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Josef Lisák: Machovská Lhota /1970, olej na plátně, rozměr 120 x 170 cm
Foto: Pavel Lisák

Informace pro volební strany účastnící se komunálních voleb * VŘ na pozici referenta správy
dotací * Prameník Julinka - rozbor vody * Zdravotnictví ve městě - tel. čísla * Přehled akcí ve
městě ve II. pololetí 2018 * 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy * Běh na Hvězdu

OBNOVA CHODNÍKŮ PŘED KOSTELEM, ARCHITEKTURNÍ OSVĚTLENÍ
Technický stav chodníků a cest před kostelem byl z hlediska
bezpečnosti chodců špatný. Navíc jejich architektonický stav byl
po realizaci nového dláždění v ulici Na Babí nevhodný. Původní
dlažba byla kombinací čedičové a žulové mozaiky, čedičová dlažba se již rozpadala. Do rozpočtu letošního roku bylo zařazeno dokončení rekonstrukce prostoru před kostelem včetně architekturního
osvětlení. Oslovili jsme firmu pana Radka Novotného z Řešetovy
Lhoty, která v září loňského roku zrealizovala rekonstrukci chodníků podél části kláštera a před hřbitovem. Firma vytrhala a přečistila kostky ze žulové mozaiky, upravila pláň do 300 mm hloubky, odvezla čedičovou dlažbu a podkladní vrstvy na skládku,
vyrovnala pláň štěrkodrtí, přehutnila, položila obrubníky z kostek
15 x 15, žulovou a pískovcovou dlažbu a dokončila terénní úpravy.
Firma ELPOL POLICE s.r.o. zajistila instalaci osvětlení kostela. Vertikální a akcentové osvětlení soch před kostelem bylo provedeno jednotným typem zemního LED svítidla Philips s možností nastavení úhlu nasvícení, vstupní portál byl nasvícen zemním
svítidlem, obojí v jednotné teple bílé barvě světla. Zemní svítidla
byla umístěna od objektu v závislosti na zvoleném vyzařovacím
úhlu. Napájení bylo provedeno zemním kabelem a svítidla napojena na stávající síť veřejného osvětlení. Světla u vstupního portálu jsou s matným sklem, aby při průchodu neoslňovala. Plošné
osvětlení kostela zajišťují 3 ks LED svítidel s neutrálně bílou barvou světla, která jsou umístěna na výložníku na protilehlém domu
čp. 2. Během léta máme v plánu doplnit i osvětlení Selendrova
sloupu a plošné osvětlení hřbitovní kaple Narození Panny Marie.
Věříme, že rekonstrukcí těchto chodníků a osvětlením kostela, Selendrova sloupu a hřbitovní kaple se nám podaří architektonicky sjednotit a uvést do souladu s představou naší i NPÚ Josefov významnou část města, která se nachází v památkové zóně.
					

Ing. Pavel Scholz

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

Mozaika z radnice…

je barevná. Nejen díky létu, které jsme
přivítali.
Těsně před plánovaným otevřením polického koupaliště došlo k velké závadě na zastaralé technologii. Jen díky šikovnosti hochů
z technických služeb, strojníků, pana Mencla,
se branka koupaliště mohla veřejnosti
19. června otevřít. Výměna technologie a
oprava plaveckého bazénu bude úkol pro
další zastupitelstvo. Pak by mohlo dojít i k
instalaci plachet, které by pokryly hladinu,
aby se přes noc voda zbytečně neochlazovala. Přejme si slunečné léto, které vždy zaručuje potřebnou návštěvnost. Personál je připraven. V kiosku se o Vaši spokojenost bude
snažit Honza Pavel se svojí rodinou. Pavla
Pavlová nabídne každý čtvrtek od 17 do 18
hodin cvičení ve vodě.
Konec června patřil vyřazování předškoláčků, žáků 9. tříd i absolventů základní umělecké školy /letos poprvé v novém sále zuš/.
Zastoupení vedení školy a členek komise pro
obřady a slavnosti je již tradiční. Do času
prázdnin a dovoleným přeji všem dětem, učitelům, vychovatelům, nepedagogickým pracovníkům zdraví, radost a odpočinek.
Samozřejmě i Vám všem občanům. Taky
klid a spokojenost. Čím dál častěji se setkávám s lhostejností, zbabělostí a pokrytectvím,
které jsou zaměňovány a omlouvány jinými,
rádoby, ctnostmi.
Nepřipouští se komunikace. Sdělení názoru je chápáno jako vzdor, neloajálnost.
Poklonkování jako projev obdivu. Mohla
bych popisovat konkrétní situace z mého
běžného života. Pracovního i soukromého.
Dotýkají se mě skutečnosti, které nejsem

schopna přecházet mlčky.
Osobně bych si přála víc statečných, rozumných, nesebestředných potížistů. Prach
obyčejné lidství, kterému se dveře otvírají.
Empatii, která mírní trápení…
V úterý 19. 6. jsem měla tu čest být ve
společnosti lidí, kteří se víc než tři desítky let
pohybují kolem mírového běhu – Peace Runu.
Myšlenku celosvětového běhu zhmotnil do
konkrétních ročníku Sir Chimnoy. Police nad
Metují byla dvakrát městem, kterým štafeta
s ohňovou pochodní a poselstvím probíhala.
Každoročně se v Praze koná happening, při
kterém dochází k oceňování osobností, které
svým životem, tvorbou, postojem naplňují myšlenku pacifismu. Marek Eben, Tomáš
Klus a Radek Jaroš. Tři zajímavé osobnosti,
které i při setkání skromností, nadhledem a
vtipem pohovořili na témata, která jsem výše
zmiňovala. Vyjádřili naději, že v každém z
nás je víc dobrého. Věřme tomu!
Posledního května byla zkolaudována
po rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě budova
ZUŠ. V pátek 22. 6. jsme slavnostně Dnem
otevřených dveří dokončili rekonstrukci
hasičské zbrojnice. Pěkovem se jezdí. V
pondělí 2. července se začíná dvouměsíční
rekonstrukce Ostašské ulice. Do konce srpna
by měly být hotovy komunikace na Záměstí.
Dobrovolný svazek Policko se sešel na
veřejném zasedání ve čtvrtek 21. června v
Bukovici. Jednání jsme zahájili minutou ticha. Vzdali jsme hold a dík kolegovi Jaroslavu
Vaněčkovi, starostovi České Metuje, se kterým jsme se rozloučili ve čtvrtek 28. 6. Jardo,
budeš nám chybět! Nezapomeneme.
Ida Jenková

Základní informace pro volební strany, které se
budou účastnit letošních komunálních voleb

Termín konání voleb byl prezidentem
republiky stanoven na 5. a 6. října 2018.
Zdánlivě vzdálený termín, ale první úkoly pro
volební strany a pro registrační úřady již přicházejí do času dovolených.
Registračním úřadem pro město/městys a
obce Police nad Metují, Machov, Bezděkov
nad Metují, Bukovice, Česká Metuje,
Suchý Důl, Velké Petrovice a Žďár nad
Metují je Městský úřad Police nad Metují.
Registračnímu úřadu musí být kandidátní listina podána nejpozději dne 31.7.2018 do 16,00
hodin. V termínu od 31.7. 2018 až do 6.8.2018
mohou volební strany doplňovat další kandidáty na kandidátní listiny nebo měnit jejich
pořadí. Na kandidátní listině může být uveden
nejvýše takový počet kandidátů kolik bude volen počet členů zastupitelstva v příslušné obci.
Pouze v obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, může volební strana na
kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Pokud
se na kandidátních listinách budou vyskytovat
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závady, vyzve registrační úřad volební strany prostřednictvím jejich zmocněnce (pokud
se bude jednat o nezávislého kandidáta, pak
bude vyzván přímo on) k jejich odstranění dne
8.8.2018. Poslední možnost odstranit závady
je volební straně dána dne 13.8.2018.

Přání
příjemného léta

Začalo léto a hned po něm letní prázdniny. Čas dovolených, odpočinku, ale také
často zbytečného stresu souvisejícího s odjezdem na dovolenou nebo návratem z ní.
Dovolenkovému stresu lze čelit tím, že si
člověk udělá jednodenní rezervu jak před
odjezdem, tak po návratu, tak na to pamatujme, ať je dovolená skutečným odpočinkem,
a zážitky z ní jsou jen a jen dobré. Všem přeji příjemně prožité léto, šťastný návrat z cest
(ať už za humna nebo na druhou stranu světa) a HLAVNĚ pevné a stálé zdraví!
Město bude během léta „stiženo“ rekonstrukcí komunikace na ulici Ostašská.
Nebude to stavba jednoduchá, leč je plánována na poměrně krátkou dobu, tedy doufejme, že běžný život omezí skutečně jen
málo (je jasné, že život obyvatel bytových
domů bude stavbou omezen více, ale každý
asi rozumí tomu, že jinde, než v místě, kde
komunikace leží, se opravit nedá). Všem
tedy předem děkuji za pochopení, toleranci
a vstřícnost při respektování omezení vyplývajících ze stavby či z objížděk.
J. Škop, místostarosta

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

červenec - srpen
2018

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

05. 07.

DLK s.r.o. - MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
491 502 425
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
Medical Cannabis s.r.o.
MUDr. Jitka Farná
491 512 277
Tyršova 327, Police n. M.
MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police n. M.
MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police n. M.
602 333 452
MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police n. M.
DLK s.r.o. – MUDr. Kapitánová 491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
MUDr. Jaroslava Neoralová
602 333 460
Horní 109, Teplice n. M.
MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov IV.

06. 07.

Vzory kandidátních listin, prohlášení kandidáta, petice a počty podpisů na k peticím najdete na webových stránkách města Police nad
Metují pod odkazem http://www.meu-police.
cz/radnice/informace-k-volbam/do-zastupitelstev-obci/ .
Prosíme o zvýšenou pozornost při vyplňování kandidátních listin, prohlášení kandidátů a petic, tak aby údaje na nich uvedené
byly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a příslušnou
vyhláškou č. 59/2002 Sb.
S případnými dotazy se můžete obrátit na
pracovníky:

07. – 08. 07.

Jana Hlaváčková, tel. č. 498 100 916, hlavackova@meu-police.cz a Mgr. Luboš Ježek,
tel. č. 491 509 996, jezek@meu-police.cz

25. – 26. 08.

Za registrační úřad Jana Hlaváčková

14. – 15. 07.
21. – 22. 07.
28. – 29. 07.
04. – 05. 08.
11. – 12. 08.
18. – 19. 08.

01. – 02. 09.

