POLICKÝ
MĚSÍČNÍK
říjen 2017

cena 10 Kč

Atmosféra koncertu Polického symfonického orchestru v Adršpašských skalách byla pohádková,
foto: Jaroslav Winter

Příjem žádostí do grantových programů města ● Obnova zeleně po rekonstrukci ulic Na
Babí a Ledhujská ● Model Cup Police 2017 ● Stará polická škola “Dřevěnka”● Z lyžařského
oddílu●

OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
- ÚPRAVA KŘIŽOVATKY NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ
Zastupitelstvo města rozhodlo o provedení stavebních úprav křižovatky před kostelem na Komenského náměstí, neboť se
jedná o dopravně velmi nepřehlednou křižovatku, kterou ještě často v nebezpečných
místech překonávají i chodci.
Úprava křižovatky nebyla řešena
v rámci projektové dokumentace komunikace ulice Na Babí, což bylo ze stran
města dlouhodobě kritizováno, nicméně
Královéhradecký kraj odmítal zasahovat do
projektu rekonstrukce ul. Na Babí.
Projekt úpravy křižovatky iniciovalo
nakonec samo město, a to hlavně z důvodu
záměru zvýšit bezpečnost chodců přecházejících komunikace v místě této křižovatky, a zpřehlednit pro řidiče projíždění
křižovatkou.
Při zadání zpracování projektové dokumentace na tyto práce v loňském roce existoval předpoklad, že rekonstrukce komunikace ul. Na Babí proběhne až v roce 2018
(společně s předpokládanou rekonstrukcí
komunikace v ul. Na Babí). Nicméně v závěru loňského roku jsme byli od pracovníků
SÚS informováni o tom, že rekonstrukce

ul. Na Babí bude zahrnuta již do akcí roku
2017.
V danou chvíli již nebylo možné postup
prací na vypracování projektové dokumentace stavby urychlit, a proto i realizační fáze
přicházejí později, než by bylo žádoucí, a
to několik týdnů po dokončení rekonstrukce komunikace v ul. Na Babí. Stavba bude
zahájena dne 2. 10. 2017, a pokud to počasí
dovolí, bude ukončena nejdéle do 30. 11.
2017.
Po dokončení stavby dozná průjezd
touto křižovatkou určitých změn. Dojde
ke změně přednosti v jízdě (směr Suchý
Důl bude hlavní komunikace a do náměstí a zahradnictví komunikace vedlejší, což
je s ohledem na skutečnost, že komunikace na Suchý Důl je krajskou komunikací,
kdežto komunikace do náměstí pouze komunikací místní, logické řešení). Dále bude
provedena optimalizace tvaru křižovatky
silnice a místní komunikace s úpravou
šířky vozovky a vytvoření chodníkových
ploch s místem pro přecházení před kostelem a u Selendrova sloupu tak, aby byl
zajištěn bezpečný průchod ze ZŠ do ZUŠ

přes Komenského náměstí. Komunikace
od okružní křižovatky k ulici Na Babí
bude jednoznačně vymezena obrubníky a
tím bude zrušena původní velká pojízdná
plocha. Kolem Selendrova sloupu je nově
navržena chodníková plocha. Protože se
pozemek nachází v památkové zóně, bude
dodržen stávající stav povrchů vozovek.
Chodníky podél dlážděné vozovky před
kostelem jsou nově navrženy ze žulové mozaiky. V souvislosti se stavebními úpravami
dojde ke změně vodorovného i svislého dopravního značení.
Zhotovitelem stavby bude firma Strabag
a.s., která naváže na prováděnou rekonstrukci komunikace ul. Na Babí jak z hlediska stavebně-technického, tak z hlediska dopravně-inženýrských opatření. Při uzavírce
Komenského náměstí bude vedena objížďka
ulicemi Tomkova, náměstí T. G. Masaryka,
17. listopadu, Žďárská. Autobusové linky
budou vedeny ulicí Tomkovou. Doufáme,
že nově upravená křižovatka bude sloužit
ke všeobecné spokojenosti.

Pavel Scholz, investiční technik
Jiří Škop, místostarosta

I N FO R M AC E Z R A D N I C E

Zdravý podzim Vám všem! Titulní stránka pro
Webové stránky by měly mít v příštím roce
Miroslava Šolce
novou podobu. Nyní opravdu nemyslím pou-

ze na grafiku, ale na nás „obyčejné“ uživatele.
Na potřebnou informovanost. Stručnou, jasnou,
výstižnou. Především dostupnou. Průběžně se
zamýšlím nad vzájemnou komunikací a informovaností. Denně se totiž přesvědčuji, že nevíte.
Otázkou je, zda chcete nebo ne.
Předposlední anketní otázkou na našem
webu jsem zjišťovala, proč nechodíte na veřejná
jednání městského zastupitelstva. Z 27 respondentů 67% z důvodu nezájmu, 33% nemá čas.
Opakovaně nacházíte v měsíčníku nabídku
nové informační služby města – mobilního rozhlasu. Dáváme do něj nemalé prostředky. Této
služby využívá necelých 220 uživatelů. Je potěšitelné, že i mnozí z okolních obcí.
Polický měsíčník je za deset korun čtením na
celý měsíc. Pro nás, kteří tu bydlíme. Abychom
věděli a uvědomili si. Zajímavé je, že ho však
čtou a sledují především ti, kteří se z Police odstěhovali. Zpětná vazba je především od nich.
Při ohlédnutí za roky uplynulými se usmívám nad množstvím pokusů se s Vámi sejít a
sdělit. Diskutovat i naslouchat. Hovory s radnicí,
setkání nad různými tématy – hodiny a hodiny.
S jedním, pěti, deseti lidmi. Mnohdy i s účelem si
spláchnout žáhu a ukázat mi, zač je toho loket.
V říjnu budeme volit. Uskuteční se další Spanilá jízda, obdivuhodná Garden party,
na dětském dopravním hřišti v Bělovsi budou
děti pátých tříd soutěžit v dopravní výchově.
Uskuteční se výběrové řízení na III. etapu přístavby ZUŠ, vernisáž Matouše Hrbka na Nové
terase Zeleného domečku, v Hlavňově proběhnout závody v orientačním běhu, pozveme Vás
na Model Cup, přednášková odpoledne Polické
univerzity volného času, začnou Polické divadelní hry, uskuteční se koncert PSO s novými nástroji…. Kdy a kde? Najdete v PM, na výlepních
plochách, na webu města a Policka, v hlášení
městského rozhlasu…
Je příjemné od Vás, především dříve narozených, slyšet, že jdete na „výbor“. Ať už se radnici říká jakkoli, je pro mě podstatné, že máte
důvěru, přijdete a ptáte se. Bohužel mnohdy
odcházíte s tím, že my na radnici s Vaší záležitostí nepomůžeme. V poslední době se to týká
především umísťování do domova důchodců.
Ten je zařízením kraje!!! Obracejte se, prosím,
na paní ředitelku Mgr. Janu Šrámkovou nebo na
Ing. Vitvera, či krajského radního pana Dernera.
Město Police nad Metují pro občany Police
a Policka zajišťuje terénní pečovatelskou službu. Vlastní a provozuje Dům s pečovatelskou
službou Javor. Jsem velmi ráda, že se nám daří
spolupráce se starosty okolních obcí. Díky Iloně
Kejdanové, vedoucí sociálního odboru, Ladě
Hlušičkové, sociální pracovnici, celému týmu
pečovatelek a Jirkovi Hubkovi, správci DPS, se
snažíme velmi citlivě každodenně pomáhat řešit
nelehké rodinné situace. Nejen proto, že máme
osobní zkušenosti.
Přeji nám všem, abychom každý v případě
potřeby nalezli pochopení a pomoc.
Ida Jenková
Polický měsíčník - říjen 2017

Vidíte, neměla jsem ani tušení, že existuje čtvrtletník Videohobby. Mirek Šolc
se dostal na titulní stranu zaslouženě. Je
už mezi amatérskými dokumentaristy
matadorem. Získal hlavní cenu na soutěži
TSTTT v Uherském Hradišti. Za tou zkratkou se nerozumí nic jiného, než „Týká se
to také Tebe“. Ve filmových tématech jde
především o to, v jakém prostředí budeme
žít nejen my, ale celé příští generace. Mirek
uspěl s filmem o panu Janu Tomkovi, sběrateli, restaurátorovi a výrobci parních
strojů. Film je opravdu zdařilý. Získal čestné uznání na celostátní soutěži v Ústí nad
Orlicí. Určitě najdeme příležitost, abychom
ho mohli zhlédnout i u nás v Polici.
Mirku, děkujeme a blahopřejeme.
Ida Jenková

Vyhlášena první
dotační výzva
prostřednictví místní
akční skupiny

MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne
4. 9. 2017 první výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu
Zaměstnanost s názvem MAS Stolové hory
- Prorodinná opatření I. Cílem výzvy je rozšířit nabídku cenově dostupných a kvalitních
služeb péče o děti v návaznosti na slaďování
pracovního, soukromého a rodinného života
a na zvýšení zaměstnanosti pečujících osob v
oblasti MAS Stolové hory.
V rámci výzvy bude podporován vznik a
provoz dětských skupin pro veřejnost i podniky, dále zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení péče o děti (družiny a
kluby), jakož i příměstských táborů.
Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ,
poradenské a vzdělávací instituce, profesní a
podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.
Celková alokace pro tuto výzvu činí 4 739
000 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je
400 000 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení obdrží 100 % způsobilých výdajů
projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy,
družstva či OSVČ samy hradí 15 % nákladů
projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.
Příjem žádostí o podporu bude probíhat
od 4. 9. 2017 od 4:00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+
a bude ukončen 13. 10. 2017 ve 12 hodin.
Veškeré informace (vč. možnosti konzultace)
k dané výzvě poskytne Pavel Pinkava, pinkava.masstolovehory@gmail.com.
J. Škop, místostarosta

P O Z VÁ N K A

na 5. veřejné zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat

1. listopadu

od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
DO GRANTOVÝCH
PROGRAMŮ MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
PRO ROK 2018

Oznamujeme, že do 30. listopadu
2017
mohou
zájemci
zažádat
o
dotaci
města
Police nad Metují v rámci grantového
programu Provoz a práce s mládeží na
rok 2018 a programu Akce, dílčí aktivity na 1. pololetí roku 2018.
Grantové programy jsou zaměřené
na podporu projektů v oblasti sportu,
kultury, volnočasových aktivit nebo
sociálních služeb.Podmínky jednotlivých programů, vzory žádostí a další
informace jsou dostupné na webových
stránkách města Police nad Metují:

www.meu-police.cz/radnice/
granty-a-prispevky-spolkum/.

Bližší informace podá: Luboš
Ježek, referent správy dotací, budova
městského úřadu, kancelář č. 25,
tel.: 491 509 996,
e-mail: jezek@meu-police.cz.
Luboš Ježek

1

Přechody v ulici Na Babí a křižovatka ulic Ledhujská/Bělská

Před koncem měsíce září došlo ke slavnostnímu otevření rekonstruované komunikace v ulici Na Babí. Vedle pozitivních ohlasů na
nové chodníky či nové veřejné osvětlení však
zaznívá i kritika z hlediska některých problematických míst stavby, jakými je nedostatek
přechodů v části u Krčmy, resp. v napojení do
ulic Ledhujská a Bělská.
Vedle skutečnosti, že projekt rekonstrukce
projednávali zastupitelé města již více jak před
deseti lety a navržené řešení přijali, je třeba
uvést, že projekt rekonstrukce komunikace byl
po celou tuto dobu pod pravomocným stavebním povolením, ani při revizi projektu nebyly
vyslyšeny naše návrhy na některé parametrické změny projektu (např. etapizaci provádění
z důvodu zajištění dopravní obsluhy území a
maximální bezpečnosti žáků školy).

Přes naši snahu řešit tuto situaci přímo
na stavbě jsme (jako u řady dalších problémů – viz napojení ulice Tomkova) narazili
na nesouhlasná stanoviska dopravní policie,
která vždy musí dopravní úpravy, či dopravní značení, jako garant bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích schválit. Jediné
doporučení, které jsme od dopravní policie
získali, znělo, že v místě, kde není přechod,
nebo místo pro přecházení, je možné komunikaci přecházet v kterémkoliv místě (sic!),
po nejkratší možné linii. Z vlastní zkušenosti
vím, že i takovéto (legální) přecházení komunikace se ve chvíli, kdy člověk táhne kočárek,
nebo je jinak omezen v rychlosti chůze (zdravotní indispozice, věk), a kdy se např. brodí
rozmoklým či čerstvým sněhem, se může stát
nepěkným dramatem.

Co se týče přechodů, řešila projektová dokumentace stavby jejich obnovu nebo
úpravu v místech, kde přechody, či místa pro
přecházení původně byly, a nenavrhoval žádná nová místa. Na jedné straně je to nevyužitá možnost, na straně druhé již dnes víme,
že v úseku od školy po křižovatku u pensionu
Adler nejsou přechody, ani místo pro přecházení, umístitelné. Problémem přechodů, či
míst pro přecházení totiž obecně je, že je nelze
navrhovat v křižovatce, a musí být zachovány
rozhledové poměry na každou stranu 35 m,
což paradoxně především v místě křižovatky
u pensionu Adler, kde lze nalézt jediné místo,
kde by přechod (nebo místo pro přecházení)
nebyl přímo v křižovatce, nelze naplnit.

Byť nemá nikdo z nás v oblibě lesy svislých dopravních značek podél komunikací,
zvažujeme, že bychom alespoň na příjezdu od
Suchého dolu a Bělého ještě instalovali výstražné dopravní značení, které by upozornilo
přijíždějícího řidiče na chodce na vozovce.
Samostatnou kapitolou je pak napojení
ulice Tomkova, které bylo v projektové dokumentaci stavby navrženo tak, že bylo v reálu
neproveditelné. Konečná úprava je de facto
jediným řešením, které zajistilo možnost napojení do obou směrů jízdy v ulici Na Babí
(napojení jen ve směru jízdy z ulice Tomkova
jsme odmítli). I toto řešení je konsensem, neb
krom požadavků dopravní policie jsme na
místě řešili (oprávněné) požadavky vlastníků

Z činnosti technických služeb
Letní část roku a tím i spojených pracovních povinností, týkajících se údržby městského majetku, je za námi. Většina úkolů
týkajících se údržby města byla provázaná
s údržbou městské zeleně. Tento rok díky teplému a vlhkému počasí byl mimořádný na sečení trávnatých ploch, údržby keřů a stromů.
Převážnou většinu zeleně jsme v tomto roce
sekali 6x (proti minulým letům kdy se sekalo
4x – 5x). Na tomto místě bych rád poděkoval
i našim externím pracovníkům, paní Fišarové,
panu Pohlovi a panu Novákovi za velkou pomoc především při sečení okrajových částí
města a přilehlých obcí. Musím se také zmínit o neřesti některých našich spoluobčanů,
kteří se naučili parkovat své čtyřkolové plechové miláčky na veřejných trávnících, nebo
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v takové blízkosti, aby trávník nešel běžným
způsobem udržovat. Jedná se především
o ulici Na Sibiři. Další nepříjemnou záležitostí
je, že občané při budování svého soukromí nechávají keře ze svého pozemku prorůstat skrz
plot do chodníku a ten je potom obtížně průchozí především chodci s kočárkem.
Mimo běžné úklidové a údržbové práce
v uplynulém letním období se naši zaměstnanci podíleli na dalších městských aktivitách
např.: pomoc při obnově „Cesty smíření“ na
Honech, nátěr kaple v Pěkově, oprava místnosti v suterénu klubovny v Hlavňově, oprava oplocení hřiště ve Smetanově ulici, výroba
a instalace zábradlí pod Adlerem a na Záměstí.
Týkali se nás i velké investiční akce jako rekonstrukce komunikace v Pěkově, rekonstrukce ulice Na Babí, kanalizace na Záměstí, kde byť i
malou měrou podle požadavků dodavatelských firem byli naši zaměstnanci
i s technikou k dispozici.
Blíží se zimní období a pro nás to znamená
věnovat se více technice,
náležitě ji připravit na
zimní údržbu. Zní to jako
otřepaná fráze, ale nemalé
finanční prostředky, které

sousedních nemovitostí.
O kvalitě projektové dokumentace vypovídá i řešení sjezdů na některé pozemky, které
(byť byla niveleta vozovky výškově upravena), nebylo původně vůbec řešeno.
Ke změně způsobu jízdy křižovatkou
u pensionu Adler ještě poslední poznámka.
O „kvalitě“ tohoto řešení se již napovídalo
hodně, nicméně v době, kdy se projednávalo územní rozhodnutí o umístění této stavby,
vydala souhlasné stanovisko (vedle města) též
obec Suchý Důl. Chápu, že po letech, která
uplynula, se na to třeba těžko vzpomíná, ale
je to doložitelný fakt. I zde jsme se na začátku
stavby pokusili prosadit změnu řešení, nicméně když byl projektant investorem stavby dotázán, za jak dlouho by bylo naprojektováno
nové řešení křižovatky, odpověděl zástupce
projektanta, že tak za 3 – 4 měsíce, po které
by musela práce v této křižovatce, včetně prací na přeložkách všech sítí v tomto místě stát.
V tu chvíli zástupce investora odmítl změnu
projektu a potvrdil zhotoviteli stavby, že má
ve stavbě pokračovat dle schválené a platné
projektové dokumentace stavby.
Tedy závěrem, jsou místa, kde cítíme silné
pochyby o kvalitě řešení, nicméně přes naši
snahu jsme už nedokázali prosadit jiná řešení. Na druhé straně doufáme, že pozitivní věci
(kvalitní a bezpečné chodníky, dobré veřejné
osvětlení, zúžení průjezdního úseku u školy),
v konečném důsledku převáží, a my si celý
zrekonstruovaný úsek budeme s dobrým pocitem užívat.
J. Škop, místostarosta

se dávají na opravu techniky, mluví za sebe.
Již jsme naplnili skladové prostory posypovými materiály a nyní pracujeme na plánu zimní
údržby. I zde opět mnohdy záleží na ukázněnosti občanů při parkování na veřejných prostranství tak, aby průtahy a prostory nutné pro
pluhování zůstaly volné. Až se nás zima zeptá
...
Ing. Pavel Kalibán,
jednatel TS Police nad Metují, s.r.o.

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

říjen 2017

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

07. - 08. 10. MUDr. Jan Kubec
491 543
ZS Police nad Metují
14. - 15. 10. MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479
Poliklinika Broumov
21. – 22. 10. MUDr. Miloš Pastelák
775 717
Sadová 44, Broumov
28. – 29. 10. MDDr. Petr Houštěk
602 333
Poliklinika ZS Machov

398
132
666
466
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Postup prací na rekonstrukci komunikace v Pěkově

V Pěkově se střídavě daří a nedaří. Vždy,
když se rozjedou práce ve větším objemu, je
tento vzestup aktivity vystřídám nečekaným
útlumem. Tento útlum je povětšinou způsoben
odhalením nějakého problému, který neřešila
projektová dokumentace stavby, nebo který
řešila nedostatečně, nebo nutným přesunem
pracovních kapacit firmy na jiné souběžně
prováděné stavby v regionu. Množství opěrných zdí, které projekt neřešil, ale které se
řešit musí (pozn. řešit ve významu vybudovat
nové) je až zarážející, a opět je třeba zdůraznit, že problémy v provádění stavby nezpůsobuje dodavatel stavebních prací, ale jsou
způsobeny nedokonalostmi projektu. Dnes je
již těžké soudit, jaké zadání pro zpracování
projektové dokumentace měla projekční firma v době zpracování projektu (2009 – 2010)
ze strany investora stavby, kterým byl a je
Královéhradecký kraj. Ovšem, pokud byla
zadána kompletní rekonstrukce komunikace,
a pokud byl projektant alespoň jednou na prohlídce úseku stavby, je skutečnost, že projekt
neřeší opravy nebo náhrady opěrných zdí hodně zarážející.
Díky problémům, které se na stavbě vyskytly, není možné provádět některé navazující práce, zejména pak výstavbu chodníků.
Na posledním kontrolním dnu stavby (18. 9.
2017) bylo potvrzeno, že komunikace bude
dokončena tak, aby mohla být k poslednímu
dni povolené úplné uzavírky (30. 10. 2017)
zprůjezdněna. V tuto chvíli již probíhají práce na posledních dvou etapách kontinuálně, a

v době vydání tohoto čísla měsíčníku, jsou již
provedené stabilizace podloží posledního úseku komunikace. Kontinuálně jsou prováděny
obruby a dláždění vodící linky ze žulových
kostek. Stran otevření komunikace pro běžný
provoz tedy doufáme, že se v posledních týdnech stavby nepřihodí nic nečekaného, co by
mohlo ohrozit zhotovitelem opakovaně přislíbený termín otevření komunikace.
Negativem množství víceprací na stavbě
komunikace – a pro nás určitým „Černým
Petrem“ – je skutečnost, že v termínu otevření komunikace nebudou dokončeny chodníky v celém průjezdním úseku. Požádali jsme
investora komunikace, jakož i zhotovitele,
aby byly veškeré volné výrobní kapacity (jak
hlavního zhotovitele, tak podzhotovitelů) nasměrovány – ve chvíli kdy bude komunikace
připravena na finální asfaltování – do pokládky dlažeb chodníků, aby maximu dlažeb bylo
položeno do konce stavební sezony. Pokud
se i přes toto jejich úsilí nepodaří všechny
úseky chodníků dokončit, je domluveno, že
prostor za obrubou bude upraven tak, aby bylo
možné v tělese chodníku chodit a zajišťovat
zimní údržbu (chodník bude vyštěrkován).
Pokládka zbytku dlažeb pak proběhne v jarních měsících.
Stejně tak – tedy v jarních měsících – budou probíhat dokončovací práce na komunikaci, tj. terénní úpravy, dokončení napojení
některých komunikací, obklady opěrných zdí,
apod. S tím už počítal původní harmonogram
stavby, nicméně ne v takovém rozsahu, jaký

nakonec bude potřeba. Dokončovací práce
už však budou probíhat za provozu, přičemž
v průjezdním úseku Pěkova budou pouze mobilní pracovní místa.
Pozitivem stavby nyní je, že v úseku první
a části druhé etapy stavby byla položena finální vrstva asfaltového koberce. Některými občany Pěkova a Honů jsme byli upozorněni na
nekvalitní provedení povrchu. V této věci jsme
se okamžitě obrátili na Ing. Irenu Vaněčkovou,
která na stavbě za SÚS Královéhradeckého
kraje zajišťuje provádění technického dozoru,
a na Ing. Jiřího Koutníka, náměstka ředitele
SÚS Královéhradeckého kraje. Z jejich strany
nám bylo přislíbeno, že kvalita položení povrchu komunikace bude prověřena postupem,
který pro provádění stanoví české státní normy (ČSN), resp. smluvně sjednaný kontrolní
a zkušební plán (KPZ). V rámci kontroly se
provádí jak testy mezerovitosti, zhutnění,
či spojení nebo tloušťky vrstev, tak zkoušky
rovinatosti povrchu. Pokud položený povrch
nebude splňovat normové hodnoty, nechá investor pokládku finální vrstvy předělat.
Všem, kteří chtějí mít objektivní informace o průběhu výstavby, doporučuji obrátit
se v případě nejasností, pochyb či dotazů na
nás na radnici – buď na mne, nebo na Ing.
Scholze. Informace, které máme, rádi poskytneme, a ty které nemáme, se pokusíme zjistit.
Nevím, komu (nebo čemu) slouží šíření nezaručených, nepravdivých zpráv, které zbytečně
jitří emoce, ale byl bych rád, pokud by jich do
konce října bylo co možná nejmíň.
J. Škop, místostarosta

trasou a vyrazily do lesa. Pro 150 zúčastněných dětí byla připravena trasa se sedmi stanovišti, na kterých se seznámily
s hospodařením a prací v lese, (děti si mohly vyzkoušet
samy přímo na místě např. sázení stromků),
formou her či soutěže se učily vychovávat
vzrostlý les, měřit výšku stromů, počítat stáří
stromů, či řezat ruční pilou. Nechybělo ani poznávání druhů dřevin podle listů stromů, šišek
a vzhledu dřeva.
Na akci nechyběla ani ukázka lesní techniky - traktoru s vyvážecím vlekem, dále ukázka
přibližování dřeva koněm a následné vyvážení
dřeva z porostu.
Další zastavení bylo zaměřeno na myslivost a sokolnictví, kde se děti dozvěděly, která
zvěř v lese žije a co musí lesník sledovat, aby
les ochránil před škodami zvěří. Děti měly
možnost poznat i hlasitou ukázku vábení
zvěře s jelením troubením.
Jedno ze stanovišť si připravil pracovník
z AOPK CHKO Broumovsko, na němž v širokém pojetí vysvětloval vše od vzniku života
na Zemi až po ochranu přírody.
Na závěr celé akce jsme pro děti připravili
občerstvení formou koláčů a limonády a drobných pozorností od nás.
Výchovná akce „Den s lesníkem“ měla
pozitivní ohlas a setkala se s velkým zájmem
od zúčastněných. Proto DSO Lesy Policka

připraví podobný Den s lesníkem i v dalším
roce. Nápadů zajímavých pro děti se v lese
vždy najde hodně.
Podrobnější informace formou fotografií
se dozvíte na stránkách www.lesypolicka.cz .
Za DSO Lesy Policka
Luboš Binar

DEN S LESNÍKEM
V posledním
týdnu školního
roku, těsně před
začátkem prázdnin a především k desátému výročí založení
Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka,
jsme uspořádali akci s názvem Den s lesníkem. Akce byla uskutečněna ve spolupráci
s Českou lesnickou akademií Trutnov a byla
určená pro děti prvního stupně základních
škol obcí sdružených v DSO (Police, Machov,
Česká Metuje, Suchý Důl, Bukovice).
Hlavním účelem vzdělávací akce bylo
představení péče o les, o zvěř a dalších úskalí
lesnické činnosti.
Vše se odehrávalo v lokalitě na Žděřině za
pěkného počasí. Slavnostní zahájení provedli
trubači z lesnické akademie a po přivítání se
děti se rozdělily do skupin, dostaly plánek s
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Schváleno zadání
změny územního
plánu města č. 1!

Na začátku měsíce září proběhlo jednání zastupitelstva města, na které bylo
schváleno konečné znění zadání změny
územního plánu města, které již obsahuje
všechny podmínky dotčených správních
orgánů (včetně požadavku na posouzení
v procesu posuzování vlivu koncepcí na
životní prostředí). V tuto chvíli pracuje
projektant (ing. Arch. Metelka) na zpracování návrhu změny územního plánu, o
jejímž veřejném projednání Vás budeme
informovat. Text zadání změny územního
plánu města č. 1 je ke shlédnutí na webu
města, v záložce „územní plán“.
J. Škop, místostarosta
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Obnova zeleně po rekonstrukci ulic
Na Babí a Ledhujská

Koncem září pokácely polické technické
služby, na základě objednávky města, poslední
dvě „sakury“ z původního kvetoucího stromořadí před klášterem. K tomuto kroku se město
rozhodlo z toho důvodu, aby věkově sjednotilo plánovanou výsadbu nového stromořadí
v tomto prostoru. Původně se plánovalo, že
bude po realizaci nového chodníku nejprve
obnoveno „sakurové“ stromořadí naproti hřbitovu, a poté, po dožití zbytku sakur bude obnoveno stromořadí před klášterem. Vzhledem
k tomu, že to bude znamenat značnou terénní
úpravu – rozšíření násypu směrem do parku a
v budoucnu i prostorovou kolizi se stávajícími smrky pichlavými, bude nejprve obnoveno
stromořadí před klášterem. Po odfrézování pařezů bude doplněna hlína a poté bude provedena výsadba nových stromů druhu třešeň pilovitá var. „Kanzan“ v počtu 6 ks, v úseku od
levé strany klášterní brány po spojovací chodník od rohu klášterní zahrady k silnici. Dalším
upraveným prostorem budou trávníky před
hřbitovem, značně zvlněné a poničené výstavbou a rekonstrukcí chodníků. Po odkácení
starých jalovců a dokončení dlážděných chodníků budou všechny travnaté plochy převrstveny hlínou a nově zatravněny. V trase dále
navazuje pás před bytovými domy čp. 115,
116 a 407 a nový ostrůvek před novou školní

autobusovou zastávkou. Ty budou obnoveny,
vzhledem k náporu především školáků, travním kobercem, aby bylo docíleno rychlého
a účinného efektu. Na protilehlé straně bude
pak samostatně řešeno především obvodové
ozelenění nově vznikající parkovací plochy
po demolici bývalého Milpa. Vzhledem k dočasnosti to bude pravděpodobně výsadbou
malokorunných krátkověkých dřevin, nejspíše
pyramidálních jeřábů, doplněnou keři, na východní straně do země, na západní straně pokud se podaří vytvořit vhodné podmínky tak
také do země, pokud ne tak do kontejnerů. Za
skautskou klubovnou směrem ke Krčmě pak
pokračuje úsek nové zeleně mezi chodníkem
a opěrnou zdí, který bude založen z nízkých
pokryvných keřů druhů skalník a brslen na
mulčovací fólii. Rekonstruovaný úsek uzavírá
prostor mezi Bělskou ulicí a špýcharem. Zde
by mělo být obnoveno parkoviště, sezení pro
turisty a cykloturisty a sběrné stanoviště tříděného odpadu. Severní břeh mezi chodníkem
a plochou parkoviště bude osázen nízkými
pokryvnými keři druhu skalník a brslen a část
obvodu parkoviště bude olemována malokorunným kultivarem lípy stříbrné, v pozadí s
javorem klenem. I zde je ale nutné ještě připravit terén, který novou výsadbu umožní.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Nový Ford Tranzit pro jednotku JPO II

V srpnu letošního roku získalo město Police nad Metují nový hasičský vůz
Ford Transit Van. Polickým hasičům
usnadní práci především v rychlém přesunu a stane se nezbytnou součástí pro
vykonávání protipožární ochrany.
Nový devítimístný automobil je
uzpůsoben potřebám hasičů a bude sloužit při odstraňování škod vyvolaných
neočekávanou a mimořádnou událostí či
k evakuaci a zajištění nouzového zásobování. Očekáváme, že dojde ke zmírnění
ohrožení lidského života, zdraví, životního prostředí a škod na majetku a zkvalitní
se tím bezpečnost okolních obyvatel a
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mobilita samotných hasičů.
Auto bylo pořízeno z dotace
Integrovaného regionálního operačního
programu, název projektu: „Zvýšení akceschopnosti JPO II Police nad Metují“
(ev. pod č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_0
17/0000413). Vůz dodala firma Auto
Trutnov s. r. o., která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší nabídkovou cenu
1.260.769 Kč. Dotace činí 90 % uznatelných nákladů (85 % prostředky EU a 5 %
státní rozpočet).

