetském okolí, ale opravdoví sportovní borci se sešli na polickém pískovém volejbalovém hřišti k dalšímu turnaji pořádaném SSK
Pedro. Letošní ročník byl i pro moji maličkost
mimořádný - poprvé jsem se nezúčastnil. Díky
dodatečné nominaci našich žáků na republikové finále desetiboje jsem turnaj připravil a vše
nachystal … a odjel do Brna. I tam jsem ale
na dálku průběžně sledoval, jak to v té Polici
probíhá. Tož tedy asi tak : tropické počasí,
maximální možný počet týmů, sestava bezva
lidiček, kteří si udělali krásný den s volejbalovým míčem v hlavní roli, pohoda a radost
nejen ze hry.
Zápasy ve skupinách určily týmy, které
měly ještě šanci na letošní titul a také, které
týmy si to rozdají o „Vocáska“  turnaje. A byl
to mazec. V jednotlivých družstvech byli zkušení volejbaloví borci z Police i z okolí, stejně

žen byl také pěkný
mazec, takže si početné divácké pole
užilo napětí i legraci.
V družstvech to bylo
nakonec jednoznačné: Jirka Beran si až
na místě sehnal od
Jirásků Šárku na běh a
Renču na vínko a díky
i jeho skvělé cyklistice
neměl tenhle tým soupeře o stupeň nejvyšší.
Dobojováno, dosportováno, ceny předány, buřty opečeny a
všechny staré i nové příběhy převyprávěny …
byla prostě pohoda.
Takže trocha statistiky: téměř osm desítek účastníků z toho jeden zahraniční – v
Německu rodilý i žijící, ale po českém pivu
anglicky mluvící , silná divácká kulisa, jedno
bloudění na kole, rekord v pití piva, 17 nováčků a někteří z velké dálky, déšť a hlavně
pohoda.
Díky všem, kteří měřili, točili pivo, udělali dřevo na oheň, poskytli zázemí a celé moji
rodině za pomoc s přípravou a úklidem. Bez
vás by to nešlo !

tak i ti mladí – rychlejší, obratnější, s vyšším
výskokem a touhou po vítězství. K vidění byly
i rodinné souboje či souhry: Sláva Rieger si
postavil tým ze svými staršími syny, Zdenda
Teichman se naopak díval na svého „Kubíčka“
při vzájemném souboji skrz síť.
Turnaj výkonnostně nesedl tradičnímu
účastníku finálových bojů na písku – týmu
Áčko /Kristýna a Honzové/, který se výsledkově výrazně propadl. Naopak – kvalitou hry
i pohodou upoutal pozornost /a nejen pánského/ publika tým Růženky, složený pouze
z žen: Míla, Pavlína a Magda.    Petr Hauk,
hrající s manželkou Petrou, si do týmu povolal
polickou volejbalovou posilu se zahraničními
kořeny – velkoobchodníka z rynku, Vaška.
Ten se mu za projevenou důvěru odvděčil po
chlapsku: při hře naložil / popravdě - nechtěně/ spoluhráčce Petře tak, že na něho „vzpomínala“ při každém pohybu těla ještě pár dní

Výsledky a fotky z této akce naleznete na
webových stránkách SSK Pedro.
Podzimní akce SSK Pedro podpořili … a
já jim za to díky moc!:  Hauk s.r.o. – Tomáš,
Sport Hotárek Náchod – Martina s Honzou,
autodoprava Resl – Tomáš, Blue Fly – Jarda,
Drogerie Vávrovi – David, Sport v Polici
– Martin, Obec Ždár n.M. – Pavel, Integraf
– Klápa, Primátor, pivovar Náchod – Pepa,
časopis Chmelařství – Petr a určitě jsem někoho opomenul. Ještě jednou – díky moc
všem. Nejen za „ty dary“, ale hlavně za nový
optimismus
Hezký den všem – Petr Jansa, SSK Pedro