Tel. č.
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Fakta a mýty kolem Pěkova

Přes všechna příkoří, nedorozumění, a potíže je oprava komunikace v Pěkově za námi.
Výsledek není úplně tím, jaký jsem na začátku stavby očekával. V souvislosti s kvalitou
dokončené práce, a se způsobem, jak závěr
stavby pojali někteří pracovníci údržby silnic,
mám velice smíšené pocity. Každopádně, pocit úlevy a radosti z dobrého počinu, se jaksi
nedostavuje (a vím, že nejsem jediný, kdo to
takto cítí).
V době, kdy píšu tyto řádky, máme na stole řadu požadavků na dokončovací práce od
majitelů pozemků. K provedení těchto prací se
již nikdo nechce znát. Budeme usilovat o řádné dokončení všech prací, a kde to firma nebude schopná zajistit, zkusíme provést sami, a
o náklady se pak ze zhotovitelem stavby nebo
s jejím investorem dál přít.
Nicméně, mrzí mě, když každý týden slyším nové a nové verze „zaručených“ zpráv o
tom, jak se opět bude celá komunikace opravovat, jak bude v příštím roce opět celý Pěkov
uzavřen, nebo že se zapomnělo na položení
kanalizace a teď je třeba Pěkov rozkopat a
položit ji. Nevím, kde a v kom se bere tahle

touha ještě víc rozeštvávat lidi a popuzovat je
proti komukoliv… Nic dobrého to nepřináší,
snad jen autorům dezinformací.
Žijeme v době, kdy je možné si klíčové
informace ověřit. Jen je třeba nebýt liný a věnovat trochu času přečtení oficiálních zdrojů
(zde postačí web města nebo měsíčník). Věřte,
že když budeme vědět o komunikaci v Pěkově
jakoukoliv (byť negativní) informaci, tak ji
zveřejníme. Zatím však mám jen oficiální informace o tom, že nyní je z pohledu investora
vše v pořádku, a že dojde k převzetí díla jako
celku.
TAKŽE NYNÍ NEVÍME NIC O
DALŠÍCH OPRAVÁCH, UZAVÍRKÁCH,
ČI
KOMPLETNÍ
REKONSTRUKCI
KOMUNIKACE V NÁSLEDUJÍCÍM
ROCE, A UŽ VŮBEC NEMÁ NIKDO
V PLÁNU STAVĚT CELÝM PĚKOVEM
KANALIZACI.
Děkuji za pomoc se šířením této zprávy!
Závěrem ještě děkuji všem, kteří si zavolali, oslovili mě na ulici, stavili se, nebo mi
napsali, aby se ujistili, kde je pravda!
J. Škop, místostarosta

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

REFERENTA AGENDY DOTACÍ A KOORDINACE DSO
pracovní poměr na dobu určitou (zástup za RD)
druh práce :

Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků.
Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových
prostředků. Koordinace DSO. Podílově další práce spojené s činností
finančně – správního odboru MěÚ.

místo výkonu práce :
platová třída :

Správní obvod pověřeného MěÚ v Polici nad Metují
9. platová třída

Předpoklady:


dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího
jazyku

Požadavky:




dosažené vzdělání - vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC (MS Office, Internet)

Hlasy z Kvíčerova
L. P. 2018

Velevážené vobčanstvo Kvíčerova se
tímto vyzývá, ježto by ráčilo, v čase co
možná nejkratším (do 20. 7. t. r.), poudačky vo úspěších sousedů, kamarádů, nebo
členů rodin, z posledního roka, na kerý
by z pohledu historickýho zapomenuto
bej nemělo, doručit do redakce Hlasů
z Kvíčerova do Sluje Českejch bratří na
Vostaši. Pamatujte, že oceňovány budou
všenny zprávy ze všech koutů Kvíčerova,
teda i z Radešova, Hlauňova, Honouch a
Píkau! Kdož pak doplní svou poudačku a
důkazní fotografii, bude po zásluze voceněn autorským výtiskem.
Vaše Redakce HzQ

DALŠÍ VEŘEJNÝ ZDROJ
VODY

Město vyvíjí v současné době aktivitu ke
zprovoznění dalšího veřejného zdroje vody.
Jedná se o již léta neprovozovanou pumpu
na Malém Rynku. Pumpa je vybavena 12m
hlubokým vrtem, s hladinou vody v 5,6m,
tedy s vodním sloupcem cca 6,4m. Staré nefunkční zařízení se sací trubou a košem bylo
odstraněno a RNDr. Koroš – Hydrogeologická
společnost, s.r.o., provedl čerpací zkoušku. Ta
ukázala, že vydatnost vrtu je 0,09 l/s, tedy cca
8 m3 denně. Zpočátku tekla voda dosti kalná,
poté se vyčistila. V závěru čerpání byly odebrány vzorky k laboratornímu rozboru kvality
vody. Následně bude prodloužena stávající
pažnice, do pažnice vloženo nové sací potrubí
s košem, a na pažnici položeno krytí, na které
bude osazena nová pumpa. Okolní terén bude
upraven a vybaven lavičkou. Podle výsledku
rozboru vody bude pumpa označena jako voda
užitková, voda pitná po převaření nebo voda
pitná.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Výhody:
 praxe ve státní správě nebo samosprávě
 orientace v přípravě grantových projektů a žádostí o dotace
 znalost účetnictví DSO

Uzávěrka přihlášek: 12. července 2018
Termín nástupu: v průběhu srpna 2018
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz

Náležitostí přihlášky jsou:

Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností týkajících se
správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad o jeho
vyžádání a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Uzavřenou obálku označte heslem „VŘ – referent dotací“.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné materiály k výběrovému
řízení vráceny.
Pozn. Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek.
V Polici nad Metují
dne 22. 6. 2018
0B
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Ing. Pavel Pohner
tajemník MěÚ
tel. 491 541113, 728 986 341

Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

PRAMENÍK PITNÉ VODY JULINKA NA POLICKÉM NÁMĚSTÍ

Je-li dostatek vody, zpravidla nám nepřipadne na mysl její vzácnost a životní důležitost. Začneme si to uvědomovat až s jejím
úbytkem v pramenech, vodních tocích i plochách, jako je tomu v poslední době, případně
s jejím nedostatkem, což by mohlo v dohledné
době nastat. K vzácným polickým zdrojům
veřejně dostupné pitné vody patří i prameník
Julinka na polickém náměstí; velké bohatství
a zdroj, který nemá široko daleko ve veřejném prostoru obdoby. Je to zdroj vody podzemní z větší hloubky, tedy méně náchylný
na bezprostřední důsledky sucha, v případě
dlouhodobého sucha může ale i tento zdroj
ztratit svoji vydatnost. V současné době zatím teče a aktuálně poskytuje každou minutu cca 36 litrů vody, denně tedy nějakých 52
m3. Podle poslední kontrolní zkoušky ze dne
3. 4. 2018, provedené Hydrogeologickou společností s.r.o., ve spolupráci s akreditovanou
Ekologickou laboratoří PEAL s.r.o., lze i nadále oficiálně deklarovat, že voda z Julinky
je voda pitná. Výsledky byly porovnány s
vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a

četnost a rozsah její kontroly, v platném znění a jsou uvedeny v protokolu o zkoušce
č. 5185/2018. Na základě této kontroly lze
konstatovat, že voda z prameníku Julinka
stále vyhovuje limitům pro pitnou vodu
bez úpravy, a to jak po stránce chemické,
tak i po stránce bakteriologické. Vzhledem
k trvale vyššímu obsahu dusičnanů, ale
není vhodná pro přípravu umělé výživy
kojenců. Z hlediska charakteristiky jde o
vodu vápenato-hydrogenuhličitano-síranovou, s poněkud nepříznivým poměrem vápníku a hořčíku (97% - 3%), obsah hořčíku je
nižší - 2,9 mg/l (optimum je 20 - 30 mg/l) a
obsah vápníku naopak vyšší - 95 mg/l (optimum je 40 - 80 mg/l). Jde o vodu tvrdou, s
optimální tvrdostí 2,5 mmol/l (optimum je
2 - 3,5 mmol/l). Protokol se všemi analyzovanými ukazateli je k nahlédnutí na MěÚ.
Přejme si, aby tento zdroj pitné vody nevyschl a na podzim mohl být proveden další
kontrolní rozbor.

Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

Hodnoty vybraných ukazatelů:

ukazatel

jednotka

skutečnost

limit

reakce vody
tvrdost (Ca+Mg)
NEL
hořčík
vápník
sodík
železo
měď
mangan
chrom
kadmium
sírany
chloridy
fluoridy
dusičnany
dusitany
křemičitany
hydrogenuhličitany
nikl
kadmium
vanad
arsen
rtuť
olovo
bakterie a pod.
mikrobiální obraz

pH
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
mg/l
ug/l
ug/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
KTJ/100 ml
jedinci/ ml

7,5
2,5
< 0,10
< 2,9
95
1,9
< 0,050
<20
< 0,02
< 5,0
< 1,0
36,4
10
0,10
37
< 0,010
3,7
200
< 5,0
< 1,0
< 10
< 5,0
0,10
< 5,0
0
0

6,5 - 9,5
2 - 3,5
20 - 30
40 - 80
200
0,20

50
250
100
1,5
50
0,50

10
1

50

ZDRAVOTNICTVÍ TELEFONNÍ ČÍSLA

Rychlá pomoc: 155
Nemocnice Náchod
Nemocnice Broumov
Poliklinika Broumov
Lék. sl. první pomoci dětské - Náchod
Lék. sl. první pomoci dospělí - Náchod

491 601 111
494 413 111
491 420 390
491 601 771
491 601 241

Zdr. doprava Police

491 543 870

Obvodní ordinace v Polici nad Metují:
MUDr. Jana Čelková
MUDr. Svatopluk Řehák
MUDr. Marcela Výravská
MUDr. Jaromír Langer

491 543 320
491 543 219
491 543 414
491 814 875

Stomatologie v Polici nad Metují:
MUDr. Ludvík Neoral
MUDr. Lukáš Neoral
MUDr. Jan Kubec
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Jaromír Kopecký
MUDr. Jitka Farná

491 541 654
491 541 654
491 543 398
491 543 844
491 543 543
491 512 277

Zubní laboratoř v Polici nad Metují:
Hynek Rožnovský

491 542 898

Odborní lékaři v Polici nad Metují:
MUDr. Basil Richter (interna)
MUDr. Věra Kohoutová (gynekolog)
MUDr. Helena Prouzová (ORL)
MUDr. Hana Černohorská (kožní)
MUDr. Hynek Šafránek (urolog)
MUDr. Ibrahim Kanzouri (chirurg)
MUDr. Jan Falta (rehabilitace)
MUDr. Milan Krumphanzl (ortopedie)
Visus v Polici nad Metují (oční)
Optika v Polici nad Metují
Rtg Police nad Metují

491 543 897
491 543 866
491 814 705
491 814 705
491 543 705
491 421 268
491 420 706
491 420 706
491 541 203
491541 201
491 543 832

Lékárny v Polici nad Metují:
Městská lékárna
Lékárna Kuklík
Lékárna na středisku

491 541 561
491 541 358
491 814 083

Dům s pečovatelskou službou
Domov důchodců

491 541 122
491 541 279
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ŠETŘENÍ VODOU

Dnes by možná
princezna Maruška
nenabídla
svému
otci jako to nejvzácnější sůl, ale dala
by přednost vodě. A
možná by ji za tuto
volbu nevyhnal, vždyť mnohde již začíná
mít cenu zlata. I u nás je na čase si jí mnohem více vážit.
Klimatické změny i nešetrné zásahy do
krajiny způsobují, že dostatek vody přestává
být samozřejmostí. Naštěstí u nás stále ještě
platí, že otočíme kohoutek a teče pitná voda.
Přitom právě ona tvoří jen tři procenta světových zásob.

KAPKA KE KAPCE

Každý z nás si natočí denně z kohoutku
v průměru asi sto litrů pitné vody, z nichž jen
pouhá dvě procenta využije k pití nebo vaření.
Pitnou vodou splachujeme, zaléváme zahradu,
zbytečně plýtváme … Nemyslíme na to, že
naše jednání je kapkou v moři, na které však v
součtu hodně záleží. Jeden příklad za všechny:
při mytí nádobí pod tekoucí vodou spotřebujeme průměrně 120 litrů vody, při použití myčky
desetkrát méně. Z průzkumu společnosti
IKEA vyplynulo, že pokud by všechny české
domácnosti - včetně zhruba třetiny, které myjí
nádobí pod tekoucí vodou - začaly používat
výhradně myčku, znamenalo by to roční úsporu 26,9 milionu m3 vody, což zhruba odpovídá objemu více než čtyř Máchových jezer!
Na spotřebu vody však nemusíme nahlížet jen
ekologicky, ale šetření vodou se okamžitě projeví i finančně. Víte, že poměrně slabě kapající kohoutek vás může stát pětistovku ročně?
Denně totiž zbytečně odkape asi 25 litrů vody,
u protékajícího WC takto můžete zbytečně platit za 150 až 2000 litrů denně. To by se za rok
projevilo již v tisících až desetitisících korun.
Baterie s dvoupolohovou kartuší (eko pákou)
umožňují nastavit průtok vody na 50% nebo
100% průtok. Po otevření páky teče voda jen
polovičním průtokem a teprve po překonání
zarážky naplno.

JAK
NAHRADIT
VODU?