Přejeme, ať nový vůz dobře slouží!
L. Ježek, správa dotací

Povinnosti
provozovatelů kotlů
na pevná paliva

Pomalu se blíží topná sezóna a k té se váže
povinnost daná novelou zákona č.201/2012
Sb. o ochraně ovzduší. Tento zákon, v §17,
obecně stanovuje, že provozovatel kotle na
pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
má povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky, prostřednictvím proškolené
osoby, kontrolu technického stavu a provozu tohoto kotle a na vyžádání předložit
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
doklad o provedení této kontroly, vystavený
odborně způsobilou osobou. Tato osoba potvrdí, že dané spalovací zařízení je instalováno,
provozováno a udržováno v souladu s pokyny
výrobce a zákonem. První kontrolu technického stavu a provozu kotle byl majitel kotle
povinen realizovat nejpozději do 31. prosince 2016. Pokud tak neučiní fyzická osoba,
dopustí se přestupku podle §23 zákona a může
jí být uložena pokuta do výše 20 tis. Kč, pokud
tak neučiní právnická osoba nebo podnikající
fyzická osoba, dopustí se správního deliktu
podle § 25 zákona a může jí být uložena pokuta do výše 50 tis. Kč.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M

Návrh opatření obecné
povahy – zákaz těžby
smrku a borovice

Dne 14. 9. 2017 byl na úřední desce města zveřejněn
návrh opatření obecné povahy – veřejné vyhlášky, kterou
Ministerstvo zemědělství ČR nařizuje vlastníkům lesů na
území České republiky, v lesních porostech dřevin smrk
a borovice:
yy zastavení jiných těžeb než nahodilých, v termínu do 31.
prosince 2017
yy a dále zpracování nahodilých těžeb, vzniklých ke dni
účinnosti tohoto opatření, v termínu do 31. března
2018.
Vydání tohoto opatření odůvodňuje MZe rozsahem
přemnožení hmyzích škůdců v důsledku nepříznivých klimatických podmínek a větrnou kalamitou, s následkem
poškození lesních porostů. Nahodilé těžby by měly být
plynule zpracovávány, tj. těženy stromy napadené hmyzími
škůdci a dále stromy poškozené polomy a vývraty, a měla
by být realizována opatření vedoucí k účinnému zahubení
podkorního hmyzu (kůrovců)
K návrhu opatření mohou vlastníci lesů podat písemné námitky ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne zveřejnění, a to
k MZe, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů. Po
30-ti dnech pak bude toto opatření vyvěšeno a nabude
účinnosti.
Vzhledem k tomu, že situace, pro které bylo toto opatření vydáno se nevyskytují na celém území ČR, a řady lesních majetků se netýkají (jako i zdejšího regionu), zvažují
členové DSO Lesy Policka, ve spolupráci se Sdružením
vlastníků obecních lesů ČR, podat písemnou námitku, protože účinnost uvedeného opatření zamezí realizovat plánované těžební zásahy a finančně ovlivní hospodaření svazku.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M
Polický měsíčník - říjen 2017

Usnesení rady města ze zasedání č. 15 a 16/2017 ze dne 28. 8. a 11.9. 2017
Rada města Police nad Metují:
I. projednala navržený rozsah a průběh obnovení meteostanice na
autobusovém nádraží.
II. schvaluje navržený rozsah a průběh obnovení meteostanice na
autobusovém nádraží.
III. pověřuje investičního technika zajištěním realizace.
I. projednala pronájem městského bytu č. 5 v ulici 17. listopadu čp.
313 v Polici nad Metují.
II.
schvaluje
pronájem
městského
bytu
č.
5
v
ulici 17. listopadu čp. 313 v Polici nad Metují
sl. Veronice Štěpánkové na 3 měsíce
III. pověřuje Technické služby Police nad Metují s.r.o. uzavřením
nájemní smlouvy dle návrhu.
I. projednala žádost ředitelky MŠ na výjimku z počtu dětí v
jednotlivých třídách MŠ Fučíkova 328
II. schvaluje pro školní rok 2017 – 2018 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 III.- Kopretiny - 28 dětí
třída IV - Sluníčka - 26 dětí
I. bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police
nad Metují Dany Balákové, že pominuly důvody jejího zařazení do
11. platové třídy, které bylo schváleno v souladu s § 123 odst.3) ZP
usnesením RM č. 01/26/2016 ze dne 21. 11. 2016.
II. schvaluje, aby paní ředitelka Dana Baláková byla od 1. 9. 2017
zařazena zpět do 10. platové třídy.
I. projednala smlouvu o poskytnutí dotace na realizace projektu
„Rozšíření řidičského oprávnění pro JPO II Police nad Metují“
II. schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
na realizaci projektu s názvem «Rozšíření řidičského oprávnění pro
JPO II Police nad Metují» ev. pod číslem 17RRD12-0006 ve výši 20
000,- Kč
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k podpisu smlouvy.
I. projednala návrh starostky na udělení čestného občanství města
Police nad Metují panu Doc. RNDr., Bohuslavu Štrauchovi, CSc. za
zásluhy o propagaci města a rozvoj skautského hnutí.
II. doporučuje ZM udělit čestné občanství města Police nad Metují
panu Doc. RNDr., Bohuslavu Štrauchovi, CSc. in memoriam na
nejbližším zasedání zastupitelstva města.
I. projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu předloženou
společností ČEZ Distribuce a.s.
II. schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015856
Velká Ledhuje - knn pro připojení RD na pozemku p.č. 215/5 v k.ú.
Velká Ledhuje, pí. Pfeiferová s budoucí oprávněnou ČEZ Distribuce
a.s. IČ: 24729035, zastoupená spol. CITRON GROUP ELEKTRO
s.r.o., se sídlem Radvanice 45, Radvanice v Čechách , 542 12, IČ:
26012138. Rozsah věcného břemene na dotčeném pozemku p.č.
1049/1v k.ú. Velká Ledhuje bude sjednán ve vlastní budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene. Jednorázová náhrada za věcné břemeno je
stanovena na 1000,- Kč + DPH.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o
uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavbu.
I. se seznámila s průběhem výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na akci: „Rekonstrukce křižovatky Komenského náměstí“.
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
„Rekonstrukce křižovatky Komenského náměstí“ firmu STRABAG
a.s., IČO:60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 s
nabídkovou cenou 2 063.000 Kč bez DPH (tj. 2 496.230 Kč včetně
DPH) a současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
I. schvaluje udělení výjimky dle čl. 11 odst. 1 písm. g) OS města Police
nad Metují č. 02/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Realizace detailů a
návazností na stavbu II/303 Pěkov průtah“
II. se seznámila s průběhem výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na akci: «Realizace detailů a návazností na stavbu
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II/303 Pěkov - průtah“
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
„Realizace detailů a návazností na stavbu II/303 Pěkov - průtah“ firmu
COLAS CZ, a.s. IČO: 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
9, s nabídkovou cenou 600.950,- Kč bez DPH (tj. 727.149,50 Kč včetně
DPH) a současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
I. se seznámila s průběhem výběrového řízení zakázky malého rozsahu
na akci: "Oprava chodníků před hřbitovem v Polici nad Metují"
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
„Oprava chodníků před hřbitovem v Polici nad Metují“ ul. Na Babí
firmu Radek Novotný, IČO: 70965218, se sídlem Řešetova Lhota
80, 547 01 Náchod, s nabídkovou cenou 388.725,- Kč včetně DPH a
současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření ZUŠ Police nad
Metují za 2. čtvrtletí roku 2017.
II. konstatuje, že rozborem hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, přičemž nedostatky nebyly
zjištěny.
I. projednala návrh na odkoupení pozemků pod plánovanou
cyklotrasou v k.ú. Velké Petrovice.
II. doporučuje ZM ke schválení uzavřít dodatky č.1 smluv o
smlouvách budoucích kupních na odkup následujících pozemků pod
plánovanou cyklotrasou v k.ú. Velké Petrovice.

Typ par.:
stavební
TTP
TTP

Par.číslo:
96
516/1
516/2

Číslo LV: Vlastník:
26
R. J. a R. M.
97
T. M.
170
N. M.

Výměra:
235 m2
148 m2
175 m2

Cena výkupu všech pozemků: 35,- Kč/m2
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Police nad
Metují za 2. čtvrtletí roku 2017.
II. konstatuje, že rozborem hospodaření města byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ Police nad
Metují za 2. čtvrtletí roku 2017.
II. konstatuje, že rozborem hospodaření města byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření Knihovny města
Police nad Metují za 2. čtvrtletí roku 2017. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala nabídku společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG na pojištění
právní ochrany města
II. schvaluje uzavření smlouvy na pojištění právní ochrany města
Police nad Metují v rozsahu dle nabídky ze den 28.8.2017 se
společností D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Vyskočilova
1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03450872.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem příslušné
smlouvy
I. posoudila nabídky společností e-aukční portál s.r.o. a Terra Group
Investment, a.s. ucházejících se o realizaci elektronické aukce k získání
nejvhodnějšího dodavatele elektřiny a zemního plynu pro město Police
nad Metují a jeho příspěvkové organizace.
II. schvaluje, aby realizaci elektronické aukce k získání nejvhodnějšího
dodavatele elektřiny a zemního plynu zajistila společnost e-aukční
portál s.r.o., Vršovická 1525/1d, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 014
87 507.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem příslušné
příkazní smlouvy.
I. projednala změnu rozpočtu č. 4 - položky rozpočtového opatření
č. 16 – 22.
II. doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 4 - položky
rozpočtového opatření č. 16 - 22. Celkově znamenají rozpočtová
opatření zvýšení příjmů o 2.395.168 Kč, výdajů o 2.843.168 Kč a
zapojení financování (položka 8113) ve výši 448.000 Kč.
I. projednala návrh prémie jednatele společnosti Technické služby
Police nad Metují za II. čtvrtletí roku 2017;
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II. schvaluje v souladu se smlouvou o výkonu funkce jednatele prémii
za II. čtvrtletí roku 2017 ve výši 60 % za splnění úkolů, pokynů a
usnesení valné hromady společnosti, a plnění úkolů technické porady
sjednané ustanovením čl. 2 odst. 2.1.2. písm. (a) smlouvy o výkonu
funkce jednatele.
I. projednala hospodářské výsledky Technických služeb Police nad
Metují s.r.o. za 1.pololetí roku 2017
II. ukládá jednateli Ing. Pavlu Kalibánovi na základě projednaných
hospodářských výsledků provést organizační změnu spočívající ve
zrušení jednoho pracovní místa v oblasti údržby bytového fondu, ke
dni 31.8.2017.
I. odvolává k 31.8.2017 z funkce vedoucího Odboru investic majetku a
životního prostředí Ing. Jana Troutnara.
II. jmenuje od 1.9.2017 do funkce vedoucího Odboru investic majetku
a životního prostředí Ing. Pavla Scholze.
I. projednala podmínky výběrového řízení na veřejnou podlimitní
zakázku:„Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují – 3.
ETAPA“;
II. schvaluje připravenou projektovou dokumentaci zpracovanou
společností TSUNAMI s.r.o. Náchod;
III. schvaluje zajištění výběru zhotovitele prostřednictvím zjednodušeného podlimitního řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek s tím, že termín předložení nabídek bude stanoven do 27. 9. 2017,
termín plnění 3. atapy do 31. 5. 2018;
IV. schvaluje kritéria hodnocení - nabídková cena váha 100 %;
V. jmenuje členy hodnotící výběrové komise ve složení: Mgr. Jiří Škop,
místostarosta města Mgr. Luboš Ježek, správa dotací, projektový man.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik Lubor Bořek , ředitel ZUŠ DiS.
Vít Hynek, investiční technik; a dále náhradníky: Ing. Jana Troutnara,
vedoucího odboru IMŽP MěÚ, Ing. Pavla Pohnera, tajemníka MěÚ,
Ing. Helenu Ištokovou, vedoucí odboru FSO, Vladimíra Berana, zástupce ředitele ZUŠ, a Petra Rutara, zastupitele;
VI. pověřuje odbor IMŽP zajištěním výběrového řízení a hodnotící
komisi k posouzení kvalifikace uchazečů a vyhodnocení nabídek.
I. projednala a schvaluje pronájem části nemovitosti čp. 340 v Tyršově
ulici v Polici nad Metují, na pozemku st. p.č. 431 v k.ú. Police nad
Metují takto: pronajímatel: Město Police nad Metují, zastoupený spol.
Technické služby Police nad Metují s.r.o., IČ: 25264179, V Domkách
80, 549 54 Police nad Metují; nájemce: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zastoupený Ing. P. P., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3 - Žižkov; nájem se sjednává na dobu 20 let, nájemné
činí 74.452,- Kč/ročně;
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem nájemní smlouvy.
I. projednala výpovězení nájemní smlouvy se společností Bor spol. s
r.o. na pronájem zemědělských a ostatních pozemků;
II. schvaluje výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 9. 2000
mezi městem Police nad Metují a společností Bor spol. s r.o., IČO:
49286013, se sídlem Bezděkov nad Metují 28, 549 64, na pronájem
pozemků v k.ú. Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje,
za účelem zemědělského hospodaření obvyklým způsobem, včetně dodatků k této nájemní smlouvě, a to s okamžitou platností. Důvodem
okamžitého ukončení nájemního vztahu bez výpovědní lhůty je vážné
porušení nájemní smlouvy smlouvy, neplacením smluveného nájemného, a to za rok 2016 a 2017. Dalším důvodem výpovědi výše uvedené
nájemní smlouvy je prohlášení konkurzu na společnost BOR spol. s r.o.
Krajským soudem v Hradci Králové;
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou podpisem výpovědi
nájemní smlouvy.
I. projednala a ruší své usnesení č. 21/15/2017 ze dne 28. 8. 2017 o
odvolání a jmenování vedoucího odboru IMŽP pro jeho rozpor s platnou legislativou.
I. projednala žádost pana E. S. a paní J. S. o výpůjčku části pozemku
p.č. 300/2 v k. ú. Hony;
II. schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 300/2 v k.ú. Hony o celkové
výměře cca 32 m2 panu E. S., nar. dne xx.xx.xxxx a paní J. S., nar. dne
xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx, Police nad Metují, a to za údržbu předmětu výpůjčky od 1. 10. 2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1
měsíc;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o
výpůjčce.
I. projednala žádost pana Jana Linharta, zastupující členy zahrádkářské
kolonie č.2 Havlatka o výpůjčku částí pozemků p.č. 925/22 a 925/4 v
k.ú. Police nad Metují;
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II. schvaluje výpůjčku částí pozemků p.č. 925/22 a 925/4 v k.ú. Police
nad Metují o celkové výměře cca 10 m2, jednateli zahrádkářské kolonie
Havlatka panu J. L., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 549 54 Police
nad Metují, pro instalaci vstupní brány 3600 x 1600mm + vstupní branky 1200 x 1600 mm, vč. kování, na zahrádky Havlatka, a to od 1. 9.
2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o
výpůjčce.
I. projednala záměr prodeje obytného domu čp. 309 v ulici 17.
listopadu na pozemku st. p. č. 352 v k.ú. Police nad Metují;
II. schvaluje záměr prodeje domu č.p. 309 v ul.
17. listopadu na pozemku st. p. č. 352 o výměře
190 m2 v k.ú. Police nad Metují;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle návrhu na úřední
desce města Police nad Metují.
I. projednala žádost o změnu závazného ukazatele – limitu mzdových
prostředků a navýšení mzdových prostředků podle Nařízení vlády
č.168/2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
II. schvaluje navýšení limitu mzdových prostředků a navýšení mzdových prostředků dle předloženého rozpisu.
I. projednala a schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala sponzorský dar od firmy BEZEDOS ve výši 4 000 Kč na podporu zájezdu
Velkého dechového orchestru ZUŠ do Švédska.
I. projednala a schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují pořídila z
prostředků svého Investičního fondu investiční majetek – Keyboard
Yamaha TYROS 5-76 v ceně 112 000,- Kč a úklidový stroj na dlažbu
a koberce ROTOWASH 20T v ceně 61 390 Kč.
I. projednala darovací smlouvu na podporu projektu „Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského
náměstí a autobusové nádraží“;
II. schvaluje přijetí daru od Auto Škoda a.s. na realizaci projektu s názvem „Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad
Metují Komenského náměstí a autobusové nádraží“ darovací smlouva
č. DBO-17-012-SP ve výši 90 000,- Kč;
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou k podpisu smlouvy.
I. projednala žádost TJ Spartak Police nad Metují o darování zbytné
zámkové dlažby z majetku města pro použití na vydláždění vstupu a
vjezdu v prostoru fotbalového hřiště.
II. schvaluje darování zbytné zámkové dlažby pro navrhovaný účel.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Krátké zhodnocení činnosti jednotky JPO II za 9 měsíců

Jednotka má zatím 60 výjezdů k zásahu.
Převážně se jedná o dopravní nehody a pomoc záchranné službě. Požárů bylo celkem 8.
Další výjezdy na likvidaci obtížného hmyzu a
k několika popadaným stromům v závislosti
na počasí. Povedlo se nám získat dotaci z EU
na projekt „Zvýšení akceschopnosti JPO II
Police nad Metují“ - automobil Ford Transit
4x4, 9 míst k sezení. Vozidlo je určeno pro
evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí.

Bude sloužit i k dalším zásahům. Jako dočasné
zázemí pro poškozené u případu a také pro odpočinek zasahujících hasičů při náročnějších
zásazích. Od jara postupně stěhujeme hasičárnu do prozatímních prostor. Město získalo dotaci z EU na projekt „Stavební úpravy požární
zbrojnice Police nad Metují“. Cílem je zajištění adekvátní odolnosti požární zbrojnice s
důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu

a novým rizikům tak, aby JPO II mohla plnit
své úkoly. Proto bylo potřeba před realizací
vše vystěhovat. Výjezdová technika po dobu
rekonstrukce bude přemístěna do areálu technických služeb, ale přesto jednotka musí zůstat plně funkční. Letos ještě chystáme školení
první pomoci pořádané záchrannou službou
HK. Prodloužení osvědčení členů pro práci s

motorovou pilou a spoustu dalších povinných
kurzů a školení.
Hasiči Police nad Metují
Jiří Hubka - velitel jednotky

Destinační společnost pro Kladské pomezí uzavřela pro letošek
svoji turistickou sezonu

Opět se přiblížil ten podzimní
čas, který znamená
i konec pro hlavní
turistickou sezonu.
Doufáme, že si návštěvníci, kteří v létě zamířili do Kladského pomezí, svou dovolenou užili. Také letos se zástupci destinační
společnosti Branka, o.p.s. pro rozvoj cestovního ruchu v Kladském pomezí účastnili
několika akcí v regionu. A kde všude jste
náš stánek mohli potkat?
Poprvé jste nás i s naším stánkem mohli
vidět poslední červnovou sobotu v Novém
Městě nad Metují na zámku, kde jsme se prezentovali v rámci oblíbeného rodinného minifestivalu U nás na zámku, který tradičně přivítal prázdniny ve velkém stylu. Hned týden
na to, první neděli v červenci jsme pro vás ve
Všesportovním areálu v Havlovicích uspořádali zábavnou akci pro celou rodinu Den s
Toulavým baťohem. Akce se konala v rámci
jubilejního 40. ročníku fotbalového turnaje
HAPO – havlovický pohár. V rámci akce měli
návštěvníci také možnost poznat certifikované
regionální výrobky Kladského pomezí. Možná
jste Den s Toulavým baťohem už navštívili
někdy v předchozích letech, když zavítal do
míst jako jsou zámek Adršpach, Muzeum papírových modelů a pevnost Josefov. Pozvánka
na tuto akci byla odvysílána 1. července i během dětského televizního programu Tamtam
na ČT Déčko. Dále jsme zavítali na náchodské náměstí v soboru 15. července, které ožilo
tradiční akcí Pivobraní plnou skvělého piva,
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báječné muziky a úžasné atmosféry. Ani tady
jste náš stánek rozhodně nemohli přehlédnout.
Sezonu jsme uzavřeli na zámku v Náchodě při
oblíbených Kuronských slavnostech, které se
zde konaly v sobotu 9. září. Ty protentokrát
spojily své síly se Dny evropského dědictví
v Novém Městě nad Metují, a tak se návštěvníkům nabízela možnost navštívit památky i
kulturní program v obou městech.
Všem návštěvníkům, provozovatelům turistických atrakcí, organizátorům akcí a mnoho dalším děkujeme za pestrou sezonu plnou
zážitků v turistickém regionu Kladské pomezí
a doufáme, že jich v příštím roce bude ještě
více. Více informací a spoustu tipů na výlety
najdete na www.toulavybatoh.cz, www.kladskepomezi.cz nebo na našem Facebooku.
Branka byla založena v roce 1997 jako
Nadace Branka. Vzhledem k omezeným
možnostem členství a formy činnosti byla v
roce 2000 nadace transformována na tyto

subjekty: Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí a BRANKA, obecně prospěšná společnost. Posláním společnosti BRANKA, o.p.s.
je rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti
Kladské pomezí. Branka, o.p.s. jako organizace cestovního ruchu vyvíjí činnost na celém území Kladského pomezí, zastává funkci
společnosti destinačního managementu pro
TVÚ Kladské pomezí a věnuje se dalším aktivitám zaměřeným na cestovní ruch a jeho rozvoj v daném území, které vyplývají z poslání
společnosti.
Kontakty:
BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01
Náchod, www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405
185
Markéta Venclová, ředitelka: e-mail: marketa.
venclova@kladskepomezi.cz, tel: 602 190 198
Lenka Lembejová, projektový manažer: e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz,
tel.: 725 972 033
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Od hasičů:

V sobotu 19. srpna t.r. proběhlo na
hřišti pod Obšárem posezení s hudbou
„Loučení s prázdninami“. Byla předvedena ukázka hasičské techniky, kterou si
mohly vyzkoušet i děti.

Z pěkovské knihovny:

Na plánované „Odpoledne bez rodičů“ (1. září 2017) celý den pršelo a pršelo a lilo. I přesto si děti v lese nasbíraly
všechno možné, z čeho se dá uvařit dobrý čaj a místo v kotlíku nad ohněm, se
vařilo na vařiči v kuchyňce. Petkovaná se
dá také hrát i v místnosti, takže nakonec
vůbec nevadilo to škaredé počasí. Děti se
vyblbly i při dalších soutěžích a buřty z
grilu šmakovaly (může potvrdit i tatínek,
na kterého ratolest myslela – aby také
ochutnal). Tak ať máte, děti, úspěšný
školní rok, a ať se vám daří.
Šárka Pokorná

O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í
Pravidelná změna intervalu Pravidelná změna otvírací doby
odpadového sběrného dvora
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.
*****
Dostát heslu „Bioodpad v Polici nekončí
v popelnici“ není snadné, je to ale velmi potřebné a město tomu napomáhá několika praktickými kroky:
• zavedlo sezónní rozšířenou otvírací dobu
sběrného dvora, kde je možné odložit rostlinný bioodpad, který je pak odvážen na
kompostárnu a k tomu prodává nebo zapůjčuje vaky pro lepší transport trávy, listí a
štěpků,
• podpořilo domácí kompostování - zapůjčilo kompostéry a půjčuje zahradní drtiče,
• rozmístilo hnědé kontejnery, kam je možné odložit rostlinný bioodpad z kuchyní
a domácností, který je pak odvážen na
kompostárnu,
• plánuje realizovat v prostoru vedle sběrného dvora kompostárnu pro využití biodpadu z ploch veřejné zeleně a soukromých
zahrad.

Naučte se bioodpad využít na vlastních
pozemcích nebo ho odkládat na místech
k tomu určených 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 přirozeném přírodním koloběhu.
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V sobotu 30. září končí sezonní rozšířená 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 2. října do 31. března bude sběrný dvůr
otevřeno standardně ve středu od 13.00 do
17.00 hod a v sobotu od 8.00 do 11.00 hod.
Sezónní otvírací doba pak bude opět od 2.
dubna příštího roku.

HNĚDÉ KONTEJNERY NA
ROSTLINNÝ BIOODPAD
Z KUCHYNÍ A DOMÁCNOSTÍ

Většina domácností už ví, že na několika
stanovištích pro tříděné odpady po městě (s
ohledem na typ zástavby) byly umístěny hnědé kontejnery pro odkládání biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného původu
z kuchyní a 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,
na sídlišti pod prodejnou a u křižovatky
Žďárské a Soukenické ul. Vývoz těchto kontejnerů zajišťuje spol. Marius Pedersen a.s. 1 x
týdně. Svezený bioodpad je kompostován.
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 před vývozem 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. • větve • a není-li dostatek kapacity tak
ani trávu a listí!

VÝPŮJČKA ZAHRADNÍCH
DRTIČŮ A ŠTĚPKOVAČE

Pro podporu domácího kompostování a
zpracování a využití rostlinného odpadu na
vlastních pozemcích (jako nejefektivnějšího
způsobu nakládání s bioodpadem) zapůjčuje
město a Dobrovolný svazek obcí 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 rostlinného
materiálu, případně pro silnější větve, je
možné krátkodobě vypůjčit štěpkovač
s benzinovým motorem; ten je uložen
v Machově a je nutné si pro něho zajet;
zapůjčení domlouvejte s p. Krtičkou, starostou Machova.
Provoz uvedených strojů se řídí provozním řádem, pravidelná výpůjční doba není
stanovena, výpůjčku je potřebné předem
domluvit.
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SAMOSTATNÝ SBĚR VÍČEK OD PET LAHVÍ – DOBRÝ SKUTEK NEBO HLOUPOST?

Před čaem jsem byl požádán, zda bych nezjistil, proč někde samostatně sbírají víčka
od PET lahví, jaký to má smysl a na co se
pak používají? Tyto akce si samostatně vyhlašují různé organizace, zpravidla s nějakým
charitativním úmyslem nebo s úmyslem získat
finanční prostředky na nějaké projekty. Pro
univerzálnější vysvětlení jsem nahlédl na internet a uvádím jeden dotaz a dva články jako
odpovědi, které na uvedené otázky částečně
odpovídají, které ale zároveň smysl a význam
těchto aktivit vcelku jednoznačně a logicky
zpochybňují.

Dotaz:

Dobrý den, na některých školách se sbírají
vršky od PET lahví a nikdo neví, co s nimi.
Neznáte náhodou podrobnosti? Díky za
odpověď.

Odpověď:

Máte pravdu, řada škol, domů dětí a dokonce i měst pořádá soutěže ve sběru víček
z PET lahví. Např. Městská knihovna Štětí doslova uvádí „10 nejlepších sběratelů-ekologů
bude začátkem prosince... odměněno krásnými
cenami…“. Bohužel opak je pravdou. Ani největší a nejlepší sběratele nejde nazvat ekology. Všechny tyto soutěže nepřímo podporují
nákup a spotřebu balených nápojů v PET lahvích, a navíc vytvářejí zdání, že je to normální
a správné, plní tzv. normotvornou funkci takovýchto sběrů. Přitom opravdový ekolog i laik
ví, že v drtivém procentu případů nám doma
teče z kohoutku voda pitná. Je pochopitelně
žádoucí, má-li dítě na svačinu s sebou i vodu
(popř. domácí šťávu, sirup, mošt), aby byla
v šikovné PET láhvi. Tato láhev vydrží několik měsíců a nemá smysl sbírat z ní jedno víčko. Je dobré pořádat různé soutěže, ale v tomto případě by ve školách měli spíše dětem
i dospělým vysvětlovat, proč právě tato soutěž
je nesmyslná. Jedno víčko od PET láhve váží
řádově gram. Viděli jsme úspěšné školy, které
se chlubily, že nasbíraly přes 200 kg víček, na
což muselo být zakoupeno statisíce kusů PET
nápojů, za které se musely utratit milióny korun (stojí-li jedna láhev nápoje kolem deseti
Kč). Za takto sesbíraná víčka pak někdo dostane jeden invalidní vozík, který stojí desítky
tisíc korun. Firmy „vyrábějící“ balenou vodu
a další limonády se smějí, za jak málo peněz
mají obrovskou reklamu a soutěžením vyvolávají další poptávku. Když každé dítě místo
100 kusů víček (z nápojů za minimálně tisíc
korun), vysvětlí doma rodičům, že pitná voda
teče i z kohoutku ve škole a z ušetřených tisíců věnuje např. deset nebo sto korun přímo
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na nějaký dobročinný nebo charitativní účel,
efekt bude stejný: sesbírá se částka pro někoho, kdo potřebuje naše peníze a navíc rodiče
ušetří devětsetdevadesát nebo devět set korun
a přitom svým nenákupem PET lahví zbytečně nezatíží životní prostředí. Dále je třeba
zdůraznit, že sbírat víčka od lahví samostatně
nedává příliš smysl. Zpracovací linka na použité PET láhve na principu jiné hustoty víček
a lahve automaticky odděluje právě tato víčka.
Víčko není z materiálu PET, ale z tzv. vysokohustotního polyethylenu, zkráceně HDPE.
Z lahví se získávají jako tzv. meziprodukt
malé „PET vločky“, které se prodávají dále
pro finální zpracování. Z PET vloček se vyrábí nejvíce střižové vlákno. Materiál z víček se
prodává a odváží zvlášť, a vyrábí se z něj jiné
materiály a předměty, např. zahradní nábytek,
protihlukové stěny. Podobně se z PET lahví
zvlášť automaticky odděluje papírový nebo
plastový potisk. Samozřejmě zdůrazňujeme,
že třídit PET láhve a další plasty ve škole je
důležité. Plasty se vyskytují všude kolem nás a
všude se vyhazují a zatěžují životní prostředí.
Systém jejich recyklace funguje dobře, stačí je
samostatně třídit. Ale určitě nemáme žádným
způsobem podporovat další zbytečnou spotřebu a tuto spotřebu ještě vydávat za ekologický
počin! V České republice působí například firma Transform Lázně Bohdaneč, která vyrábí
z vytříděného plastu různé předměty, např. lavičky, zatravňovací pásy, plotovky apod
Ekologická poradna Veronica

být snadno recyklována. Tento fakt je ale jediným racionálním argumentem pro jejich sběr.
Ekonomicky to prostě v měřítku jedné domácnosti ani jednoho školního kolektivu nefunguje. Podívejte se proč:

Česko jako nějaká infekce zaplavila myšlenka (nebo chcete-li mem) sbírání víček od
PET lahví - většinou na nějaký dobročinný
účel. Víčka od PET lahví jsou sice kvalitní
surovinou a je vhodné je recyklovat, jako výdělek však jejich sběr nefunguje a ani nemůže.
Sbírání víček je hloupost.

Nasbírání 1 Kg víček znamená hodně velkou spotřebu nápojů v PET lahvích.
Základním problémem je příliš nízká hmotnost víček. Jedno víčko váží přibližně dva gramy. Abyste nasbírali 1 kg této suroviny, museli byste jich mít 500. Už to chápete? Na jeden
kilogram víček je zapotřebí spotřebovat
500 PET láhví, což znamená zakoupit třeba
Dobrou vodu v 1,5l láhvích za cca 5500 Kč.
Za jak dlouho vaše domácnost toto množství
spotřebuje? Opravdu vypijete 17 lahví dobré
vody denně, abyste jeden kilogram víček stihli
nasbírat alespoň za měsíc? 1 Kg víček = zisk
6-9 Kč = 500 lahví Dobré vody za 5500 Kč!
Za jeden kilogram vytříděných víček firmy platí zhruba 6 až 9 korun. Na jedné straně
proto máte potřebu příliš velké spotřeby nápojů a na straně druhé pak jen mrzký efekt –
pár korun za sice cennou, ale v množství jen
marginální, surovinu. Sbírání víček je zkrátka
ekonomická a iracionální hloupost. Z hlediska dobročinnosti je mnohem výhodnější
poslat třeba dárkovou SMS nebo přímo peníze. I stovka za měsíc poslaná nějakému konkrétnímu dobročinnému projektu má mnohem
větší efekt, než dlouhé sbírání víček od lahví.

Ve zkratce

Co tedy dělat?

Sbírání víček - jako recyklace to
funguje, jako výdělek rozhodně
ne

Sbírání víček od PET lahví je v současnosti oblíbený způsob dobročinnosti. Problém
je, že to příliš nefunguje. Mnohem lepší je
poslat potřebným rovnou peníze nebo třeba
dárcovskou SMS. Víčka hoďte do kontejneru
na plasty. Asi jste již nějakou výzvu na sběr
víček od PET láhví slyšeli, nebo vaše děti už
víčka aktivně sbírají třeba ve škole. Krabici
„na víčka“ je také možné najít třeba v domech
dětí či školkách a jednu jsem dokonce kdysi
zahlédl i v Brně na plaveckém stadionu. Co
za touto mánií stojí a je možné takto vydělat
nějaké peníze?

Sbírat víčka na nemocné děti?
Raději pošlete peníze nebo dárcovskou SMS

Použitá víčka od PET láhví jsou kvalitní surovinou, kterou se rozhodně vyplatí
recyklovat. Víčko totiž musí držet v láhvi
obsah, který je v případě perlivých vod pod
tlakem. Jsou proto vyrobena z kvalitního polyetylenu a po roztřídění podle barev mohou

Pokud chcete někoho podporovat, ať už
to jsou třeba lékaři bez hranic, nebo jakékoli
nemocné dítě, je mnohem lepší poslat třeba
8 300 víček, vlastně pardon - samozřejmě že
100 Kč - přímo na jejich účet. Možností,
koho takto podporovat, je celá řada, dobrým
vodítkem může být třeba web Darujspravne.
cz.
Pokud však přesto chcete víčka od PET
láhví recyklovat a chcete mít nad celým procesem o něco lepší kontrolu, stačí je sbírat a poté
vložit v sáčku do specializovaného kontejneru
na plasty nebo PET lahve. Recyklační firma už
si to jistě přebere k prospěchu svému i planety.
A bez zbytečných řečí okolo.

Sběr víček? Lepší je recyklovat a
přispívat přímo potřebným, tvrdí české organizace

Sbírání plastových víček od PET lahví na
dobré účely se nemusí nutně vyplatit. Víčka
jsou kvalitní surovinou a je vhodné je spíš
recyklovat. Náklady na sběr jsou totiž často
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vyšší než částka, která se vybere. Ve vysílání
Českého rozhlasu Plus o tom mluvily Kristýna
Šmejkalová, spoluzakladatelka občanského sdružení Splněné dětské přání a Romana
Kačírková z hnutí Duha.

Plastová víčka

Víčka se často sbírají pro charitativní účely. Na internetu můžeme snadno najít články o
tom, že výkup víček pomůže třeba nemocným
dětem, nebo že se za peníze získané z výkupu
víček koupí zdravotnické pomůcky.
Jenže realita je taková, že náklady na sběr
víček jsou často vyšší než částka, která se díky
nim vybere. Občanské sdružení Splněné dětské přání se snažilo pomoci konkrétní dívce
s handicapem, za vybrané peníze za sběr víček jí chtělo zajistit peníze na léčbu, jenže to
nedopadlo.
Má smysl sbírat víčka od PET lahví na
dobročinné účely? Diskutuje spoluzakladatelka občanského sdružení Splněné dětské přání
Kristýna Šmejkalová a Romana Kačírková z

Hnutí DUHA.
„Aby se vůbec mohla uskutečnit léčba,
bylo zapotřebí vybrat 7 tun, což je jeden kamion víček. My jsme za jeden rok zvládli vybrat
1,5 tuny. Na takové množství si pro představu
musíte pronajmout sklad, abyste byli schopni
vše posbírat,“ popsala Šmejkalová.

Přispět něčím zadarmo

Původním předpokladem bylo, že lidé
jsou ochotní přispět něčím, co mají zadarmo.
Alespoň tak o tom mluvila Romana Kačírková
z hnutí Duha. Podle ní je sbírání víček špatné
i z ekologického pohledu, protože ona sama se
setkala s tím, že si lidé kupovali v obchodech
lahve jen kvůli víčkům. „Lidé by se neměli
motivovat k tomu, aby sbírali plasty, plastové
odpady. Už vůbec by to nemělo být tak, aby
kvůli nějaké takové sbírce šli do obchodu a
kupovali plastové flašky navíc,“ řekla pro Plus
Kačírková. Pokud podle ní vezmeme v úvahu,
že cena lahve s vodou je od 12 do 20 korun
a jeden kilogram víček se vykupuje za asi 7

až 11 korun, tak se vyplatí spíš poslat rovnou
peníze.

Největší paradox

I přesto se ale výzvy na sběr víček stále
objevují. Podle Šmejkalové je to jednoduchý
způsob, jakým si lidé představují, že budou
pomáhat. „Je to sice hezký způsob, jak učit
dítě, aby se zapojilo do společnosti a touto
formou pomáhalo. Největší paradox ale je,
že výsledná pomoc není taková, jakou si lidé
představují. Myslím, že v tomto ohledu je zapotřebí udělat velkou osvětu,“ dodala ve vysílání Šmejkalová. Nejlepší je podle ní poslat jakoukoli finanční částku přímo na transparentní
účet rodiny, která pomoc potřebuje, nebo jít
přes nějaké občanské sdružení či organizaci.
Podle Romany Kačírkové je přežitek i soutěž
ve sběru papíru. Lidé by podle ní neměli soutěžit v tom, kdo vyprodukuje větší množství
odpadu.
sestavil Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika

Sňatky

Dle dostupných údajů mělo k 31.8.2017
město Police nad Metují 4092 obyvatel.