po turnaji… zkrátka jak říkám - byl to pohodový turnaj !
Ale vážně : od rána do večerníčku se to na
polickém písku mydlilo a kolem bylo přátelsky veselo – a tak to má být … konečné pořadí
pro rok 2016.
1. Riegři - Sláva Rieger, Slávek Rieger, Filip
Rieger
2. Conlotó - Zdenda Teichman, Jan Hotárek,
Věra Tomášková, Viktorie Gajdošová
3. Lachtani - Petra Hauková, Petr Hauk, “Vašek“ Tran
4. Růženky - Míla Frýbová, Pavlína Fulková, Magda Novotná
5. Baywatch - Martin Balák, Radim Špaček,
Tomáš Počta
6. Áčko	 - Kristýna Lantová, Jan Macek, Jan
Jirman
7. Doltonky - Jakub Teichman, Pavel
Švejdar, Karolína Hečková
8. Sranda - Míša Kosová, Jana Stuchlíková,
Míša Bernardová
Když by byla bývala ještě jedna písková
plocha, naplnil bych počet týmů dvounásobně. Osmička je ale maximum, které na jednom
place zvládneme a přitom si všichni dostatečně zahrají.
Díky všem, kteří se podíleli na hladkém
průběhu akce a pomohli s přípravou a organizací turnaje. Díky moc všem, kteří si přišli
plácnout a byli v pohodě. Tak zase někdy.
Výsledkový servis a fotky opět na stránkách SSK Pedro.
S přáním pohody všem
Petr Jansa, SSK Pedro
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Mistrovství ČR
na přírodních okruzích

Dymokury
byly
pověřeny uspořádáním dalšího závodu
„Českomoravské asociace motocyklového sportu“ na přírodních
okruzích, 17. a 18. září 2016. Je to
příměstský okruh s malým převýšením a delšími rovinkami. Miloš
Thér hájící barvy AMK Police n. M.
v sobotu na nic nespoléhal a pustil se do trénování. Stroj byl dobře
připraven a stačilo jej jen ošetřovat.
Po absolvování obou tréninků byl
nejrychlejší a postavil se na první
místo ve třídě. V noci trochu pršelo,
ale ráno se počasí umoudřilo a před
závodem byla silnice suchá. Start
spojeného závodu 175 + 250 ccm
byl v 9.15 hodin jako první v neděli. Miloš zvládl start a od začátku
s jeho konkurencí začal bojovat. Po
12 kolech projel cílem těsně druhý.
Stroj ČZ 175 ccm Marka Vrány je na
rovinkách o trochu lepší. Po dojetí
k vyhlášení, jsme projevili oba velkou radost. Druhým místem si Miloš

Míčový víceboj

vybojoval titul „MISTRA ČR“ ve
třídě do 175 ccm kategorie „Klasik“
na přírodních okruzích.
Touto cestou děkuji všem našim přátelům a sportovním fandům,
kteří nám vyjadřovali podporu.
Také děkuji členům AMK Police
n. M. za projevenou důvěru. Též
děkuji MěÚ, že umožnil vyjádření
mých pocitů na stránkách Polického
měsíčníku.
Protože
výsledek
závodu
v Piešťanech je znám z minulého
čísla, Vás seznámím s fakty.
Velká cena Piešťan se pořádala
19. – 22. 8. 2016 na obnoveném okruhu (po 20 letech) dlouhém 4,9 km
(letiště v Piešťanech). Uspořádáním
byl pověřen PMK – Piešťanský motocyklový klub. Závod byl součástí
MČR pod ČAMS.
Sezóna 2016 byla pro Miloše
velmi úspěšná. Mimo Kopčan, vždy
přivezl věnec.
Za AMK: Čvaňhák

Co se mohlo během příprav na tuto tradiční akci pokazit – pokazilo se. Mám za sebou
mraky, opravdu mraky turnajů, akcí, soutěží,
které jsem připravoval a které proběhly. Ale
abych zažil tolik věcí a událostí naruby, jako
před letošním míčákem – to tedy nikdy ….
O co komplikovanější ale byly přípravy, o
to pohodovější byl pak samotný průběh této
dvoudenní akce. Páteční sportovní program
jsme museli z technických důvodů přesunout
do bukovického areálu a nakonec se to ukázalo jako šťastné řešení. Asi největším zážitkem
byl noční petangue, určitě nezapomenutelný
výkon předvedl Láďa a stal se tak skokanem
roku, neuvěřitelných více jak 100 bodů ve
florbalu předvedl tým SK Lachtani, jediný
a hlavně vítězný hod v petangue největšího
slepce na soupisce, stolně-tenisové souboje
bukovických plejerů a řada dalších větších či
menších akcí a událostí.