PITNOU

Průzkumy ukazují, že zhruba polovinu

spotřebované vody v domácnosti lze poměrně
snadno nahradit vodou dešťovou. A využívat
ji nejen k zalévání zahrady, ale i ke splachování, mytí auta, a třeba i k praní prádla, kde
je pouze k poslednímu máchání nutná voda
pitná. Na trhu jsou pračky, které již s takovým
hospodařením počítají. Zachytávat dešťovou
vodu je ideální do podzemní nádrže, aby nezamrzala a nekazila se množením bakterií a řas.
Z ní se přivádí potrubím do domu.

JAK ŠETŘIT VODOU?

Zbytečně neplýtvat vodou můžete začít
okamžitě. Třeba tím, že opravíte všechny kapající kohoutky a začnete zachytávat vodu,
kterou odpouštíte, aby byla dostatečně studená nebo teplá. Tuto vodu pak můžete používat k zalévání květin, ke splachování apod.
Chce to jen připravit si vhodnou nádobu.
Začněte upřednostňovat sprchování před
koupelí ve vaně, nečistit si zuby při tekoucí
vodě … A určitě se vyplatí provést i změny
ve vybavení domácnosti. Například u perlátorů, kterými opatříte všechny baterie, nejlépe
takové, které mají navíc i regulátor průtoku.
Vodovodní baterií, která obsahuje pouze perlátor, protéká zhruba 12 litrů za minutu, s
regulátorem můžete snížit průtok až na 3,5
litru. U sprchových bateriích můžete snížit
spotřebu vody pomocí vložky do sprchové
hadice místo těsnění nebo instalací omezovače průtoku mezi baterii a sprchovou hadici.
Pokud si pořizujete nové baterie, všímejte si
funkcí, kterými se snižuje spotřeba vody, stejně tak při pořizování myčky či pračky. Tam
však pamatujte na to, že v extrémně malém
množství vody prádlo kvalitně nevyperete a
nádobí neumyjete. Kupovat pračky a myčky
s výrazně nízkou spotřebou vody se tedy nemusí vyplatit, je třeba sledovat, zda nabízejí
úsporné programy jako ekonomické praní,
nebo rychlé praní či mytí. A splachovací toaleta s úsporným programem by měla být již
samozřejmostí. Značné úspory vody můžete
dosáhnout sprchováním, záleží ovšem na tom,
jak dlouho se sprchujete a jak úspornou hlavici sprchy máte - za minutu nemusíte spotřebovat 14 litrů, ale třeba jen devět. Při koupání ve
vaně spotřebujete zhruba 100 litrů.

JAK ŠETŘIT V KUCHYNI

Při ručním mytí nádobí nenechávejte trvale téci vodu. Používejte kohoutky s

Havárie na polickém koupališti

O tom, jak se polické koupaliště musí
připravit na letní sezónu, jsme Vás již informovali. Bohužel při zprovozňování technologie úpravy vody do provozu došlo k havárii
na jedné z částí – na tzn. filtru mechanických
částic, který je na přítoku do úpravny vody a
slouží k odchytávání
nečistot z přítokové vody.
Následkem
havárie došlo
k
zatopení
celé strojovny
koupaliště do
výšky 1 metru
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a odstavení koupaliště z provozu.
Tato technologie byla na koupališti uvedena do provozu v roce 1995 a některé její
části, i přes veškerou pravidelnou údržbu,
jsou za hranicí své životnosti.
Naštěstí se během 3 dnů podařilo pracovníkům technických služeb následky havárie
odstranit a zprovoznit technologii tak, aby vše
odpovídalo bezpečnostním předpisům a mohlo dojít k otevření koupaliště.
První návštěvníky tak koupaliště přivítalo
v úterý 19. června.V současné době není provoz koupaliště nijak omezen, jenom počasí
musí přát
za TS K. Seidlmanová

perlátorem s regulací průtoku nebo úsporné baterie. Myčku pouštějte jen zcela naplněnou. Zachytávejte vodu při oplachování
ovoce, odpouštění vody a snažte se i ji využít. Mějte v ledničce připravenou nádobu s
vodou, abyste nemuseli odtáčet vodu na pití.
Vařte v páře, k přípravě pokrmu spotřebujete
nepatrné množství vody. Nevařte více vody,
než potřebujete, pokud přece jen v konvici
voda zůstane, použijte ji později na zalití květin. Stejně využijte i vodu, ve které jste vařili
vejce, rostlinám tak zajistíte spoustu živin.

WC A KOUPELNY

Pořiďte si úsporný splachovací systém.
Pokud WC protéká, neotálejte s pozváním instalatéra. Nenechávejte téci vodu z kohoutku
během čištění zubů. Dávejte přednost sprše
před vanou. Používejte úsporné baterie nebo
omezovače průtoku.

UŽITKOVÁ VODA

Nádrž na dešťovou vodu k zalévání by
neměla scházet na žádné zahradě. Pro běžné
zalévání stačí nadzemní zásobník, lépe však
poslouží podzemní nádrž. Pokud je uložena
dostatečně hluboko, nebude v ní voda zamrzat,
ani se nebudou rozšiřovat mikroorganismy.
Dešťovou vodu můžeme využívat i jako užitkovou, v tom případě jsou nutné dva oddělené
rozvody vody. Je třeba pohlídat, aby se obě
vody v rozvodech nemísily. Využívat můžeme i tzv. šedou vodu, tedy méně znečištěnou
vodu otékající zejména z koupelen. Po úpravě
ji můžeme opět využít jako vodu provozní pro
splachování záchodů, úklid a zalévání zahrad.
Metod pro úpravu a čištění těchto odpadních
vod je dnes celá řada. Samostatnou kapitolou
je využití vody z vlastní studny. Zamysleme
se, zda je nutné, mít na každé druhé zahradě
velký soukromý bazén; zda by nestačilo něco
menšího, nebo jenom hadici na příležitostné
osvěžení, případně využívat ke koupání plovárnu nebo rybníky.
Připadá vám toto jako zbytečně připomínané téma? Je dobré se rozhlédnout kolem
sebe a uvědomit si úbytek vody, pozvolné
změny klimatu a také to, že voda je vzácná surovina, na jejíž dostupnosti závisí život člověka a přírody kolem nás, tedy i ostatních živých
organismů.

sestavil Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

Výměna měřičů
rychlosti v Pěkově

Po výměně silničního potahu došlo
v Pěkově v minulém týdnu i k výměně měřičů
rychlosti. Původní, které svůj čas odsloužily,
nahradily měřiče nové, vzhledově téměř identické. Při průjezdu je najdete na stejném místě.
za TS K. Seidlmanová
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Den s lesníkem

Dne 6. června
uspořádal
svazek
obcí DSO Lesy
Policka ve spolupráci s Českou lesnickou
akademií Trutnov druhý ročník akce Den s
lesníkem, určeným pro děti základních škol
sdružených obcí .
Akce je součástí projektu lesní pedagogiky, kdy se zábavnou formou pomocí her
poskytující informace o lese, o vztazích a
procesech v lese probíhajících. Aktivity lesní
pedagogiky jsou založeny na smyslovém prožitku, nejlépe přímo v prostředí lesa, a při bezprostředním kontaktu s přírodou, kdy se veřejnost, v naší situaci děti,seznamuje s lesem a s
pěstováním lesa v průběhu let jeho přírodního
života.
Vlastní akci jsme uspořádali v Městských
lesích Police nad Metují v lokalitě Žděřina.
Zúčastnilo se 140 dětí v rozmezí 1.- 5. ročníku
základních škol Police, Machova, Bukovice a
Suchého Dolu.
Pro děti jsme připravili lesní trasu ,na které bylo sedm výukových stanovišť s různou
tématikou. Trubači z lesní akademie program
zahájili, po přivítání se školáci rozdělili do
skupin a odebrali na určená stanoviště, která
během dne postupně střídali.

Na prvním je zástupce AOPK CHKO
Broumovsko ing. Petr Kuna a ing. Luboš
Němeček seznámili s pojmy ochrana
přírody,chráněné druhy a význam naší krajiny.
Na dalších stanovištích, které vytvořili
studenti Lesní akademie Trutnov, se děti seznámily s těžbou,kde jsme za DSO měli zástupce s přibližováním koněm a vyvážecím
vlekem,pokračovali k pěstování lesa, vábení
jelenů,lesnické botanice,výchově lesních porostů a myslivosti.
Každé výukového stanoviště mělo svůj
program a děti formou poznávání, hádanek
a her se stávaly mladými lesníky. Měřily
stromy,poznávaly semena,šišky ,listy, vychovávaly les, zkoušely sázet stromky, při
myslivosti,kdy podle paroží a kůže hádaly, ke
kterému zvířeti patří, se prokousaly i takovým
chytákem jako byla kůže klokana.

Den s lesníkem jsme ukončili pohoštěním dětí a předáním pozornosti jako
vzpomínku na den strávený v lese . A při
předávání na otázku, jak se jim den v lese
s programem líbil a co budou dělat až povyrostou ,někteří v tom měli jasno. Budou
lesníky.
Binar Luboš, DSO Lesy Policka

Změna územního
plánu města č. 2

Po dlouhé přípravě a podrobném sběru
požadavků byla pořizovateli změny územního
plánu předložena žádost o projednání změny
č. 2 územního plánu města. Určitý odklad projednání od doby, kdy o pořízení rozhodlo zastupitelstvo města, byl způsoben vyčkáváním
na účinnost novely stavebního zákona, která
nám nyní umožňuje využít zkráceného (zrychleného) postupu pro projednání změny. Zákon
nyní umožňuje vynechat celou anabázi projednání zadání změny územního plánu (což v případě změny č. 1 územního plánu města trvalo
déle jak rok), a přikročit přímo ke zveřejnění
návrhu změny územního plánu.
Doufejme, že v procesu projednání změny
ÚP č. 2 nenarazíme na stejné obtíže, jaké zablokovaly a zkomplikovaly projednání změny
ÚP č. 1. S ohledem na navrhované požadavky
je naše očekávání na místě, leč člověk míní, a
dotčené orgány v procesu územního plánování
mění.
O dalším postupu v projednání Vás budeme informovat.
J. Škop, místostarosta

Usnesení rady města ze zasedání č. 11, 12, 13 /2018 ze dne 21. 5., 4. a 18. 6. 2018
Rada města Police nad Metují:

I. ruší usnesení č. 10/7RM/2018 týkající se
pronájmu bytu č. 3 v domě čp. 313 v ulici
17. listopadu ░░░░ ░░░░ ░░░
II. schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě čp. 313
v ulici 17. listopadu paní ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ od 1. 6. 2018 na dobu 3 měsíců.
III. ukládá Iloně Kejdanové zajistit ve spolupráci s TS uzavření nové nájemní smlouvy s ░░░░
░░░░ ░░░░
I. projednala a schvaluje pronájem bytu č. 9
v ulici U Damiánky 268 ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ s účinností od 1.6.2018 na zkušební dobu 1 měsíc.
II. ukládá Iloně Kejdanové zajistit ve spolupráci s
TS s.r.o. uzavření nájemní smlouvy.
I. schvaluje poskytnutí finančního daru
ve výši 20 000 Kč společnosti Za poklady Broumovska o.p.s.,Klášterní 1, 550 01
Broumov, IČ: 02298490 k uhrazení části
nákladů spojených s koncertem v Polici nad
Metují pořádným v rámci hudebního festivalu
Za poklady Broumovska 2018.
II. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
darovací smlouvy.
I. projednala návrh na opravu části kanalizace
v maximální výši 40.000,- Kč bez DPH firmou
Movis Hronov.
II. schvaluje návrh na opravu části kanalizace
v maximální výši 40.000,- Kč bez DPH firmou
Movis Hronov.
III. pověřuje odbor IMŽP vystavením
objednávky.
II. projednala a schvaluje návrh smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 25/18/BVB/MS na umístění
kabelu a sloupu VO do pozemku p.č. 1139/6 v
k.ú. Velká Ledhuje, ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ŘSD ČR.
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II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene služebnosti č. 25/18/
BVB/MS na umístění kabelu.
I. schvaluje změnu rozpočtu č. 2 - položky
rozpočtového opatření č. 9 - 11. Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů a
výdajů o 35.000 Kč.
I. projednala a schvaluje ceník vstupného na
koupaliště v Polici nad Metují platný pro rok
2018.
I. projednala možnost podání dotační žádosti
do 97. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v
rámci „Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020“, Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický
cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová
opatření;
II. schvaluje zpracování a podání dotační žádosti,
včetně zajištění všech podkladů žádosti;
III. pověřuje Mgr. Luboše Ježka zajištěním
všech administrativních kroků potřebných k podání žádosti.
I. jmenuje v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě
výsledků konkursního řízení na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy
Police nad Metují, okres Náchod pana ░░░░
░░░░ ░ s účinností od 1. 8. 2018;
I. jmenuje v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě
výsledků konkursního řízení na pracovní místo
ředitele Základní umělecké školy Police nad
Metují, okres Náchod pana ░░░░ ░░░░ s
účinností od 1. 8. 2018.
I. projednala a schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění funkce pověřence
pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl.
37 a násl. GDPR s účinností od 25.5.2018
do 31.12.2018 se společností ICTplus, s.r.o.,
Piletická 486 - technologické centrum, 503 41
Hradec Králové, IČ 01384163.
II. pověřuje starostku města podpisem uvedené příkazní smlouvy
I. projednala návrh na stanovení vítěze poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu akci: «Kalová sonda na ČOV v Polici nad
Metují».
II. schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Kalová sonda na ČOV v Polici
nad Metují“ společnost AGF QUATTRO spol.
s.r.o., IČ: 60729813, se sídlem Tasov 197, 696
63 Tasov, s nabídkovou cenou 130.265,- Kč bez
DPH
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu smlouvy o dílo.
I. projednala realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu akci „Úprava veřejného osvětlení ul.
Ostašská, Police nad Metují“.
II. schvaluje následující parametry výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu akci «Úprava veřejného osvětlení ul.
Ostašská, Police nad Metují“.
1. Kritéria hodnocení: nabídková cena, váha 100
%
2. Obeslané firmy: ELPOL POLICE s. r. o - Police
nad Metují; ELMON, spol. s r.o. - Broumov.,
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ELTYM Hronov, spol. s r.o.- Hronov.
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Ing. Scholz Pavel - vedoucí IMŽP; Mgr.
Luboš Ježek - správa dotací; náhradníci: Dis.
Vítek Hynek - investiční technik; Petr Jenka - TS
Police nad Metují; Ing. Helena Ištoková - vedoucí FSO
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a vyhodnocení nabídek podle schválených
kritérií
I. souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují
přijala sponzorský dar: 50 ks konferenčních židlí
v hodnotě 26 499,- Kč na podporu vybavení školy od firmy MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500
03 Hradec Králové.
I. projednala a schvaluje dotazníkové šetření
na území města Police nad Metují, pro zjištění zájmu občanů o zapůjčení nových domácích
kompostérů velikosti do 650l, 1000 l a 2000 l,
jako podklad pro podání žádosti o dotaci na jejich nákup
II. projednala a schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
1014-2020, v rámci 103. výzvy - prioritní osa
3, Prevence vzniku odpadů, na nákup domácích
kompostérů s realizací v roce 2019, a to v případě, že bude z dotazníkového šetření zřejmý
dostatečný zájem občanů o zapůjčení těchto
kompostérů
I. projednala a schvaluje provedení architekturního osvětlení Selendrova sloupu na
Komenského náměstí ve městě Polici nad Metují
firmou ELPOL Police s.r.o., Zahradní 282,
549 54 Police nad Metují za celkovou cenu do
35.000,- Kč s DPH.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podepsáním objednávky. RM upřednostňuje zapuštěné provedení osvětlovacích těles.
I. projednala žádost pana ░░░░ ░░░░ ░░░
o prodej částí pozemků p.č. 220/1 a p.č. 220/3
oba v k.ú. VL.
II. odkládá vyhlášení záměru prodeje částí pov k.ú.
zemků p.č. 220/1 a p.č. 220/3 oba
VL o celkové výměře cca 3 300 m2.
III. ukládá Nikole Řezníčkové provést revizi
žádostí o odkup pozemků v uvedené lokalitě se
zohledněním dříve vznesených požadavků DV
Police nad Metují a RM znovu k projednání
předložit ucelený návrh
I. projednala a schvaluje uvolnění finančních
prostředků na aktualizaci webových stránek obce
Hlavňov v hodnotě do 15 tis. Kč.
II. ukládá Heleně Ištokové, Ing. zařadit financování aktualizace webových stránek do následujícího návrhu změn rozpočtu města
I. projednala a schvaluje s účinnosti od
1.6.2018 Dodatek č. 9 Pachtovní smlouvy tepelných zařízení, kanalizace a ČOV, včetně inventáře uzavřené mezi městem a Technickými
službami Police nad Metují, s.r.o. dne 11.7.2014,
jehož obsahem je změna výše pachtovného.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem uvedeného dodatku č.9 pachtovní smlouvy
III. ukládá Pavlu Kalibánovi, Ing. předložit starostce města Idě Jenkové dodatek č.9 pachtovní
smlouvy k podpisu
I. projednala žádost paní ░░░░ ░░░░ ░░ nájemce městského bytu č. 7 v domě čp. 116 v ulici Na Babí o slevu z nájmu z důvodu nemožnosti
byt užívat z důvodu probíhající rekonstrukce.
I. schvaluje poskytnutí slevy z nájmu městského
bytu č. 7 v domě čp. 116 v ulici Na Babí ve
výši 500 Kč měsíčně po dobu 2 měsíců počínaje
1.6.2018.
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I. ukládá Pavlu Kalibánovi, Ing. oznámit písemně nájemci poskytnutí slevy na nájemném
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ
Police nad Metují, okres Náchod, na projekt
„Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění
bezbariérovosti ZŠ Police nad Metují“, který
bude realizován z programu EU - IROP.
I. souhlasí s realizací veřejných zakázek malého rozsahu v rámci projektu „Rekonstrukce
odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti
ZŠ Police nad Metují“ číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0
/16_063/0003616.
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazných ukazatelů MŠ Police nad
Metují:
změnu provozního příspěvku ve výši 200 tis. Kč
na investiční příspěvek
navýšení provozního příspěvku o 50 tis. Kč
II. schvaluje změnu rozpočtu PO MŠ Police nad
Metují - viz. příloha
II. schvaluje použití investičního fondu PO MŠ
Police nad Metují na:
• nákup herního prvku na dětské hřiště v celkové ceně 209 250,- Kč
• pořízení krytů na topení předběžná cena 95
000,- Kč.
I. projednala návrh závěrečného účtu města
Police nad Metují za rok 2017
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
závěrečný účet města Police nad Metují v následujícím znění usnesení: ZM uděluje souhlas s
celoročním hospodařením, schvaluje závěrečný
účet města za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad
Metují za rok 2017 bez výhrad.
I. projednala a schvaluje účetní závěrku města
Police nad Metují za účetní období 2017, sestavenou k 31. 12. 2017
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
účetní závěrku města za účetní období 2017 v
následujícím znění usnesení: ZM projednává
a schvaluje účetní závěrku města Police nad
Metují za účetní období 2017, sestavenou k 31.
12. 2017
I. bere na vědomí oznámené vícepráce a méněpráce na akci „Stavební úpravy a přístavba
ZUŠ v Polici nad Metují čp. 108“, spočívající
v provedení změnových listů č. 24, 26, 29, 31,
33, 34, 35a, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45 a 46 v II.
etapě výstavby.
I. schvaluje uzavření dodatku č. 5 smlouvy o
dílo, uzavřené dne 13. 4. 2017 se spol. Matex
HK s.r.o., spočívající v realizaci změnových listů č. 24, 26, 29, 31, 33, 34, 35a, 36, 37, 39, 42,
43, 44, 45 a 46 v II. etapě výstavby a uzavření
dodatku č. 5 smlouvy o dílo. Celkové finanční
navýšení ve II. etapě činí 1 703.469,13 Kč bez
DPH, tj. 2 061.197,64 Kč s DPH.
II. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem dodatku č. 5 z II. etapy výstavby
smlouvy o dílo.
III. ukládá Pavlu Scholzovi, Ing. vypracovat dodatek č. 5 smlouvy o dílo z II. etapy výstavby a
zajistit podpisy obou stran.
I. schvaluje realizaci záměru zhodnocení stavby
a pořízení nového investičního a neinvestičního majetku v rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti ZŠ
Police nad Metují“ číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_
063/0003616. Projekt bude částečně realizován
ještě v roce 2018 v předpokládaném nákladu 5
525 724 Kč. Druhá etapa realizace bude realizována do konce června 2019 v nákladu 1 562 995
Kč.

I. schvaluje pořízení platebního terminálu společnosti Global payments ve spolupráci s Českou
spořitelnou a.s.
I. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem objednávky a žádosti o akceptaci platebních
karet.
I. projednala a schvaluje pronájem části pozemku p.č. 758/1 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 800 m2 panu ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ Nájemné činí 1.350,- Kč ročně na dobu
neurčitou.
II. ukládá Nikole Řezníčkové vypracovat
Dodatek č. 1 nájemní smlouvy.
I. bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu
nebytového prostoru v nemovitosti Tyršova 345,
Police nad Metují podanou paní ░░░░ ░░░░
░░░ k 31.5.2018. Nájemní vztah končí po
uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty k 31.8.2018.
I. schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. Tyršova 345, Police nad Metují
(„Zeleném domečku“)
II. ukládá Nikole Řezníčkové zajistit vyvěšení záměru pronájmu nebytového prostoru v
„Zeleném domečku“ na úřední desku MěÚ
I. odkládá souhlas se zřízením místa správce
počítačové sítě v ZŠaMŠ Police nad Metují
od doby zpracování ekonomického rozboru
možného využití nově zřízené pracovní pozice
i pro správu VT v Technických službách Police
nad Metují, s.r.o. a v Knihovně města Police nad
Metují.
II. ukládá
1. Pavlu Kalibánovi, Ing. předložit tajemníkovi
náklady TS na správu výpočetní techniky externími subjekty za rok 2017.
2. Věře Plachtové předložit tajemníkovi náklady
knihovny na správu výpočetní techniky za rok
2017 za služby, které by mohl vykonávat společný správce IT školy, TS a knihovny.
3. Karlovi Nývltovi, Mgr. předložit tajemníkovi
a) odhad nákladů a funkci správce počítačové
sítě v ZŠaMŠ pro rok 2019
b) náklady, které byly za práci správu výpočetní techniky v ZŠaMŠ hrazeny v roce 2017
4. Pavlu Pohnerovi, Ing. předložit RM porovnání nákladů na správu počítačové sítě řešenou
samostatně ZŠaMŠ, TS s.r.o. a knihovnou nebo
jedním společným zaměstnancem.
I. projednala a schvaluje Výroční zprávu o
činnosti společnosti Technické služby Police
nad Metují, s.r.o. za rok 2017. Rozborem této
výroční zprávy byla také provedena kontrola
hospodaření společnosti ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. ruší své usnesení č. 16/8RM/2018 ze dne
9.4.2018 týkající se nákupu technologie
INFRASET STANDARD od firmy MORAM
CZ, s.r.o.
II. v postavení VH TS Police nad Metují, s.r.o.
schvaluje v souladu s § 162 – 166 zákona o obchodních korporacích poskytnutí dobrovolného
příplatku mimo základní kapitál společnosti
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.; IČ
25 264 176 ve výši 350 000 Kč.
I. v postavení VH TS Police nad Metují,
s.r.o. schvaluje, aby Technické služby Police
nad Metují nakoupily technologii INFRASET
STANDARD od firmy MORAM CZ, s.r.o., U
Elektrárny 4171/4G, 695 01 Hodonín, IČO:
27712079 za cenu 289.000,- Kč bez DPH, tj.
349.690,- Kč včetně DPH.
II. ukládá Heleně Ištokové, Ing. předložit ZM
návrh na odpovídající rozpočtovou změnu
spočívající v převedení uvedených finančních
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prostředků z kapitoly 2212 komunikace na účet
technických služeb
I. pověřuje ředitele TS Police nad Metují
zajištěním nákupu technologie INFRASET
STANDARD po převodu finančních prostředků
z rozpočtu města na účet TS
I. projednala a schvaluje provedení opravy horské vpusti v křižovatce Wihanova/
Hvězdecká firmou Silnice Svoboda a.s. do 50
000 Kč. Navrhovaná celková oprava povrchu
křižovatky bude provedené až po provedení pokládky vedení elektřiny.
I. projednala žádost společnosti Vak Náchod
a.s. o navýšení zápůjčky finančních prostředků
na vybudování vodovodu v Brandejsově ulici
o 219.082,- Kč z důvodu nepředpokládaných
víceprací.
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 smlouvy o zápůjčce uzavíraný mezi
městem a společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s., IČO 48172928 pro zajištění
financování výstavby vodovodu v Brandejsově
ulici. Obsahem dodatku je navýšení zapůjčených finančních prostředků na částku 880
172,- Kč.
I. projednala žádost paní ░░░░ ░░░░ ░░░
o výpůjčku části pozemku p.č. 1050/1 v k.ú.
Police nad Metují.
I. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.
1050/1 v k.ú. Police nad Metují o výměře cca 35
m2.
II. ukládá Nikole Řezníčkové vyvěšením záměru výpůjčky na úřední desce města Police nad
Metují.
I. projednala a schvaluje záměr pronájmu zahrádky č. 10 pod Havlatkou, na části pozemku