Jubilea

V srpnu 2017 slavili
70 let

paní Zlatoslava Trnovská
paní Irena Plná
paní Jana Vavřenová
paní Helena Pivoňková
paní Hana Šulcová
pan Karel Semirád

75 let

paní Ludmila Hanzlová
paní Irma Scholzová
paní Hana Zeidlerová

80 let

paní Eva Řeháková

95 let

paní Božena Švorčíková

Srpnové svatby – v přírodě i v obřadní síni:
12.8. svatba na strništi v Bukovici
svatba u kaštanu na Petrovicích
17.8. jedna neveřejná v obřadní síni
18.8. Zdeněk Mikle a Veronika Hamplová v
obřadní síni
26.8. Martin Heinzel a Barbora Homolková
na Hvězdě před kaplí

Zlatá svatba
V sobotu 26.srpna 2017 oslavili 50 let
společného života – zlatou svatbu manželé
Karel a Blažena Tichých. Slavnostní připomenutí vstupu do manželství se konalo v
obřadní síni za účasti celé rodiny i spousty
přátel. Gratulujeme a přejeme hodně spokojených společných dnů.

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

Poděkování
Touto cestou děkuji paní starostce města
Police nad Metují Idě Jenkové a paní Zdeňce
Šváblové za milou návštěvu u příležitosti mých
90 narozenin. Moc si toho vážím. Děkuji i za
dárky a květiny a přeji hodně zdraví a elánu.
Anna Kratěnová
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Vážení Poličtí,
mile mě překvapilo přání paní starostky do mých dalších let na stránkách Polického měsíčníku.
Budu se snažit, abych ho vyplnil; ostatně, nedávno jsem odevzdal svůj příspěvek do knihy o
Pěkově a Honech a už se těším na práci pro publikaci o Suchém Dole a Slavném. Snad tedy má
činnost po odchodu ze zaměstnání bude prospěšná i Policku.
S poděkováním
Jan Meier, knihovník, Broumovák s kvíčerovskými geny
Polický měsíčník - říjen 2017

Vzpomínáme

Vítání občánků
Sobota 9.9. 2017 byla významná pro 13 párů rodičů… přivítali jsme malé občánky:

Marek Friedrich
Matěj Pavlovič
Vanesa Blinková
Olga Krtičková
Irena Krtičková

Patrik Bukovský
Ema Laštůvková
Alexandr Osoba
Veronika Mikleová
Sofie Reslová

Filip Špulka
Samuel Frydrych
Jasmína Veselíková

Josef Nentvich †17. 10. 2015

Milý Pepo,
před dvěma roky utichlo navždy tvoje srdce,
odešel jsi, jak si to osud přál. Scházíš nám, ale
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš .
Vzpomínají kamarádi z Hlavňova

Zemřel nejstarší občan Hlavňova

V neděli 17. září 2017 zemřel ve věku 94 let nejstarší občan Hlavňova pan Josef Rotter.
nenadál, jak rychle se vše změní. Jeho život
byla starost a práce, pro všechno dobré měl
cit. Utichly kroky i jeho hlas, dobré srdce
ztichlo.
Milý Pepo,
odešel jsi spát svůj věčný sen, ale Tvůj
obraz zůstane v nás.

Foto Jan Moravec
František Janeček

Spěchejme milovat lidi, tak rychle
odcházejí…

Setkání s panem Rotterem bylo vždy
nejen milé, ale i přínosné. Ne každému je
dáno obdarovávat moudrostí nevtíravě,
bez mentorování. Obdivuhodná paměť a
nespočet odžitého. Dlouhé hodiny mohl
člověk naslouchat..i s radostí a úsměvem,
které dovedl rozdávat.
Děkujeme, že jsme s Vámi mohli být.
Ida Jenková

S panem Rottrem rozmlouvali dne 19.
10. 2012 Mgr. Michal Bureš a Mgr. František
Janeček. Rozhovor byl uveřejněn ve zkrácené
podobě v dubnovém čísle Polického měsíčníku 2014.
Pan Rotter se narodil 5. dubna 1923
v Machově a ještě v témže roce se dostal do
Hlavňova čp.7 (dům je vybouraný). Od svatby
až do své smrti bydlel v čp. 79 (na obrázku).
Pan Rotter byl plný života, nikdo z nás se
Polický měsíčník - říjen 2017
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K N I H OV N A

Nabídka knih:

Týden knihoven (2. - 8.10.2017) – 21. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 21. ročník celostátní
akce na podporu četby a knihoven. Letos Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme
s knihovnou. Zaměřeno je na podporu čtenářství - práci knihoven s dětmi předškolního věku a jejich rodiči.
Také naše knihovna se přidá, do knihovny se vydají žáci naší ZŠ, abychom
společně objevovali bohatství ukryté v knihách. V posledním týdnu prázdnin nás
navštívily učitelky českého jazyka a společně jsme se domluvily, jak děti do četby
zapojit. V knihovně jsme připravili nabídku knih, které děti (snad) zaujmou. Jejich
přehled najdete i na webových stránkách http://www.knihovna-police.cz/index.php/
akce-knihovny/nab-akce-deti.html.
V letošním školním roce bude opět probíhat pravidelné

„ČTENÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
A MALÉ ŠKOLÁKY“
Přijďte si do dětského oddělení polické knihovny
poslechnout pohádku.

Každý čtvrtek v 16 hodin

čteme, vyrábíme nebo hrajeme společenské hry.
První čtení proběhne ve čtvrtek 5. října 2017 v 16 hodin.
Těšíme se na Vaše děti a snad i naše budoucí čtenáře.

Nevíte, co podniknout o podzimních prázdninách?
PŘIJĎTE SE O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH
TOULAT PO POLICI S POLICKÝM QUESTEM

Quest nás provede po historických památkách Police. Pokud najdete a správně
vyplníte připravené doplňovačky, tak Vás na konci celého putování čeká odměna.

Sejdeme se ve čtvrtek 26. října 2017 v 10 hodin nebo ve 13
hodin v dětském oddělení polické knihovny.
Akce je vhodná pro žáky ZŠ i pro rodiče s dětmi.
Pokračovat bude i

Společné čtení se Senior klubem Ostaš

Sejdeme se 10. října, 14. listopadu a 5. prosince 2017 v dětském
oddělení od 15 hodin. A opět požádáme pana Františka Pivoňku o
předčítání. Všichni senioři jsou srdečně vítáni.
Vaše knihovnice

yy Bryson, Bill: Nová cesta po malém ostrově- znovuobjevení Velké Británie.
Autor neomylně vybírá vše milé, směšné a skandální, díky čemuž se čtenáři dostává bystrého a citlivého pohledu na to všechno, co dnešní Británii utváří.
yy Hajný, Pavel: Marie Baťová- první dáma Zlína.
Životopis Marie Baťové, manželky podnikatele Tomáše Bati staršího. Pohnuté osudy pozapomenuté, i
když zajímavé osobnosti českého 20. století.
yy Řeháček, Jan: Tajemné stezky- od Pardubic k českomoravskému pomezí.
Kulturní průvodce po přírodních a historických památkách oblasti Pardubicka a území na jihovýchod
od Pardubic. Knížka připomíná rovněž významné
osobnosti a události spjaté s tímto regionem.
yy Teegeová, Jennifer: Můj dědeček by mě popravil.
Příběh vnučky Amona Götha, nacistického „řezníka“ ze Schindlerova seznamu.
yy Johnston, Cameron: Nejezte polévku tak horkou,
jak se uvaří.
Způsoby zvládání stresu v každodenním životě ukazuje autor na příběhu jedné současné rodiny, která
se učí vypořádat se s životními změnami.
yy Jirásek, David: Historie českých speciálních sil.
Historický vývoj československých vojenských
jednotek zvláštního určení v období let 1957-2001.
yy Reiersgardová Marit: Závěje.
Norský kriminální román.
yy Hofmannová, Corinne: Dívka se žirafím krkem.
Po bestselleru Bílá Masajka se autorka vrací do
svého náročného a skromného dětství prožitého ve
Švýcarsku.
yy Padevět, Jiří: Dotek Anthropoidu.
Autor prostřednictvím dokumentů popisuje nejen
přípravu a samotné provedení atentátu na Reinharda Heydricha, ale i následné období heydrichiády
nebo každodenní život na území protektorátu v roce
1942.
yy Hrachovcová, Alena: Do žížal se nekouše!
Soubor krátkých povídek a fejetonů ze života autorky, její rodiny a zvířecích miláčků.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V NÁCHODĚ

Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 491 427 321
Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Ruské malířství 19. a počátku 20. století

Dlouhodobá instalace děl reprezentativních zástupců ruské malby ze sbírky GVUN doplněná zápůjčkami z Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Moravské galerie v Brně a
Magistrátu města Pardubice.(do 12. 11.) K výstavě je pro rodiče s dětmi připraven samoobslužný program
Na jedné lodi, který nabízí dobrodružné cestování s lodním deníkem po jednotlivých výtvarně-vzdělávacích zastávkách.

Krásné a bezstarostné žití… I depozitáře mají své 13. komnaty

Výstava obrazů, kreseb, grafiky a plastiky ze sbírky GVUN bude sestavena se zřetelem ke skutečnosti, že
výtvarné umění plnilo a plní nejrůznější propagandistické požadavky. (16. 9. – 12. 11.)

Alžběta Prouzová – Vjemy, rysy, obrysy. Výstava z cyklu Umělci do 40 let.

Mladá výtvarnice se nejprve zabývala ilustrační a velkoformátovou tvorbou na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a po absolvování se začala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru textilní tvorby plně věnovat textilu, který ji vždy zajímal a inspiroval.
Náchodská výstava představí její textilní modrotisky, které chce novým způsobem využít v interiérovém
(GVUN)
designu či v prostorových instalacích. (21. 9. – 12. 11.)
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Rada starších CČSH
Police nad Metují
Vás zve na další

KONCERT PRO RADOST
ve čtvrtek 5. 10. 2017
v 18.00 hodin.

Dále se těšíme na Vaši účast
při vzpomínce na zesnulé
v neděli 29. 10. 2017
v 10.00 hodin v našem
sboru v Polici n. M.
J. Trojtl

Polický měsíčník - říjen 2017

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
10 LET PROVOZU PELLYHO DOMŮ
Dne 16. 9. uplynulo přesně 10 let od
slavnostního otevření budovy Pellyho
domů. Deset let funguje i organizační
složka, dnes pod názvem Pellyho domy
– Centrum kultury, vzdělávání a sportu.
Za zmíněné období se uskutečnily stovky kulturních, společenských i sportovních akcí, měnil se název org. složky a
v návaznosti na potřeby města a kulturně-společenského života i náplň činnosti. Od roku 2010 do 2014 bylo součástí
Pellyho domů také Muzeum papírových
modelů, které již funguje jako další
samostatná organizační složka zřízená
městem.
Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu v současné době zajišťují tyto stěžejní oblasti v rámci své činnosti: kompletní zajištění kulturních,
společenských, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných městem Police
nad Metují, spolupráce při přípravě a
realizaci akcí pořádaných spolky a dalšími subjekty, propagace akcí. Zajištění
provozu informačního centra a propagace města. Organizace trhů ve městě.
Zajištění provozu Pellyho domů, Kolárova divadla a kina. Zajištění provozu na
sportovištích a dětských hřištích v majetku města, vč. zajištění dohledu nad
pořádkem, čistotou a technickým stavem sportovišť či přilehlých budov, ve
spolupráci s TS zajištění správy a údržby sportovišť.
Děkujeme! Za návštěvu námi pořádaných akcí, cenné připomínky, pochvaly,
náměty na pořady a projekce v kině,
spolupráci atd. atd… a samozřejmě se
těšíme na setkávání na dalších akcích,
které jsou pro Vás připraveny.
Pellyho domy

VSTUPENKY NA AKCE POŘÁDANÉ
PELLYHO DOMY V PRODEJI TAKÉ
V NÁCHODĚ
Vstupenky je možné rezervovat a zakoupit v informačním centru:
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1. 547 01 Náchod
tel. 491 426 060, 778 411 680
infocentrum@mestonachod.cz
Polický
- říjen
2017 2014 – strana 1
Polickýměsíčník
měsíčník
– červen

ZÁPIS DO KURZU
SPOLEČENSKÉHO TANCE
PRO MLÁDEŽ
PODZIM 2018
Zápis probíhá v Informačním
centru v Pellyho domech,
v termínu od 16. do 30. 10.
Kurzy se uskuteční od září do
prosince 2018 na sále Pellyho
domů.

PELLYHO DOMY
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
Sál Pellyho domů, soboty
7. 10. 2017 od 18.00 hod. - prodloužená:
hraje Relax Band
14. 10. od 18.00 hod / 21. 10. od 18.00
hod / 28. 10. od 18.00 hod
Vstupné: 40 Kč / lekce

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO
ČASU
Sál Pellyho domů od 14:30 hod.
Středa 11. 10. 2017: PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. – Heydrichiáda
Další termíny:
18. 10. / 25. 10. / 8. 11. 2017
Vstupné: 60 Kč / přednáška

ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE
Úterý 17. 10. 2017 od 18:00 hod.
Konferenční místnost Pellyho domů
Pobřeží koster, diamanty a červení hroši. Projekci pořádají Kateřina a Miloš
Motani.
Vstupné: 100 Kč

KOLÁROVO DIVADLO
IZRAEL - komponovaný podvečer
Středa 4. 10. 2017 od 18:00 hod
PhDr. Eva Janáčová a kolektiv, komponovaný podvečer v rámci Polické univerzity volného času – promítání fotografií, hebrejské písně v podání ZUŠ,
mluvené slovo.
Vstupné: 40 Kč studenti PUVČ / 80 Kč
ostatní příchozí
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6 NaChodníku
Pátek 6. 10. 2017 od 19:00 hod.
Autorské písně náchodského šansonového uskupení reprezentují šanson,
který v Čechách vnímáme především ve
spojitosti s Edith Piaf, Charlesem Aznavourem, Jacquesem Brelem nebo Hanou
Hegerovou. „Vyprávějí“ – po svém –
příběhy, které jsou blízké, protože můžou být i naše … Jsou totiž o nás všech.

Vstupné: 120 Kč

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KOLÁROVA DIVADLA
Úterý 10. 10. 2017, od 17:00 do 19:00
Akce konaná při příležitosti 77. výročí
zahájení provozu Kolárova divadla a
jubilejních 70. Polických divadelních
her. Přijďte si prohlédnout zákulisí divadla, novou promítací a zvukovou
techniku, kabinu divadelních techniků,
vyzkoušet si stát na jevišti a zjistit, co je
vše za jevištěm apod.
Můžete také využít služeb divadelního
občerstvení, které bude otevřeno, a dát
si kávu nebo sklenku vína.
v 18:00 hod

VERNISÁŽ VÝSTAVY:
140 let ochotnického divadla
77 let Kolárova divadla
V rámci Dne otevřených dveří Kolárova
divadla zahájíme v 18:00 hod výstavu,
která nabídne střípky z historie stavby a
samotné budovy divadla a z historie
polických ochotníků. Představíme např.
velkoformátové originály plakátů ke
slavnosti
otevření
divadla,
k vystoupením polických ochotníků
v prostorách hostinských sálů před
stavbou divadla, náhledy do stavebních
deníků apod.

JAK SE HOLKY UHLÍŘOVY
V PEKLE NAPRAVILY
Pátek 13. 10. 2017 od 18:00 hod .
DS Jiráskova divadla Hronov. Představení pro děti, na motivy pohádky Boženy Němcové „Čert a Káča“.

Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

VÍNEM PROTI POHANSTVÍ ANEB
STAROČESKÝ DEKAMERON
Pátek 20. 10. 2017 od 19:00 hod
Co všechno se může semlít v renesančním šenku, v němž se sejde mistr svobodných umění (Vlastimil Vondruška),
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pár potulných trubadúrů (hudební skupina Ginevra) a krásná šenkýřka? Vydáme se do časů, kdy lidé ochotně hřešili a
nikdo netrestal muže, pokud se k ženám
chovali jako rytíři…
Hudebně-divadelní představení. Zábavné historky, čtení z kronik, zasvěcené
komentáře, dobové písně a tance, ale
také laskavý humor a rovněž zamyšlení
nad dnešním životem a jeho hodnotami.
Autoři upozorňují, že představení není
vhodné pro děti a škarohlídy ☺

her. Sám rovněž divadlo hraje - ve své
hře Vínem proti pohanství aneb staročeský dekameron vystupuje v hlavní
roli středověkého učence. Pořádá pravidelná setkání v knihovnách, dosud jich
absolvoval
více
než
700.
70. Polické divadelní hry se konají
s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

KINO

Vstupné: 270 Kč / 250 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE
NAJÍT

VLASTIMIL VONDRUŠKA, PhDr., CSc.
český historik, publicista a spisovatel
Vystudoval obor historie a etnografie na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v
Praze, vědeckou aspiranturu v Československé akademii věd ukončil v roce
1982. Působil v Národním muzeu v Praze, od roku 1990 se věnoval podnikání,
publicistice a literatuře.
Od roku 2009 se věnuje výhradně spisovatelské činnosti. Dosud publikoval
více než 50 vědeckých studií a článků o
dějinách hmotné kultury, 20 knih vědeckých a populárně naučných, více než
50 historických románů pro dospělé a
několik knih pro mládež. Jeho knih se u
nás prodalo již více než jeden milión.
Podle oficiálních statistik půjčovanosti,
publikovaných Národní knihovnou v
Praze, je od roku 2011 pravidelně nejčtenějším domácím autorem. Některé
jeho knihy byly vydány v němčině,
srbštině
a
slovenštině.
Za své literární dílo byl několikrát oceněn cenou čtenářů nakladatelství MOBA, získal Zlatou stuhu IBBY v kategorii
literatury faktu a populárně naučné
literatury pro mládež (2005), prestižní
ocenění Bestseller roku (2015), cenu
Unie českých spisovatelů (2016), Čestné
uznání Mensy ČR (2016) a Krameriovu
cenu Asociace nezávislých médií za
publicistiku v denním tisku (2017).
Kromě literární tvorby je autorem filmu
Jménem krále a několika divadelních

Úterý 3. 10. 2017 od 18:00 hod
Film podle scénáře J. K. Rowlingové.
Newt Scamander přichází do New Yorku
se svým záhadným kufříkem, ve kterém
se nachází obrovská sbírka vzácných
magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát, když se nadaný
britský kouzelník vydá do Ameriky a
jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku? J. K. Rowlingová
zve do nové epochy kouzelnického světa! Nevhodné pro děti do 12 let.
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy. Velká
Británie / USA, 2016 / 133 min.

Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

LOVCI HLAV
Úterý 24. 10. 2017 od 20:00 hod
Filmová adaptace kriminálního románu Joa Nesbø.

“Všude ve světě vyprodaná knižní předloha filmu dává tušit, že tento film napěchovaný od začátku do konce napěříjen 2017
Polický měsíčník –Polický
červenměsíčník
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tím a nečekanými zvraty bude přesně
tím, čím má dobrá kriminálka být. A s
úlevou člověka, který již zná rozuzlení,
vám můžeme slíbit, že film nabízí mnohem víc.” Jiří Šebesta, Aerofilm.
Norsko 2011 / 100 min, norská verze,
české titulky. Nepřístupné do 12 let.

Vstupné: 80 Kč

ŠMOULOVÉ:
ZAPOMENUTÁ VESNICE
Úterý 31. 10. 2017 od 17:30 hod.
V novém animovaném filmu o Šmoulech
se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy
vydává společně se svými nejlepšími
kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť
Zakázaným lesem plným kouzelných
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno
ztracenou vesnici dříve, než se to podaří
zlému kouzelníkovi Gargamelovi.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie /
Rodinný / Fantasy. USA, 2017, 88 min.

Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

PŘIPRAVUJEME
Pátek 3. 11. 2017 od 20:00 hod.
Kolárovo divadlo

LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Koncert – jazz. Autogramiáda během
přestávky. Vstupné: 220 Kč / 200 Kč
Sobota 4. 11. 2017 / náměstí

SVATOMARTINSKÝ TRH
Konání trhu bude spojeno s dopravními
omezeními v centru města.
Sobota 11. 11. 2017 / Pellyho domy

CVIČENÍ S OLGOU ŠÍPKOVOU
Předprodej vstupenek od 11. 10. 2017.

Pátek 1. 12. 2017 od 19:00 hod.

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Produkce: Agentura FDA
Laskavá komedie věnovaná všem, kteří
ne vlastní vinou zůstali sami. Všechny
postavy ve hře ztvárňuje Eliška Balzerová. Představení není vhodné pro
děti do 15 let. Autor Geraldine Aronová.

Vstupné: 420 Kč / 400 Kč
Středa 20. 12. 2017 od 19:30 hod
Kolárovo divadlo

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU
VÁCLAVA HYBŠE
Předprodej vstupenek od 1. 11. 2017.

Předprodej vstupenek
v informačních centrech:
Police nad Metují (tel. 491 421 501)
Náchod (tel. 491 426 060)

CERTIFIKACE v systému Jednotné
klasifikace turistických
informačních center ČR
V srpnu proběhla v polickém informačním centrum kontrola pracovníky Asociace turistických informačních center ČR
(ATIC). Naše informační centrum splňuje
standard služeb dle jednotné klasifikace a certifikát nám byl udělen na další 2
roky.

Nástěnné kalendáře – 2 druhy:
170 Kč / ks
Oldřich Jenka: Broumovsko

KULTURA U SOUSEDŮ
JIRÁSKOVO DIVADLO
HRONOV
Sobota 14. 10. v 19:00 hod.

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
(FANNY agentura, režie: Jakub Zindulka)
divadelní představení; hrají: Michaela
Badinková, Dana Homolová, Martin
Kraus, Daniel Rous;
vstupné: Kč 260,- / 240,- / 220,-

Libor Jenka: Broumovsko z ptačí
perspektivy

Pondělí 16. 10. 2017 v 8:30 a v 10:00 hod.

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
(CziDivadlo Praha)
dětské představení, vstupné: Kč 40,Sobota 4. 11. 2017 v 19:00 hod.

TONKA ŠIBENICE
(Hudební divadlo Hnedle Vedle, režie:
Jaroslav Dušek)
divadelní představení; hrají: Jitka
Sedláčková, Iveta Dušková;
vstupné: Kč 220,- / 200,- / 180,čtvrtek 9. 11. 2017 v 19:00 hod.

Miloš Meier
DRUMMING SYNDROME
(bubenická show/workshop)
vstupné: Kč 220,- / 200,- / 180,Kulturní a informační středisko Hronov,
nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov
více informací a vstupenky online na:
www.kulturahronov.cz, tel. 491 483 646
Polický
- říjen
2017 2014 – strana 3
Polickýměsíčník
měsíčník
– červen

INFORMAČNÍ
CENTRUM

ZAJIŠŤUJEME PRODEJ VSTUPENEK
*
na akce pořádané Městským
kulturním střediskem Červ. Kostelec
*
na
akce
prezentované
na
www.kupvstupenku.cz

PROVOZNÍ DOBA INFOCENTRA
Pondělí, středa
ostatní pracovní dny

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka: 11:30 - 12:00
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
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Z POLICE DO KATEDRÁLY V SANTIAGU DE COMPOSTELA
Pouhý sen, nebo možná skutečnost?

„Odvážit se znamená ztratit na chvíli
pevnou půdu pod nohama. A neodvážit
se znamená ztratit sám sebe.“
Saren Kierkegood
Touha, která zlehka jednoho dne na
Vaši duši zaklepe, Vás přiměje vykročit.
Na cestě nedostanete to co si přejete,
ale to co potřebujete, každé poznání si
člověk musí zasloužit. Je třeba
nepřemýšlet o strachu, potížích a
starostech, protože nic v životě
nepřichází jen tak. Je třeba věřit a odevzdat se osudu. Neboť jakmile jednou
vykročíte, jste jednou provždy lapeni.
V období životního zlomu, jsme přitahováni ke spiritualitě, relaxaci a uklidnění,
a během putování se otevírá cesta do
vlastního nitra. Často se ztratíme, ale ve
skutečnosti je to způsob, jak sami sebe
nalézt. Zjistíme, jak málo nám stačí ke
štěstí, na cestě prověřuje naše Já, sám
život. Zdá se, že těch hodnějších lidí je
nějak víc, ale není to prostředím, je to
posunem našeho vnímání.
Hlavním důvodem pro vykonání poutě
dnes není náboženská motivace, tím
impulzem může být aktivní odpočinek,
architektura, příroda, památky, či sport.
V rychlém a chaotickém životním rytmu
je poutnictví vítanou změnou. Je svobodné, finančně nenáročné, určené pro
jednotlivce, skupinu, ať již pěšky, na
kole nebo na koni.
Každého, kdo se na cestu vydá, cesta
obohatí. Je úplně jedno, v koho nebo
v co věříte, tady jsme pod ochranou
svatého Jakuba. A kdo svatý Jakub je?
Španělsky Santiago, jeden z apoštolů
Ježíše Krista, který se po Kristově smrti
vydal na misii do Španělska. Po návratu
do Palestiny byl v roce 41 - 44. n. l. na
příkaz krále Heroda popraven, ale jako
zázrakem se jeho tělo dostalo na loď
plující do Galicie a u dnešního městečka
Padron, vyplaveno na pevninu. Podle
legendy v roce 830 hvězdy ukázali galicejskému pastýři cestu ke ztracenému
hrobu sv. Jakuba, na jehož místě dal
tehdejší biskup příkaz postavit kostel dnešní katedrálu v Santiagu de Compo-
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stela. První doložená pouť v roce 951, na
kterou se vydal francouzský biskup z Le
Puy, položila základ dnešní Francouzské
cestě – Caminu Frances. A již ve
středověku, kdy tudy proudilo mnoho
poutníků, vznikaly první hostince,
špitály a města, bezpečnost zajišťovali
rytíři z templářského a svatojakubského
řádu.
Symbolem dlouhotrvající poutě se stala
poutní hůl, lahev na vodu, klobouk,
plášť a mušle hřebenatka.
Cesta Svatého Jakuba - Camino de Santiago patří mezi nejznámější pěší tůry
na světě. Cesty z celé Evropy se sbíhají
na španělských hranicích, odkud vedou
k hrobu sv. Jakuba do katedrály ve
španělské Galícii. První doloženou pouť
vykonal v roce 951 francouzský biskup z
Le Puy.
Zájem o svatojakubskou pouť začal
prudce vzrůstat koncem 80 let 20.
století, kdy se na pouť vydal papež Jan
Pavel II. Cesta byla vyhlášená
Evropskou kulturní cestou a v roce
1993 zapsána na seznam světového
dědictví UNESCO.
V loňském roce vznikl projekt Poutníci
Poutníkům - Východočeská trasa,
která navazuje na poutní cesty z Polska
(Křešov, Vambeřice). Přes Broumov,
Polici nad Metují, Hronov, Ratibořice a
Kuks, pokračuje dále na Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Kladruby nad
Labem, Zdechovice, Kutnou Horu až do
Vlašimi, kde navazuje na Jihočeskou
trasu. Celková délka Východočeské
trasy je 265 km a trasa Královéhradeckým krajem je vyznačena. Díky
dohodě o spolupráci s Klubem Českých
Turistů, jsou na turistických cedulích a
rozcestnících malé žluté mušličky v
modrém poli (mezinárodní symbol
poutě do Santiaga de Compostela).
Do Police nad Metují Svatojakubská
cesta přichází od poutního místa U
Zjevení po zelené turistické značce. Z
náměstí pak po červené pokračuje do
Hronova. Označení ve formě samolepek se vyskytuje, či bude vyskytovat na majetku, či mobiliáři obce stromy, lavičky, lávky, zábradlí,sloupy, odpadkové koše, osvětlení,

atd., a mělo by mít trvalý charakter.
Prosíme proto občany, aby tyto nálepky
a štítky ponechali a neod-lupovali je v
domnění, že se jedná o vandalismus.
Děkujeme.
Nadnárodní projekt by rád přiblížil
široké veřejnosti Svatojakubskou cestu
a oživil tak fenomén poutnictví. Českou
republikou procházejí poutníci z jiných
zemí a po českém území vedou tři
páteřní trasy, které navazují na
evropskou síť svatojakubských cest.
Spolek Ultreia, který se dlouhodobě
věnuje pomoci poutníkům, se snaží o
zachování celé původní cesty, kterou
dnes
přibližně
vytyčují
kostely
zasvěcené sv. Jakubovi. Díky Osobním
záštitám a podpoře hejtmanů Pardubického i Královéhradeckého kraje a
Záštitě Poslance Evropského parlamentu pana Tomáše Zdechovského, bychom
rádi do budoucna navázali spolupráci i s
dalšími subjekty na trase. Potřebné
bude zajištění možnosti ubytování,
občerstvení, zřízení odpočinkových míst
a poskytnutí rad, či případné pomoci.

“Buen Camino” přeje Zora Voženílková
a Spolek Ultreia / www.Ultreia.cz
Polický měsíčník - říjen 2017
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MODEL CUP POLICE 2017
sobota 14. října 2017

s herečkou a patronkou Muzea papírových modelů
MARIÍ DOLEŽALOVOU

Místo: společenský sál v Pellyho domech, Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují
Startovné: startovné za prvních pět modelů - 20,- Kč za model. Počet modelů
v jednotlivých kategoriích není omezen. Děti do 12 let mají startovné zdarma.
Vstupné pro veřejnost: dobrovolné
Modelářská mezinárodní soutěž v Polici nad Metují.
Soutěž plastikových a papírových modelů v jednotlivých kategoriích dle tématu a věku
autora.
Pořádá Muzeum papírových modelů a Modelářský klub Česká Metuje ve spolupráci s
Klubem plastikových modelářů Broumov a s podporou Města Police nad Metují.
Speciální ceny: (veřejné vyhlášení od 14. hodin)
Plastové modely: Oceněn bude nejlepší model pozemní techniky, vzdušné techniky a
v kategorii ostatní plastové modely.
Papírové modely: Oceněn bude nejlepší model architektury, techniky a z kategorie
ostatní.
Speciální cena patronky Muzea papírových modelů Marie Doležalové.
Speciální cena pro nejmladšího účastníka soutěže.
Speciální cena pro nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka soutěže.
Speciální cena pro nejlepší model vytvořený modelářkou.
Cena diváků.
Polický měsíčník - říjen 2017
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PROGRAM

MODEL CUP POLICE 2017

pátek 13. 10. 2017

Příjemka modelů do soutěže na sále Pellyho
domů od 15:00 – 18.00 hodin

sobota 14. 10. 2017

7:00 - 10:30 – příjemka modelů do soutěže
(9:00 - 9:30 – přednostně příjem modelů
soutěžících ze Swídnice)
10:30 - zahájení soutěže
10:30 - 13:00 – hodnocení modelů
13:00 - zveřejnění výsledků a předání cen ve
všech soutěžních kategoriích
14:00 - křest publikace k výročí 5 let Muzea papírových modelů a vyhlášení výsledků speciálních kategorií
hostem - herečkou Marií Doležalovou patronkou Muzea papírových modelů.
15:00 - výdej soutěžních modelů

Doprovodný program během celého dne

10:00 – 15:00 – otevřeno pro veřejnost
Prodej modelů a modelářských potřeb, ukázka RC modelů - občerstvení zajištěno
Všichni soutěžící obdrží volnou vstupenku do Muzea papírových modelů

Soutěžní kategorie
PLASTIKOVÉ MODELY
Děti – 0 - 15 let
A - letadla 1/72
B - letadla 1/48
C - bojová technika 1/72
D - bojová technika 1/35
E - ostatní
F - rodinná kategorie
Dospělí – 15 a více
A - letadla velká 1/32 a větší
B - letadla malá 1/72
C - letadla malá 1/144 a menší
D - letadla vrtulová 1/48
E - letadla proudová 1/48
F - vrtulníky 1/32, 1/35
G - lodě, ponorky, plachetnice
H - kolová vojenská technika velká 1/72 a menší
I - kolová vojenská technika malá 1/48 , 1/35 a
větší
J - pásová vojenská technika velká 1/72 a menší
K - pásová vojenská technika malá 1/48 , 1/35 a
větší
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L - civilní technika 1/72 a menší
M - civilní technika 1/48 a větší
N - diorámata
O - ostatní
(figurky, kolejová technika, sci-fi atd.)

PAPÍROVÉ MODELY

Děti – 0 -15 let
A - architektura
B - technika
C - ostatní
D - rodinná kategorie
Dospělí – 15 let a více
MDT - malá technika
VDT - velká technika
PT pásová technika
LT letecká technika
MA - malá architektura
VA - velká architektura
D - dioráma
O - ostatní
(Sci-fi, lodě, figury, kolejová technika)
Polický měsíčník - říjen 2017

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

ŘÍJEN 2017

Čtvrtek 5. 10.
od 18.00 hodin

Při této příležitosti bude pro veřejnost
otevřena i místnost sběratelů. Nenechte
si ujít ojedinělý zážitek a přijďte
MATOUŠ HRBEK
zjistit, co vše se dá sbírat. Najděte si to
STREET IS ART
„svoje“ a začněte si budovat vlastní
Zelený domeček, výstava obrazů
sbírku!
Mladý výtvarník z Hradce Králové, Pořádá Klub sběratelů Policka ve spokterý v současné době studuje na praž- lupráci s Muzeem papírových modelů.
ské Akademii výtvarných umění. Součástí vernisáže bude i živé malování
přímo v expozici výstavy.
Pořádá Muzeum papírových modelů a
spolek Apeiron s podporou Města Police nad Metují.