Sobotní sportování za letního počasí
bylo už jen radostným pokračováním pohodové akce. Průběh a konečné pořadí si
vyčtete z přehledu na webových stránkách,
pokud je to pro vás důležité. Z mého pohledu je důležitější to, že jsme se opět sešli,
zasportovali jsme si a bylo nám společně
fajn.
Velké poděkování míří letos do bukovického sokolstva, které nám vyšlo vstříc
a také k místním hasičům, kteří zaskočili
za letošní nedostatkové dešťové mraky,
pokropili nám sportoviště a zajistili tak jejich provozuschopnost. A ten největší dík
pak míří k těm, kteří se letos zúčastnili a
podíleli se na bezvadné atmosféře po celé
dva dny.
A protože to přeci jen je soutěž, tak alespoň stupně vítězů:

1. místo - SK Lachtani - Tomáš Řehoř, Petr
Hauk, Michal Entler
2. místo	 - Čertovina - Jiří Oleják, Vladimír
Honzů, Josef Chrobák
3. místo - Lehkej veltr - Pavel Šubíř, Zdenda
Teichman, Vašek – Tuan
Upřímný dík všem, kteří pomohli s přípravou a zajištěním akce, Martinovi Exnerovi za
bufet, Tomášovi s Radkem za vzornou službu
v něm a také všem z vás, kteří jste podpořili
tuto akci sponzorsky. Díky, díky moc!
První ze tří zářijových akcí SSK Pedro se
prostě vydařila.
Tak ať se daří vám všem!         
Petr Jansa, SSK Pedro.
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Cvičení žen při ASPV Spartak Police nad Metují v roce 2016/2017

Od pondělí 3. října 2016 opět začínáme cvičit. Všechny hodiny probíhají v rekonstruované malé tělocvičně ZŠ Police nad Metují.
ROZPIS CVIČENÍ:
Pondělí 19,00 – 20,00
Kondiční posilování
			(R. Teichmanová)
			
Cvičení je organizováno jako tzv. kru
			
hový trénink, cvičenky cvičí samostat
			
ně na stanovištích (podle karet s popi
			
sem cviků)
20,00 – 21,00
Cvičení starších žen (J. Zocherová)
Úterý
18,00 – 19,00
Zdravotní cvičení (R. Teichmanová)
20,00 – 21,00
Step-aerobic (J. Zocherová)

Středa 20,00 – 21,00
Posilování bez náčiní s vahou
			
vlastního těla (J. Zocherová)
Čtvrtek 18,00 – 19,00
Zdravotní cvičení na velkých míčích
			(R. Teichmanová)
19,00 – 20,00
Step-aerobic a posilování
			(K. Brátová)
Těšíme se na Vás.
Cvičitelky ASPV- J. Zocherová,
R. Teichmanová, K. Brátová

Roku 1869 byl v Polici založen významný spolek, předchůdce Sokola. Jak se jmenoval? Odpověď vám dá tajenka.



OKRESNÍ
STAVEBNÍ
PODNIK

SPOLU
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(SLOV.)
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CHEM. ZN.
PTAČÍ
ZINKU CITOSLOVCE

PŘIVÁŽET
VŘELE

1. DÍL
TAJENKY
ULRIKA
(DOM.)
PŘEDKY
(HORN.)

OKOVY
KÓD LET.
POMŮCKA: LUCKNOW
OLIHEŇ
OBĚ
(SLOV.)

MALÉ
OKO

MINERÁL

BĚLO

ZÁMOTEK
HOUSENKY

ŘEŠETO

PÁDOVÁ
OTÁZKA

AVÍZO

OMÝT

SMALTY
VYČL . NÁR.
ORGÁN
POLSKÁ
ŘEKA

Tajenku křížovky z tohoto
čísla Polického měsíčníku můžete
zasílat prostřednictvím e-mailu na
adresu infocentrum@policko.cz
nebo napsat na lísteček s Vaší adresou a přinést do Informačního
centra v Pellyho domech vždy do
15. dne příslušného měsíce.
Ida Jenková
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SPOJKA

LAMA

SPZ
TRNAVY

TVRDÝ
BONBON

ANTILOPY

SLOVENSKÝ
HOKEJISTA

NAROZENÍ
DÍTĚTE
ALKOHOL .
NÁPOJ

KÓD LET.
KOSRAE
VELITEL STVÍ
ČESKÁ
POŠTA

3. DÍL
TAJENKY

Tajenka křížovky ze zářiového
čísla PM: V Kostelní ulici se
roku 1855 narodil Hanuš Wihan.
Správnou tajenku zaslalo 9
křížovkářů, ze kterých jsme vylosovali 3 výherce Veroniku H.,
Blanku K. a Hanu Z., pro které máme v Informačním centru
Pellyho domy drobnou pozornost.