p.č. 923/1 v k.ú. Police nad Metují o výměře cca
500 m2.
II. ukládá Nikole Řezníčkové vyvěšení záměru pronájmu dle návrhu na úřední desku města
Police nad Metují.
I. projednala a bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 9
pod Havlatkou, na části pozemku p.č. 923/1
v k.ú. Police nad Metují, podanou nájemcem
paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
II. schvaluje ukončení nájemního vztahu na
pronájem zahrádky č. 9 pod Havlatkou, na části
pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Police nad Metují dohodou k 30. 6. 2018.
III. schvaluje záměr pronájmu části pozemku
923/1 v k.ú. Police nad Metují - zahrádka č. 9 pod
Havlatkou, o celkové výměře 500 m 2 . O pronájem požádala paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░.
IV. ukládá Nikole Řezníčkové vyvěšení záměru pronájmu dle návrhu na úřední desku města
Police nad Metují.
I. projednala a schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 220/1, 220/3, st.886, st. 313, části
1030/3, 220/11, 220/4 a 212/18 všechny pozemky v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře cca
9 200 m2
II. ukládá Nikole Řezníčkové vyvěsit záměr
prodeje dle návrhu na úřední desce města Police
nad Metují.
I. projednala návrh grantové komise na poskytnutí dotace z grantového programu Akce,
dílčí aktivity - 2. pololetí 2018
II. schvaluje poskytnutí dotace právnickým a
fyzickým osobám uvedeným v příloze a zároveň schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu s
žadateli o dotaci

III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem jednotlivých smluv
I. projednala a schvaluje pořízení zastavovací
studie nové obytné zóny v Polici nad Metují - nad
Smetanovou ulicí
II. schvaluje zadání zpracování studie Ing. arch.
Pavlu Kramářovi, IČ 24696315, Na Žertvách 10,
Praha 8, 180 00 (Pobočka: Pouchovská ulice,
(areál BAK), Hradec Králové, 500 03 za nabídkovou cenu 57000 Kč bez DPH.
I. projednala návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 02/02/2017 ze dne 26. 4. 2017
ve věci doplnění textu usnesení o souhlas města
s projednáním změny č. 2 územního plánu města tzv. zkráceným postupem
II. doporučuje zastupitelstvu města revokaci
usnesení č. 02/02/2017 ze dne 26. 4. 2017.
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu rozpočtu č. 3 - položky rozpočtového
opatření č. 12 - 20. Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů o 8.303.000 Kč,
zvýšení výdajů o 10.759.106 Kč a zapojení
financování (položka 8113) ve výši 2.456.106 Kč
I. projednala otázku počtu členů zastupitelstva
města ve funkčním období 2018 - 2022
II. doporučuje zastupitelstvu města ponechat
počet členů zastupitelstva města ve stávající podobě, tedy 21 členů
I. projednala a schvaluje uzavření příkazní
smlouvy na zpracování žádosti a přípravu
podkladů pro dotační akci: „Protipovodňová
opatření pro město Police nad Metují“.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem příkazní smlouvy.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í
Odkládání odpadu do kontejnerů
u Hlavňovského rybníka

V Hlavňově na parkovišti u rybníka jsou
umístěny kontejnery na směsný komunální odpad pro vlastníky chat za rybníkem. Tyto kontejnery nejsou určeny pro projíždějící návštěvníky
nebo chalupáře z okolních obcí. Důrazně je žádáme, aby svůj odpad odkládaly v místě jeho vzniku do svých odpadových nádob. Bude-li někdo
přistižen, hrozí mu uložení pokuty za porušování
vyhlášky o systému nakládání s odpady na území
města Police nad Metují.

Svoz plastů a papíru v letních
měsících

Z důvodu zvýšení kapacity sběrných nádob pro odkládání vytříděných plastů, nápojových kartonů a papíru na veřejných sběrných
místech, byl pro letní měsíce upraven harmonogram svozu. Plasty s nápojovými kartony se
vyvážejí v pondělí a ve středu, papír v úterý a
ve čtvrtek.
Při této příležitosti zároveň vyzýváme
občany, aby do nádob na tříděný odpad odkládaly pouze vytříděný odpad, nikoliv tašky
plné směsného odpadu, a aby tento odpad nenechávaly volně odložený vedle kontejnerů.
Děkujeme za pochopení.

Mytí nádob na tříděný odpad

Ve středu 27. června bylo provedeno umytí nádob pro odkládání vytříděných plastů s
nápojovými kartony, papíru a bioodpadu na
veřejných sběrných místech.
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Doba obalová

Velkým problémem a nešvarem současné
doby je nadměrné používání mnohdy zbytečných a zvláště plastových obalů. Není obal jako
obal. Obaly mají svoji funkci, ale zbytečné obaly
zvláště na jedno použití zvyšují produkci odpadů, jsou drahé a mají negativní vliv na životní
prostředí. V roce 2015 bylo v ČR použito 506
800 tun jednorázových obalů. Jsou situace, kdy
se bez obalu neobejdeme, ale používejme je opakovaně a používejme takové, se kterými je menší
problém a lépe se recyklují. Příkladem může být
volba mezi plastovým a papírovým sáčkem nebo
omezení sáčků pro několik druhů pečiva nebo zeleniny na jeden. Pokud to jde, tak nakupujme bez
potřeby nových obalů do vlastních nejlépe tkaninových tašek a sáčků a jiných nádob. Nabídka
zboží je velmi široká a lze si vybrat. Například
smetana do kávy, cukr či sušenky, pokud nehrozí,
že se nám to zkazí, dejme přednost většímu obsahu před mnoha mini porcemi. Cena za naše pohodlí je dosti vysoká. Například na jednu kávovou kapsli s 8g kávy připadá 5g odpadu, zejména
hliníku a jeho sloučenin. K recyklaci se dostane

jen zlomek těchto obalů. Přitom na 1 tunu hliníku
je potřeba vytěžit 4 tuny bauxitu a navíc vzniká
půl tuny nebezpečného toxického odpadu, který
způsobuje ekologické škody. Samostatnou kapitolou je balená voda a jiné nápoje. Pijme kohoutkovou vodu, obejdeme se bez obalu. Nakupujme
čerstvé potraviny u pultu, místo vakuově balených. Nakupujme v kamenném obchodě nebo
na trhu, nejen že si můžeme zboží prohlédnou,
ale na cestu domů nepotřebujeme další zbytečné obaly jako při internetovém nákupu. Použité
obaly pečlivě třiďme a odkládejme do kontejnerů na tříděný odpad. Pokud nezačneme omezovat
zbytečné používání obalů a zvláště plastů, tak
se v nich brzy utopíme. Již delší čas je jimi plní
moře (podle statistik plave na hladinách světového vodstva bezmála 270 tisíc tun plastového odpadu) a topí se v nich mořští živočichové a ptáci
v jejich okolí, kteří mají plasty a mikroplasty ve
svých žaludcích.

Statistika EKO-KOMu za rok 2017

Množství odpadů, které vytřídili obyvatelé ČR v roce 2017, se znovu zvýšilo! Dokazují
to finální statistiky, podle nichž vytřídil každý
Čech v průměru 46,9 kilogramů papíru, skla,
plastů a nápojových kartonů; včetně kovů to
bylo téměř 60 kilogramů. Meziročně jde tak
zhruba o čtyřkilogramový nárůst.
Systém třídění a recyklace obalových odpadů, jehož provoz v ČR zajišťuje AOS EKOKOM, funguje na úzké spolupráci výrobních
podniků a obcí. Ke konci roku 2017 do něho
bylo zapojeno 20 778 firem a 6 123 obcí ČR.
Díky této spolupráci má možnost třídit odpad 99
% obyvatel ČR. Podíl těch, kteří tuto možnost
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využívají, se loni zvýšil o další procento – v roce
2017 tedy soustavně třídilo odpad 73 % obyvatel
ČR. Rostlo také množství vytříděných odpadů.
Každý Čech za rok 2017 vytřídil do barevných
kontejnerů v průměru 20,7 kg papíru, přes 13
kg plastů, 12,6 kg skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. K tomu ještě odevzdal
13 kg kovů. Ve sběrných systémech obcí se
tak loni sešlo 632 501 tun vytříděného odpadu.
Připočteme-li živnostenské odpady, pak se loni
v ČR podařilo vytřídit 804 086 tun obalových
odpadů, které byly dotříděny a jako druhotná
surovina předány k recyklaci a dalšímu využití.
Z 1 091 050 tun jednocestných obalů uvedených
klienty systému EKO-KOM na tuzemský trh se
74 % předalo k dalšímu zpracování. Nevyšší
míry recyklace se podařilo dosáhnout tradičně u
papíru – 90 %. Velmi dobrých výsledků dosahuje ČR i v třídění a recyklaci plastových obalů, v
rámci srovnání zemí EU obsazuje tradičně přední
příčky. Celková míra recyklace a dalšího využití plastů dosahuje 69 %. Všechny takto získané
druhotné suroviny nahradily buď částečně, nebo
úplně, přírodní zdroje surovin při výrobě nových
produktů.

DOSAŽENÁ MÍRA RECYKLACE
OBALŮ V ROCE 2017

Podmínky, které mají obyvatelé ČR k třídění
odpadů, jsou velmi komfortní. Mnohé evropské
státy do ČR jezdí s cílem zjistit a podrobně nastudovat český systém zpětného odběru a využití
obalových odpadů a aplikovat některé zkušenosti
ve svých zemích. V celé ČR bylo ke konci roku

2017 k dispozici 353 794 barevných kontejnerů
ve veřejné síti a menších nádob na tříděný odpad umístěných přímo u domů. Jedno sběrné
místo sloužilo loni průměrně pro 131 obyvatel.
Díky každoročnímu zahušťování sběrné sítě se
zkracuje i docházková vzdálenost k barevným
kontejnerům. V roce 2017 to k nim lidé měli v
průměru jen 92 metrů. Kromě nádobového sběru na veřejně přístupných stanovištích funguje v
některých obcích ČR také sběr přímo od domu.
Systém pak doplňují sběrné dvory a výkupny
druhotných surovin.
Většinu, 86 %, celkových ročních nákladů
Autorizované obalové společnosti EKO-KOM,
a.s., tvořily v roce 2017 náklady na zajištění dostupnosti a obsluhy barevných kontejnerů, dotřídění sebraného obalového odpadu a zajištění
jeho využití a recyklace. Z celkových nákladů
představovaly 69 % přímé platby obcím za zajištění zpětného odběru obalových odpadů a sběrné
sítě a za jejich předání prostřednictvím svozových firem k dotřídění a zpracování. Dalších 8
% pak tvořily náklady na třídicí linky, kde odpady dále dotřiďují a upravují na zpracovatelné
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druhotné suroviny. V případě některých obtížně
využitelných odpadů jsme museli podpořit i samotnou recyklaci – na to jsme loni vynaložili 6
% z celkových ročních nákladů. Zhruba 3 % pak
byla použita na tvorbu finanční rezervy pro případ propadu cen druhotných surovin.
Důležitou úlohou autorizované obalové
společnosti je také zajištění průkazné evidence
všech obalových a odpadových toků, a to včetně
její kontroly a pravidelných auditů – tyto aktivity
tvořily loni 7 % celkových nákladů společnosti.
Povinná osvěta, environmentální výchova žáků,
oslovení spotřebitelů a další činnosti vedoucí ke
správnému a efektivnímu třídění odpadů v ČR,
které AOS EKO-KOM pravidelně zajišťuje,
představovaly 4 % celkových nákladů. Povinné
odvody státu vymezené zákonem tvoří 1 % nákladů a zbylá 2 % činí vlastní režijní náklady na
administrativu společnosti.