Pondělí 2. října
od 9 do 15 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE
Sobota 28. 10.
vernisáž od 16.00 hodin

TOMÁŠ HOBZÍK
ZA OBZOREM

STŘEDY V MUZEU

Další z řady krátkodobých výstav, které nabízejí přidanou hodnotu ke stálé
expozici Muzea.

od 15 do 17 hodin
Každou středu se v Muzeu setkáváme
v rámci modelářského kroužku. Přijďte si zkusit práci modeláře v kulisách Sobota 14. 10.
jediného Muzea papírových modelů Od 10.00 do 15.00 hodin
v Evropě!
MODEL CUP 2017
Více na www.MPMPM.cz
Sál Pellyho domů
Modelářská soutěž pořádaná Muzeem
papírových modelů ve spolupráci s
Modelářským klubem Česká Metuje a s
podporou Města Police nad Metují.
Mezinárodní klání papírových i plastikových modelářů se podruhé uskuteční v Polici nad Metují. Modely všech
kategorií se budou ucházet jak o přízeň
odborné poroty, tak o přízeň diváků.
Součástí letošního Model cupu bude
křest knihy o Muzeu a papírovém modelářství, kterého se ujme patronka
Muzea papírových modelů, herečka
Marie Doležalová. Ta vyhlásí i vítěze
speciálních
kategorií.
Více
na
www.mpmpm.cz

Polický měsíčník - říjen 2017

Tomáš
Hobzík
je
jedním
z nezařaditelných solitérů papírového
modelářství v Čechách. Jeho doménou
jsou věže a rozhledny, které vytváří
buď sám, nebo z dostupných vydání.
S výstavou „Za obzorem“ už procestoval kus Čech. Vystavoval mj.
v Příbrami, Praze nebo Děčíně. Jeho
snem je, aby se expozice jeho modelů
jednou prezentovala v nějaké rozhledně. Než se tak stane, připravil výstavu
pro Muzeum v Polici nad Metují.
Výstava nabídne ojedinělou možnost
podívat se za obzor. Ať už skutečně
nebo obrazně, neboť autor sám dokáže
Sobota 21. 10.
svou tvorbu komentovat s až humorod 8.00 do 13.00 hodin
ným nadhledem.
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
Na facebooku Muzea se můžete podíTradiční podzimní setkání sběratelů vat na pořad Toulavá kamera
všech oborů se uskuteční tentokrát v s reportáží z výstavy „Za obzorem“
prostoru Muzea papírových modelů. Tomáše Hobzíka.
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Víkend 28. a 29. 10.
od 9.00 do 17.00 hodin

polských médií. O výstavě se dočtete
více v samostatném příspěvku.
Časopis Modelarz otiskl obsáhlý článek
pana Zdzisława Możdżeńa o Muzeu.
V textu připomněl oslavy pátých narozenin Muzea i jeho celkovou koncepci.

budou uskutečňovat schůzky mladých
hasičů ve Výtvarné dílně v Muzeu.
Mladé
hasiče vedou Věra Králová, Jana
INTERAKTIVNÍ DÍLNA
Letzelová a Aleš Trojtl. Ze stejného
důvodu se výstavní prostor v Zeleném
domečku stal kulisou pro cvičení tai
chi, pod vedením pana Ivana Nývlta.
Prostory Muzea využívá i výtvarný
V krátkosti informujeme
odbor polické ZUŠ. Do doby dokončení
Na facebooku Muzea nás aktuálně
rekonstrukce budovy se za nepříznisleduje víc jak 900 lidí! Děkujeme za
vého počasí děti scházejí a tvoří v
podporu 
Muzeu.
Výstava obrazů Michaely BodnárovéHolotové se na začátku října přesune
Už tradičně poslední víkend v měsíci
ze Zeleného domečku do Broumova.
pro Vás Muzeum připravilo interaktivVýstava v Café Herzog začne 2. října.
ní dílnu přímo v expozici. Přijďte si
vyrobit model, který si odnesete domů.
Tentokrát se podíváme za divokými Na první schůzce Modelářského
zvířaty do Afriky. Není potřeba jezdit kroužku se v Muzeu sešlo sedm dětí.
do ZOO, Afrika na Vás čeká v Muzeu Pod vedením Luboše Matěny se sepapírových modelů!
známili s prostředím Muzea a s prací
papírových modelářů.
Ve spolupráci s výtvarníkem JaroslaV září se Muzeum prezentovalo výsta- vem Soumarem a truhlářem Milošem
vou modelů a panelovou výstavou o Noskem vznikají další interaktivní
Polici nad Metují na zámku v polské prvky v Muzeu.
Oleśnici. Výstava neunikla pozornosti Po dobu rekonstrukce Hasičárny se

MUZEUM V MÉDIÍCH
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Výstava Muzea papírových modelů na Zámku v Oleśnici
Letošní rok byl v Oleśnici vyhlášen Českým rokem. Před 400
lety zemřel nejvýznamnější majitel Oleśnického panství, Karel II.
z Poděbrad, který je podepsán pod
dnešní podobou zámku. Byl to jeden z vnuků českého krále Jiřího.
A ještě v letošním roce probíhaly
od 1. do 17. září v Oleśnici Dny
Evropy.
Navíc je polská Oleśnica už
35 let každý podzim centrem
polského papírového modelářství.
Vždy druhý víkend v září se tady
totiž koná jedna z největších
soutěží papírových modelářů v Polsku.
V posledních letech je tato soutěž zároveň
Mistrovstvím Polska.
V letošním roce se na Zámku prezentovalo
Muzeum papírových modelů. Připravilo výstavu nejen papírových modelů, ale i prezentaci
města Police nad Metují. Panelová výstava o
Polici začínala ve vstupní hale a pokračovala
do Paláce vdov a končila přede dveřmi sálu,
kde byla nainstalovaná výstava papírových
modelů. Představili jsme nejvýznamnější stavby z města a okolí s ohledem na návaznost muzejní expozice.
Na panelech jsme postupně představili
radnici, starou školu a Suchodolskou kapličku, které se pak objevily i mezi vystavenými
modely. Dalšími panelovými exponáty byly
klášter, kaple Panny Marie sněžné na Hvězdě
a kovárna. Posledně jmenovaný panel měl společnost v podobě několika exponátů, zapůjčených ze soukromé sbírky pana Josefa Drašnara.
Výstava byla doplněna o zapůjčené staré

pohlednice ze sbírky pana Lukáše Kollerta.
Chodba vedoucí k sálům s výstavou papírových modelů byla lemována obrazy polických výtvarníků Jiřího Samka, Jana Kousala,
Jaroslava Soumara, Jiřího Kollerta, Jaroslava
Šolce a Miroslava Šimka.
Pak už následovaly dva sály s exponáty
papírových modelů. Prezentovali jsme architekturu, modely zvířat, monoposty formule
1 a modely vzniklé podle předlohy z románů
Julese Verna. Samotné místo měly modely polických budov.
Výstavu během 17 dní navštívilo přes 800
návštěvníků. Věříme, že se jim výstava líbila a
že je inspirovala k návštěvě nejen Muzea papírových modelů, ale i k delšímu pobytu v Polici
nad Metují. O výstavě informovala tištěná i internetová média a polský rozhlas.
Za možnost uspořádat výstavu děkujeme Zámku Oleśnica, Biblioteka i Forum
kultury v Oleśnicy a modelářům Zdzisławu
Możdżeńovi a Kazimierzu Surowiakovi.

Jsou tu 70. Polické divadelní hry

Budou jistě stát za pozornost a rozhodně
za návštěvu. Program totiž vedle divadelních
představení obsahuje několik zvláštností.
Pro polické ochotníky to bude premiéra
třetí z jejich série Gogolových her. První byl
Revizor, při kterém soubor obnovili, později
nastudovali Ženitbu (viz fotografie) a v listopadu bude premiéra „Hráčů“. Jak vzpomíná
jedna z hereček souboru Ivanka Richterová,
v Gogolových hrách se vždy, za všech režimů najde něco, co diváka zaujme. A šikovný
režizér, jakým režisér polických ochotníků
Jaroslav Souček bezesporu je, dokáže diváky
zaujmout. Svědčí o tom kolem 10 inscenací,
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které od roku 1993 s „omládnutým“ souborem
nastudoval. Takže se máme nejen my „poličáci“ koncem listopadu opět nač těšit.
Významnou novinkou, jíž se 70. Polické
divadelní hry zahájí, bude už 10. října Den
otevřených dveří v Kolárově divadle. Součástí
je vernisáž výstavy k letošním 140 letům
ochotnického souboru v Polici nad Metují a
77 letům otevření divadla. Tenkrát, postavením nového divadla, skončila éra, kdy ochotníci hrávali po hospodách a nakonec v divadle
u Richterů.
Na výstavě, trvající po celý podzim, budou k vidění staré plakáty, kostýmy, divadelní knížky, kroniky. Paní Ivanka
Richterová k tomu říká: „Výstavu
chceme směrovat víc k současnosti, ona už ta historie nikoho moc
nezajímá.“
V rámci doprovodného programu
konečně v Polici přivítáme šansonové
uskupení „6 NaCHODNÍKU“, jehož
duší je Lucie Peterková, její bratr
Tomáš hraje v kapele. Podle odezvy
na jejich dosavadních vystoupeních
v okolí, bychom si je neměli nikdo
nechat ujít. A určitě úžasný jazzový koncert amerického trumpetisty

Modely na výstavu zapůjčili modeláři
Ladislav Badalec, Jaroslav Dlohoška a Zdeněk
Smaženka. Modely byly doplněny dalšími ze
sbírky Muzea.
Autory fotografií na panelové výstavě jsou:
Oldřich Jenka, Milan Zítka, Karel Pfeiffer,
Josef Tér a Martina Junková. Staré pohlednice
zapůjčil Lukáš Kollert.
Obrazy a grafiky zapůjčili: Jiří Samek,
Václav Frydrych (obraz Jana Kousala),
Jaroslav Soumar, Jiří Kollert, Jaroslav Šolc,
Lukáš Kollert (obraz Miroslava Šimka) a Josef
Drašnar (obraz Kovárna neznámého autora).
Pan Josef Drašnar navíc laskavě zapůjčil několik kovářských artefaktů ze své sbírky.
Pavel Frydrych
Muzeum papírových modelů

slovenského původu Laco Decziho, který patří k „našim“ nejuznávanějším trumpetistům,
bude asi také vyprodaný.
Prvním divadelním představením celé
série letošních Divadelních her bude pohádka pro děti, kterou zahraje v režii Rostislava
Hejcmana Divadelní soubor Aloise Jiráska z
Hronova. Režisér sestavil „dětský“ soubor
před několika lety ze žáků místní základní školy a daří se mu jej udržet, i když mnozí z nich
už studují na vysokých školách. S pohádkou
na motivy Boženy Němcové v Hejcmanově
úpravě „Jak se holky uhlířovy v pekle napravily“ se soubor zúčastnil letošní přehlídky
v Havlíčkově Brodě.
Mladé herce hronovského souboru spolu
s celým divadelním souborem dospělých uvidíme v Polici opět začátkem prosince ve hře
„Sen noci svatojánské“.
Další představení a kulturní akce k 70.
Polickým divadelním hrám jsou v letáčku,
vydaném Pellyho domy-Centrum kultury,
vzdělání a sportu, v Informačním centru lze na
všechna vystoupení zakoupit vstupenky.
Program najdete také na http://www.
meu-police.cz/mesto/udalosti-v-obci/
kam-za-kulturou/?ftshow=312#ka312
Jindřich Horkel
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Nová Terasa 2017

Nová Terasa 2017 je minulostí. Akce
„Terasy“ proběhly během léta před Muzeem papírových modelů, v Zeleném domečku, na sále
Pellyho domů a díky počasí i v azylu v restauraci
Sokolovna.
Počasí bylo rozhodujícím faktorem hlavně
pro promítání filmů. Ty měly být pod širým nebem, ale vzhledem k dešti jsme se dvakrát sešli
pod střechou a stropem restaurace Sokolovna.
Pouze jeden ze tří filmů byl k vidění venku. A
to tak, že zhruba dvacet minut po jeho skončení
začala bouřka… Přesto si diváci na filmy našli
cestu.
Nová Terasa měla v letošním roce dva vrcholy. Tím prvním byla bezesporu výstava sítotisků
světově známého amerického výtvarníka Andy
Warhola. Tisky zapůjčil do Police soukromý
sběratel z České republiky. Dovolím si odcitovat
jeden ze zápisů v návštěvní knize: „Někdo za
Andym do NY, já do Police n/M.“
Na konci prázdnin vyšla Warholova monografie, nazvaná „Andy Warhol – Gigant“.
Nakladatelství Argo v tiskové zprávě zveřejnilo:
„Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg a
detailně představuje amerického výtvarníka, filmaře a spisovatele Andyho Warhola, jednoho z
nejvlivnějších umělců 20. století.“
Ale kromě Warhola byli k vidění v Zeleném
domečku i další výstavy. Kolektivní výstava spolku Hollar, kterou se „Terasa“ připojila k oslavě stoletého výročí založení Hollaru.
Návštěvníci mohli obdivovat grafiky např. Karla
Demela, Jiřího Slívy nebo Pavla Piekara. A
v druhé polovině prázdnin se v Polici nad Metují
prezentoval jeden z nejuznávanějších výtvarníků
současnosti, Igor Korpaczewski. Díky výstavě
nazvané „KW: Odrazy“ nabídl Zelený domeček pohled na tvorbu malíře, který jako odborný
asistent v ateliéru Jiřího Sopka na Akademii výtvarných umění ovlivnil tvorbu minimálně jedné
generace malířů. Komplet výtvarných výstav dokončila slovenská malířka Michaela BodnárováHolotová. Autorka vystavovala v minulém roce
např. na Salónu v Paříži a letos třeba v maďarské
Budapešti. Její velkoformátové obrazy ukázaly
svět tak trochu jinak, něž jak ho vídáme v jeho
každodennosti. Ale o tom je tvorba malířů, kteří
se dívají jinak a podávají o svém pohledu svědectví v podobě barev a emocí.
Výstava Michaely Bodnárové-Holotové byla
první zahraniční výstavou v Zeleném domečku
za přítomnosti autora. I přesto, že maliarka, díky
dopravní situaci ve Svitavách a v Náchodě, přijela na vernisáž zhruba s tři čtvrtě hodinovým
zpožděním…
Druhým vrcholem Nové Terasy byla přednáška pana profesora Jana Pirka v názvem
„Experimenty lékařů na sobě“. Pan Pirk se během přednášky představil jako vzdělaný a velice
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vtipný člověk. Dokonce návštěvníkům poodhalil
i zákulisí kardiochirurgie. Jeden z nejznámějších
českých lékařů, který od roku 1991 provedl 286
transplantací srdce, v nabitém sále Pellyho domů
mluvil o svých „srdečních záležitostech“: kardiochirurgii, běhu, cestování, víně…
„Terasa“ bez koncertu by byla jako velbloud
bez hrbů. V půlce prázdnin zahrál a zazpíval pro
Polici Petr Linhart. Pražský písničkář, který byl
2x nominován na cenu Anděl v kategorii folk &
country, přivezl nejen dobré počasí a pohodovou náladu, ale i písničku inspirovanou osudy
Kristiny Ringlové ze Suchého Dolu. Ta měla
před 125 lety první Mariánské zjevení v Šolcově
lese… Ale tvorba Petra Linharta není jen o jedné
jediné písni. Ukázal, že je přemýšlivým autorem,
který ví, „co chce říct“.
Nová Terasa 2017 skončila. Akce navštívilo dohromady 1.178 lidí. Nejen z Police, nejen
z ČR. Všem, kteří přišli, děkujeme. A na ty, kteří

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 9. 9.
2017 se u Honského
rybníka
konalo
Setkání přátel a obyvatel Pěkova a Honů,
které bylo vyvrcholením práce mnoha
obyvatel a přátel
těchto obcí. Součástí
tohoto veselí bylo
odhalení
pomníku
generálu Laudonovi
u příležitosti třístého
výročí narození tohoto významného vojevůdce.
Poděkování za vybudování tohoto pomníku
a příjemný průběh této akce patří všem, kteří přispěli svou prací a podporou - obyvatelům obcí,
starostce města paní Idě Jenkové a Městu Police

si v letošním roce cestu na „Terasu“ nenašli, se
těšíme třeba za rok.
Novou Terasu podpořili: Město Police nad
Metují, Muzeum papírových modelů, ZUŠ Police
nad Metují, Květinářství U Petry, Martin Cibulka
– Kapitol a. s., Planeta ryb, SDH Velká Ledhuje,
Zelenina Suchomel, Vinotéka Sodomková,
Karel a Jana Křepelkovi – restaurace Sokolovna,
Pizzeria Janeba, SČUG Hollar. Mediálním partnerem bylo Naše Broumovsko.
Patronkou Nové Terasy byla starostka Police
nad Metují, paní Ida Jenková.
Patronem spolku Apeiron je filosof Radim
Kočandrle.
Letošní „Terasu“ si můžete připomenout
na www.spolekapeiron.cz nebo na facebooku:
www.facebook.com/apeironzs. Tam najdete i videa z vernisáže Andy Warhola a z koncertu Petra
Linharta.

Apeiron s. z.

nad Metují, Ostrostřelecké gardě polické, všem
přátelům, kteří přispěli materiálně a dokonce i
finančně a hlavně všem, kteří tak ochotně a příjemně pohostili a pobavili ostatní spoluobčany,
kteří přišli na samotné setkání. Zvláštní poděkování patří paní Zuzaně Urbanové, výtvarnici
z Pěkova, která je autorkou pamětní desky na
pomníku.
Poděkování patří samozřejmě úplně všem
jmenovitě, takže připravíme výstavku fotografií
z průběhu prací na pomníku, ale i na Stezce smíření před rokem. Filmový dokument z průběhu
oslav promítneme tradičně při příležitosti první
adventní neděle a rozsvícení vánočního stromečku v Pěkově, kdy si jistě rádi zavzpomínáme na
tyto jedny z posledních teplých dnů tohoto roku.
Za Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů

Ivan Konečný
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Muzeum města Police nad Metují v říjnu 2017
Tradiční den otevřených
dveří 28. 10. 2017

Regionální muzeum v Náchodě zve návštěvníky u příležitosti státního svátku 28.
října tradiční den otevřených dveří do Muzea
města Police nad Metují. Od 9,00 do 16,30
hod. bude možno navštívit stálou expozici
muzea v benediktinském klášteře, výstavu
Generál Laudon jede skrz vesnici, starou školu Dřevěnku s malou expozicí o dějinách staré
školy, a také nově otevřenou expozici Vaňkova
muzea zimních sportů. Vstup do všech částí
expozice a na všechny výstavy zdarma.

Výstava Generál Laudon
jede skrz vesnici

Během dne otevřených dveří muzea 28.
10. 2017 lze naposledy v Laudonově sále
v Muzeu města Police nad Metují v prvním
patře benediktinského kláštera shlédnout výstavu nazvanou Generál Laudon jede skrz
vesnici. Výstavy přibližuje u příležitosti třísetletého výročí narození tohoto významného
vojevůdce, nejen jeho osudy, ale i jeho vztah
k Polici nad Metují. Zmíněna je obrana Policka
v letech 1758-1763 (Laudonovy valy) i pobyt
Laudona v polickém klášteře (Laudonův sál).
Výstavu doplňují barevná vyobrazení dobových vojáků, texty i muzejní exponáty. Zmínit
lze obraz Laudona jako polního maršálka ze
sbírek polického muzea, či ukázky zbraní a
výstroje z období sedmileté války. Dobovou
atmosféru přibližuje také figurína příslušníka
pověstných pandurských hraničářských sborů.

Expozici připravilo Regionálním muzeem v Náchodě ve spolupráci s Borským
klubem lyžařů v Machově. Jádro expozice
tvoří soukromá sbírka zesnulého pedagoga,
řezbáře a sběratele Mgr. Jindřicha Vaňka z
Hronova (*1937 +2011). Návštěvníci tak dostanou možnost po šesti letech opět shlédnout
Vaňkovo soukromé Muzeum zimních sportů
Emericha Ratha, které bývalo vystaveno v
jeho domě v Hronově.
Původní Vaňkova sbírka je nově doplněna
o textové a obrazové panely, které přibližují
historii lyžování a skoků na lyžích v Machově,
Hronově a Polici nad Metují. Připomenuty
jsou i významné osobnosti z tohoto regionu,
například broumovský rodák Emerich Rath
(*1883 +1962), všestranný sportovec, účastník dvou olympiád, vegetarián, antifašista a
tremp, či polický rodák Jiří Beran (*1952),
československý reprezentant v běhu na lyžích,
účastník dvou zimních olympijských her, pětinásobný vítěz běhu „Jizerská padesátka“,a
držitel ceny Fair-play. Expozice seznámí návštěvníky také se slavnou a dlouho tradici
výroby bruslí v Polici nad Metují. Vedle toho
je připomenuta také výroba lyží a hokejek v
regionu (např. tzv. Oldřichovky a Foglarky).
Expozici dále doplňují historické pracovní
sáně, sportovní i dětské sáňky, skiboby, historické lyžařské boty a běžecké vosky.
Vaňkovo muzeu zimních sportů bude přístupné v rámci prohlídky Muzea města Police

nad Metují v prvním patře benediktinského
kláštera. Muzeum je otevřeno od května od
září a o státním svátku 28. října. Mimo sezonu
lze muzeum navštívit po předchozí dohodě na
objednání. Prohlídku lze dojednat na adrese
police@muzeumnachod.cz, popřípadě na telefonním čísle 604 87 56 85.
Mgr. Jan Tůma

Přednáška a povídání

Léčebná moc potravin
každodenního života
Lektor: světoznámý zastánce makrobiotiky Bob

Carr

Pojďte si poslechnout přednášku z cyklu o přirozené stravě. V dnešní době zná
každý negativní účinky cukru, tuků, nadměrné konzumace masa, potravin z bílé
mouky a syntetických aditiv. Jen pár lidí ale ví o léčebných vlastnostech mrkve,
cibule, pšenice, ječmenu, luštěnin ... a to jmenuji jen malou část potravin. Mnoho
lidí také studuje léčebné vlastnosti bylin a divoce rostoucích rostlin, ale už se
nezajímají o to, co si dávají do úst v každý den. Přijďte na přednášku a budete
překvapeni, jak si můžete vybudovat lepší zdraví pomocí obyčejných potravin.

Vaňkovo muzeum zimních
sportů

Dne 28. 10. 2017 ve 14,00 hodin bude
v prostorách Muzea města Police nad Metují
v benediktinském klášteře slavnostně otevřena nová muzejní expozice Vaňkova muzea
zimních sportů. Expozice bude přístupná již
před vernisáží, po celý den otevřených dveří
od 9,00 - do 16,30 hod.
Polický měsíčník - říjen 2017

Kdy:

25.října 2017 od 17hodin

Kde:

BB kavárna, Police nad Metují, u muzea Papírových modelů

Cena:

Vstupné dobrovolné

Jazyk:

Velmi srozumitelná angličtina + překlad z/do češtiny

Pro koho:

Povídání pro všechny, kteří chtějí, aby jejich tělo šlapalo co nejlépe

Informace: Katka Marešová katka.rieger@seznam.cz,
Lada Horáková zdravavyziva@lekarnakuklik.cz

Bob Carr

– původem Američan, který se od svých 24 let zabývá
přirozenou stravou. Přes počáteční kritický a vzdorný pohled ji nakonec s
nadšením přijal a začal pociťovat její blahodárné účinky. Zjistil, že je to dobrá
cesta pro celé lidstvo.
Tento charismatický člověk již spoustu let působí jako makrobiotický
konzultant, shiatsu masér a lektor. Dlouho žil v rodném Ohio, USA;
v Japonsku, v Německu, a nyní zakotvil v Čechách, v našem regionu, v
Horních Teplicích. (více na: www.wonder-full-life.cz)
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POLICE SYMPHONY ORCHESTRA ZE SKAL DO SPORTOVNÍ HALY

Páteční podvečer. Prázdná louka. Skály.
Chladno. Pomalu nastupující západ slunce,
s nímž se na trávě spolu s prvními kapkami
rosy objevují hloučky posluchačů... „Když i
skály naslouchají...“, tak znělo hlavní motto
onoho večera 8. září. A skutečně, skály naslouchaly, ani nedutaly. Havraním městem v
Adršpašských skalách se totiž rozezněly tóny
Police Symphony Orchestra a hlasy Kühnova
smíšeného sboru s dalšími sólisty – to vše
za doprovodu přednesu herce Jana Sklenáře.
Znovu se ukázalo, že PSO dělá věci po svém.
Srdcem. S poselstvím. Svědky benefice se
letos staly přes 3 tisíce lidí, kteří svými pří-

Nová sezóna začala a my chystáme další koncerty, protože PSO přece nikdy nespí!
Díky Vašim finančním příspěvkům jsme se
konečně postavili na vlastní nohy a rádi Vám
vše předvedeme. „První koncert s novými
nástroji“ bude pro Vás i pro nás oslavou a
ukázkou výsledků loňské kampaně na portálu
hithit.cz. Uskuteční se 21. října v Náchodě v
hale na Hamrech, ul. Pražská 696 od 19 hodin. Vystoupíme za doprovodu sboru Canto
ze ZUŠ Náchod, a k tomu všemu zazpívá i
Ondřej Ruml.
Chceme Vám dopřát prvotřídní péči, a tak
si vstupenky s místenkou, řadu a sedadlo

můžete vybrat, rezervovat i zakoupit buď v
informačních centrech nebo na webu www.
kupvstupenku.cz, kde koncert najdete pod
názvem “PSO s novými nástroji”. Vstupenka
na ta nejlepší místa stojí 360 Kč, a pokud s
námi raději z povzdálí tančíte, postačí Vám
200 Kč. Pro aktuální informace sledujte náš
facebook, web a instagram. Doporučujeme
také náš YouTube kanál, který má čerstvě přes
milion zhlédnutí - najdete zde většinu skladeb
v koncertním podání.
Těšíme se na vás a hudbě zdar!

Vaše PSO

spěvky znovu pomohli dobré věci. Celý výtěžek z dobrovolného vstupného činí 166 101
Kč a poputuje Nadačnímu fondu Hospital
Broumov, konkrétně na koupi rehabilitačního
přístroje motodlaha. Za všechny příspěvky
upřímně děkujeme!

Jako za párek v rohlíku…

Dovolte mi malé zamyšlení, nad nedávno
uskutečněným benefičním koncertem Police
Symphony Orchestra a jejich hostů, který se
konal pod širým nebem, po setmění, dne 8. 9.
2017, tentokrát v jedinečné přírodní scenérii
Adršpašských skal. Námět, nazvučení, ideální
počasí, skalní kulisa, zajištění parkování, svozu i odvozu, toalet a k tomu dokonalé umění
PSO a jejich hostů prostě vyšlo od A až do
Z, ne vlastně až do Ž. A kdo tam byl, tak mi
určitě dá za pravdu. Úžasnost a jedinečnost
koncertu vlastně započala již netradičním nástupem umělců přes nekonečné řady sedících
i stojících posluchačů. I výběr hudebních děl
a slovní doprovod, mně mnohdy přivodil husí
kůži … Kromě mnoha nádherných melodií,
hodících se do tohoto přírodního divadla, zde
zazněly i dechberoucí texty známých skladeb
o vodě, o přírodě, o nás lidstvu. Hlavní představitel pak také při nádherném podbarvení
hudbou pronesl mnoho poučného o vztahu
nás lidí k přírodě, o její moci, její ochraně a o
vztazích mezi námi lidmi vůbec. „ Příroda nás
nepotřebuje, ale my potřebujeme ji.“ A právě
v tuto chvíli se na obloze v šeru soumraku objevily nádherné pruhované cirocumuly, které
dechberoucí atmosféru koncertu povznesly
až k mystickému zážitku s již zmíněnou husí
kůží. A právě tu tajuplnou atmosféru koncertu s duchovním podtextem, pod nasvícenými
skalními masivy, umocnilo i to, že nebyl rušen
průvodním slovem a tak nějak plynul sám od
sebe, až i skály naslouchaly...
Tak to by byla ta pozitivní stránka. Ale, že
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nám posluchačům, nestál tento vrcholný umělecký zážitek, ani za cenu průměrného lístku
do kina, to je k pláči. Ne, vlastně ne k pláči, je
to obrovská ostuda nás diváků, kteří jsme tam
přijeli cca 1000 automobily, protože parkoviště s kapacitou 800 míst nestačilo. Střízlivým
odhadem nás tam bylo 3-4 tisíce. Úžasná účast
pořadatele určitě potěšila a vzala jim dech, ale
asi pouze do okamžiku, kdy se sečetly naše
dobrovolné příspěvky v Eurech, Zlotých a
naší koruně. Přepočteno, sečteno, necelých
123.000,- Kč!!! Ostuda, ostuda, ostuda!!!
Průměrný lístek do kina stojí asi 150,- Kč a to
nemluvím o divadle, muzikálech, kde se cena
mnohdy vyšplhá nad 500,- Kč… A my jsme
jim za tu neopakovatelnou, mysteriózní a dokonalou nádheru s bonusem poučení, podanou
dokonalým uměním PSO, Kühnova pěveckého sboru a dalších hostů, zaplatili v průměru
pouze 30-40,- Kč na osobu. Je to hanba, obrovská hanba!!! Chápu, že někteří jsou na tom
opravdu ekonomicky špatně, přesto věřím, že
mnozí z nich do té pokladničky třeba i těch
50,- Kč dalo. Ale co ta většina lidí, když ekonomika roste, všichni, kdo chtějí pracovat práci mají, životní úroveň stoupá a přijeli jsme
tam cca 1000 slušnými automobily a projeli
jsme pohonných hmot minimálně za 100.000,Kč??? Kde je ta cena alespoň za průměrný
lístek do kina, přestože se jednalo o mnohem
hodnotnější kulturní zážitek, na živo, pod širým nebem, než je film z filmového plátna???
A už vůbec nemluvím o benefici. My
jsme přišli za uměním, za kterým byla spousta

práce, organizačních starostí, tréningů, zkoušek. Prostě spousta času mnoha lidí, kteří se s
námi chtěli s radostí podělit o to krásno, které
pro nás připravili a my jsme je za to co nám
předvedli, měli zaplatit. A to mělo být vzhledem k tomu, co předvedli zaplaceno nadprůměrně a ne cenou PÁRKU V ROHLÍKU!!!
Možná je ale koncert svým poselstvím k zamyšlení se i samy nad sebou, vedl některé z
nás k přehodnocení a k nápravě a přeci jenom
se ještě při odchodu, po ukončení, někteří
rozhodli přispět, ještě nějakou tou částkou…
A tak ve finále celková částka dosáhla skoro
170.000,- Kč. Malinko to vylepšilo první dojem, ale přesto se stále za nás posluchače a
diváky stydím. Nezasloužíme se rozmazlovat
jejich uměním a přitom neumět samy od sebe,
alespoň přibližně ohodnotit jejich práci.
Z tohoto místa prosím PSO, aby již nikdy
nečinilo žádné koncerty pouze s dobrovolným
příspěvkem. Mnoho z nás, hlavně těch, kteří
dělali, že pokladničku nevidí, si totiž nezaslouží uslyšet jediný blahodárný tón. Přál bych si,
abyste stanovili odpovídající vstupné, alespoň
jako je cena průměrného lístku do kina a po té
byste mohli část výtěžku věnovat na benefici
tomu, komu chcete a je mu to třeba a na benefici by ve finále zbylo víc než 8. září. A kdyby
se v Adršpachu od 3-4 tisíc lidí vybralo tolik,
jako za průměrný lístek do kina, mohli jsme si
opravdu a od srdce z radosti zatleskat.
Tak snad příště...
S úctou k PSO a jejim hostům
Miroslav Kulich
Polický měsíčník - říjen 2017

P O H L E DY D O H I S TO R I E

KALENDÁRIUM
Výročí narození a úmrtí slavných českých spisovatelů v říjnu

3.října 1901
se narodil na chudém
brněnském
předměstí
jako
syn
levicového
textilního
dělníka
František
Halas, český básník. Dětství prožil
v bídě a otřesech
1. světové války
na Českomoravské
vrchovině. Vyučil
se
knihkupcem
a pracoval i jako
redaktor v brněnských novinách, později získal
místo v pražském nakladatelství Orbis. První
sbírky jsou ovlivněny proletářskou poezií - sbírka Sépie, ale již v dalších sbírkách střídá další
umělecké směry, z nichž nejvýraznější je poetismus. Jsou laděny značně pesimisticky a depresivně - Kohout plaší smrt, Hořec. Ve sbírce
Staré ženy ukazuje naprosto realisticky stárnoucí ženy ke konci života a poukazuje na to, jak bolestivé je stárnutí. Na ohrožení republiky reaguje
sbírkami Dokořán, Naše paní Božena Němcová,
Torzo naděje - zachycuje Mnichovské události a
mobilizaci. Ve sbírce Já se tam vrátím bilancuje svůj život, vzpomíná na mládí a rodný kraj.
Zemřel 27. října 1949 na selhání srdce (ve věku
48 let) a byl pohřben v rodném kraji, v Kunštátě.
8.října 1874
Zemřel v Praze
v necelých čtyřiceti letech na
zánět pohrudnice
Vítězslav Hálek,
básník, spisovatel,
dramatik, novinář
a žurnalista, představitel májovců.
Narodil se 5. dubna
1835 v Dolínku na
Mělnicku. Studoval

na Akademickém gymnáziu v Praze, jehož ředitelem byl V. K. Klicpera. Po nedokončeném
studiu filozofie se zcela věnoval literatuře a novinářství. Stejně jako Neruda byl i Hálek členem
redakce Národních listů. Hálkovou prvotinou
se stala balada Nekřtěná dušička. Ve sbírkách
Večerní písně, V přírodě, v povídkách Na statku
a v chaloupce, Pod pustým kopcem je zobrazen
ideál lidského života v sepětí s přírodou. Hálek je
také autorem balad a romancí, které shromáždil
v díle Balady. Posmrtně vyšla sbírka drobných
epik s názvem Pohádky z naší vesnice. Hálek
napsal také řadu povídek z vesnického prostředí (např. Muzikantská Liduška). Úspěšná byla
Hálkova dramata s historickou tematikou (Král
Vukašín, Záviš z Falkenštejna, apod.).