STROUHA
CITOSLOVCE

ROLETA

PLANETKA

SOUHLAS

JEHLIČ.
STROM

VEJCE
(NĚM.)

SVATEBNÍ
KVĚTINA
JMÉNO
FENY

SINAJ

SPZ
BEROUNA

2. DÍL
TAJENKY

NAHOST
(ŘÍD.)

PTAČÍ
PERO

SMYČKY

POMŮCKA: SLŮVKO
SAN
POCHOPENÍ

EVROPAN

HLAVO NOŽEC

KRÉM

NOČNÍ
OBLEK

Zveme do nově rekonstruovaných prostor i pro nekuřáky.

Kuchyně otevřena od 10:00 do 20:00
Denní menu od 79 Kč
* oslavy
* firemní akce
* třídní srazy * pietní hostiny
Ubytování 320 Kč/noc
Rezervace na tel. čísle
+420 603 492962
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost

 Všeobecné strojírenství
 Ekonomika a administrativa

 Informační technologie
 Multimédia a webdesign
 Ekonomika a administrativa

 Lyceum
 Aplikovaná informatika
 Strojírenství
 Ekonomika a administrativa

 Mechanik elektrotechnik
 Programování a počítačová grafika

 Truhlář
 Cukrář

Prodej 14. 9. + 13. 10. 2016

 Kuchař-číšník

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

 Karosář (autoklempíř)
 Elektrikář-silnoproud

 Mechanik seřizovač

Chovní kohoutci

 Programátor CNC strojů

 Kuchař – kuchařka
 Číšník – servírka

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/

§
§
§
§
§
§
§

 Obráběč kovů

 Kadeřník

 Gastronomie

trasa č. 33 Náchodská

 Strojní mechanik

 Strojírenství

 Podnikání
 pro absolventy učebních oborů

Pro zájemce o studium pořádáme

Slepice ve snášce

stáří:

12 – 18 týd.

cena:

120 - 180,- Kč
80,- Kč

Sortiment, stáří a cena drůbeže, se může lišit
dle aktuální nabídky!
! VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ !

Pátek
Sobota

25. listopadu 2016
26. listopadu 2016

14.00 – 18.00
8.00 – 15.00

V případě zájmu kdykoliv po telefonické domluvě

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

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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Pronajmu pěkný byt
2 + 1 s balkonem,
sklepem a zahrádkou
v klidné části Police.
Topení vlastní plynové.

Tel. 607 679 788

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

Hradec Králové
Nové Město n.M.

Polický měsíčník - ŘÍJEN 2016

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

w w w. p ro p l a s t - k . c z
35
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+420 732 626 875

Okna
Dveře - vchodové, interiérové
Schodiště - samonosné i obklady
Dřevěné terasy, pergoly
Vestavěné skříně
Zakázkové práce na míru

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

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/
36
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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)
• velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
500,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
• velikost 1/8A4 – ¼ A4 	
250,- Kč + DPH
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně 	
• množstevní slevy se neposkytují
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Letošní oprava výtluků, překopů a kanálových vpustí
na městských komunikacích - pokračování
Při opravě touto technologií nevzniká přechodová spára, která je průvodním jevem klasických oprav, ale znovu se obnovuje
původní jednolitý povrch vozovky, takže opravené místo poté nepraská a nedochází k vytváření nerovnosti na vozovce. Dále byly
poprvé v letošním roce modifikovanou asfaltovou zálivkou opraveny i některé podélné praskliny tzv. „divoké spáry“. Tím se zabraňuje opětovnému vzniku výtluků a dalšímu rozšiřování poruch.
Komunikace Na Žděřinu byla ošetřena tzv. TURBO postřikem

asfaltovou kationaktivní emulzí s následným zadrcením kamenivem. Jednalo se také o místa, která vykazovala erozi povrchu a
výtluky v obrusné vrstvě. Město realizuje tento způsob oprav komunikací již čtvrtým rokem a vyčleňuje na ně část svých finančních
prostředků, aby jednak udrželo či zlepšilo jejich stav, a jednak prodloužilo jejich životnost.
			
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Machovsko