Osvědčení o úspoře surovin, emisí a energie od EKO-KOMu

Spol. EKO-KOM, a.s. pravidelně posuzuje
vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů, včetně obalové složky, na životní
prostředí. Podle stanovené metodiky vystavilo
životní prostředí společnosti EKO-KOM, a.s.
účet za rok 2017, podle kterého bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 20,3
mil. GJ energie, která nemusela být vyrobena,
což je zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje
za rok cca 310 tis. domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl
systém tříděného sběru a využití
odpadu z obcí ke snížení emisí o
678. 334 t CO2 ekvivalentu.
Na základě tohoto celkového vyhodnocení, obdrželo
také Město Police n. M. osvědčení o tom, že díky rozvoji
a provozu systému třídění a
recyklace využitelných složek
komunálních odpadů, včetně
obalových, přispělo, ve spolupráci se spol. EKO-KOM, a.s.,
ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou město dosáhlo za
rok 2017 představuje 200,45 t
emisí CO2 ekvivalentu a úspora energie
5. 481.642 MJ. Podílelo se na
tom celkem 194,468 t vytříděných využitelných
odpadů, za něž město obdrželo odměnu ve výši
538.632,- Kč.

podle podkladů od spol. EKO-KOM, a.s.
sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Tašky na třídění odpadu

Pro snadnější shromažďování vytříděných
odpadů nabízí město bezplatně polickým domácnostem sadu 3 tašek pro ukládání a odnos
vytříděného papíru, skla a plastů. Tašky jsou
vyrobeny z netkané textilie a na boku jsou vybaveny suchým zipem pro vzájemné spojení. Jejich

nosnost je do 10 kg a k dispozici jsou ve dvou velikostech - menší - cca 25 x 25 x 40 cm, vhodné
do menších bytů nebo pro méně početné rodiny a
větší - cca 25 x 30 x 45 cm, pro větší prostory a
početnější rodiny. Tašky byly pořízeny ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.
Kdo máte o tuto sadu tašek zájem, zajděte
na polickou radnici, kde Vám budou vydány.

Environmentální vyúčtování od
ASEKOLu

V roce 2017 odevzdali Češi, prostřednictvím kolektivního systému spol. ASEKOL, a.s.,
19.185 t vyřazených elektrozařízení, a to díky 16
678 sběrným místům po celé ČR. Tato společnost
také pravidelně posuzuje přínos zpětného odběru
těchto zařízení pro životní prostředí.
Město Police nad Metují proto obdrželo
od ASEKOLU „Environmentální vyúčtování za rok 2017“. Jde o výpočet přínosu, který
vznikl na základě zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných
polickými občany, prostřednictvím sběrného
dvora, červeného kontejneru a mobilních sběrů.
Z tohoto certifikátu vyplývá, že poličtí v loňském roce vytřídili celkem 10.680 kg drobných elektrospotřebičů. Tím uspořili 148
MWh elektřiny, 8.467 litrů ropy, 651 m3 vody
a 5,32 t primárních surovin. Navíc tím snížili emise skleníkových plynů o 30,62 t CO2
ekvivalentu a produkci nebezpečných odpadů
o 135,38 t. Uvedená úspora vody se rovná stejnému množství, jako při 8.738 sprchováních a
úspora ropy se rovná spotřebě stejného množství,
potřebného k ujetí 124.512 km v běžném osobním automobilu.
Výsledek jednoznačně prokazuje, že třídění
a zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má významný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu el. energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 l ropy, potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10-ti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5-ti let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží velký dík.
Spol. ASEKOL byla také již potřetí oceněna
certifikátem TOP Odpovědná firma, za nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání.
podle podkladů od spol. ASEKOL a.s.
sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Domácí kompostování - zahradní
kompostér ke každému domu
Město Police nad Metují dlouhodobě usiluje z ekonomických i ekologických důvodů o
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efektivní nakládání s komunálním odpadem, a
zejména o snížení množství nevyužitého směsného odpadu v popelnicích. Protože stále více než
25% tohoto odpadu tvoří biologicky rozložitelný odpad, který pak končí na skládce, rozhodlo
se město opět podpořit domácí kompostování.
Těm, kdo projeví zájem, by opět chtělo zdarma zapůjčit zahradní kompostér. K nákupu
kompostérů by chtělo město využít jednu z posledních možností dotace ze Státního fondu životního prostředí. Tento záměr je ale podmíněn
dostatečným zájmem občanů, aby bylo dosaženo
alespoň minimálního finančního objemu projektu a následně schválením dotace, o kterou bude
město žádat. Z tohoto důvodu byly do všech
polických poštovních schránek doručeny letáky
s výzvou a anketním lístkem pro vyjádření zájmu. Leták byl zároveň umístěn na internetových
stránkách města, s možností elektronické odpovědi. Bylo by škoda nevyužít této příležitosti.
Kompostér
je
ideální
pomocník

při kompostování, neboť během pár měsíců získáte kvalitní kompost, zahradní kompostér je
elegantním doplňkem zahrady, bioodpad v kompostéru nezapáchá a zpracováváte odpad ekologicky i ekonomicky.
Suroviny vhodné do kompostu: kuchyňský
odpad (zbytky ovoce a zeleniny, čaj, káva, skořápky, kůstky, zbytky pečiva a jídel s výjimkou
masa), zbytky rostlin, plevelů, posekaná tráva,
podrcené větve, kůra a dřevo, piliny, hobliny, listí, zemina, trus a podestýlka drobných zvířat, exkrementy hospodářských zvířat (malé množství),
sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, novinový papír, karton, hadry z přírodních tkanin.

Výpůjčka zahradních drtičů
a štěpkovače

Pro podporu domácího kompostování pro
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. Petra Rutara (MěÚ), v Hlavňově na p. Michala Vacka a v Pěkově na Ing.
Norberta Marela,
yy pro seštěpkování většího množství větví
nebo dalšího stonkového rostlinného materiálu, případně pro silnější větve, je
možné krátkodobě zapůjčit štěpkovač
s benzinovým motorem; ten je uložen v Machově a je nutné si pro něho zajet; zapůjčení
domlouvejte s Ing. Jiřím Krtičkou, starostou
Machova.
Provoz uvedených strojů se řídí provozním
řádem, pravidelná výpůjční doba není stanovena,
výpůjčku je potřebné předem domluvit.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika

Dle dostupných údajů mělo k 31.5.2018
město Police nad Metují 4068 obyvatel.

Jubilea

V květnu 2018 slavili:

70 let

75 let
80 let

85 let
90 let

pan Jaroslav Beran
pan Jan Ther
pan Oldřich Zítka
paní Anna Novotná
paní Květa Provazníková
paní Marie Koubková
paní Amálie Kracíková
paní Eva Fulková
paní Marie Weisserová
pan Osvald Urban
paní Zlata Jirásková
paní Ludmila Teinerová
paní Marie Vajsarová
paní Věra Zítková
pan Zdeněk Teiner

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

Jménem celé naší rodiny vyjadřujeme
velké díky všem sestřičkám a ošetřovatelkám
z DD v Polici nad Metují, které v této náročné a záslužné práci vzorně pečovaly o naši
maminku a babičku, paní Irenu Beranovou
z Bezděkova. Oceňujeme obětavost, povzbuzení a lidský přístup k mamince i k naší
rodině, především od K. Duchatschové, A.
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Sňatky
Květen – měsíc lásky si za svůj svatební zvolily 4 páry:
12.5. Tomáš Zemánek a Jitka Mouchová u kaštanu ve Velkých Petrovicích
12.5. jeden obřad před kaplí na Hvězdě
12.5. Lukáš Závodní a Jana Mecová na vyhlídce na Hvězdě
19.5. René Štrauch a Martina Hornychová v obřadní síni

Manželé Závodní

Stříbrný podvečer

Páteční podvečer 8.6.2018 byl Stříbrným
podvečerem pro 3 manželské páry. V roce
2018 jsme oslovili 14 manželských párů,
které letos oslaví 25 let manželského bytí.
Účast potvrdily čtyři, nakonec jsme se sešli se třemi. Slavilo se nejdřív trošku vážně,
i slzičky ukáply. Po „oficialitách“ jsme se
usadili v salonku u obřadní síně a u malého

Hornychové, S. Koskové, P. Osobové, J.
Podávkové, L. Pozděnové, D. Románové,
I. Voborníkové a velkému miláčkovi všech babiček Martinu Wágnerovi.
Všem přejeme v této obdivuhodné, záslužné a nedoceněné práci hodně sil.
Rodina Beranova z Bezděkova nad Metují.

Manželé Zemánkovi

občerstvení probírali věci uplynulé i současné. A legrace bylo spousty. Děkujeme,
manželům Meisnerovým, Stuchlíkovým a
Kašparovým, byli jste moc prima!

Dagmar Hambálková, matrikářka
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K N I H OV N A
Knihovna o prázdninách

Čas prázdnin a dovolených se blíží.
Přijďte si vybrat nové knížky a časopisy pro
chvíle volna.
Prosíme děti, aby vrátily knížky, které
mají již dlouho doma, a také si vybraly knížky
– společníky na prázdniny.
Tak jako v minulých letech nás během
prázdnin čeká vedle dovolených také každoroční údržba fondu, a proto omezíme opět i
půjčovní dobu.

Otevírací doba během prázdnin

DĚTI - Pondělí a čtvrtek: 12 – 17 oddělení
pro děti a čítárna se studovnou
DOSPĚLÍ - Úterý a čtvrtek: 9 – 17,30 oddělení pro dospělé a čítárna se studovnou
Omezení se týká pátku, kdy bude zavřeno.
Samozřejmě si děti i dospělí mohou půjčit během celé půjčovní doby ve všech odděleních.

Prázdninový týden pro děti
v knihovně

O prázdninách knihovna opět nabídne dětem „Týden v knihovně“. Tato akce proběhne
v termínu od 20. do 24. 8. 2018. Obsazeno
bylo již od ledna. Tento zájem nás těší a je pro
nás i závazkem. Letošním námětem budou polické pověsti.

Výtvarná soutěž pro děti o
nejhezčí známku ke 100. výročí
československé poštovní známky
Knihovna vyhlásila pro děti výtvarnou
soutěž o návrh na nejhezčí poštovní známku
s libovolným námětem. Ve středu 20. června
byla vydána česká známka k 100. výročí československé poštovní známky V tento den
bylo také v knihovně rozhodnuto, které ,návrhy zvítězí. Na dětské tvůrce čekají drobné
ceny. Hlavní odměnou budou nové aršíky známek 100 let československé poštovní známky. Na rozhodování se během června podíleli
členové Klubu filatelistů a Klubu sběratelů
Policka. Oběma velmi děkujeme. Sami zjistili,
jak je těžké rozhodování, který výkres je lepší.

Poděkování patří i paním učitelkám, které děti
k účasti přivedly.
Všechny dětské návrhy vystavíme na
chodbě knihovny. Můžete tak posoudit, zda se
shodnete s naším výběrem.