27.října 1845 se
narodil ve Zbirohu
jako syn zednického
mistra Josef Václav
Sládek, spisovatel,
básník, novinář a překladatel. Úspěšně složil maturitní zkoušku
na
Akademickém
gymnáziu v Praze.
Po studiu přírodních
věd a matematiky
odjel na dva roky do Spojených států. Zde poznal vládnoucí poměry, špatné i dobré stránky
kapitalismu. Viděl také nelehkou situaci amerických Indiánů. Po návratu do vlasti získal práci
redaktora v Národních listech a poté profesora na
obchodní akademii a lektora angličtiny na filosofické fakultě. V letech 1877 – 1898 redigoval
časopis Lumír. Své básně a články uveřejňoval
i v mnoha dalších časopisech. V prvních dvou
sbírkách Básně a Jiskry na moři je patrný smutek
ze smrti manželky. Další sbírky jsou již optimističtější – Světlou stopou, Na prahu ráje, Ze života
a Sluncem a stínem. V těchto sbírkách se objevuje optimistický pohled na život. Vztah k rodné zemi, venkovskému sedlákovi a jeho práci
Sládek vyjádřil ve své lyrické sbírce Selské písně

a české znělky. Objevují se zde náboženské úvahy, sociální poezie a balady. Známá je Sládkova
tvorba pro děti, jsou to básnické sbírky Zlatý
máj, Skřivánčí písně a Zvony a Zvonky. Velmi
významná je i Sládkova překladatelská činnost,
překládal hlavně anglické a americké autory.
Sládek zemřel 28. června 1912 (ve věku 66 let)
po dlouhé nemoci ve Zbirohu.
31. října 1821
se narodil v Borové
u Přibyslavi jako
syn drobného kupce Karel Havlíček
Borovský,
básník,
novinář, ekonom a
klasik české politické satiry, politik.
V Německém (dnes
Havlíčkově Brodě)
vystudoval gymnázium. Po skončení studia filozofie se pokusil
studovat teologii, ale po roce byl ze semináře
pro své názory vyloučen. Stal se vychovatelem
v Moskvě. Nejdříve byl plný víry ve všechno
ruské, brzy však poznal neblahou realitu carského Ruska. Po návratu z Ruska vychází jeho
první tištěné dílo v příloze Pražských novin –
Obrazy z Rus. V Praze byl politicky velmi činný, stal se členem Národního výboru, účastnil se
Slovanského sjezdu a dokonce stál dvakrát pro
své vyhraněné názory před soudem – pokaždé
byl však osvobozen. Podrobil kritice vlastenčení
v Tylově díle a vyjádřil generační realismus nového národního hnutí. Byl redaktorem Národních
novin a jeho satirické epigramy se těšily veliké
oblibě. V roce 1850 byly noviny zastaveny a
v roce 1851 byl Havlíček internován v tyrolském
Brixenu. Tam vznikly knihy představující vrchol jeho tvorby: Tyrolské elegie, Křest svatého
Vladimíra a Král Lávra. Pro nemoc zanedlouho
po návratu Havlíček zemřel (29. července 1856
ve věku 34 let).
Připravil František Janeček

Z kroniky obce Hlavňova za rok 1977 – stalo se před 40 roky
Činnost společenských organizací

Požárníci: Činnost této složky se neustále udržuje na úrovni. Mimo vlastní činnost
se podílejí na akci “Z“ – 422 hod., pomáhají
v zemědělství – 140 hod., sbírali šrot. 3 členové darovali zdarma krev. Mají velkou zásluhu
na pořádání tradičního letního karnevalu na
Hvězdě. Předsedou zvolen Jelínek František,
jednatelem Osoba Augustin.
Sokol: Pracuje pod vedením obětavého L.
Rottra, je zapojena celá rodina. Cvičí dětí, jezdí na letní stanový tábor. Členové se starají o
provoz jediného lyžařského vleku na Policku
a pomáhali při výstavbě hřiště u klubovny.
Cvičí 12 dětí.
Český červený kříž: Podíleli se na první
pomoci u 38 občanů, na různých brigádách
odpracovali 112 hodin. J. Weisser obdržel za
10 čestných odběrů krve Jánského plaketu.
Polický měsíčník - říjen 2017

Podíleli se na zajišťování letního karnevalu.
Předsedkyní D. Pfeiferová
Škola, školka:
Do školy dojíždí z Hlavňova 12 dětí.
Kultura v obci:
22. ledna – Ples požárníků v příjemném
prostředí restaurace „U Provazníků“
23.ledna – Dětský karneval
Pohostinství Jednoty: Malá hospůdka, na
kterou ve svých pamětech vzpomíná i spisovatel A. Jirásek, láká turisty svým pěkným prostředím k posezení. V zimě se zase na sále pořádají bály, takové pravé, vesnické. Často na
ně vzpomínají lidé z blízkého okolí. Vedoucí
Květa Provazníková se stará o čistotu a vzornou obsluhu.

Pohyb obyvatel

Počet obyvatel: 190, z toho 62 důchodců.

Narozené děti: 1 chlapec (Vacek Michal – čp.
35), 1 dívka (Pinkavová Hana - čp.31)
Úmrtí:
Nentvich Josef (čp. 22) – zemřel náhle
v mladém věku 14 let na prahu života. Při
závodech na kole pocítil náhlou nevolnost,
než mu mohla být poskytnuta lékařská péče,
zemřel.
Flechtnerová Helena
Životní jubilea:
70 let: Hrubá Anežka (čp. 14), Rotterová
Marie (čp. 91), Obršálová Marie (Domov
důchodců Stárkov), Berka Václav (čp. 62),
Soumarová Anna (čp. 85), Gábrtová Marie
(čp. 58), Kubeček Václav (čp. 33), Benešová
Helena (čp. 103)
55 let: Janeček František (čp. 2), Zinke
František (čp. 57)
Vybral František Janeček
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PAMÁTNÁ MÍSTA A UDÁLOSTI NA POLICKU

Stará polická škola „Dřevěnka“

Před sto šedesáti lety se přestalo učit
ve staré polické roubené škole čp. 15, kterou většina obyvatel města zná pod názvem
„Dřevěnka“. Důvodů k opuštění této školní
budovy v roce 1857 bylo několik. Nejčastěji
je uváděno podezření, že se prohýbají stropní
trámy, či dokonce strach z toho, že by se tehdy
sedmdesát dva let stará školní budova mohla
zřítit. Tyto obavy se naštěstí nenaplnily, a tak
ještě dnes můžeme v Hvězdecké ulici obdivovat jeden z nejvýznamnějších dokladů barokní
roubené architektury na Policku. Nikoho tedy
patrně nepřekvapí, že unikátní stavba byla již
v roce 1958 zapsána jako kulturní památka
s katalogovým číslem 27603/6-1846.
Přesunutím školní výuky z budovy čp. 15
do bývalého hostince Antonína Lazara čp. 107
naproti kostelu (dnes ZUŠ na Komenského náměstí) byla přerušena více jak třísetletá tradice. Po celou tuto dobu totiž školní budovy stávaly mezi náměstím a hřbitovem v Hvězdecké
ulici, která se však tehdy nazývala Umrlčí
ulička, či také Kamenice. A školních budov
se zde vystřídalo dokonce několik. Památkou
na školní minulost této uličky je i klenutý průchod z náměstí. V roce 1610 si totiž purkmistr
při prodeji Tanhauského domu čp. 18 na náměstí vymínil, že musí být zachován průchod
ke škole a „beze všech překážek na budoucí
časy užívat se má“.
První písemná zmínka o škole v Polici nad
Metují pochází z roku 1560, kdy jsou v městských účtech zaznamenány náklady na opravu
a mytí školy. Škola se tehdy patrně nacházela
v tzv. „Šlechtovském domě“ poblíž hřbitova,
tedy přibližně někde v místě domu čp. 13.
V roce 1563 zakoupila polická obec od Jana
Tanhouského, majitele domu na náměstí, část
jeho pozemku za domem i s kusem zahrady pro
stavbu nové školní budovy. Kde přesně byla
nová budova školy postavena, dnes s jistotou
nelze určit. Nejspíš stávala někde v prostoru
dnešních budov čp. 15 a 16, tedy více méně
na stejném místě, kde stojí „Dřevěnka“. Tato
nová škola byla již dvoutřídní a její správce,
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„rektor“, dostával za výuku, řízení chrámové
hudby a opatrování městských hodin 2 kopy
míšeňských grošů. V klášteře nadto dostával
stravu čili „stůl“, měl také příjmy z pohřbů a v
městečku a na vesnicích mohl vybírat koledu.
Vedle rektora tu býval i druhý učitel – „kantor“, jemuž obec platila 1 kopu míšeňských.
Učitele dosazoval farář nebo sám probošt,
který byl zároveň školním patronem. Z městských účtů se dozvídáme i jména některých
učitelů. V roce 1572 je uváděn rektor Martinec
z Nového Města Hradiště nad Metují, roku
1590 Jiří Forberk a roku 1612 Jiří Sýkora.
Roku 1682 byla v místě dnešního
čp. 13 postavena nová budova městské školy.
Ta však již v roce 1700 vyhořela při velkém
požáru města. Na jejím místě pak byla v roce
1701 postavena nová školní budova. Je to první škola, jejíž podobu již známe i z vyobrazení.
Jednalo se o přízemní roubenou chalupu s do
strany přistavěnou roubenou světničkou, sedlovou střechou a štítem vyzdobeným záklopovým prknem s latinským nápisem: „Po skončené válce [turecké] nastává mír, Karel [otec
Marie Terezie, či Karel Lotrinský] ve vlasti
všude ať žije!“. V roce 1750 jsou jako kantoři v této škole uváděni Jiří Vacek a Václav
Mrnka, v roce 1762 se uvádějí Václav Mrnka
a Václav Toman. Později vyučoval syn předešlého Václava Mrnky, zvaný „Schulmeistrův
Wenzl“. Ve škole se učilo až do roku 1785, kdy
byla výuka přenesena do nové školní budovy
postavené v sousedství. Stará školní budova
přežila jako soukromý dům až do roku 1888,
kdy byla zbořena. Na jejím půdoryse pak
Lambert Mrnka, potomek městských učitelů,
postavil nový dům čp. 13.
Za vznik dodnes stojící školní budovy čp.
15 vděčíme reformě školství, k jejíž realizaci
Marie Terezie povolala do Rakouska významného reformátora pruského školství, pedagoga
a opata Johana Ignáce Felbigera. Jejím výsledkem byl „Všeobecný školní řád“ vydaný
6. prosince 1774. Jeho implementace v Polici
nad Metují se však protáhla až do roku 1785,
kdy byla konečně postavena nová moderní
školní budova. Nová škola byla slavnostně
vysvěcena dne 3. listopadu 1785 polickým farářem P. Martinem Jesenským, a tento den do
ní byla také uvedena mládež.
Ač byla budova nové školy celodřevěná
(roubená), přesto se jednalo o relativně moderní stavbu, zvláště srovnáme-li ji s původní
přízemní roubenou školou čp. 13, nebo školou postavenou o pouhé čtyři roky později
v nedalekém Bezděkově. Zaprvé se jednalo o
jednoúčelovou školní budovu. Jakkoliv nám
to dnes připadá samozřejmé, tehdy to taková
samozřejmost nebyla. V již zmíněné bezděkovské škole postavené roku 1789 se školní
třída nacházela v prvním patře nad kovárnou!
V Suchém Dole se až do roku 1821 vyučovalo v obecní chalupě čp. 58, jejíž součástí byla
také světnička, která „časem k zaopatření
arestantův se potřebovala“, takže v tom čase
měli suchodolští školu a obecní šatlavu pod

jednou střechou! Dalším moderním prvkem
nové polické školy bylo konstrukční oddělení
obytné části s byty pro učitele od prostor, kde
probíhala výuka. I to nám dnes připadá samozřejmé. Na venkovských školách v okolí to ale
nebylo samozřejmostí mnohdy ani v polovině
19. století.
Jak tedy nová školní budova vypadala?
Jednalo se o patrovou roubenou stavbu s trojdílnou dispozicí a tehdy moderní stupňovitou
mansardovou střechou. V přízemí po stranách
vstupní síně se vcházelo do dvou stejně velkých školních tříd. Školní třídy byly na svou
dobu poměrně vysoké a dobře osvětlené.
Unikátní bylo zvláště velké okno proražené
směrem do dvorku. Původní podobu si dodnes
zachovala pouze jedna školní místnost. Druhá
byla ve 20. století přepažena a doplněna o sociální zařízení. Školní třídy byly vytápěny pomocí pecí, do kterých se přikládalo z průchozí zděné černé kuchyně, která zabírala zadní
část vstupní síně. V patře nové školní budovy
byly umístěny dva byty pro prvního a druhého učitele. Dispozice prvního patra kopírovala
přízemí. Byty se nacházely nad školními třídami, byly však rozděleny roubenou příčkou na
dvě nestejně velké místnosti. Také v prvním
patře se mezi byty nacházela průchozí černá
kuchyně. První patro bylo z počátku přístupné po venkovní pavlači, která se nacházela na
dvorku u zadního průčelí stavby. Teprve později, patrně v době, kdy budova přestala plnit
funkci školy, bylo do vstupní síně dodatečně
vloženo strmé schodiště do prvního patra.
Podle zreformovaného školského zřízení
z roku 1774 byl prvním učitelem v nové škole ustanoven Vincenc Mrnka, druhým učitelem František Hruška, katechetou P. Inocenc
Kliman a školním dozorcem „učený muž“
Václav Švorčík. Učitel Mrnka byl pozoruhodnou osobností. „Byl to muž pilný, vše zastal,
při vší službě ještě mše a jiné kusy hudebí komponíroval, byl učený a v chronografii zběhlý.“ Oba učitelé se svými rodinami obývali
byty v prvním patře školní budovy, zatímco
v přízemí se nacházely dvě školní třídy, tehdy označované jako I. třída (malá škola) a II.
třída (velká škola). Učitel Mrtka se však záhy
dostal do konfliktu s kaplanem a roku 1805
dobrovolně ze školy odešel a stal se městským
úředníkem. Místo prvního (řídícího) učitele
pak zastával v letech 1805-1840 Josef Budina,
původně učitel v Bezděkově, po něm pak němec Benedikt Werner (1840-1855), rodák z
Velké Bukoviny, a jako poslední český vlastenec, hudebník a divadelní ochotník Antonín
Hausmann (1855-1857). Druhé učitelské
místo zastávali po smrti Františka Hrušky v
roce 1803, František Hůlka z Hořiček (18031810), Benedikt Werner z Velké Bukoviny (do
r. 1833), Jan Ulrich z Bohdašína (do r. 1840),
Antonín Hausman (od roku 1825 jako učitelský pomocník, jako druhý učitel do roku
1855) a Václav Reichart (do 1857).
Do školní budovy čp. 15 chodily nejen děti
z Police, ale také z přiškolených vsí Ledhuje,
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Bukovice a Radešova. Ty také finančně přispívali na provoz školy. Tereziánský školní řád z
roku 1773 stanovil povinnou školní docházku
od 6 do 12 let. Po dvanáctém roce vystupovali
žáci ze školy a na vlastní žádost mohli obdržet
vysvědčení o návštěvě školy, „píli a prospěchu v jednotlivých předmětech a z mravního
chování“. Děti od 9 do 12 let však mohly být
na venkově v létě osvobozeny od školní docházky, aby mohly pomáhat rodičům v zemědělství. Žáci od 13 do15 let museli docházet
do dvou nedělních opakovacích hodin, které
nebyly oblíbené ani u žáků, ani u učitelů. Ve
škole se z počátku učilo pouze náboženství
a takzvané trivium – tedy trojice základních
předmětů: čtení, psaní a počítání. Proto se také
škola nazývala triviální. Náboženství vyučoval katecheta, obvykle místní farář. Oba učitelé - řídící učitel i pomocný učitel chodili s
žáky také v neděli na mši do kostela, kde starší
učitel s žáky zpíval a mladší dohlížel na žáky,
zda netropí nezdobu a zpívají. V minulosti totiž neměli žáci školy volné soboty, ani neděle,
tak jako dnes. Dnem volna byl čtvrtek – tzv.
Ferie. Prázdniny trvaly asi pět týdnů a bývaly
rozděleny na dvě části. O žních v srpnu trvaly tři týdny a děti se při nich musely účastnit
žní. Za nejtužší zimy v lednu byly prázdniny
dlouhé obvykle dva týdny. Školní známky
byly pouze čtyři a vysvědčení bylo čtvrtletní.
Vedle známkování byly běžným výchovným
prostředkem i fyzické tresty. Pověstný jimi byl
učitel Benedikt Werner. Kronikář Brandejs o
něm zaznamenal: „Když některý žák neměl
počty dobře na papíře napsané, neb neuměl
zodpovídat, pravil k němu: »Du verfluchte niederträchtiges Luder« [ty zatracený, ničemný
neřáde], já ti dám co proto a naučím tě »rechnungy« dělat, a vyťal políček žákovi a zlobivě
vyřekl: »Lepší je rasem býti nežli učitelem«
a takových podobných pojmenování vpletl
při vyučování velmi mnoho.“ Ve škole vybíral učitel od dětí také školné zvané „sobotáles“ – vybíralo se totiž v sobotu. Od roku1855
vyšlo nové nařízení upravující výši školného:
zámožnější děti měly platit 10 krejcarů, méně
zámožné děti platily 2-4 krejcary a za chudé
děti platila sobotáles obec. Úhrnem měli učitelé obdržet z města 390 zlatých, s přiškolenými
obcemi pak 568 zlatých 18 krejcarů. Platby
sobotáles, jakož i platby z přiškolených obcí
většinou vázly a učitelé se jich museli většinou domáhat. Dožebrávání se sobotáles však
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učitele v očích veřejnosti velmi snižovalo.
Ačkoliv byla budova staré školy čp. 15
v době založení velmi moderní a prostorná,
v polovině 19. století již přestala kapacitně
vyhovovat. V roce 1845 vzrostl počet školou
povinných dětí již na 277, což dává 138 žáků
na jednu školní třídu! Problém byl vyřešen zavedením vyučování na dopolední a odpolední směny, ale i tak zůstalo teoreticky 69 žáků
na školní třídu. Ve skutečnosti však byl počet
žáků ve školních třídách fakticky poloviční. Z
historických pramenů se totiž dozvídáme, že
školní docházka byla velmi nedbalá, a učitelé měli s jejím vymáháním značné problémy.
Zvláště v chudých tkalcovských rodinách
upadla školní docházka dětí zjara a v létě, kdy
děti si musely chodit přivydělávat ráno a večer
zemědělskými pracemi, nebo doma musely
dosoukat dvě přadýnka ráno a dvě štůčky osnovy odpoledne, což zabralo až tři hodiny.
Počet školou povinných dětí, které by teoreticky měly všechny navštěvovat starou polickou školu, neustále rostl. Ve školním roce
1854/55 to mělo být 291 a o rok později již
304 žáků. Z tohoto důvodu byla zřízena další
školní třída - elementárka, která se nacházela
v budově před klášterem. Nebylo to ale ideální
řešení. Proto v již v roce 1856 nařídil přednosta městského úřadu postarat se o novou školní
budovu. K tomu účelu byla za roční pronájem 150 zlatých pronajata budova hostince
Antonína Lazara čp. 107 naproti kostelu (dnes
Komenského náměstí). Dalším důvodem bylo
podezření, že se ve staré škole prohýbají trámy
podlah. Toto podezření bylo vyvoláno spíš dobovou hysterií, která vypukla po zřícení jedné
dřevěné školy v Rakousku, nežli skutečným
technickým stavem školy. Z dobových zpráv
například víme, že v hronovské škole ve stejné
době nacvičoval řídící učitel Vendelín Ságner
s žáky schovávání pod školní lavice, pro případ, že by se začal hroutit strop.
Výuka v nových pronajatých prostorách
byla zahájena 29. dubna 1857. Když pak
v průběhu roku 1957 upadl Antonín Lazar do
dluhů, dostal se jeho dům čp. 107 do soudní
dražby. Protože budova stála na výhodném
místě nedaleko kostela, měla vhodné místnosti
pro tři třídy a pro byty učitelů a dala se v případě potřeby dále stavebně rozšířit, využil opat
Jan N. Rotter jakožto patron školy této příležitosti a zúčastnil se dražby. Dne 29. července
1857 pak za 7.230 zlatých konvenční měny
budovu hostince pro
novou školu skutečně
získal. Budova byla
zrenovována a již 17.
září 1857 opatřena
opatským znakem nad
dveřmi. Na vysvěcení
si však nová školní
budova musela počkat
až do 7. června 1858.
Počínaje dubnem
1857 přestala stará
roubená škola čp.
15 sloužit výuce, a o
něco později i k bydlení učitelů. Uvolněné
prostory staré školy
byly ale záhy využity

k jiným účelům. Již v letech 1858 – 1859 zde
byly uloženy rozložené kostelní varhany, a to
během rekonstrukce prováděné varhaníkem
Josefem Šifnerem z Prahy a jeho pomocníky Františkem Weishem a Josefem Meierem.
Poté byla budova bývalé školy v roce 1861
předána za 694 zl. přiškoleným obcím, až ji
nakonec roku 1862 za 740 zlatých koupil
truhlář Lambert Mrnka, vnuk prvního učitele této školy. Budova staré školy pak byla již
využívána pouze jako truhlářská dílna a obytný dům. Podle soupisu obyvatel z roku 1879
v budově staré školy čp. 15 žily čtyři rodiny
- celkem 15 obyvatel. Majitel domu Lambert
Mrnka, truhlář (6). Nájemníci: Ignác Fleišer,
úřední sluha (4); Karel Fendrich, obuvník
(3); František Knittl, flašinetář (2). Lambert
Mrnka zde provozoval prosperující truhlářství
a v pozdějších letech „zhotovil tu větší množství tkalcovských ručních stavů ku tkaní a pracování ručního hedbávného tkalcovství dosti
vzorkového pěkného díla.“. Mrnkovi ostatně
patřila i sousední budova bývalé školy z roku
1701, ve které měl sklad rakví. A tak nastala
zajímavá situace, až do roku 1888 zde vedle
sebe stály dvě budovy bývalých škol, které
potažmo patřily jednomu majiteli – stará škola
z roku 1701(čp. 13) a stará škola z roku 1758
(čp. 15).
V roce 1957 byla budova staré školy čp.
15 převzata do majetku MNV. Na zasedání
rady MNV dne 4. července bylo „konstatováno, že KNV, odbor pro školství a kulturu navrhuje, aby dům čp. 15, který bude převzat do
vlastnictví MNV, byl využit pro muzejní účely. Usneseno instalovati zde v budoucnu tkalcovské zařízení z dob počátků plátenictví na
Policku.“ Tento nápad byl ale realizován až po
více jak čtyřiceti letech, v roce 1999, kdy byla
stará škola otevřena jako součást Okresního
muzea. V roce 1958 byla budova alespoň zapsána jako kulturní památka, načež byla v září
roku 1959 opatřena novou střechou. Namísto
dehtované lepenky obdržela původní šindelovou krytinu. Roubená budova byla v té době
dosud trvale obydlena nájemníky (!), i když
byla ve značně zchátralém stavu. V roce 1964
byl proto nákladem Památkové péče zaměstnanci místní Domovní správy opraven vnější plášť budovy. Téma staré školy, vlastněné
tehdy Bytovým podnikem, se dostalo také
na program jednání o stavu památek v Polici
nad Metují, které proběhlo v září 1977. Škola
poté procházela různými opravami. V červenci roku 1984 bylo dokončeno pokrytí střechy
novým šindelem. Rozsáhlé opravy a úpravy
budovy proběhly zvláště v letech 1996-1998,
kdy byly dokončeny také vnitřní úpravy prostoru do dnešní podoby (výměna podlah, akumulační kamna).
V současné době je možné v budově staré školy navštívit expozici se dvěma školními
třídami, malou výstavu k dějinám staré školy
a v patře také ukázku bytu z počátku 20. století. Expozici vytvořilo Regionální muzeum
v Náchodě ve spolupráci s Cechem panen rukodělných. Stará škola také slouží jako místo
pro pořádání kulturních akcí, především dnů
řemesel.
Jan Tůma
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O ševcovském tovaryši

Ještě křížek u hrobu babičky a dědy na
polickém hřbitově a už se těšíme, že budeme
za hodinu na chalupě. Do Ruprechtic je to
sice jen čtvrt hodiny, ale neumíme si se ženou
představit, že bychom se po cestě nezastavili
za Pěkovem v restauraci U Generála Laudona.
Cítíme oba svatou povinnost vzdát hold
místům, která byla svědkem rodícího se
pokračování jednoho starodávného polického
rodu. V příjemně zařízeném lokále pozdravíme
několik hostů, které přilákala tabule před
vchodem, slibující kachnu s knedlíkem.
„Dobrý den, přejete si obědvat?“ „Ne, děkuji,“
odpovím mladé servírce a objednávám jako
při každém našem zastavení u Laudona dvě
vídeňské kávy. Jednou snad té dívence při
některé naší další návštěvě povím osudový
příběh, který se v tomto hostinci odehrál před
109 ti lety.
***
„Antoníne, zejtra v sobotu se seberete,
hodíte si přes ramena štyry páry holínek a
pudete je prodat do Police. Koná se tam na
náměstí jako každý rok starodávná pouť. A né
abyste se s nima vracel, můžete tam zvostat až
do neděle, někde se už vyspíte!“
Takhle nějak probíhal v Broumově dne
9. srpna, léta Páně 1907 rozhovor mezi
obuvnickým mistrem Vančurou a jeho
tovaryšem, čtyřiadvacetiletým Antonínem
Kleinerem. Antonín se narodil v Hlavňově 8.
2. 1883 v rodině Anny a Josefa. Jeho matka,
rozená Hupková pocházela z Hejtmánkovic,
otec i všichni Kleinerovi předci byli po
celá staletí sedláci a pocházeli z Hlavňova.
Antonínovi velmi brzy zemřeli rodiče a tak se
jej ujala v Hlavňově rodina jednoho sedláka.
Vyrůstal pod Broumovskými stěnami, vždyť
z Hlavňova je na Hvězdu, co by kamenem
dohodil. Od dětských let znal již na Hvězdě
každý kout, cestičku, každou skálu. Od
svých třinácti let provázel za pár krejcarů po
Hvězdě turisty, od Pražáků dostal někdy i
zlatku. Vyprávěl jim, co které skalní útvary
představují, zavedl je ke Kačence, Hokejce,
k Supímu hnízdu, Čertově tchýni a samozřejmě
ke Kovářově rokli. U svých pěstounů se
Antonín měl dobře, a když mu bylo šestnáct
roků, dal jej sedlák do učení na ševcovské
řemeslo do Broumova. V Broumově žilo
v tu dobu převážně německé obyvatelstvo.
Německé osídlování neobydleného pohraničí,
kterému se pak mnohem později říkalo Sudety,
počalo za vlády posledních Přemyslovců od
poloviny 13. století. Sudety dostaly své jméno
od řeckého matematika, astronoma a geografa
ve 2. století n. l. Původ jména byl keltský a
znamenal Les kanců. Sudety zahrnovaly
pohoří Lužické s Ještědem, pohoří Jizerské,
Krkonoše, Broumovské stěny, Bystřické a
Orlické hory i pohoří Soví. A tak se Antonín
v Broumově kromě ševcoviny naučil i
německy.
V sobotu ráno dala paní mistrová
Antonínovi uzlíček s jídlem, pan mistr mu
přehodil přes ramena čtyři páry holínek a
Antonín se vydal na cestu. Do Police je to
nějakých 12 kilometrů, Antonín počítal, že
by na pouť kolem oběda mohl dojít. Kdyby
mu obchod šel dobře, mohl by být ještě večer
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zpátky v Broumově. Určitě budou na trhu i
sedláci z Hejtmánkovic nebo Ruprechtic a tak
se s některým z nich sveze domů. Silnice do
Police vede prudkým stoupáním lesem přes
„Pasa.“ Antonín si krátil cestu vzpomínkami
na historky o loupežnících, které mu vyprávěl
jeho otec. Řádili tu v broumovských Stěnách
kolem roku 1760. Ve druhé polovině 18. století
probíhala v tomto kraji sedmiletá válka. Proti
Prusku a Slezsku stála proti sobě rakouská
vojska v čele s generálem Laudonem. Slavný
generál bránil stezky přes Stěny, říkalo se
jim už tehdy „pasy.“ Na těchto pasech nechal
vybudovat nad obcí Hony roku 1758 opevnění,
kterému se dodnes říká „Laudonovy valy.“
Jedním z lupičů byl vyučený kovář, který
si zřídil v jedné skalní rokli kovárnu. Protože
mu kořist z loupeží, se kterou se s ním jeho
druhové dělili, nestačila, kradl v okolních
statcích hospodářské nástroje a překovával
je na zbraně. Nashromáždil si tak veliké
jmění a ukryl ho kdesi v nějaké skalní sluji.
Ale místním vesničanům došla jednoho dne
trpělivost. S rychtářem se jich několik set
vyzbrojilo a po tuhém boji se jim podařilo
všechny loupežníky pochytat.
Město Police mělo již dávno právo útrpné
a tak byli všichni přivedeni před kata, aby
na nich vymohl přiznání. I když se kovář
loupežných výprav nezúčastnil, byl odsouzen
k smrti za krádeže nástrojů sedlákům.
Zapřísahal své soudce, že když mu darují
život, dá jim tolik zlaťáků, že s nimi mohou
vydláždit silnici z Broumova až do Police.
Ale radní byli krkaví a chtěli jich tolik, že by
s nimi šla vydláždit silnice nastojato. Tolik
zlaťáků ale chudák kovář neměl a tak ho
s ostatními lupiči popravili.
Když došel Antonín na vrchol kopce,
objevily se v blízké obci „Hony,“ německy
„Hutberg“ první chaloupky a statky. Při
pěkném počasí a dobré viditelnosti by
viděl dokonce Sněžku. Ale od Krkonoš se
již blížily nízké a hrozivě vypadající černé
mraky a během několika okamžiků se spustil
prudký liják doprovázený burácením hromu.
Antonín přidal do kroku a značně promrzlý a
promočený se zastavil před Pěkovem u dveří
hostince.
Pěkov byla první obcí, která již ležela
mimo území Sudet. Později, za druhé světové
války tvořily Stěny hranici mezi „Říší“ a
protektorátem „Čechy a Morava.“ Velká zděná
patrová budova s několika hostinskými pokoji
a stájí pro koně měla na průčelí dvě velké
tabule: „Hostinec Hamburg“ a v němčině
„Gasthaus Hamburg.“ Antonín vešel dovnitř
a poprosil hostinského, jestli se může u něho
zdržet a usušit. „Jak to tak vypadá, ta bouřka

hned tak nepřejde,“ odpověděl hostinský a
pokračoval: „Jděte panáčku na půdu, ustelte
si na seně, služka vám přinese nějaké oblečení
a něco na zahřátí.“ A ještě dodal: „koukejte
na ni bejt hodnej, má dnes narozeniny.“
Služka přinesla Antonínovi čaj a chleba
se sádlem. Jmenovala se Adelheit Dinter
a narodila se v Hejtmánkovicích v rodině
kočího dne 10. srpna 1889. Bylo jí na den
přesně osmnáct roků a Antonínovi hned padla
do oka. Adélce se štíhlý, urostlý mládenec
s knírem a uhrančivýma očima také na první
pohled zalíbil. A jak se zpívá v jedné písni
ve „Starcích na chmelu,“ tak se oba v den
jejích narozenin „zasnoubili.“ Antonín ráno
poděkoval hostinskému za nocleh a pohoštění.
Rozloučil se s Adélkou, které slíbil, že se při
další cestě do Police přijde za ní podívat. Přišel
za několik málo týdnů a Adélka mu s pláčem
sdělila, že jejich první setkání nezůstalo bez
následků. Antonín se zachoval jako čestný muž
a nenechal Adélku, jak se říkávalo, „v hanbě.“
Požádal její rodiče o požehnání a za tři měsíce,
30. listopadu 1907 byla v Broumově v kostele
svatba. Za svědka si Antonín vzal svého
kamaráda ševce, Josefa Bittnera z Broumova.
Zakrátko po svatbě obdržel Antonín výuční
list a zařídil si v Broumově vlastní živnost.
Přesně za devět měsíců od polické pouti se
manželům Kleinerovým narodil syn Josef,
v roce 1911 dcera Marie, za dva roky Anna a
v roce 1918 poslední dcera Eleonora.
Hostinec
byl v provozu
po válce ještě
několik
let,
zmizel
pouze
německý nápis.
Potom hospoda
zcela
zpustla,
lidé si rozebrali
části
krovů,
okna,
cihly.
Zdálo se, že se
celý objekt bude
muset zbourat.
Ale našli se
podnikaví a šikovní lidé a dnes je restaurace
krásnější, než v dobách Antonína a Adélky. A
nese příhodný název, který se váže k místní
historii „U Generála Laudona.“ Nabídl bych
majiteli, že mu zaplatím veškeré náklady
spojené se změnou názvu jeho restaurace. Přál
bych si „Hostinec u ševce Kleinera,“ ale asi
bych nepochodil. Na generála Laudona, jak
„jede přes vesnici, má pěknou čepici,“ by děda
neměl.
A tak mi zbývá už jen ta nostalgie.
Petr Rathner
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Š KO L S T V Í