Já a moje smečka

Knížka, kterou napsala paní Milena
Dohelská. Pro Poličáky – rozená Hrubá.
Knížka pozoruhodná, knížka o velkém přátelství. Hlavní hrdinka - psí slečna Brigita vypráví o své smečce, paničce, páníčkovi a o sobě.
Hned v úvodu se dozvíte, že Brigitka má „vysokou psí školu“ a je pes vodící. Zasvětí nás
do soužití nevidomých a jejich psích přátel.
Obě, panička i Brigitka také knížku podepsaly – rukou a ťapkou. Nejlépe knihu vystihuje
úvodní vyznání:

Mám tě tolik rád …

…a vůbec mě nezajímá, jestli mi dáš cukr nebo
maso.
Jsem totiž tady pro tebe.
Jsem tvoje druhé já.
Tvůj pes, který Ti slouží místo tvých očí.
Tvůj přítel, který tě bezpečně povede – ať
půjdeš kamkoliv.
Tvůj stín – ať prožiješ cokoli.
Tvoje radost - když ji máš.
Tvoje bolest – když ti ji někdo způsobí…
A také tvůj strážce – abys dobře přešel silnici.
Tvůj ochránce – aby tě nikdo neohrozil.
Se mnou se nemusíš bát . jsem s tebou.
Kdykoli a kdekoli si ty budeš přát…
Nikdy tě neopustím.
Mám tě na starosti.
Můžeš se spolehnout.
Zradu – tu neznám…
Můj život patří tobě…
A my to spolu všechno zvládneme.
Proto jsem tady, s tebou…
Za všechny psy, kteří slouží těm,
kteří nevidí. Zuzana Peterová
V knihovně jsme rádi, že jsme knížku ve
dvou exemplářích získali. Bude obohacením
naší regionální literatury a chceme věřit, že i
obohacením pro čtenáře.
Vaše knihovnice

NABÍDKA KNIH:

yy Votýpka, Vladimír: Sedm životů.
Osudy hraběte Františka Podstatzkého
-Lichtensteina.
yy Brůžková, Jana: Důchodce, blondýna, nebo
dinosaurus?
Krátké postřehy reflektující nejběžnější starosti, nenáročná zamyšlení a obyčejné zážitky v životě ženy.
yy Dosoudil, Tomáš: Smrt ve žluté mlze.
Životní osudy významného německého
chemika Fritze Habera a nasazení bojových
plynů na západní frontě v průběhu roku
1915.
yy Janík, Vlastislav: Mauthausen - konečná
stanice.
Kniha o koncentračním táboře Mauthausen.
Vyprávění Hanse Maršálka k vydání připravil Vlastislav Janík, rozšířil je o mnoho
dalších vzpomínek převážně českých vězňů. Bohatou obrazovou přílohu sestavil a
komentářem doplnil Jaroslav Čvančara.
yy Hruška, Emil: Boj o pohraničí.
Rozbor událostí ze září 1938 v československo-německém pohraničí. Násilnosti
Sudetoněmeckého freikorpsu a jeho střety
s československými bezpečnostními sbory.
yy Alexanderová, Natasha: Mandaly malované na kamenech.
Malování mandal na kameny - hluboce
uvolňující tvůrčí proces, který v sobě může
objevit každý.
yy Šebek, Tomáš: Mise Haiti.
Příběhy ze dvou misí Lékařů bez hranic na
Haiti z let 2010 a 2012 českého chirurga a
ortopeda MUDr. Tomáše Šebka.
yy Ocisková, Eva: Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovského kláštera.
Osudy převora břevnovského kláštera Petra
Prokopa Siostrzonka.
yy Zachardová, Magdalena: Magické otazníky.
Kniha je věnována různým zajímavostem a
záhadám českých dějin.
yy Šindelář, Vladimír: Kriminální příběhy ze
staré Šumavy 4.
Staré kriminální příběhy ze Šumavy, podle
skutečných událostí.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A

Nadace Via ocenila dobré skutky jednotlivců a firem
Praha, 21. května 2018 - Nadace Via letos
už pojedenadvacáté ocenila ty, kteří pomáhají
druhým. O vítězích rozhodovala veřejnost svými hlasy v online hlasování. Ceny nadace udělila
během slavnostního večera v La Fabrice v 5 kategoriích - Mecenáš, Srdcař, Mladý srdcař (do 26
let), Dobrá firma a Závěť pomáhá.
V kategorii Mecenáš získal Cenu Via Bona
Libor Malý, který se dlouhodobě věnuje podpoře neziskových projektů a organizací usilujících
o pozitivní změny ve společnosti a přispěl k boji
s předlužením českých domácností. V kategorii Dobrá firma si ocenění odnesl Naturfyt-BIO
za své aktivity v oblasti zlepšování života na
Jesenicku.
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Vítězem kategorie Srdcař se stala Ludmila
Böhmová, která přispívá ke zlepšení podmínek
pro vzdělání dětí i učitelů ve Středoafrické republice. V kategorii Mladý srdcař obdržela nejvíce hlasů Petra Soukupová, která v 15 letech založila orchestr pro mladé a jeho prostřednictvím
pomáhá na Broumovsku. Zároveň tato Mladá
srdcařka získala speciální Cenu veřejnosti, kterou zaštítila Česká televize, za největší počet hlasů ve veřejném hlasování.
V kategorii Závěť pomáhá veřejnost ocenila příběh Marcely Mejstříkové, spoluzakladatelky sdružení Mamma HELP, která poté, co
vyhrála svůj boj s rakovinou prsu, pomohla založit sdružení Mamma HELP podporující ženy s

podobným osudem a v roce 2014 se mu rozhodla
odkázat svůj majetek.
Jana Kosová
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
3. ročník POLICKÉ ZELŇAČKY
V sobotu 9. 6. 2018 jsme se již počtvrté
sešli v hojném počtu na polickém náměstí
a opět se vařila zelňačka (poprvé se vařilo
v rámci 0. ročníku). Tentokrát se o putovní
zelák utkal rekordní počet kuchařských
týmů – deset - vč. přespolních z Hronova
a z Červeného Kostelce. Program doplnily
doprovodné soutěže pro kuchařské týmy,
hudební skupiny Kamarádi osady 5 a
Klapeto. Dále vystoupil kolektiv z Mateřské školy Fučíkova s retro besídkou. Pro
děti byl připraven skákací hrad, obří
skluzavka nebo pěna. Muzeum Náchodska
ve spolupráci s Cechem panen rukodělných uspořádalo Řemesla v Dřevěnce.
A jak dopadla soutěž o nejlepší zelňačku? Vítězství z loňského roku obhájily
ODROSTENKY polického Sokola. Druhé
místo obsadil přespolní tým, nováčci LA
SOUPE AUX CHOUX. Bronzoví skončili
HUGOVI
z
Police
nad
Metují.
Hlasování veřejnosti o nejsympatičtější
tým vyhrál s převahou polický tým To To
Du Pe. Sportovní klání - Zelný čtyřboj ovládli KOTLÍKÁŘI, následováni týmem
SPONA Suchý Důl a dalším přespolním
týmem - KUCHTÍCI Z NEDALEKA.
Ještě jednou děkujeme všem soutěžním
týmům. Nejen za odvahu a chuť pustit se
do příprav a kuchařského umění v nestandardních podmínkách, ale i do sportovního zápolení. Za vytvoření bezvadné sobotní atmosféry na polickém náměstí, která
ale vzniká i díky účasti široké veřejnosti,
mezi kterou akce nachází stále větší ohlas.
V neposlední řadě velmi děkujeme za
podporu akce, pomoc s její přípravou a
realizací apod. následujícím subjektům:
Sponzoři:
Pejskar & spol., spol. s r. o. (Made Group)
Obchod dřevem Čáp & Syn
Zelenina Ivo Suchomel
Kvíčerovská pekárna s.r.o.
Náchodský deník
Herecké muzeum Viktorka
Železářství Soukup
Galanterie Jana Beranová
Krásné věci
Občerstvení Prima – Karel Šnábl
Pizzerie Janeba
Xavergen
Tuan Tran – Textil
Zmrzlina Dušan Schreiber

Technická podpora při přípravě nebo
zajištění akce, spolupráce:
Auto-moto klub Police nad Metují
Hasiči Velká Ledhuj
Hasiči Police nad Metují
Technické služby, s.r.o.
Městská policie Police nad Metují
Obec Žďár nad Metují
Chatová osada Ostaš – Petr Malík
Členové poroty, která hodnotila polévky
Mediální partner:
Český rozhlas Hradec Králové
Fotografie z akce jsou k dispozici na
www.zonerama.com/PellyhoDomy
(foto: Michal Sedláček)

71. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Město Police nad Metují uspělo se žádostí
a v rámci grantů Královéhradeckého kraje
získalo finance na letošní ročník divadelních her.
V průběhu divadelních her uvidí návštěvníci např. Prodanou nevěstu v podání
úpických ochotníků nebo představení
Rodina je základ státu meziměstského
souboru. V jednání je dále představení
Kuřačky a spasitelky Divadla EXIL Pardubice. O termínu představení profesionálního divadla jednáme s divadlem Studio
DVA Praha.
Kompletní program s přesnými termíny a
podrobnými informacemi bude zveřejněn
v průběhu srpna na www.policko.cz, dále
v září v Polickém měsíčníku, na facebooku
atd.
Předprodej vstupenek na 71. Polické
divadelní hry bude zahájen 10. září
2018 v informačních centrech v Polici
nad Metují a v Náchodě. Novým předprodejním místem pro námi pořádané akce by
od podzimu mělo být také broumovské
informační
centrum
(v jednání).

PŘEHLED AKCÍ NA 2. POLOLETÍ 2018
V tomto vydání Polického měsíčníku přinášíme přehled akcí na nadcházející pololetí.
Pokud pořádáte akci na Policku a chcete ji
zveřejnit na www.policko.cz, zašlete nám
informace na mail info@pellyhodomy.cz
V případě, že fungujete na facebooku a
vytvoříte z vaší akce událost, můžeme ji
sdílet na fb.com/policko.cz.

Jana Rutarová
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LETNÍ KINO

Středa 25. 7. 2018 od 21:00 hod
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Komedie / Romantický
Česko, 2016, 97 min
Středa 1. 8. 2018 od 21:00 hod
NĚŽNÉ VLNY

Komedie / Romantický
Česko, 2013, 96 min
Zveme Vás do letního kina. Z provozních
důvodu (tj. lokalita mimo centrum města a
mimo hlavní veřejné osvětlení, k dispozici
je potřebné zázemí – WC, možnost zajistit
občerstvení) jsme zvolili areál Víceúčelového sportoviště v Malé Ledhuji.
Připraveno bude velké plátno 7 x 4 m a
výkonný projektor z kina. Kiosek v místě
je zásoben nápoji a různými drobnými
pochutinami. Veškeré kelímky, talíře a
víčka pro studené a teplé nápoje jsou
vyrobeny z kvalitního bioplastu PLA na
bázi kukuřičného škrobu – tj. 100% rozložitelné a přírodní. Kelímky jsou transparentní, pevné, neobsahují však ropu ani
chemické látky, jako ty klasické plastové.
A my doufáme, že návštěvníci budou při
odchodu třídit 
K dispozici bude na místě limitované
množství židlí, proto doporučujeme nějaké
vybavení k sezení s sebou.
Naprogramované filmy vychází z výsledků
hlasování na facebooku a webových
stránkách. Děkujeme všem, kteří se zapojili.
Tak už si jen přejme ostrý obraz, dobrý
zvuk a HLAVNĚ to počasí a vás, návštěvníky.  Těšíme se na viděnou.

Kolektiv Pellyho domů

Středa 8. 8. 2018 od 21:00 hod
TÁTOVA VOLHA

Komedie / Drama
Česko, 2018. 90 min
Středa 15. 8. 2018 od 21:00 hod
JEDNA RUKA NETLESKÁ
Komedie. Česko, 2003, 103 min
Středa 22. 8. 2018 od 20:30 hod
REBELOVÉ

Komedie / Romantický / Muzikál
Česko, 2001, 109 min
Středa 29. 8. 2018 od 20:30 hod
CESTA DO LESA

Komedie / Romantický
Česko, 2012, 110 min
Vstupné: 60 Kč / projekce
Uvedené časy jsou orientační. Začínáme
po setmění. Změna programu vyhrazena.
Deky, židle, křesílka apod. s sebou. Prodej
drobného občerstvení zajištěn. Areál
přístupný hodinu předem.
případě
nepříznivého
počasí
V
/zhoršení povětrnostních podmínek se
promítání ruší. Aktuální informace budou uvedeny vždy před projekcí na
fb.com/pellyhodomy a www.policko.cz

ČERVENEC 2018
Z MÉHO KRAJE – výstava
Do 29. 7. 2018
Konferenční místnost
Výstava fotografií Miloše Kleinera, který
aktivně fotografuje přibližně deset let.
Převážně krajinu ve svém okolí, přírodu z
dálky i z blízka.