Z polické mateřinky…

...Vás po prázdninové pauze opět zdravíme a rádi bychom Vám tentokrát přiblížili
novinku letošního školního roku, povinné
předškolní vzdělávání. Jako každá novinka
má i povinné předškolní vzdělávání svůj základ v platné legislativě – a navíc (což je specialitou českého školství) i některé rozporné
chyby, které jsou (jak je u nás zvykem) vychytávány za pochodu. Naše školka se pokusila
spojit s některými odpovědnými činiteli, kteří
by mohli být při řešení takových rozporných
problémů nápomocni, ale, bohužel, zatím bez
valného úspěchu. Posuďte sami:
Co znamená pojem „povinné předškolní
vzdělávání“?
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní
vzdělávání povinné. To znamená, že se každé dítě v této věkové kategorii musí povinně
vzdělávat v mateřské škole, která vydala příslušné Rozhodnutí o vzdělávání v předškolním zařízení, a to minimálně 4 hodiny denně,
souvisle a se zahájením tohoto vzdělávání
v rozpětí mezi 7.00 – 9.00 hod. Cílem je umožnit rovný start do základní školy všem dětem
bez rozdílu.
Nepřítomnost dítěte na vzdělávání v MŠ
musí být omluvena způsobem, který blíže specifikuje Školní řád mateřské školy, většinou
formou omluvenky. Důvody k omluvení jsou
buď zdravotní, doložené lékařem, nebo vážné rodinné. A jsme u rozporu č. 1: Zdravotní
důvody potvrdí příslušný lékař – jenže to má
háček!! Lékaři chtějí za tato potvrzení peníze, což řada rodičů odmítá akceptovat. Ani
se jim nelze divit. A vážné rodinné důvody?
Může se sem zařadit například návštěva babičky z druhého konce světa, která si chce
užít svá vnoučátka a má na to jen pár dní?
Pro rodinu to je jistě vážný důvod, proč nejít
do školky, ale…? Jsou vážné rodinné důvody například i to, když se váš miláček špatně
vyspí a ráno vám ztropí scénu, že nikam nepůjde a odmítne vylézt z postele? Pro někoho
jistě , ale…
Týká se povinné předškolní vzdělávání i
sociálně slabých a sociálně nepřizpůsobivých?
Týká se bez rozdílu. Pokud mají o předškolní vzdělávání zájem, pak je vše v pořádku
a školka udělá maximum pro to, aby jejich docházka do MŠ fungovala. Jenže co když zájem
nemají? Do školky prostě chodit nebudou,
povinná docházka nebo nepovinná, všechno
jedno – kdo a jakým způsobem bude tuto (ne)
docházku řešit? OSPOD? Sociální odbor?
Kdo a jak omluví nepřítomnost těmto dětem
v MŠ? A co místo v MŠ, které musí být pro
děti povinně vzdělávané rezervováno?
Jakou formou se dá povinné předškolní
vzdělávání realizovat?
Povinné předškolní vzdělávání může mít
formu jednak pravidelné docházky do školky,
a jednak formu individuálního vzdělávání.
Pod tímto pojmem se označuje takové vzdělávání, které probíhá doma, dítě učí vlastní rodiče a 1x do roka přijdou do spádové mateřské
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školy všichni ukázat, jak to doma zvládli a co
se naučili.
A jsme u rozporu č. 2: Dítě i s rodiči má
povinnost zúčastnit se v MŠ ověření znalostí
ze všeho, co získalo domácím (individuálním) vzděláváním – jenže: Na přezkoušení
musí školka rodičům nejprve připravit a doporučit vzdělávací oblasti, které mají doma
rozvíjet. Pak je třeba vytvořit nějaká kritéria
pro ověření očekáváných výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastech , např. rozhovor , test, praktickou činnost apod. Někdo
z pedagogů MŠ musí toto ověření znalostí
realizovat . Kromě přípravy na ověření znalostí musí školka dodat rodině didaktický
materiál, obrázky, pomůcky, které bude dítě
u přezkoušení potřebovat. Toto vše má pedagog dělat ve svém volném čase a bez nároku
na odměnu, protože v žádném dokumentu
MŠMT se o těchto vícenákladech nehovoří.
Jak to je s počtem dětí v MŠ, když někdo
bude chodit do školky a někdo se bude vzdělávat doma?
Děti vzdělávané doma se podle MŠMT do
celkového počtu započítávat nemají. To znamená, že do školky může denně chodit 104
dětí a doma se vzdělávat dalších 10. Nic proti
tomu, ale co když domácí vzdělávání nebude
fungovat nebo rodiče nastoupí do práce a
budou chtít přejít z individuálního vzdělávání
na běžné?
A máme tu rozpor č. 3: Kapacita naší
školky je 104 dětí na již udělenou výjimku.,
takže když bude tato kapacita naplněna a
někdo z individuálně vzdělávaných dětí bude
chtít do školky nastoupit ke vzdělávání řádnému, bude kapacita překročena. MŠMT
radí: nafoukněte školku, zvyšte kapacitu. Ale
tu již většina MŠ má dávno překročenou díky
silným ročníkům a umožnění vzdělávání dětem 2-3 letým.
A legislativa z oblasti hygieny a oblasti
zřizovatele křičí: V žádném případě, kapacita
se nesmí překročit!! Co teď?
Oslovili jsme Krajský úřad a následně
Úřad ombudsmanky, kterým jsme tyto rozpory popsali. Kraj odpověděl, že o rozporech ví a
snaží se o nich s MŠMT jednat, MŠMT slíbilo
nápravu v některém Metodickém doporučení
nebo jiném prováděcím legislativním zdroji.
A ombudsmanka? Telefonicky nás ujistila,

že jí problematika předškolního vzdělávání není lhostejná a že zjistí, jak se věci mají
a dá nám vědět. Ze zákona má lhůtu na odpověď max. 60 dnů, ale vzhledem k tomu, že
dotaz jsme jí zaslali koncem dubna, už lhůta
evidentně uplynula, dokonce několikrát. No
nic, trpělivost je charakteristikou pedagogů v MŠ, tak budeme trpělivě čekat i nadále. O (případných) výsledcích Vás budeme
samozřejmě informovat, protože věříme, že
ani vám není problematika Vaší mateřské
školy lhostejná a rádi přijmeme z Vaší strany
podněty, jak by se podle Vás daly problémy
povinného předškolního vzdělávání v praxi
vyřešit. Třeba nakonec budeme mít nového
pana ministra a povinnost předškolního
vzdělávání bude zrušena , kdo ví….
Těšíme se s Vámi za měsíc na shledanou.
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti

Gymnázium Broumov,
Hradební 218,
550 01 Broumov

přijme

od 1. Ledna 2018
učitele/učitelku
yy českého jazyka
a literatury
yy hudební výchovy.
Písemné nabídky
s uvedením stručného
životopisu zasílejte na
adresu školy nebo na mail:
reditel@gybroumov.cz.

Kontakt: 731 159 961
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Základní umělecká škola informuje…
Zájezd Bigbandu do Švédska

V pondělí 11. září brzy nad ránem se vrátil náš Velký dechový orchestr alias Bigband z úspěšného zájezdu do Švédska, kam jsme odjeli
na pozvání mládežnického orchestru LA BAMBA STRINGS z města
Angelholm.
Naši hostitelé nás přivítali v jejich umělecké škole, kde jsme byli
ubytováni a měli svou základnu. A pak nás čekala kromě dvou koncertů
už jenom spousta zážitků. Škoda jen, že počasí nám nepřálo…
První koncert, náš samostatný, jsme provedli v kulturním domě
města Astorp. Publikum nebylo početné, ale na konci nám nadšeně
aplaudovali vestoje a velmi obdivovali úroveň orchestru.
Druhý koncert se uskutečnil v nově otevřené aule úplně nového areálu střední školy ve městě Angelholm. Tento koncert nejprve krátkým
vystoupením uvedl náš hostitelský orchestr LA BAMBA STRINGS, a
pak už pódium patřilo nám. A opět skvělé publikum, tentokrát v cele
zaplněné aule, které nás odměnilo tzv. standing ovation – potleskem
vestoje!
Poslední večer jsme strávili společně s mládeží ze švédského orchestru a kromě veselé zábavy byla navazována i nová, mezinárodní
přátelství… 
Plni dojmů jsme opouštěli pohostinné Švédsko s vědomím, že budeme mít našim partnerům co vracet, neboť na jaře na konci dubna
chtějí zase oni navštívit opět naše město a školu.

Multifunkční aula nového vzdělávacího komplexu
v Angelholmu – místo našeho druhého koncertu

Budeme se tedy muset opravdu snažit! 

Sál kulturního domu v Astorpu a náš první koncert

Někteří odvážlivci vyzkoušeli i koupání v moři

Celá naše výprava a loučení před hudební školou v Angelholmu
(ZUŠ)
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BÁJEČNÁ JÍZDA HOLANDSKEM:

Broumovští gymnazisté navštívili partnerskou školu ve Warffumu
K.Čapek : Obrázky z Holandska
„Tož abych to bral po pořádku, první, čistě
holandský dojem jsou cihly. A okna. A hlavně
velocipedy.“
ŠaRa
Tak, jako Karel Čapek kdysi básnil o této
zemi sýrů, jízdních kol, tulipánů a neobyčejně
přívětivých lidí ve svém cestopisu, i já jsem
byl Holandskem vskutku ohromen. Nejenže
stálo za to vidět věhlasné a vkusné cihlové
domky, ochutnat vynikající sýry, projet se
za občasných přeháněk po krásné holandské
krajině na kole, ovšem i návštěva školy, se
kterou naše gymnázium navázalo partnerství, byla velmi přínosnou životní zkušeností.
Moderní budova a vybavení školy, přátelský a
perfektně anglicky hovořící personál i způsob
výuky, to vše na mně zanechalo velký dojem.
Zvláště pak jsem rád, že jsem sám osobně zjistil, že se dokážu obecně bez větších problémů
domluvit anglicky a vést konverzaci, takže mi
tento pokrok dělá radost. Věřím, že pro nás
všechny byl tento týden přínosný, smysluplný, že nám zase o něco víc rozšířil obzory a
světonázor, mezitím jsme si i dokázali užít

hodně zábavy a společně získat nové zážitky,
na které jistě nikdo z nás nezapomene. Díky
zájezdům, jako byl tento, můžeme poznávat
svět a vše okolo nás, za což paním učitelkám
Smolíkové, Rambouskové a všem ostatním,
co svým dílem přispěli ke zdárnému průběhu
zájezdu, velice děkuji.
Štěpán Chládek 6. V
Mlýny, kanály, kola, Amsterdam, moře...
to vše je úžasné Nizozemsko. K tomu nám
byli bonusem velmi ochotní a milí lidé a
skvělé jídlo. Moc děkuji paní Smolíkové
a Rambouskové, že pro nás tento výlet
zorganizovaly.
Kateřina Salašová
Přišel jsem, viděl jsem, zmokl jsem.
Holandsko je nádherné a lidi jsou tu moc milí.
Děkujeme za všechno, takové začátky školy
by mohly být častěji.
Pepa
Jsem velice rád, že jsem se mohl zúčastnit zájezdu do Nizozemí. Lidé jsou zde moc
přátelští. Deštivé dny k této zemi na podzim
patří a naše aktivity byly o to zajímavější,
když pršelo. Zájezd jsem si moc užil. Děkuji
tímto paní Smolíkové a
paní Rambouskové za
perfektní zážitky.
Martin Soldán 2. A
Děkuji za stoprocentní výkon jak ze strany partnerské školy, tak
i paní učitelek. Lepší už
to být nemohlo.
J. Hypšman
Chtěla bych poděkovat paní Smolíkové
a paní Rambouskové
za obětavost a skvělý
přístup, který nás doprovázel po celou dobu.
Jsem ráda, že naše

škola poskytuje takové zájezdy, díky kterým
můžeme už v tomhle věku získat všeobecný
rozhled. Myslím, že nás to obohatilo jak o zážitky, tak i o nové zkušenosti.
N.Gabrielová
I přes spoustu deště byl zájezd skvělým
zážitkem, hlavně kvůli milému přístupu tamějších lidí, dobře zorganizovanému programu, našim paním učitelkám a v neposlední
řadě jídlu.
A.Karpfová
Návštěva partnerské školy ve Warffumu
se nám moc líbila, všichni byli moc přátelští
a ochotní. Myslím, že každý z nás si odvezl
spoustu vzpomínek, ať už na samotnou školu,
větrné mlýny, cyklovýlet, občasný déšť, vítr
nebo Amsterdam.
Aneta Zelená 2. A
Jsem velice ráda, že se mi naskytla možnost letět do Holandska. Úžasné prostředí,
milí a ochotní lidé, a hlavně nezapomenutelné zážitky. To jsou tři hlavní věci, které mě
potěšili. Před studenty jsme si vyzkoušeli
prezentovat naše podklady o Broumovsku v
cizím jazyce, malovat, udržet se na nohou ve
větru o rychlosti 120 km/h , jezdit na kole
překrásnou holandskou přírodou, ochutnat nespočet výborných jídel a vidět trochu té historie. Hlavní dík patří paní Smolíkové s paní
Rambouskovou, že to tam s námi vydržely.
K. Soukupová
Co napsat závěrem, když všechno bylo
řečeno? Jako učitelka jsem pyšná na jazykovou znalost „účastníků zájezdu“ a na
chování a slušnost studentů, které oceňovali učitelé i majitelka penzionu. A jako
JS jsem šťastná, že si všichni pobyt užili.
Na jaře se chystá další setkání, tentokrát studenti Warffumu přijedou k nám.
Jitka Smolíková

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

První hasičák máme za sebou...

I takový popis by mohla mít fotka přiložená k tomuto článku.
Nejspíš to tak mělo být a první setkání špagátku vytvářely zajímavá “díla” a někdy
mladých hasičů začalo stylově- vodou pada- nám dalo dost zabrat názorně dětem ukázat,
jící z nebes. Ve 12-ti dětech (včetně jedné že špatně uvázaný uzel skutečně nic neudrží.
dívky!), ve věkovém rozmezí od 4 do 9let,
60 minut bylo ale najednou pryč, zbývalo
rozhodně pár mráčků na obloze nadšení ne- jen po sobě uklidit dílnu v 1. patře Muzea pauhasilo a v doprovodu rodičů a prarodičů se pírových modelů (hasičská zbrojnice je totiž v
přišly představit. Podáním si ruky a vyslove- celkové rekonstrukci)
ním společného přání, aby se nám společně a byli tu opět rodiče,
dařilo, jsme pak členství v kroužku MH Velká vyzvednout si své
Ledhuje ještě zpečetili přihláškou do Sdružení ratolesti.
hasičů Čech Moravy a Slezska. Popravdě,
Když to počavětšina dětí o Velké Ledhuji slyšela na setkání sí jen trochu dovolí,
asi prvně, všichni čekali, že se hlásí do Police. vyrazíme na další ze
Děti si dále vyzkoušely nástup družstva, schůzek směr cvičiště
kterým se každý hasičák začíná i ukončuje. v Ochozi, kde se děti
Dokonce nám vybyl i nějaký čas a mohli jsme budou postupně sezačít s učením se prvnímu uzlu. Děti na kusu znamovat s hasičskou
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výzbrojí. S přihlédnutím k věku dětí ale nic
nepůjde bez toho, abychom si společně alespoň chvilku nepohráli. Tady těch 60 minut
bude opravdu nabytých.
Za vedoucí a instruktory kroužku MH.
Jana Letzelová, Věra Králová a Aleš Trojtl
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Seniorské aktuality ...
V Pellyho domech 19. 9. 2017 se konalo
další setkání Senior klubu Ostaš. Posbírala
jsem během prázdnin nejen houby, hlavně
však další komínky do mozaiky, co jsem v posledním PM naslibovala.
Předně už jsme se rozloučili s aprílovým
létem. To přineslo mnoho radosti i potěšení ze
setkávání s přáteli, bohužel i smutek, který nás
v tomto lidském žití zákonitě potkává a musíme se s novou situací smířit, přestože je bolestná. Chtěli jsme se setkat všichni, což jsme
si slibovali. Bohužel, jedno místo osiřelo!
Boženka Nožková už mezi nás nikdy nepřijde.
Byla dlouholetou členkou S-K-O a přes nemalé zdravotní potíže, dík obětavé sestře Jarušce
přicházela. My už můžeme jenom vzpomínat.
Dnes se dolaďovaly zájezdy, a tak stůl
„VEJBORU“ byl okupován, opravdu bohatě. Každý se chtěl zapsat a zároveň předplatit. Informace byly v podání naší Haničky
Tremčinské 100% a koruny nikdo neodcizil.
Je to takový nový trend bohužel. První cesta
již 2/10 do ZOO Dvůr Králové členové 200,Kč, cizí + 50,- Kč. Druhá cesta pak do matičky PRAHY 10/12 do divadla BROADWAY na
muzikál „MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU“
s hvězdným obsazením – H. Vondráčková –
D. Hůlka – Vojtek ml., ale nejen to. Budou
VÁNOCE, výběr dárečků jistě bohatý a
PRAHA je PRAHA – TO MÁTE MARNÝ.
Chce to slušný VOHOZ a NABITOU
ŠRAJTOFLI!!! Ivanka Richterová a divadlo!
Vždyť to původní se hrálo v HOSTINCI U

RICHTERŮ“ bodejť by nebyla HÉREČKOU.
A od založení uběhlo už 140 let a letos 77 roků
od otevření, na tu dobu atraktivního stánku
Kolárova divadla. Událost se musí oslavit. A
že bude! Den otevřených dveří – koncert, výstavka rekvizit, fotografií a všeho, co se zachovalo. Následovat budou již tradičně Polické
divadelní hry, na které Vás srdečně zveme. Jako hosta jsme
si dnes vychutnali
dokument z cest, pro
mnohé z nás naprosto
nedostupných, které absolvuje dnes již
naše POLIČANDA
– pí Květa Belanová.
Argentina – Paraguay
– Patagonie. Tato
drobná, ale nesmírně
sečtělá cestovatelka
procestovala
veli-

Herec se nezapře; slušelo mu to úžasně.
Beseda? Zprvu ty dotazy z naší strany vázly,
paní Květa debatu rozproudila. Bylo to moc
pěkné, děkujeme jí a přejeme do dalšího cestování zdraví a šťastné lety s návraty plnými
nových zážitků, které nám určitě někdy sdělí a
my se už teď máme nač těšit…

ký kus světa a vždy
přináší nesmírně zajímavé zážitky z cestování. Světoběžnice,
odvážná a samostatná
žena s úžasnou vitalitou. Její vyprávění je autentické, má
zde mnoho přátel.
Na ukázku donesla různé čaje
se kterými nás
dokonale obeznámila. Zlatý
HŘEB
byla
PONČA!
Náš
PRINCIPÁL –
Fr. PIVOŇKA
stál modelem.

K těm 77 letům Kolárova divadla mě váže
vzpomínka. Zahajovací projev ten měl jeden
z nejschopnějších reportérů ČR PRAHA – p.
FRANTA KOCOUREK a mě vzal do náručí.
V té době se KROJE ŠILY, ze zbytků – byla
válka a tak mně paní Tonička Zemanová takový ušila a já se pyšnila v davu hostů u
vchodu divadla. Jeho život však skončil
v KONCENTREČNÍM TÁBOŘE. Byl to
vlastenec. Vám dříve narozeným jistě, jeho
připomenutí vzbudí vzpomínku na tu nelehkou válečnou dobu…
Mějte se skvěle, můj BONMOT?
Mám se BEZNADĚJNĚ SKVĚLE!!!
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozici

Koordinátor - seřizovač.
Nástupní mzda 35 000 Kč
Cílová mzda 45 000 až 50 000 Kč
Pozice vyžaduje velmi dobré zvládnu� technologie výrobních linek a vedení čtyřčlenného týmu. Uvedena je hrubá
mzda včetně benefitů po zapracování, tří nebo čtyřsměnný
provoz v Červeném Kostelci.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Za tři měsíce bude stát nová
hala Saar Gummi

O dvě vytlačovací linky na celkových 14 linek vzroste
výrobní kapacita Saar Gummi Czech v Červeném Kostelci
během příštího roku. Linky budou v nové hale, jejíž stavba
začala po přeložení inženýrských sítí a pracích na příjezdové komunikaci a parkovišti v polovině září. Hrubý skelet
bude hotový do konce října a již v lednu se do haly začne
stěhovat první linka.
Současná kapacita 12 linek na výrobu vytlačovaných
těsnění pro dveře a kapoty automobilových karosérií přestala stačit tempu získávání nových zakázek a nové linky
přispějí k záměru zvýšit podíl na evropském trhu. Nyní
s těsněním z Červeného Kostelce jezdí každý čtvrtý evropský osobní automobil, cílem je zvýšit podíl na každé třetí
auto.
Saar Gummi Czech nejen vyvíjí a vyrábí těsnění, ale vyvíjí a vyrábí i části výrobních linek. Ty pak instaluje nejen
v Česku, ale i v závodech celosvětové skupiny SaarGummi
v Evropě, Brazílii, Mexiku, v USA a Číně nebo Indii.
-pl-
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Mateřské centrum Ma Mi Na

Během září prostory MC opět ožily dětským smíchem. Máme radost z nových tváří,
které se nebály a zavítaly k nám.

MC MÁ KYTARU!!

Děkujeme městu za finanční prostředky
poskytnuté na její koupi!
... jupí, hned se nám líp zpívá i tančí, užijte
si ji během kteréhokoliv dopoledne…

Pravidelná činnost MC byla zahájena v pondělí 4. 9. 2017

Pro jistotu uvádíme popis jednotlivých dopoledních programů - každý všední den 9 -11 h.
PO – chodicí děti cca od 1 - 2 let s doprovodem (Petra Kociánová, Lesja Hloušková)
ÚT – děti 2-3 roky s doprovodem (Bára
Bryksi, Jana Hrušková)
ST – Zvídálek (Klára Zahálková, Božena
Vrabcová)
ČT – těhotné a maminky s miminky do cca 1
roku (Eva Marková, Martina Váňová)
PÁ – sportovní dopoledne pro děti s doprovodem (Bára Bryksi)

ZVÍDÁLEK

Dopolední program „Zvídálek“ pro děti,
které se připravují na vstup do školky, již je
v plném proudu. Pokud by měl někdo zájem,
pište na email MC! Zbývá už jen několik málo
volných míst. Na děti čeká paní učitelka Klára
Zahálková a babička B. Vrabcová. Cena za dopoledne je 50,-.Kč.

KROUŽKY a KURZY

Tanečky pro děti - první informační schůzka proběhne 2. ŘÍJNA OD 16:00 v prostorách MC. Schůzka je určena všem novým
tanečníkům všech věkových kategorií. Poté
budou upřesněny časy na letošní školní rok.
V případě zájmu volejte M. Macounovou, tel:
723 731 987
Keramika – každé úterý, dospělí zahájili již
v září, děti mají první hodinu 3.10. Zájem
hlaste Martině Noskové, tel: 605 550 606.
Angličtina pro děti – každý čtvrtek
děti ve věku 4-5 let od 15:30 do 16:15
děti ve věku 6-7 let od 16:30 do 17:15
Zájem hlaste Jitce Pešinové, tel: 734402684.
Počet míst v kurzu je limitován (7)!
Kurz šití na stroji – každý čtvrtek od 19. října
od 19:00 - 21:00 hod
Vlastní šicí stroj podmínkou.
V případě zájmu volejte Lucii Riegerovou,
tel: 777798472 nebo Blanku Šolcovou,
tel: 606314765
Polický měsíčník - říjen 2017

SPORTOVNÍ PÁTEČNÍ DOPOLEDNE

– se těší velkému zájmu! Určené je pro aktivní maminky a ještě aktivnější děti, nejlépe
chodicí. Dopoledne jsou přizpůsobena počasí
a zájmu příchozích. Probíhají buď venku na

sportovištích a hřištích, nebo v sokolovně.
Pro bližší informace sledujte FB, nebo volejte
Báře.
Info na www.mcmamina.cz a FB!
Hezký říjen
MC MaMiNa
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Zemřel bratr Bohuslav Strauch - Grizzly

Na konci prázdnin nás překvapila smutná zpráva, 20. srpna zemřel Bóža Strauch,
kterého jsme znali pod přezdívkou Grizzly.
Několik členů našeho střediska se vypravilo
do Prahy, aby se s ním naposledy rozloučili.
Jsem ráda, že jsem patřila mezi ty, kteří měli
šanci si poslechnout jeho vyprávění a on rozhodně měl na co vzpomínat.
Při našich setkáních v klubovně vyprávěl o jeho skautování v Polici nad Metují.
Jak začal chodit k vlčatům ve druhé třídě,
v roce 1938, tehdy vyrazil se svým spolužákem na výlet se skauty na Ostaš, ten rok
na tábor ještě nejel, rodiče měli strach, že
je moc malý. Roku 1939 se již účastnil tábora ve Vysoké Srbské pod Borem. V roce
1940 stihly na tábor odjet skautky, ale byly
Němci rozehnány a skauti se už na tábor ani
nevypravili. Nacisté zavedli první totalitní režim, kterému demokraticky smýšlející
skauti překáželi. Symbolicky 28. 10. 1940

někdejším hradem Vlčincem. Grizzly ve
svém vyprávění vzpomínal, jak měli pod
postelemi „muniční sklad“. V okolních vesnicích byli ještě neodsunutí Němci, a tak
jim přivezli na tábor zbraně na případnou
obranu.
Od ledna 1946 se ujal vedení I. junáckého oddílu po Václavu Obršálovi. V létě
tábořili „Na Bukaláně“, tedy v blízkosti
Klučanky. Vzpomínal i na to, jak hledali klubovny a v roce 1947 získali pozemek
nad městem směrem ke Zděřině. Zde začali
stavbu tzv. finských baráků, vše si tenkrát
dělali sami. Když byla klubovna dobudována, tak si ji moc neužili, jelikož v roce 1950
byl Junák (tentokrát) komunisty rozpuštěn a
na dalších 18 let zakázán. Grizzly poté pokračoval tajně ve skautské činnosti v Praze,
kam se přestěhoval, ale na Polici nikdy nezapomněl, často ji navštěvoval a účastnil se
i různých akcí a výstav v naší klubovně a

byl Junák oficiálně zakázán. Střediskový
vůdce František Štancl byl zatčen a vyslýchán gestapem. Grizzly se svým bratrem
zachránili z klubovny skautské odznaky,
skautské knihy, oddílovou i střediskovou
vlajku, obrazy skautských osobností Svojsíka a Baden-Powella, které nakreslil
místní zdatný grafik. To vše měli přes válku
uložené doma. A díky Strauchovým se tyto
vzácnosti zachovaly dodnes a mohou zdobit
naši současnou klubovnu a připomínat nám
téměř stoletou historii polického skautského
střediska. Když byl za druhé světové války
Junák zakázán, měli s přáteli klub Mladého
hlasatele s názvem Ochránci Polických stěn.
Činnost klubu se velmi podobala činnosti
skautského oddílu. Po válce opět vstoupili do Junáka, Grizzly vedl oddíl a také se
účastnil lesní školy Jiráskovy oblasti v Údolí
dešťů u Rokytnice, v Orlických horách, pod
vedením Prof. Miloty Fanderlika. Ihned o
prázdninách v roce 1945 jeli na vlčácký tábor, kde skauti z klubu Ochránců Polických
stěn dělali rádce, tedy pomáhali vedení tábora. Tento tábor se konal na řece Metuji
v Maršovském údolí u Poradní skály, pod

díky tomu jsme měli možnost si i my mladší poslechnout jeho vyprávění a dozvědět se
historii našeho střediska, příběh střediskové
vlajky a obrazů, které jsou dodnes v naší
klubovně.
Na rok 2019 plánujeme oslavy 100 let od
založení polického skautingu. Škoda, že je Grizzly už
bude slavit s ostatními u
věčného táborového ohně.
Ale díky jeho zachyceným
vzpomínkám nám nebude
kus historie našeho střediska chybět.
Grizzly, DĚKUJEME!
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Nechte své děti vyrůst
ve skautském oddíle!

Skautské středisko Skaláci Police nad Metují
stále nabírá nové členy, připravujeme program
pro děti od předškolního věku až do dospělosti.
Skauting buduje pevné mezilidské vztahy, formou hry předává mnohé dovednosti, motivuje ke
kladnému vztahu k přírodě a vede děti k samostatnosti, pěstuje fyzickou kondici a všeobecně
připravuje na život.
Bereme každého, kdo se nebojí zažít něco
nového a poznávat nové lidi.
Oddíly jsou rozdělené podle věku dětí, scházíme se v klubovně v ulici Na Babí (vedle školní
jídelny).
Medvíďata - (předškoláci, první třída)
- každou středu 15:00 – 16:00
Světlušky (holky - 2. až 5. třída)
- pondělí 16:00 – 18:00
Skautky (holky - 5. až 9. třída)
- čtvrtek 17:00 – 19:00
Vlčata (kluci - 2. až 5. třída)
- pátek 16:00 – 18:00
Skauti (kluci - 5. až 9. třída)
- čtvrtek 16:00 – 18:30

Více informací na vývěsce klubovny, nebo
na http://skalaci.skauting.cz/, kde najdete informace, co se u nás děje, fotogalerie jednotlivých
oddílů a kontakty na vedoucí.

Mnohem
obsáhlejší
povídání o pestrém životním příběhu B. Straucha si
můžete přečíst na stránkách
Paměti národa.
http://www.pametnaroda.
cz/story/strauch-bohuslav-1929-1594
Za skautské středisko
Skaláci
Haňďa Kohlová
Polický měsíčník - říjen 2017

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
PODZIMNÍ OBLOHA
v říjnu nám nepřinese žádný velký astronomický úkaz. V první polovině noci můžeme ještě pozorovat známá letní souhvězdí (viz PM 7-8/2017). Po 22. hodině budou
vysoko nad jihem až téměř k nadhlavníku souhvězdí Pegasa a Andromedy, východním
směrem pak méné výrazná souhvězdí Ryb a Berana. Ve stejnou dobu zahlédneme nad
východním obzorem souhvězdí Vozky a Býka, která již patří k zimní obloze.
Pokud bude dobré počasí a průzračný vzduch, uvidíme kolem 22. hodiny nízko nad
jižním obzorem část souhvězdí Jižní ryby s jasnou hvězdou Fomalhaut.
6. října kolem 6. hodiny ranní uvidíme nad východním obzorem blízko sebe planety
Venuše a Mars. Jejich nejtěsnější přiblížení (konjunkce) nastane večer 5. října, ale v té
době budou obě planety pro pozorovatele v naší zeměpisné poloze ještě pod obzorem.
17. a 18. října ráno doplní seskupení Venuše a Marsu úzký srpek Měsíce.

VÝROČÍ

2. října uplyne 55 let od založení původního astronomického kroužku v Polici nad
Metují. Kroužek se stal zájmovou složkou závodního klubu ROH bývalého národního
podniku Kovopol. První akcí nově vzniklého kroužku bylo veřejné pozorování oblohy
malými astronomickými dalekohledy poblíž kolonie zahrádek u Žděřiny. V následujících letech byla práce AK zaměřena především na vybudování technického zázemí v
podobě pozorovatelny na Havlatce.
Nynější astronomický klub je volným sdružením zájemců o astronomii a má 4
členy. Pozorování noční oblohy a významných astronomických úkazů provádíme dalekohledy z nichž nějvětší má průměr optiky 420 milimetrů. Na tradici astronomických
pozorování pro veřejnost navazujeme v současné době návštěvami letních táborů v blízkém i vzdálenějším okolí našeho města.
Bližší seznámení s historií našeho Astronomického klubu jsme uveřejnili v PM 10/
2007.

Pohledy do vesmíru
Letní čas (SELČ) končí v neděli 29. 10. Ve tři hodiny SELČ si posuneme hodiny
zpět na druhou hodinu středoevropského času.
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

vstupuje do znamení Štíra 23. října v 7 hodin 26 minut SELČ,
v říjnu se den zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
5. v úplňku, 12. v poslední čtvrti, 19. v novu, 27. v první čtvrti,
není pozorovatelný,
ráno nad východním obzorem,
ráno nad východním obzorem v souhvězdí Lva,
není pozorovatelný,
večer nízko nad jihozápadem v souhvězdí Hadonoše,
po celou noc v souhvězdí Ryb,
po většinu noci v souhvězdí Vodnáře

Karel VACEK, Astronomický klub Police

Zábavná matematika

Pro čtenáře Polického měsíčníku od 11 let, kteří nacházíte zálibu v řešení úloh
tzv. rekreační matematiky předkládám tři zajímavé úlohy. Jejich řešení zašlete e-mailem na adresu janecekf@ cbox.cz. nejpozději do 15. listopadu. Úspěšní řešitelé obdrží od redakce PM malou odměnu.
1. úloha - „Sejdeme se přesně za jeden milion dvě stě devět tisíc šest set sekund,“
řekl Marek, který rád počítal s velkými čísly, svému příteli Milanovi, když se dne
10. června ve 12 hodin loučili.
2.úloha - Čísla 1 až 25 byla sestavena do pěti řádků a pěti sloupců takto:
6
5 23
16 14
21 19 12
11
3
15
8
1
24 17
4
22 20
13
7
18
10 9
2 25
Přemístěte čtyři čísla tak, aby v každém řádku, v každém sloupci i v obou úhlopříčkách byl součet 65.
3. úloha
Kniha má 498 stran, které jsou v horním rohu očíslovány.Určete:
Kolik číslic bylo použito k očíslování.
Určete, kolikrát byla použita nula.
Připravuje František Janeček
Polický měsíčník - říjen 2017

NOVINKY FILATELIE

Jože Plečnik

Námět známky:
Portrét architekta
Jože Plečnika vytvořený na základě studia několika dochovaných
fotografií.
Jože Plečnik,
v Česku známý
spíše jako Josip
Plečnik, se narodil 23. 1. 1872 v Lublani. Jože Plečnik
byl slovinský architekt a urbanista, který svou prací ve 20.
a 30. letech XX. století pro československou prezidentskou kancelář významně přispěl k současnému vzhledu
Pražského hradu. Studoval na vídeňské umělecké akademii pod vedením Otto Wagnera. V roce 1892 odjel do
Vídně, kde dva roky pracoval v továrně na nábytek k.k.
Hof-Bau-Kunsttischlerei J. W. Müller. Koncem roku 1920
byl jmenován profesorem architektury na nově založené
universitě v Lublani. Ve dvacátých letech dvacátého století byl z popudu prezidenta nové republiky T. G. Masaryka
pozván do Prahy, aby pracoval na obnově Pražského hradu
a později i úpravách lánského zámku. Mezi další jeho realizované stavby jmenujme například kostel Nejsvětějšího
Srdce Páně v Praze nebo nárožní dům v Žatecké ulici v
Praze. Jože Plečnik zemřel 7. 1. 1957 v Lublani.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky kombinovaný
plnobarevným ofsetem.

Moravské zemské muzeum v Brně
Námět známky:

První návrhy na založení Moravského
zemského
muzea
pochází z roku 1803.
U zrodu muzea stáli
Christian Carl André
(1763–1831), moravský osvícenec,
národohospodář, novinář, kancléř Moravskoslezské společnosti pro zvelebení
orby, přírodoznalství a vlastivědy, hrabě Josef Auersperg
(1767–1829), právník absolvent Karlovy Univerzity v
Praze, osvícenec, člen lóže svobodných zednářů, významný představitel moravské inteligence, podporovatel
Hospodářské společnosti, gubernátor Antonín Bedřich
Mitrovský (1770–1842), právník, vysoký státní úředník,
který jako zemský hejtman zaštítil snahy o založení zemského muzea, díky němu muzeum získalo Biskupský dvůr
v Brně jako svou první budovu a hrabě Hugo František
Salm-Reifferscheidt (1776–1836), osvícenecký vzdělanec
a podnikatel v hornictví, hutnictví a zemědělství, ředitel
Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy, který věnoval muzeu sbírky přírodnin a množství uměleckých předmětů.
Rozhodnutím císaře Františka I. z 29. 7. 1817 bylo zřízeno jako součást Hospodářské společnosti.
Dne 13. 7. 1925 učinil tým Karla Absolona jeden z
největších nálezů moravské archeologie. V popelišti pravěkého naleziště byla nalezena malá soška, světoznámá
Věstonická Venuše. Věstonická Venuše se stala jedním z
nejvzácnějších exponátů Moravského zemského muzea.
Způsob tisku: rotační ocelotisk kombinovaný
hlubotiskem.
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Škola mé štěstí

Ale vlastně naše štěstí. Název jsem vybrala podle knížky od Karoliny Světlé s názvem,
jaký uvádím v nadpisu. Vzpomínám, jako by
to bylo dnes. Žádné čtyřtisícové náklady na
školní vybavení prvňáka, ale jedna aktovka
po starším sourozenci, vyrobená polickým
sedlářem panem Elbrem a stačila po celou
dobu obecné či střední školy, nebo jak se tomu
tenkrát za ministra Nejedlého říkalo. To byl
také „velký expert“ na školství , tenhle „rudý
dědek,“ jak ho pojmenovali tady v Polici. Od
té doby začaly zmatky a jak to poslouchám,
přetrvávají do dneška. Nás prvňáky přivítal
pan učitel Horský, byl přísný, leč spravedlivý.
V paměti mi ještě zůstal pan učitel Vik v páté
třídě, který měl zásluhu o naše znalosti z češtiny. Psali jsme diktát a ještě v hodině byly
sešity opraveny. A jak to dopadlo? Věděli
jsme, že se musíme ohnout v uličce na lavici,
vyšpulit zadek a za každou hrubku, červeně
označenou, padla rákoskou jedna rána (snesitelná). Slabší nátury pofňukávaly, ale nepamatuji se, že by nějaký rodič tento výchovný

Pečená masa

Jsou věci, které se musí dělat s láskou.
Sice bez ní jdou udělat taky, ale jde to tak blbě,
že by bylo lepší, je radši nedělat vůbec. Když
o tom tak přemýšlím, říkám si, že neexistuje
věc, která by dělána s láskou, nedopadla lépe,
než dělána z musu (odvozeno od slova „muset“). Člověk se sice umí naučit a zautomatizovat si postup konání, ale když schází láska
ke konané práci…
Když jsem se před lety seznámil
s Martinou, byla víceméně vegetariánkou.
Spíš více než méně. Ale i tak si pamatuju, jak
se nestyděla za mastnotu na tváři o pouti u
pečeného selátka. „Tyhle předělaný vegetariáni,“ komentoval to tenkrát Šufťa.
A později se dokonce odvážně pustila do
pečení masa. Nejdřív jen tak zlehka kuřecí
prsa, ale postupem času se odvažuje čím dál
víc. Faktem ovšem je, takových prvních pět let
sahala na maso výhradně vyzbrojena gumovými chirurgickými rukavicemi. A dodnes, když
je potřeba odblanit nebo naporcovat maso, dělám to já.
A někdy na jaře nám maminka přinesla
kus krůty. Úmyslně píšu kus, protože ta docela
malá krůta vážila přes dvacet kilo. Ten „kus“
vážil odhadem čtyři kila. Já maso naporcoval
a silami společnými a nedělitelnými jsme ho
okořenili, nasolili a dali péct do trouby. Po
nějaké době začala kuchyně vonět pečeným
masem. Druhý den, po mém odchodu do práce, Martina maso ještě podlila smetanou a na
chvíli zapnula, aby se k obědu jídlo jen ohřálo.
V deset dopoledne mi volala, abych zkontroloval, jestli vypnula troubu. V deset deset jsem
stál v totálně zahulené kuchyni a snažil se ze
vzdálenosti tří metrů rozpoznat, kde je sporák
a kde okno a co je stůl a židle. O pět minut
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prvek kritizoval nebo si stěžoval. A žádné výjimky neexistovaly. Byl jsi „blbej“,tak trp. A
tak jsem se naučila vyňatá slova a pravopis.
Snad mi to ještě zůstalo, ale to psaní na počítači je zrádné! Ale ještě více primových kantorů
tu bylo, ale o tom třeba až příště. Ale jak se
do školství začala míchat „rodná strana“, bylo
to zejména pro kantory nebezpečné povolání.
Teď trochu z jiného soudku. Je to vzpomínka na mého souseda z rynku - Bóžu
Straucha, pana docenta. I když jsem většinu času „pobejvala“ u babičky na Záměstí,
protože tam to bylo zajímavější na všelijaké
lumpárny než na tom rynku,ale soused Bóža
nás se ségrou fascinoval, byl to náchodský
gymnasista a to už byl v našich očích Někdo.
Zakládal s kamarády Skaut. A takhle jednou
předváděl a zpíval některé árie z Rusalky.
Tam, co je dnes parkoviště aut ve Zděřině,
tam býval takový rybníček, spíš močál a tam
se vznášel a nám Poličákům předváděl “taneční „kreace“ rusalky a k tomu zpíval. Byla
to velká švanda a BÓžA exceloval, jak on

později byla už otevřena všechna okna a dveře, z domu se valil kouř a pekáč ležel venku.
Radši jsem chvíli čekal doma – kdyby sousedi
chtěli volat hasiče, abych jim to rozmluvil. A
to co bylo v pekáči, vypadalo jako kombinace uhlí s asfaltem. Dát pekáči zpátky původní
tvar by byla práce pro velice šikovného sochaře. Ten den nám oběd nakonec uvařil Karel
v Sokolovně.
O pár týdnů později přišla na řadu kachna.
Osolená a s kořením (jen majoránka a jablka) se měla péct přes noc, při teplotě padesát
stupňů. Zapnul jsem troubu jen tak, že jsem
slyšel sepnout termostat a šel jsem si lehnout.
Martina šla chvíli po mně. Co jsem ovšem
nevěděl, byla skutečnost, že si vzpomněla na
fiasko s krůtou a teplotu trouby ještě o maličko stáhla. Výsledek se projevil ráno v absenci vůně pečeného masa. Z pekáče se na mě
šklebila syrová kachna a vyloženě se mi mezi
rozcapenýma nohama vysmívala.
Výsledek obou akcí byl podobný – byli
jsme bez oběda. V druhém případě přeci jen
lepší, protože ubrusy, záclony, povlečení polštářů, koberce všechno ostatní v kuchyni nesmrdělo kouřem.
A teď se vrátím k začátku fejetonu. Kdyby
Martina nebyla víceméně vegetariánkou (dnes
už spíš méně než více) a věnovala se pečení
masa s láskou, ani jedno by se nejspíš nestalo. Jenže na kdyby se nehraje. A všichni víme,
že kdyby byly kdesi ryby, absence rybníků by
nás tolik nepálila. Ale protože spíš opakovala
naučený postup, láska k práci se vytratila. A
výsledek se dostavil. Ona totiž kombinace uhlí
a asfaltu v pekáči nebo syrové maso nejen že
nezasytí, ale ani neláká ke konzumaci.
Pavel Frydrych

to říkal, excelentně. To bylo v době krátké
po válce, kdy se dalo ještě volně šprýmovat.
Bóža není už mezi námi, ale já ho budu stále
vídávat na koncertech v kostelích Za poklady
Broumovska. Osud jeho rodiny byl bolestný.
Na to si starší spoluobčané musí pamatovat
a to, že živnostník musel mít k výrobě zásoby materiálů a tedy i kožešník, bylo známo.
Leč někteří za to byly zneuctíváni a trestáni
a Strauchovi nebyli samotní. Zaplať pánbůh,
že zlovolné časy pominuly a teď musíme být
ostražití a my víme proč.
Aby byl článek tak trochu všehochut,
což se některým čtenářům měsíčníku líbí,jak
mi řekli, zabrousím do medicíny. Spolek
Apeiron, velmi užitečný kulturní organizátor
dění v městě, uspořádal přednášku nejznámějšího českého kardiochirurga, profesora Jana
Pirka na téma „Experimenty lékařů na sobě“.
Přednáška byla velmi poutavá, dostalo se nám
hodně informací, zejména pak odborných při
dotazech a pan profesor ochotně odpovídal.
Koho by nezajímal takový orgán jako je srdce, ale přesto, že prožíváme všelijaké srdeční
záležitosti, je motorem všeho mozek. Operace
jsou pro laika nepředstavitelné a právě v těchto dnech se k nám dostala informace o společné transplantaci srdce a snad i jater, což
je úplně nepochopitelné, i když televize nám
ledacos z tohoto oboru předvádí. Prostě naše
medicína je na vysoké úrovni a řadíme se v
tomto oboru k nejvyspělejším zemím. Ale nesmíme zapomínat, že i přes velkou péči platí:
proti věku není léku. Rčení mé babičky a maminky. Lék proti stáří si nosíme sami v sobě.
A něco o spolku Apeiron, který nám zorganizoval výbornou přednášku a již dříve se
zasloužil o zajímavá témata. Tento název mne
fascinuje a jak jsem se dočetla, apeiron znamená ve filosofii „bezmezno". Myslím, že je
obtížné obsahově apeironu rozumět. Co je
v naší řeči a chápání to „bezmezno“, proč,
čeho se týká a k čemu je, to by nám snad mohla osvětlit odborná literatura PhDr. Radima
Kočandrle Ph.D. Myslím, že měl také přednášku v Polici v ZUŠCe.
Dále se Poličáci chystají dne 6.9. t.r.
na koncert dechového orchestru Bigband
v Kolárově divadle. Po něm hned následuje
jeho cesta do Švédska na pozvání švédského
mládežnického souboru. V tento den bude
tedy Koncert pro Švédsko a já nepochybuji,
že to bude skvělé vystoupení , které se povede
i v cizině. Večer jsem se přesvědčila, že tomu
tak je. Vždyť soubor jde od vítězství k vítězství při různých soutěžích. Tak mládeži hodně
zdaru u Seveřanů a šťastný návrat.
A na závěr si neodpustím uvést myšlenku
L.N. Tolstého, kterou bychom měli denně na
sobě zkoušet: Každý chce napravit lidstvo,
ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe.
Ono to souvisí i s hudbou, ta nás zušlechťuje
ze všech druhů umění nejvíce.
Jarča Seidelová
Polický měsíčník - říjen 2017

ODŘÍKÁNÍ

Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Čas podzimní

22. září ve 22 hod. skončilo astronomické
léto a zavládl podzim. Je za námi také první
měsíc nového školního roku a s měsícem říjnem jsme vstoupili do posledního letošního
čtvrtletí. Podzim je jistě nejmalebnější roční
období a je příležitostí 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,
mnicha a poutníka, zakladatele řádu františkánů a reformátora církve návratem k chudobě,
úctě a harmonii se vším živým a také 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 rozběhlo vyučování náboženství, které se podle jednotlivých ročníků koná:
V Polici ve škole v úterý od 12.15 hod.
(1. – 2. tř.), v pátek od 13.00
hod. (4. – 6. tř.) a ve středu
od 13.45 hod. (7. – 9. tř.) a
v Bukovici ve škole v pátek
od 12.15 hod. (1. - 4. tř.). Od
listopadu pak bude samostatně probíhat setkávání s žáky
3. tř., a to v sobotu dopoledne, jako příprava na 1. svaté
přijímání.

Ze soboty 28. na neděli 29. října ve 03.00
hod. bude navrácen čas
z letního na zimní, tedy o
1 hodinu zpět.
Pořad
bohoslužeb
v tomto období bude
následující:

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

Úřední hodiny v úterý
a v pátek před bohoslužbou, případně podle potřeby po domluvě s knězem
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. října 2. října -

26. neděle v mezidobí (cyklus A),
Památka Svatých andělů 		
strážných
4. října Památka sv. Františka z Assisi,
Památka Panny Marie 		
7. října Růžencové
27. neděle v mezidobí
8. října 15. října 28. neděle v mezidobí, 		
Památka sv. Terezie od Ježíše
18. října Svátek sv. Lukáše, evangelisty
22. října 29. neděle v mezidobí, Misijní
neděle, Pam. sv. Jana Pavla II,
28. října Svátek sv. Šimona a Judy, 		
apoštolů
Den vzniku samostatného
československého státu, státní
svátek
29. října 30. neděle v mezidobí,
Slavnost
Výročí
posvěcení
katedrály sv.. Ducha v HK
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Ing. Jan Troutnar

Dobrovolné tělesné nepohodlí má
člověk přijímat proto, aby poznal Kršnu
(Boha).
To je pravé odříkání. Všechny ostatní
podoby odříkání patří do kvality vášně a
nevědomosti. A vášeň ani nevědomost nemohou ukončit životní strádání. Jedině kvalita dobra může zmírnit trojí utrpení života.
Vasudeva a Devakí, takzvaný otec a matka Kršny, podstoupili pokání, aby získali
Kršnu za svého syna. Pán Šrí Kršna je otec
všech živých bytostí. Je původní živou bytostí mezi všemi ostatními živými bytostmi.
Je původní věčný uživatel všech ostatních
uživatelů. Nikdo tedy ve skutečnosti nemůže být jeho otcem, jak si někdy nevědomí
lidé myslí. Pán Šrí Kršna však svolil stát se
synem Vasudeva a Devakí, když ho potěšilo jejich přísné odříkání. Pokud se tedy má
nějaké odříkání vykonávat, musí to být jedině s cílem dosáhnout konečného poznání
Kršny.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala
M. Jandová

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie se v uplynulém období
věnovala kontrolám záboru veřejných prostranství, parkování na městských plochách
a ve večerních hodinách kontrolovala především sportoviště.
V útulku jsou dva pejsci, dalších pět bylo
odchyceno a v krátké době předáno zpět
majitelům.
Dále jsme kontrolovali zákazy vjezdu přes
Pěkov, Klůček, kde přes mnohá upozornění,
dopravní značení stále dochází k jejich porušování. Za tyto přestupky bylo uloženo, bohužel, i několik pokut.
Upozorňujeme všechny cyklisty, že jízda
na chodnících je zakázána. V uplynulé době
došlo vinou cyklistů k několika nebezpečným situacím, které jen náhodou neskončily
vážnějším zraněním. S krátícími se dny apelujeme na Vás všechny, kteří kola používáte,
abyste jezdili řádně osvětlení. Podzimní čas je
doba, kdy na našich komunikacích přichází o
život největší množství cyklistů a to z většiny
vlastním přičiněním.
Zúčastnili jsme se celorepublikového setkání městských policií u Mělníka za účasti
zástupců Ministerstva vnitra České republiky,
kde se projednávaly nové pravomoci a zákonné normy, které budou vstupovat v platnost
01.01.2018.
Spolupodíleli jsme se na zajištění hladkého průběhu významného koncertu „Když i
skály naslouchají“ v Adršpachu, který navštívilo více jak 3 000 lidí.
Spolupracovali jsme s hlídkami mobilního
dohledu celní správy na některých případech.
V roli rozhodčích jsme se zúčastnili dopravní soutěže pro děti „O pohár starostů“ na
dopravním hřišti v Bělovsi.
Hezké podzimní dny
Městská policie
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Fotbal, fotbal, fotbal

Fotbaloví příznivci polického Spartaku se
několik týdnů marně těšili na posily z Polska,
které díky svým mimořádným komunikačním
schopnostem “zlanařil” Petr Rutar při návštěvě “Allianz arény” v Mnichově. Bez nich
se našim borcům v dalších zápasech 1.A třídy
nedařilo a podlehli v Černilově 2:4 a doma
Roudnici dokonce 2:6.
Po překonání administrativních překážek
hráči z Polska konečně nastoupili v zápase v
Trutnově a svým spolehlivým výkonem přispěli k překvapivé výhře 2:0. A povinná dvě
kolečka na kruhovém objezdu u “Penny” musel asolvovat řidič Hubert s autobusem. Zatím
se docela dobře počítá průměr vstřelených
branek na zápas, neboť v každém utkání naši
borci vstřelili 2 góly.
Velmi zajímavý duel se odehrál další neděli v Polici s týmem Bílé Třemešné. Naši
hráči začali výborně, předváděli nádherné
kombinační akce a zaslouženě o poločase
vedli 4:1. Když přidali pátý gól, zdálo se, že je
rozhodnuto. Opak však byl pravdou. Soupeř
náš náskok neustále snižoval a v poslední minutě dokonce vyrovnal na 5:5. Naši se však
nevzdali, po bravurním zákroku soupeřova
brankáře kopali roh a po něm v nastaveném
čase vstřelili Jakubem Semerákem vítězný
gól. Zápas, na který se dlouho nezapomene!
Vsadíme pytel melasy a tři bejčky k tomu, že
v 1.lize nic podobného neuvidíte.
Již několik dní před tímto duelem došlo k zajímavé dohodě mezi významnými
funkcionáři Spartaku, přísně abstinujícím
Karlem Klimešem a méně přísně abstinujícím
Radimem Térem. Karel slíbil, když Radim po
celou dobu pobytu v areálu hřiště bude pít žlutou limonádu, on si dá pivo a becherovku. Z
dobře informovaných kruhů jsme se dověděli,
že oba splnili, co slíbili. Morálním vítězem se
však stal Karel, který k sázce přidal i euforii z
vítězství a ctil číslo jedenáct. Jedenáct hráčů
tvoří fotbalový tým, jedenáct branek padlo v
zápase, takže i počet zdolaných becherovek se
zastavil na čísle jedenáct…
Další víkend se několik mladíků z mužstva dospělých zúčastnilo poznávacího zájezdu na jižní Moravu a zaskočit v mistrovském
zápase v Kobylicích museli “staříci” Švorčík,
Řezníček, Čermák, Tauc, Hlávka. Dokázali,
že ještě Kamilovi do “sběráku” nepatří, přesto
porážce 0:3 nezabránili. Červenočerný, neboli po italsky “rossoneri” víkend zažil kapitán
týmu Jirka Kollert, který nejenže prohrál tento
zápas, ale i zápasy se svými “Želvami” ze starší přípravky, a ještě k tomu obdržel červenou
kartu. Dle jeho slov “po nejjemnějších zákrocích, jaké kdy
v zápasech použil…”
Mladší žáci další ročník okresní soutěže
zahájili doma proti Velkému Poříčí. Ani tentokráte proti tomuto soupeři neuspěli a podlehli
1:3, i když po docela dobrém výkonu, zvláště
ve 2.poločase. Jediný náš gól dal Šimon Vlček
ze “Stračího ocasu”.
Za týden kluci měli nastoupit v Broumově
proti jejich “B” týmu. Broumovští trenéři
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však zápas pojali jako
trénink “A” týmu,
hrajícího krajský přebor a nasázeli nám 15
branek…
Za
vytrvalého
deště a studeného větru se v dalším zápase
představili kluci na domácím hřišti v zápase
proti Jaroměři. Snaha
byla, brankové příležitosti však nikoliv, takže z toho vyšla prohra
0:3.
Staronové trenérské duo mladší přípravky Švorčík – Kvapil
zažilo po několika letech úspěšný návrat k
této věkové kategorii a v 1.kole soutěže na
domácím hřišti porazilo v gólově bohatém a
do poslední chvíle napínavém zápase družstvo Náchoda 7:6. V dalším střetnutí, které
bylo ještě napínavější, jsme přehráli Červený
Kostelec 5:4, když soupeř vyrovnal 20 vteřin
před koncem z trestného kopu na 4:4, aby naši
výhru zajistil Matěj Švorčík v poslední vteřině
zápasu! V závěrečném zápase jsme ještě zvítězili nad Zábrodím 5:2.
Svůj úspěšný debut v bráně zažili Marek
Kubeček a Matěj Švorčík, kteří zaskočili za
nemocného “profesionálního” brankáře Sašu
Pallu. Nejlepším střelcem našeho týmu byl
Šimon Krtička s deseti brankami.
Sobotu následující mladší přípravka hrála
v Broumově. Nejprve porazila domácí hráče 5:1. Nedůraz před bránou a slabý pohyb
našich hráčů zabránil mnohem vyšší výhře.
Následoval vyrovnaný duel s Novým Městem,
ve kterém jsme o vítězství 4:3 rozhodli v závěrečných vteřinách zápasu. Na závěr jsme
podali nejlepší výkon a porazili velmi dobrý
tým Hronova překvapivě vysoko 7:2.
Třetí kolo soutěže jsme zahájili ve Velké
Jesenici proti domácímu týmu. V oboustranně velmi dobrém zápase jsme podlehli 0:4,
když se soupeř prosadil v závěru utkání. Naši
kluci při několika dobrých gólových šancích
místo střely zvolili kličku navíc a bylo po
šanci. Střelecky jsme se prosadili až v dalších zápasech, a to proti Červenému Kostelci,
výsledek 5:0, a proti Broumovu dokonce
13:2. Na tomto turnaji vstřelili 4 góly Matěj
Klimeš (Machov), Vojta Jelínek (Petrovice) a
Honza Vajsar s dresem č.14, nástupce Pepy
Klapkovského.
Čestnou, ale též náročnou a zodpovědnou
funkcí vrchního “Zavazovače tkaniček” byla
pověřena Eva Švorčíková, která ji převzala od
Marka Plného. Ten po narození synka Tomáše
s týmem přestal jezdit a na funkci rezignoval.
Starší přípravka pod vedením Jirky
Kollerta a Dana Denygra má dostatek hráčů
k tomu, aby v soutěži mohly hrát 2 týmy. V
jiných oddílech také 2 týmy mají a jmenují se “Tygři, Vlčáci, Lišáci, Gepardi, Draci,

Hvězdy, Komety” a tak podobně. I my jsme
o názvech našich týmů hluboce přemýšleli a
nakonec jsme se rozhodli pro jména, která by
charakterizovala sprintérské schopnosti hráčů. Proto v soutěži vystupují jako “Želvy” a
“Šneci” Police. První zápas sehráli mezi sebou
a skončil remízou 1:1. Následoval tak napínavý penaltový rozstřel, který až v 7.sérii pro
sebe rozhodly “Želvy”. Následně obě družstva
nastoupila proti začínajícímu Meziměstí a zvítězila shodně 9:0. O dalších zápasech “Želv a
Šneků” budou čtenáře měsíčníku informovat
jejich trenéři v samostatných článcích.
Nová trenérská dvojice Čermák –
Řezníček, působící u starších žáků, uspěla při
premiéře ve Velichovkách, kde kluci vyhráli
jednoznačně 5:0, když v 5.minutě vedli již
3:0. Spoustu dalších vyložených šancí však
zahodili.
K dalšímu zápasu přijel trenér Rasošek do
Police nejen se čtyřmi vyspělými dívkami, ale
také se dvěma hochy z přípravky. Celkový počet hráčů, kteří s trenérem dorazili, byl však
nižší, než může hrát. Poličtí trenéři přišli s
gestem “fair play” a nastoupili také s nižším
počtem hráčů. Ani to však nezabránilo našemu
výraznému vítězství poměrem 14:0.
O týden později prověřil formu našich
kluků silný tým Velké Jesenice. I v tomto duelu kluci uspěli a ve velice zajímavém zápase
remizovali 1:1, když soupeř vyrovnal čtvrthodiny před koncem z hóóódně přísně nařízené
penalty. V penaltovém rozstřelu jsme přece
jen zvítězili, a to poměrem 2:1. Zdá se, že náročné tréninky nových trenérů, s pravidelnými
výběhy k “Andělu”, přinášejí týmu prospěch.
Aktivní začal být manažer pro styk s veřejností Radim Tér, který přivedl do minipřípravky čtyři nové hráče, ratolesti svých dobrých kamarádek. Trénovat začali i synkové
Petra Hauka, Michala Entlera a Slávka Riegra
(jeden jeho syn již hraje za dospělé, jedná se
tudíž o 2. generaci jeho potomků). Delší dobu
již trénují synové Kamila Švorčíka a Jirky
Kollerta, zanedlouho se přidá malý Karlík
Klimeš a Tomáš Plný a v očekávání je i Radim
Tér. To bude za několik let silná sestava!
Kamil Švorčík, starší trenér mladší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky
Polický měsíčník - říjen 2017

Starší přípravka zahájila novou sezonu
Ještě než seznámíme čtenáře s úvodem nové
sezóny a s výsledky starší přípravky, ohlédneme se za letní přípravou mladých fotbalistů.
Po velkém úspěchu mladší přípravky v sezoně 2016/2017 (4. místo v okresním přeboru)
dostalo trenérské duo Jiří Kollert a Daniel
Denygr důvěru klubového vedení pro novou
sezonu. Zatímco Jirka Kollert se Sébou na
konci května slavili po hubených letech titul s milovanou Slávií, kolega Daniel s dcerou Stázkou opět zažívali trudomyslnost nad
sestupem hradeckého týmu do druhé ligy.
Před začátkem sezony museli noví trenéři
starší přípravky řešit, zda přihlásit jeden nebo
dva týmy do nové soutěže. Nakonec se rozhodli pro dva, aby měli hráči více motivace
a hlavně více zápasového vytížení. Čáru přes
rozpočet udělal zájem z věhlasných klubů o
některé naše odchovance. Před letní pauzou si
všimli trenéři FK Náchod, že brankář Samuel
Friml je fakt dobrej a pro okresní přebor je ho
škoda. Kluby se dohodly na střídavém startu
a Samko s bráchou Šimonem reprezentují jak
polickou, tak náchodskou kopanou. Další velký přestup se konal kolem Stázky Denygrové.
Jarní kvalitní výkony nebyly bez povšimnutí
dalšího velkoklubu ze sousedního okresu,
a tak v srpnu Stázka natvrdo přestoupila do
MFK Trutnov, kde bude bojovat na mistrovství republiky přípravek dívek za místní
MFK. Samozřejmě jsme stejně jako u chlapců
Frimlových zařídili střídavý start pro Polici.
Trenérské duo o prázdninách nelenilo a na příkaz fotbalové asociace studovalo na trenérskou licenci. Zatím co trenér Jirka již certifikát má, kolega Daniel
musel několikrát opakovat, neboť ani na čtvrtý pokus neprošel přes otázky z biochemie.
Teď již k výsledkům starší přípravky. Týden
před zahájením soutěží se hráči představili na turnaji v Červeném Kostelci. Odehráli
zápasy s účastníky krajské souteže a nevedli
si úplně špatně. Nově se do brány postavil
vedle Samka Frimla i David Klikar a vedl si
velmi dobře. Výsledky Memoriálu Ludvíka
Kaválka: Spartak Police – Červený Kostelec
0:7, Spartak Police – FK Jaroměř 3:8 (branky: Séba Kollert, Matěj Prouza, Jan Dvořák),
Spartak Police – FK Jaroměř 4:7 (branky: 2x Daniel Marel, 2x Michal Klimeš).
Poslední prázdninový víkend začal okresní přebor starší přípravky. Na zápasy se
těšili nejen hráči, ale i trenéři a rodiče.
Každé kolo navíc budeme hrát polické
derby mezi Šneky a Želvami. Celkem devět derby a další napínavé zápasy slibují dramatickou podívanou v každém kole.

Soutěž zahajujeme na domácím
hřišti 3. září. Na úvod hrajeme
derby Police „Želvy“ – Police
„Šneci“ nerozhodně 1:1. První
poločas lepší Želvy pod taktovkou Jirky Kollerta Šneky přehrávají. Mají více šancí a jen díky
Davidovi Klikarovi v bráně skóruje
jen Michal Fatka. Druhý poločas
se Šneci soupeřovi vyrovnávají,
dostávají se do šancí (dvě tyče) a
nakonec dává gól Michal Klimeš.
Zápas rozhodují penalty. Za Želvy
proměňují: Matěj Prouza, Jan Zmátlo, Matěj
Klimeš a Daniel Marel. Šneci skórují třikrát: Michal Klimeš, Anastázie Denygrová a
Adam Krtička. První derby vyhrávají Želvy!
Do Police v rámci prvního kola přijela

Lokomotiva z Meziměstí. Nově složený tým
nebyl pro Šneky ani Želvy těžkou překážkou.
Želvy vyhrály 9:0 (góly: 2x Sebastian Kollert,
3x Matěj Prouza, 2x Michal Fatka, Samuel
Friml, Šimon Friml. Stejným výsledkem skončil zápas Police Šneci – Meziměstí. Trefili se:
3x Jiří Tauc, 2x Jan Dvořák, Josef Hornych,
Šimon Krtička, Michal Klimeš a Adam Krtička.
Druhé kolo za stálého deště hrajeme znovu na
domácím stadionu. Znovu přijela Lokomotiva,
která vyzvala v prvním zápasu Polici Želvy.
Zápas zase jako přes kopírák končí 9:0 pro
naše borce. Góly stříleli: 3x Matěj Prouza,
2x Matěj Klimeš, Michal Fatka, Jan Zmátlo,
Šimon Friml a Adam Malý. Šneci hráli souběžně proti Slavoji Teplice n. M. Bohužel nechytili začátek utkání a brzy prohrávají 0:4.

Tým se nakonec zvedl a tři branky vstřelili
Michal Klimeš, Anastázie Denygrová a Josef
Hornych. Střelci už jen mírnili porážku 3:8.
Druhý zápas druhého kola bylo druhé derby!
Poločas byl vyrovnaný stejně jako výsledek
1:1. Začátek druhé půle vyšel Šnekům. Dávají
tři góly a dostávají se do vedení 4:1. Trenér
Daniel pět minut před koncem téměř slavil
výhru, když se do míče dvakrát opřel Matěj
Prouza a Jan Zmátlo minutu před koncem
srovnal na 4:4 (branky Šneci: 2x Jiří Peška,
Josef Hornych, Michal Klimeš, branky Želvy:
2x Matěj Prouza, Michal Fatka, Jan Zmátlo).
Drama opět rozhodly penalty. Střelci a brankáři se postupně střídají až do páté série. Za
Želvy proměnili: Michal Fatka, Adam Malý,
Matěj Klimeš. Šneci tentokrát míří přesněji (Michal Klimeš, Anastázie Denygrová,
Matěj Švorčík, Josef Hornych) a vítězí 3:4!
Třetí zápasy Želvy prohrály s Teplicemi
4:5 (branky: 2x Samuel Friml, 2x
Matěj Prouza) a Šneci rozstříleli Loko
Meziměstí 8:1 (branky: 3x Josef Hornych,
Jiří Peška, Adam Krtička, Anastázie
Denygrová, Jiří Tauc a Šimon Krtička).
Třetí kolo zajiždíme na horkou půdu do
Hronova. K Hronovu má pozitivní vztah trenér Daniel, neboť místní AFK reprezentoval
jako žáček. Želvy měří síly s Hronovem a
nedopadly dobře. Vysoká prohra 1:9 (branka
Daniel Marel) ukazuje, že týmu chybí nemocný Matěj Prouza. O moc lépe se nedaří
ani Šnekům, kteří prohrávají s FK Náchod
1:5 (branka: Anastázie Denygrová). Druhé
zápasy si Šneci a Želvy vyměňují soupeře a
znovu vycházejí oba týmy bodově na prázdno. Želvy – FK Náchod 2:7 (branky: Michal
Fatka, Daniel Marel) a Šneci –AFK Hronov
2:7 (branky: Anastázie Denygrová, Jiří Peška).
Vyvrcholením hronovského dopoledne je třetí vzájemné derby. První poločas napovídá,
že přeci jen jsou Šneci dnes v lepší formě a
vedou 2:1. Druhý poločas opět Šneci odskakují soupeři na rozdíl tří branek, ale Séba
Kollert a z penalty Šimon Friml snižují na 3:4.
Tentokrát Šneci nepolevili a přidávají další dva
góly a vítězí 6:3 (branky Šneci: 2x Anastázie
Denygrová, Matěj Švorčík, Michal Klimeš, Jiří
Peška, vlastní, branky Želvy: Daniel Marel,
Sebastian Kollert, Šimon Friml). Po zápase
nechybí děkovačka a nadšení rodiče aplaudují
ve stoje hráčům za předvedené výkony!
Jak si Želvy a Šneci povedou v dalších
kolech se dozvíte v příštím vydání měsíčníku.
Daniel Denygr a Jiří Kollert
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Někteří členové Automotoklubu Police
nad Metují v AČR se poslední srpnový víkend zúčastnili závodu České Tourist Trophy
+ International Road Racing Championship
(dále jen IRRC) v Hořicích. Česká Tourist
Trophy je jedním z nejtradičnějších podniků
na přírodním okruhu a řadí se mezi nejnavštěvovanější sportovní události ve východních
Čechách. Závody soudobých a historických
motocyklů jsou atraktivní jak pro tuzemské
diváky, tak pro řadu zahraničních návštěvníků.
Ti každoročně přijíždějí podpořit evropskou
špičku, která zde startuje v rámci šampionátu
IRRC. Hořický klub v letošním roce uspořádal již 26. ročník této významné motocyklové
události, která je zárukou kvalitní podívané.
V sobotu 26.8.2017 se jeli tréninkové
jízdy všech kategorií IRRC a Klasik. IRRC se
jely ve dvou kategoriích a to SSP (Supersport
tzv. šestistovky) a SBK (Superbike tzv. litry).
Klasiky se jely
v 5 kategoriích
a to do 175 ccm,
do 250 ccm, do
350 ccm, do
500 ccm a do
750 ccm. Jako
poslední se do
tréninkových
jízd
pustily
sidecary.
Členové
AMK Police jeli

podpořit svého jezdce Miloše Théru,
který si tentokrát přivezl na závody své
dva veteránské motocykly se startovními čísly 84 a to ČZ 125 a ČZ 260. Při
tréninkových jízdách Miloš dosahoval
skvělých výsledků a ve své třídě do
175 ccm se umístil na 1. místě, celkově
na 5. místě, neboť společně s kategorií
do 175 ccm jely i motorky v kategorii
do 250 ccm. Se svojí druhou motorkou
ČZ 260 si v kategorii do 350 ccm vyjel
Miloš 7. místo, což byl opět úspěch,
neboť před ním se umístili pouze jezdci jezdící na motorkách Yamaha 350,
které jsou výkonem svých motorů někde jinde. V neděli tak Miloš startoval
v obou kategoriích z druhé řady.
Bohužel se však Milošovi v kategorii do 175 ccm nepodařilo v neděli
dobře odstartovat a předjeli ho jeho
velcí rivalové. Ač se Miloš snažil, co to šlo,
soupeře se mu nepodařilo za sedm kol předjet.
Přesto skončil na skvělém 3.místě. V kategorii do 350 ccm skončil na výborném 6. místě a dokázal předjet i několik motocyklů zn.
Yamaha.
V neděli nás, tedy spíše Miloše, přišla
podpořit i starostka města Police nad Metují
Mgr. Ida Jenková s manželem.
Hořický okruh patří mezi nejtěžší přírodní okruhy v Evropě. Jedno kolo měří 5,15 km
přírodní tratě okolo města Hořice. Trať částečně městem i projíždí. V roce 2016 zajel Marek

Františkovy druhé narozeniny
S obdivem jsem za mlada vzhlížel k furiantům, kteří se v hospodě u šestýho piva dozvěděli,
že na přilehlým rybníce se za týden pořádá závod
v tehdy nové disciplíně – triatlonu, jehož jedinou
distancí býval “železný muž”; a šli do toho. Ráno
po vystřízlivění utáhli gumu v trenýrkách, aby
jim při plavání nespadly, od souseda půjčili kolo,
holínky vyměnili za botasky. Někteří z těchto
borců svůj závod dokončili a u sportu pak zůstali.
Když jsem před týdnem u kašny v Polici potkal Hanýska, který se mi svěřil se svým plánem
projednou rozšířit Sudety o plavání v adršpašském jezírku na 3,8km a běžecký maraton, pocítil jsem šanci přiblížit se svým idolům z mládí.
Svými tréninkovými objemy se k nim dlouhodobě limitně blížím. Letos mám v tomto směru svědomí téměř čisté. Plavat jsem nebyl ani jednou,
na horském kole také neseděl a kvůli nemocnému lýtku běhám už jen na vlak. Přiznávám, do
práce jezdím na kole. Zlákalo mě vlastně jenom
to plavání v jezírku. Chtěl jsem se letos alespoň
jednou doma venku smočit, natož na tomhle místě, ve zdravý vodě. Přišlo mi však nesportovní,
plavat jak zajíc, který po domluvené části ze závodu odstoupí a ostatní v tom nechá. Nezbylo mi,
než si objet i kolo a podívat se na místa, která
mám rád. Běhu, říkal jsem si, dám jen tolik, aby
to byl triatlon.
Půjčil jsem si tedy neoprén a plaveckou čepici (díky Fuliš), horské kolo, co pamatuje už
první ročník Sudet (díky Meďochu), tretry (díky
Dušane, i za tu novou manikuru, byly menší a
slézá mi nehet), dres a přilbu (díky Míro, i za
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to náhradní Maruščino kolo). Moje byly jen
maratonky.
Jak jsem se na to plavání těšil, tak se mi ráno
v 5.30 nechtělo: skočit do spíše chladnější vody
a po tmě se vydat směrem k ostrůvku, který jsem
přes zamlžené plavecké brýle barvoslepým okem
před sebou spíš jen tušil. Brzy začalo svítat, nad
skalama však stále visel měsíc, kochal jsem se
proto občas i na znaku. Byly to blažené momenty, jen tak si ležet a hladit vodu, v předtuše mnohahodinového natřásání na kole.
První (a poslední) větší pád přišel hned na
přejezdu v Bučnici. Starší stroj, na jehož jízdní
vlastnosti jsem si měl teprve zvyknout, mě v šikaně nepodržel. Dopadl jsem na všechny čtyři, s
botou vklíněnou do mezery mezi kolejnici a kryt
železničního přejezdu. V těch 7 vteřinách, než
se mi podařilo nohu vytrhnout, jsem viděl film,
ve kterém se k přejezdu blíží houkající vlak.
Narovnal jsem ohnuté brzdové páčky a při jízdě
přemýšlel, jak jsem na podobném kole kdysi
mohl absolvovat první ročník Sudet. Postupně ve
mě uzrál nápad pořídit si nové kolo. Vzpomněl
jsem si, že jsem v týdnu v krámě u Meďocha
jedno viděl. Ve Zdoňově jsem si půjčil telefon
a objednal bicykl. Do dvou hodin jsem ho měl
na trati. Lepší než Amazon (díky Meďochu a
Maťas)! Tuším, že výměna kola při závodě není
z pohledu top závodníků úplně halal. Mea culpa,
už to neudělám, kolo kupuju jednou za víc než
deset let. Zato jsem přestal kolegům překážet a
dokázal s nima držet tempo (díky Pepo).
Nejlepší nakonec. Na kole mě bolela záda

Červený v kategorii IRRC SBK na motocyklu
BMW S 1000 RR rekord kola, kdy 5,15 km
zvládl v čase 02:14,761, což představuje průměrnou rychlost 137,577 km/h. O tom, že tato
trať patří mezi nejtěžší dokládá i ta skutečnost,
že po oba dny musel být na závody povolán
záchranářský vrtulník, kdy dvacetiletý finský
jezdec ze sobotních tréninkových jízd svůj boj
o život v královéhradecké nemocnici následně
prohrál. V neděli se závody IRRC SSP i SBK
musely několikrát opakovat z důvodu pádů
jezdců.
za AMK Police – Petr Dostál

a skoro jsem se na běh, který jinak nemám rád,
těšil. V Teplicích jsem si po dojetí dal pořádnou
svačinu a vydal se směrem k Novým Dvorům
vyklusat kolo. Jen tak, v trenyrkách, tričku a s
dvackou na limonádu. Tu jsem si dal na Honech,
kde slavili Laudona. V hospodě na Hvězdě už
jsem se raděj nestavěl, rychle se smrákalo. Než
jsem doběhl nad Kovářku, nebylo vidět na krok.
Zataženo, bez hvězd a měsíce. Ten kilometr či
dva po hřebeni od Supího koše k Pánově věži
jsem šel přes hodinu. Často po čtyřech, hledaje v temným lese cestu rukama po zemi: kde je
ušlapanej písek, kde listí, kde skalka, kde díra.
Tma byla absolutní. Když jsem potřetí šlápnul do
prázdna a skutálel se mimo cestu, začal jsem přemýšlet o bivaku a doufal, že třeba vyjde měsíc.
Představa noci strávený na Broumovkách v propoceným triku nebyla příliš lákavá. Když jsem
pak narazil na starou benediktýnskou Pánovu
cestu, vedoucí od Ameriky k Hlavňovu, byl to
silnej moment. Tam to pro mě v zásadě skončilo.
Dál to po trati bez čelovky nebo telefonu nešlo.
Ještě pár kotrmelců naslepo dolu k Václavoj a
pak už jen silnička ke kravínu, kde se z mraků
vylouply hvězdy a pozděj i měsíc. Oběhl jsem
si ještě Klůček, aby mi to vyšlo alespoň na půlmaraton. Po plazení v písku jsem si běh znovu
užíval. Možná bych moh ještě dál, asi by mě ale
doma hledali. Slíbil jsem, že dorazím navečer, na
druhé narozeniny našeho Frantika. Jednou mu
budu vykládat, proč jsem se zpozdil a jakej dárek
jsem mu o půl jedenáctý večer přines.

Péťa Tůma
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Přání a skutečnost za jedno byly

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ SAUNY
DÁMY A PÁNOVÉ

Již nějakou chvilku máme špatné počasí,
a tak se přijďte ohřát do polické sauny, kterou
roztopím

Dymokury a jeho obdélníková trať hostila silniční závodníky kategorie „Klasik“. Tyto závody pořádala Českomoravská asociace motocyklového sportu v sobotu 2. 9. a v neděli 3. 9. 2017. Páteční počasí nám v parkovišti připravilo mazlavé chvíle. V blátě se strkal nejen
karavan, ale i auto. V noci na sobotu se počasí umoudřilo a ráno se

ve čtvrtek 5. října (ŽENY)
od 17.00 – 22.00 hodin
a v pátek 6. října (MUŽI)
od 16.00 – 22.00 hodin.

Vzhledem k tomu, že 20. října budou v sauně
probíhat volby, tak sauna muži se překládá na
středu 18. října.
Děkuji za pochopení. Na všechny se těší.
Magda

Republikové finále
Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů 2017

Pouze první republikové finále této soutěže nemělo účastníka z polické základky. Od druhého ročníku jsme měli na „republice“ celé družstvo nebo alespoň jednotlivce,
v některé z věkových kategorií.
Letos si svými výkony v průběhu školního roku, kdy jsme
plnili jednotlivé disciplíny této
soutěže, vybojoval účast Filip
Werner /2004/ a nechyběl tak
mezi 650 dětmi z celé republiky na brněnském vrcholu této
soutěže. Skvělé podmínky, organizace i atmosféra – to vše
jistě budou jeho vzpomínky na
tuto akci. Výsledkově to sice
nebyl žádný „zázrak“, ale konkurence je opravdu obrovská.
Nepatříme ke školám, které se
na plnění disciplín tohoto desetiboje specializují. Děláme všechno
a je jen a jen na dětech, zda v přípravě tomu dají něco navíc. O absolutní úspěch pak bojují už opravdoví specialisté – gymnasté, atleti,
kteří kromě všeobecné průpravy
dělají výkonnostně svůj sport a
k tomu pilují ještě zbylé disciplíny
tohoto víceboje. Také letos jsme
odjížděli na finále s odhodláním
maximálních osobních výkonů, poznání atmosféry a průběhu tak veliké akce. Vždyť jen samotná účast je
již velkým vítězstvím.
Filipovy výkony a výsledky
si můžete dohledat na webovkách
OVOV. Jsou na úrovni jeho momentálního maxima a tak pochvala. Chtěl bych Filipovi poděkovat
za dobrou reprezentaci školy, za
snahu a úsilí, za vzorné chování a
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šlo na technickou přejímku a poté už na ranní trénink. Tréninkový den
pro Miloše Théra závodníka Polického automotoklubu dopadl dobře.
Nedělní ráno přineslo počasí bez deště. Tentokrát nešlo jen o vítězství,
ale o čest. Start byl společný pro kubatury do 175 a 250 ccm. Po startu
se Miloš usadil pevně na druhém místě. První místo získala motorka
zn. Morbideli, která ve své době jezdila mistrovství světa a patří k nejdražším ve startovním poli. Miloš projel jistotně na druhém místě. Po
druhé se stal mistrem republiky. Když jsem mu vloni podával ruku a
gratuloval k úspěchu, řekl jsem: „Miloši to se nám už nepovede“. A
povedlo se. V závodním AČR se stal vicemistrem a dosáhl stejného výsledku jako v minulém roce. Děkujeme touto cestou fandům na Policku
i po republice. Poděkování patří i fandům na MěÚ v Polici n. M., že
naše vzpomínky můžeme uveřejnit na stránkách Polického měsíčníku.
Za AMK Čvaňhák
vystupování v průběhu všech tří dnů, které jsme společně absolvovali, a
věřím, že mu na tuto akci zůstanou jen a jen pozitivní vzpomínky. Opět
to stálo za to – nejen po sportovní, ale i po organizační a programové
stránce je tato akce zážitkem pro všechny zúčastněné.
Pevně věřím, že se do plnění úkolů desetiboje zapojí i v tomto školním roce co nejvíce žáků naší školy, že se nám bude dařit na okresní
i krajské úrovni a že se třeba na republikové finále podívá opět někdo
z Police. Ale hlavně, že nás to bude všechny bavit …!
Tak ať se daří !
Petr Jansa, kabinet TV
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Vyjížďka na koloběžkách
s instruktorem pro začátečníky

V druhé polovině září, jsme připravili pro zájemce
celkem dva termíny, kdy bylo možné si pod vedením instruktora, vyzkoušet jízdu na koloběžkách. První vyjížďku jsme kvůli počasí museli nakonec zrušit i přes to, že se
na ní přihlásilo 9 dospělých a 3 děti. Což naprosto předčilo
i naše očekávání. Stanovili jsme si limit na 10 účastníků,
aby byla zachována kvalita a byl čas se každému během
jízdy věnovat. Druhé vyjížďky se účastnilo 7 účastníků,
jelikož rýmička a kašlík je silný nepřítel. Trasa vedla na
Suchý Důl, přes Hlavňov, Bukovici a Nebíčko zpět do
Police a zvládl ji opravdu každý. Účastníci si tak mohli
vyzkoušet jízdu do kopce, jízdu z kopce, rovinky i terén. Během jízdy instruktor postupně objížděl
všechny účastníky a přímo v praxi ukazoval, co dělají špatně a poradil jim, jak vylepšit techniku jízdy. Po trase bylo i několik zastávek, kde se vysvětlovalo a vysvětlovalo. Pokud nám bude
počasí přát, plánujeme další společnou vyjížďku opět na čtvrtek 5. října. Rezervace míst probíhá
v Informačním centru v Polici nad Metují nejpozději do 12. hodiny v den konání akce. Koloběžky
Vám v případě zájmu zapůjčíme.
Balák Martin – Sportovní referent

Okresní finále v přespolním běhu opět
v Polici n.M.

Přespolní běh patří tradičně mezi první
školní soutěže v novém školním roce a Police
již řadu let tuto akci organizačně zajišťuje Také
letos jsme na Nebíčku uvítali dvě stovky sportujících žákyň a žáků základních a středních škol
z celého okresu. A stejně jako v letech minulých
jsme – a proč se nepochlubit – obstáli se ctí…
Díky zkušenému týmů rozhodčích a spolupracovníků proběhlo vše na puntík přesně
podle časového rozpisu, bez zádrhelů, bez problémů. Nevím, jak dostatečně poděkovat všem
těm, kteří pomohli s přípravou, průběhem nebo
podpořili sportování dětí. Všem těm, kteří se
podílejí na tom, že má naše škola dobrý „zvuk a
pověst „ nejen v rámci okresu. Díky, díky moc !
Ze šesti kategorií jedou letos na kraj do
Nové Paky pouze naši starší žáci, kteří byli stříbrní ve své kategorii. Věřím, že se jim bude začátkem října dařit a udělají maximum pro dobrý
výsledek i pocit. Výsledkově nám trochu ujíždí
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vlak – odešla generace nejen běžců a asi budeme
muset přijmout fakt, že sportovní úspěchy našich žáků nebudou v takové míře, na jakou jsme
si za poslední roky zvykli. Důležité však bude,
aby naši žáci vůbec sportovali, bavilo je to a pro
sebe i školu udělali v soutěžích maximum…
V průběhu začínajícího školního roku nás
čeká celá řada sportovních akcí. Přál bych si,
aby se do nich přihlásilo co největší množství
našich žáků. Ne proto, že musí, ale proto, že
chtějí … A k tomu bych jim rád popřál hodně
zdaru.
Výsledkový servis z přespoláku, stejně tak
i fotografie z této akce, naleznete na webových
stránkách naší školy. A když si prohlédnete i
sestavy družstev středních škol, zjistíte, kolik
našich odchovanců běhalo „doma“ …
Hezký den všem.
Petr Jansa, kabinet TV.

Florbalové SOS… !
Těžko se mi píší tyto řádky - ale nevidím jiné cesty …
Police byla vždy líhní i základnou
florbalové mládeže. Naši kluci, ale i
řada děvčat, našli v této hře svoji sportovní budoucnost i radost. Sportovní
hry se zaměřením na florbal bývaly tradičně v centru zájmu školního i mimoškolního sportování.
Co zůstává stále, je ten zájem dětí.
Co ale již druhým rokem chybí – to
jsou trenéři. Prostě se mi nepodařilo sehnat nikoho, kdo by se jim věnoval. A
nechci to vzdát. Proto píši tyto řádky…
Nemohu se smířit s poznáním, že
se ve městě, kde vyrostlo tolik florbalových šikulů /a kteří jsou ve věku,
kdy by mohli a měli předávat své
umění,nenajde někdo/ jednotlivec nebo
skupinka chlapů/, kdo by to s dětmi
zkusil … Zájem ze strany dětí je stále
značný, tělocvična tu je …
Apeluji touto cestou – florbal volá
SOS ! Stále zůstávám optimistou, stále
věřím… protože v opačném případě je
to … mírně řečeno, je to škoda a dohoní to každého z vás, kteří máte nebo
budete mít vlastní prcky.v A při dohodě
několika lidí by to ani nemusel být časově takový „zásek“.
Volám tedy zoufalé SOS a doufám,
že se někdo ozve … děkuji.
S přáním hezkého dne všem,
Petr Jansa
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Lyžařský oddíl

Na konci léta jsme si užili úžasné týdenní soustředění v Račím údolí. Téměř všechny děti a 6
trenérů. Areál jsme využili naplno: hřiště, bazén,
lanové centrum. Závodili jsme i výletovali. Hráli
spoustu her. Skvělé děti náročný program zvládly a
věříme, že i získaly základ formy pro nadcházející
sezónu.
Během prvních tréninků v novém školním roce
jsme přivítali spoustu nováčků. Tréninkové skupiny máme už čtyři. Trénujeme v úterý a pátek.
Během října, listopadu a prosince budeme každou
středu chodit cvičit i do tělocvičny.
Od září probíhají přespoláky a další závody,
kterých se účastníme a některé také pořádáme.
Naši borci již reprezentovali na Mísečkách,
ve Vrchlabí, v běhu na Hejšovinu v Machově,
v Trutnově.
Mnoho dětí se zapojilo i do cyklistických závodů Středečního poháru. Je vidět, že mají velkou
chuť závodit i na kole. Děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu a k úspěchům gratulujeme.
V nejbližší době nás čekají běhy:
8.10. – Borský kros – Machov
22.10. – Okolo Ostaše – Police nad Metují
4.11. – Ádrkros
Během podzimních prázdnin 26.-29.10. organizujeme podzimní soustředění. 1. a 2. skupina
(nejmenší) do Trčkova v Orlickém Záhoří a 3. a 4.
(starší) skupina do Havlovic.
Srdečně zveme všechny příznivce tance a dobré zábavy na Lyžařský ples, který se uskuteční již
v sobotu 4.11. od 20 h v Pellyho domech.
Propozice závodů, informace o oddíle, plány
tréninků a další aktuality nejdete na našich www
stránkách (http://ski.polickej.net/), které se snažíme postupně zdokonalovat.
Skol
Za LO Helena Pohlová, Jan Pohl
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Dám odměnu 3.000 Kč
i více za sehnání starého

traktoru nebo pásáčku

(i nepojízdného). Ne inzeráty.
Prosíme pomozte nám,
budujeme nové muzeum
starých traktorů pro další
generace.

Tel. 777 154 614

PRONAJMU BYT 1+1
NA SÍDLIŠTI
V POLICI NAD METUJÍ

tel. 603 441 264

VÝPRODEJ

ČESKÝ ČESNEK (PALIČÁK – SUCHÝ)

K USKLADNĚNÍ - OD PĚSTITELE
jakost II: dle normy EHK OSN FFV – 18 :
menší paličky do 30 mm (v prodeji do cca 34 mm,
celistvá slupka, bez kontaminace zeminou
SKLIZEŇ 7 / 2017
výrazná chuť českých odrůd
Z REGISTROVANÉ SADBY „ČESKÝ ČESNEK“
(doklady o původu sadby – šlechtitel ing. Kozák)

odrůdy v dodávce: SLAVIN(95%)- fialový
BJETIN,VEKAN,HAVRAN (5%)

Medica– Langer s. r. o. – www. medica- langer. cz

Medica-Langer, s.r.o. - Nádražní 204, 549 54 Police nad Metují

PRONAJME BYT 1+1
Byt 1. kategorie v 1. patře o celkové výměře plochy 40 m2. (Pokoj 22,5 m2,
kuchyně 7,3 m2, koupelna 3,7 m2, WC 0,9 m2 a chodby 5,6 m2.) Součástí bytu
je kolna 3 m2. Dům je celkově zateplen, nová plastová okna, zaveden
digitální příjem Skylink ze satelitu Astra. Za poplatek možnost parkování
jednoho osobního vozu. Dům se nachází v centru města. (2 minuty pěšky
na náměstí, 2 minuty pěšky na autobusové nádraží.) Cena nájmu mimo
spotřeby plynu, elektřiny, vodného a stočného je 4 500,- Kč za měsíc se
splatností k 15. každého měsíce. Kauce předem 3 měsíční nájmy splatné v
hotovosti při podpisu smlouvy. Byt bude volný od 28.11.2017.

před výsadbou mořeno
!!! v průběhu vegetace bez použití chemických
přípravků na ochranu rostlin !!!

prodej od: 1.10. 2017

(po přírodním vyschnutí cca 1 měsíc)
skladování : temno !!!, sucho !!!
deklarovaná skladovatelnost při dodržení podmínek
skladování do 4 – 5/2018
distribuce :(minimální odběr 1 kg ),
doprava dohodou

CENA: 55,- Kč / 1 kg

objednávky: Milan ROTTER – pěstitel, Hlavňov 7,
549 54, tel.: 724 543 500
e -mail : milan.rotter@centrum .cz
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Kontakt:

e-mail: langer.medica@seznam.cz
tel: +420 491 524 732
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NABÍZÍM
K PRONÁJMU

nebytový prostor
- prodejnu - na náměstí
v Polici nad Metují

V současné době zde sídlí
prodejna papírnictví – možnost
odkoupení regálů i zboží a
pokračování podnikání –
tomuto dávám přednost.

Kontakt: 605 539 849

(pouze SMS – zavolám zpět)
e-mail: pronajem@policenadmetuji.cz

PRODEJ PŘÍZE
S OMLUVOU

... okna patří k životu

Omlouvám se všem pletařkám a
háčkařkám, že jsem nepřijela prodávat
přízi na Polickou pouť. Byla jsem po
operaci a musela jsem mít klid na lůžku.
Proto jsem se rozhodla otevřít prodejnu
mimořádně

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

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

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

v sobotu 14.10.2017
od 9 do 20 hodin.
na drese:
Janáčkova 803, Náchod,
mobil 777 079 698.

Standardně otevřeno každou středu
od 18 do 20 hodin. Těším se na Vás.
Marcela Drašnarová
Polický měsíčník - říjen 2017

Elmertex k.s., Velké Poříčí
textilní produkce

přijme

pracovníky
do třísm ěnné ho provozu
(seřizovač, tkadlena, manipulant)
Nabízíme:
• práci v menším kolektivu ve firmě s
dlouholetou tradicí
• mzdu odpovídající dané pozici +
stravenky
• čas na zapracování
Nástup možný ihned
Životopisy zasílejte na:
nebo poštou na adresu:
telefon:

info@elmertex.cz
Náchodská 227,
549 32 Velké Poříčí
491 482 389
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! AKCE !
PODZIMNÍ VÝPRODEJ
OKRASNÝCH DŘEVIN
A
TRVALEK
SLEVY až 50%
Zahradnické centrum v Polici nad Metují
Zahradnická prodejna v Hronově (naproti spořitelně)
Zahradnická prodejna v Broumově (naproti hřbitovu)
Sledujte aktuální ceny přímo na prodejnách nebo na:
www.zahradnictvi-zobal.cz
facebooku – Zahradnictví Zobal

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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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

31. 10. 2017 v 15.00 hod.

Police n. Metují 26. 10. 2017 v 15.00 hod.

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

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/
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Vlastimil Kráčmar
 stavba jízdních kol na zakázku
 opravy jízdních kol, strojů a zařízení
 drobné soustružení
 zednické a truhlářské práce
 práce v interiérech i exteriérech
kontakt:
tel.: 608 605 814
E-mail: vlasta.kracmar@seznam.cz
adresa: Za Sokolovnou 609, Velké Poříčí

PRONAJMU PRODEJNU
v centru města
Police nad Metují
plocha 25 m2 + 5 m2 sklad + WC
pronájem od 1. 10. 2017
cena 3.900,- Kč + 300,- Kč služby

kontakt: 736 480 070
POLICKÝ MĚSÍČNÍK

- periodický tisk města Police nad Metují Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 900 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o.,
Tisk:
Velké Petrovice 66 - Kozinek
Vydavatel: Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz

Autor obálky: Ing. Pavel Pohner
Foto na obálce: Milan a Martin Schirlo
Ceník inzerce:
(stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
1 x A4 v každém čísle barevně

Množstevní slevy se neposkytují

1000,- Kč + DPH
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH

Polický měsíčník - říjen 2017

V POLICI NAD METUJÍ

�ÍJEN 2017
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

Kino / Kolárovo divadlo

KURZY TANCE
A SPOLE� ENSKÉ VÝCHOVY
PRO MLÁDE�

IZRAEL
St�eda 4. 10. od 18:00

FANTASTICKÁ ZVÍ�ATA
A KDE JE NAJÍT
Úterý 3. 10. od 18:00

Sál Pellyho dom�, soboty
7. 10. od 18:00 � prodlou� ená: hraje Relax
Band / 14. 10. od 18:00 / 21. 10. od 18:00
/ 28. 10. od 18:00. Vstupné: 40 K� / lekce

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU
St�edy od 14:30
Sál Pellyho dom�
Aktuální program na www.policko.cz
Vstupné: 60 K� / p�edná�ka

MODEL CUP 2017
Sobota 14. 10., 10:00� 15:00
Sál Pellyho dom�
Modelá�ská sout�� a k�est knihy o Muzeu
a papírovém modelá�ství, kterého se ujme
patronka Muzea papírových model�, here� ka
Marie Dole� alová. Více na www.mpmpm.cz
Po�ádaná Muzeem papírových model� ve spolupráci s Modelá�ským klubem � eská Metuje a s podporou M�sta Police nad Metují.

ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE
Úterý 17. 10. od 18:00
Konferen� ní místnost Pellyho dom�
Pob�e� í koster, diamanty a � ervení hro�i.
Projekci po�ádají Kate�ina a Milo� Motani.

ZÁPIS DO KURZU
SPOLE� ENSKÉHO TANCE
PRO MLÁDE� / PODZIM 2018
Zápis probíhá v Informa� ním centru v Pellyho
domech od 16. do 30. 10. / www.policko.cz

P�ipravujeme:
3. 11.
4. 11.
11. 11.
1. 12.
20. 12.

LACO DECZI & CELULA NEW YORK
SVATOMARTINSKÝ TRH
CVI� ENÍ S OLGOU � ÍPKOVOU
M�J BÁJE� NÝ ROZVOD
VÁNO� NÍ KONCERT ORCHESTRU
VÁCLAVA HYB� E

PhDr. Eva Janá� ová a kolektiv, komponovaný
podve� er v rámci Polické univerzity volného
� asu. Vstupné: 80 K� / 40 K� studenti PUV� .
70. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

6 NaChodníku � RECITÁL
Pátek 6. 10. od 19:00

LOVCI HLAV
Úterý 24. 10. od 20:00

Autorské písn� náchodského �ansonového
uskupení. Vstupné: 120 K�

Filmová adaptace kriminálního románu
Joa Nesbø. Vstupné: 80 K�

JAK SE HOLKY UHLÍ�OVY
V PEKLE NAPRAVILY
Pátek 13. 10. od 18:00

� MOULOVÉ:
ZAPOMENUTÁ VESNICE
Úterý 31. 10. od 17:30

Pohádka v podání DS Jiráskova divadla Hronov.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty

Nový animovaný � lm o � moulech.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty

VÍNEM PROTI POHANSTVÍ

Více na samostatném plakátu.

ANEB STARO� ESKÝ DEKAMERON

Pátek 20. 10. od 19:00
Hudebn�-divadelní p�edstavení skupiny
Ginevra. Vstupné: 270 K� / 250 K�

DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í
Úterý 10. 10., 17:00�19:00
VERNISÁ� VÝSTAVY
140 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA,
77 LET KOLÁROVA DIVADLA

Úterý 10. 10. od 18:00

Zelený dome� ek
MATOU� HRBEK:
STREET IS ART � VÝSTAVA
� tvrtek 5. 10.�ned�le 5. 11.
Mladý výtvarník z Hradce Králové, který
v sou� asné dob� studuje na pra� ské AVU.
Sou� ástí vernisá� e bude i � ivé malování
p�ímo v expozici výstavy.
Vernisá� : � tvrtek 5. 10., 18:00
Po�ádá Muzeum papírových model� a spolek Apeiron
s podporou M�sta Police nad Metují.

M�sto Police nad Metují
Pellyho domy � Centrum kultury, vzd�lávání a sportu
Masarykovo nám�stí 75, 549 54 Police nad Metují
e-mail: infocentrum@policko.cz, info@pellyhodomy.cz
tel.: +420 491 421 346

www.pellyhodomy.cz
Polický měsíčník - říjen 2017

Film podle scéná�e J. K. Rowlingové.
Nevhodné pro d�ti do 12 let.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty

Muzeum papírových model�
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 2. 10., 9:00�15:00
Ka� dé první pond�lí v období �kolního roku
je vstup do Muzea zdarma.

SETKÁNÍ SB�RATEL�
Sobota 21. 10., 8:00�13:00
Tradi� ní setkání sb�ratel� v�ech obor�.

ZA OBZOREM � VÝSTAVA
Výstava Tomá�e Hobzíka, jednoho z nejzajímav�j�ích modelá�� sou� asné � eské scény.

Vernisá� : sobota 28. 10. v 16:00.

INTERAKTIVNÍ DÍLNY
Sobota 28. a ned�le 29. 10.,
9:00�17:00
Interaktivní dílna p�ímo v expozici. P�� �te si
vyrobit model, který si odnesete dom�. Tentokrát
se podíváme za divokými zví�aty do Afriky. Není
pot�eba jezdit do ZOO, Afrika na Vás � eká
v Muzeu papírových model�!

P�edprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba Informa� ního centra v �íjnu: pond�lí, st�eda 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00, ostatní pracovní dny 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují
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VYPUŠTĚNÍ HLAVŇOVSKÉHO RYBNÍKU S VÝLOVEM JE ÚVODEM PRO
ZAHÁJENÍ PRACÍ NA JEHO ODBAHNĚNÍ A OPRAVĚ HRÁZE
Počátkem září bylo zahájeno vypuštění Hlavňovského rybníka,
9. září pak místní organizace Českého rybářského svazu provedla výlov
ryb a záchranný přenos ostatních nalezených živočichů a v následujícím
týdnu ještě pomohli s jejich záchranou pracovníci Správy CHKO Broumovsko. V současné době je rybník již celý vypuštěný a připravený na
zahájení plánované rekonstrukce. Nejrozsáhlejším opatřením v rámci
této akce je odbahnění – odstranění letitého sedimentu ze dna rybníka
Velmi důležité bude zpevnění hráze a zřízení bezpečnostního přelivu.
Poté co došlo k vypuštění rybníka, vylovení ryb a záchraně ostatních živočichů, bude rybniční dno nějakou dobu vysychat, aby s usazeným sedimentem bylo možné manipulovat – vyhrnout ho, nakládat a převážet.
Následně by měly být srovnány vyerodované břehy po obvodu rybníka.
Dále bude následovat oprava stávající narušené hráze terénní úpravou,
novým založením stávajících betonových pražců ve středové části hráze a zpevnění záhozem těžkým lomovým kamenem v okrajových částech. V jihozápadní části rybníka bude vybudován bezpečnostní přeliv,
pro bezpečné odvedení případné přívalové vody z rybníka při zvýšení

hladiny, při kterém by hrozilo
přetečení hráze a na východní
straně bude zrealizován nový
nátok. V jihovýchodní části
rybníka bude bez zásahu ponecháno tzv. litorální pásmo.
V mokřadním prostoru, jižně
vedle rybníka pak budou ještě
vymělčeny tůně pro podporu
obojživelníků. Zhotovitelem
této stavební akce je na základě
výběrového řízení firma ZVČ
s.r.o. z Hradce Králové. Na realizaci této akce získalo město dotaci od
Ministerstva zemědělství ve výši cca 50 %. Rekonstrukce je plánovaná
do poloviny příštího roku, zemní práce by ale měly být hotové do března.
Vít Hynek, Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

PELLYHO DOMY SLAVÍ 10 LET

Ze slavnostního otevření

Ostrostřelecká garda polická nastoupena

Slavnostní salva na počest otevření Pellyho domů

Počítačová učebna (dnes kancelář)

Informační centrum (dnes již přemístěno)

Terasa Pellyho domů

Jídelna, která ve městě tolik chyběla

Koncert Big Bandu ZUŠ