Výstava přístupná denně: PO - PÁ 9:00 17:00 hod, SO, NE, svátky 9:00 - 15:00 hod
Středa 4. 7. 2018 od 21:30 hod
SAMOTÁŘI

Komedie / Drama
Česko / Slovinsko, 2000, 103 min
Středa 11. 7. 2018 od 21:30 hod
ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie. Česko, 2010, 112 min
Středa 18. 7. 2018 od 21:30 hod
BAJKEŘI
Komedie. Česko, 2017, 95 min
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VYCHÁZKA POLICKEM V.
Po přírodních zajímavostech České
Metuje, Javoru, Dědova a Ostaše
Sobota 28. 7. 2018
Vycházka s Ing. Petrem Kunou, pracovníkem
Správy
CHKO
Broumovsko.

Náročnost: střední. Přihlášky a platba
předem v Informačním centru, nejpozději
2 dny před konáním akce.
Účastnický poplatek: 100 Kč / 50 Kč děti

SRPEN 2018
PETROVICKÉ ZATÁČKY
Sobota 4. 8. 2018, 13:00 – 19:00 (nebo
náhradní termín 5. 8. 2018 - dle počasí)
Tradiční akce pro akce pro odrážedla, inline brusle, kola, koloběžky... Půjčovna
koloběžek Kostka, hobby závod a nově
kategorie MASTERS na koloběžkách. Více
na plakátech a www.sportvpolici.cz

VZPOMÍNKA NA MALÍŘE A GRAFIKA
JIŘÍHO KAUFMANA - výstava
3. 8. - 19. 8. 2018
Konferenční místnost Pellyho domů
Jiří Kaufman se narodil v roce 1918 v Polici
nad Metují. V roce 1948 patřil do zakládající generace výtvarného kroužku /později
Kruh výtvarníků při Bavlnářských závodech/ v Náchodě.
Vernisáž: pátek 3. 8. 2018 od 17:00 hod

Výstava bude přístupná denně. PO - PÁ
9:00 - 17:00 hod, SO - NE 9:00 - 15:00 hod

ZA POKLADY BROUMOVSKA: koncert
Sobota 11. 8. 2018 od 18:00 hod
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Esa Tapani - lesní roh (FINSKO), Jan Vobořil, Zuzana Rzounková - lesní roh, Jana
Goliášová – klavír

Vstupné dobrovolné - výtěžek putuje na
pomoc kostelům.

KVÍČEROVSKÁ POUŤ
Kompletní program bude k dispozici začátkem srpna na samostatných plakátech,
webových stránkách, facebooku.

POUŤ: VÝZVA POŘADATELŮM
Obracíme se s Vás prosbou o spolupráci
na sestavení programu pouti, abychom
mohli včas zpracovat propagaci atd.
Prosíme všechny, kteří budou během
letošní pouti připravovat nějaký program a chtějí o něm dát vědět, aby nám
zaslali bližší informace (termín a čas,
vstupné apod.). Subjekty, které se na
programu pouti podílely v minulých letech, budeme zároveň obesílat prostřednictvím e-mailu.
Podklady pro propagaci zasílejte do
10. 7. 2018 na ckv@policko.cz

PŘIPRAVUJEME
KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
Sobota 8. 9. 2018
Sobota 15. 9. 2018
Sobota 22. 9. 2048
Sobota 29. 9. 2018

od 18:00 hod
od 18:00 hod
od 18:00 hod
od 10:00 hod
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Sobota 6. 10. 2018 od 18:00 hod
I. prodloužená, hraje Relax Band
Neděle 14. 10. 2018 od 10:00 hod
Sobota 20. 10. 2018 od 18:00 hod
Sobota 27. 10. 2018 od 18:00 hod
Sobota 3. 11. 2018 od 10:00 hod
Pátek 9. 11. 2018 od 18:00 hod
II. prodloužená, hraje Relax Band
Sobota 17. 11. 2018 od 10:00 hod
Sobota 24. 11. 2018 od 18:00 hod
Sobota 1. 12. 2018 od 10:00 hod
Sobota 8. 12. 2018 od 19: 00 hod
slavnostní věneček, hraje Relax Band

Zapsaní účastníci kurzu obdrží během
srpna poštou výše uvedený rozpis, průkazku a další informace týkající se tanečních lekcí.

VYCHÁZKA POLICKEM VI.
Za ukázkami lidové architektury, haltýřů a
míst spojených s historickými událostmi
Sobota 8. 9. 2018
Trasa Bezděkov n. Met. – Radešov s Mgr.
Janem Tůmou. Přihlášky a platba předem v

Informačním centru.
Účastnický poplatek: 100 Kč / 50 Kč děti

VYCHÁZKA POLICKEM VII.
Ve stínu tajemné Hejšoviny
Sobota 15. 9. 2018
Vycházka s Mgr. Petrem Köpplem, pracovníkem Správy
CHKO
Broumovsko.
Z Machovské Lhoty do Polska, do oblasti
Národního parku Góry Stolowe
Upozorňujeme návštěvníky akcí pořádaných Pellyho domy, že organizátor
bude z vybraných akcí pořizovat audiovizuální záznam, který bude sloužit pro
jeho propagaci a jeho vlastní, nekomerční, potřeby.

Soutěž a vyhraj s Polickým questem!
Do konce září soutěžíme o tři hodnotné
balíčky zboží z informačního centra (1.000
Kč, 600 Kč, 400 Kč). Další tři vylosovaní
výherci získají nástěnný kalendář na rok
2019 s motivy Policka. Quest je formou
poznávací hry, při níž hráč prochází městem, poznává místa a hledá odpovědi na
otázky, které by ho měly přivést do cíle a
pomoci mu vyřešit tajenku.
Quest je časově i fyzicky nenáročný.
Pravidla soutěže a bližší informace Vám
rádi sdělíme v informačním centru a jsou k
dispozici na www.policko.cz
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INFORMAČNÍ CENTRUM
Z činnosti Informačního centra
V letošním roce se více než kdy jindy ohlížíme do minulosti. Není divu, protože na
letošní rok připadají dvě velká výročí.
Jedno, které pro nás znamenalo svobodu a
vítězství – vznik Československé republiky v roce 1918, a jedno, které představovalo naopak ztrátu svobody – okupace roku
1968.
I naše Police se letos ohlíží, byť se nesoustředí na tato dvě důležitá data.
V letošním roce uplyne 300 let od stavby
budovy dnešní radnice. Toto výročí připomínáme v novinách Letní Broumovsko
článkem, který se soustředí na zajímavosti
z historie dominanty našeho náměstí.
Výročí připomínají i nová razítka, která
jsou k dispozici u nás v informačním centru k natištění. Další výročí, připadající na
tento rok, je 200 let od úmrtí velkého
českého historika Václava Vladivoje Tomka. Toto výročí nás přivedlo na myšlenku,
že mnozí z nás ani neznají osobnosti spjaté s naším městem, přestože jejich příběhy jsou mnohdy velmi zajímavé.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pokusit se o vydání dvou propagačních brožur,
které neposlouží pouze turistům, ale třeba
i místním občanům. Jejich příprava se
ukazuje být mnohem delší, než jsme si
původně mysleli. Kromě samotného studia
literárních pramenů a sepsání textu brožur
(leden – březen), je třeba před grafickým
návrhem a samotným tiskem texty zkontrolovat, a to nejen z hlediska jazyka, ale i
faktické (historické) správnosti. Ukázalo
se, že najít osoby ochotné a schopné tyto
korektury provést, není vůbec snadné,
ačkoli vícero lidí se o to alespoň pokusilo.
A proč Vám to právě teď píšu? V měsíci
květnu se nám totiž podařilo sehnat takového ochotného a schopného člověka a
korektury byly dokončeny.
V průběhu června jsme tak měli napilno
s konečnými „dodělávkami“, vychytávali
jsme ty tzv. mouchy a první brožura byla
poslána grafikovi a následně bude zaslána
i k tisku. Pokud se vše podaří tak, jak
doufáme, bude brožura „Příběhy Policka“
k dispozici v infocentru v průběhu léta.
Najdete v ní výběr největších osobností,
které žily v naší Polici nebo na ni měly
vazby, a jejich životní příběhy.
Pozornému oku však neujde, že jedna
velká polická osobnost ve zmiňované
brožuře chybí. Jedná se o Viléma Pellyho.
Opomněli jsme ho však zcela záměrně,
neboť jemu bude věnována další připravovaná brožura „Po stopách Viléma Pellyho“. Klube se na svět dlouho a pomalu,

historická korekce vázne. Pevně však
věříme, že i tu se nám podaří vydat. Když
ne letos, tak snad příští rok, na který připadá výročí 170 let od narození a 80 let od
smrti továrníka Pellyho.
Ať se „Příběhy Policka“ líbí. Hezké letní
dny.
Mgr. Nikola Plná

Výstava korunovačních klenot
Naším tipem na výlet je putovní výstava
českých korunovačních klenot. K nám
letos zavítala nejblíže, co kdy byla – na
zámek do Nového Města nad Metují!
V minulosti byly klenoty nejblíže k vidění
v Českém ráji nebo v Pardubicích.
Jedná se o výstavu replik českých korunovačních klenot – koruny, žezla a jablka.
Repliky jsou dílem mistra ve svém oboru
zlatníka a výtvarníka Jiřího Urbana. Jiří
Urban se může pochlubit nejen tím, že byl
vybrán pro tvorbu replik českých korunovačních klenotů, ale vytvářel např. i šperky
pro Jana Pavla II. či Její výsost anglickou
královnu Alžbětu II. Klenoty jsou vyrobeny
z pozlaceného stříbra a broušeného skla a
jejich celková hodnota dosahuje tří milionů korun. Na výrobě žezla se kromě pana
Urbana podíleli také manželé Cepkovi,
kteří v minulosti spolupracovali s Jiřím
Urbanem na výrobě kopie císařské koruny
Svaté říše římské.
Kromě obdivování mistrovské práce
českého zlatníka Jiřího Urbana a manželů
Cepkových se na výstavě můžete seznámit
se životem v době Karla IV skrze texty,
obrázky a rozličné předměty jako jsou
zbraně, oděvy a mince.
Výstava se koná v galerii zámku Nové
Město nad Metují, do 29. 7. 2018.
Návštěvní doba: po – pá 9:30 – 16:30
hod, so – ne 10 – 17 hod.

Vstupné: 100 Kč (dospělí), 50 Kč (děti ZŠ),
60 Kč (studenti SŠ), 70 Kč (studenti VŠ a
senioři)
www.ceskekorunovacniklenoty.cz

Foto: www.ceskekorunovacniklenoty.cz

Provozní doba Informačního centra
v ČERVENCI A SRPNU:
Pondělí – pátek
Sobota a neděle, svátky

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka:

11:30 – 12:00
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

MUZEUM DĚTEM

Sobota a neděle 28. a 29. 7.
9:00 – 17:00 hodin

Sobota 25. 8.

9:00 – 20:00 hodin

Neděle 26. 8.

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

ČERVENEC A SRPEN
2018
VEČERNÍ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
Sobota 4. 8.

od 17:00 do 20:00 hodin
Sobota 25. 8.
od 17:00 do 20:00 hodin

K výstavě vyšel i katalog, který si můžete
koupit v Muzeu.
Video z vernisáže a fotografie si můžete
prohlédnout
na
webu
Muzea
www.mpmpm.cz nebo na našem facebooku.
Výstava potrvá do začátku září.

VÁCLAV ŠAFÁŘ:
KRAJINOU DOMOVA

9:00 – 17:00 hodin
Ani o prázdninách nezapomíná Muzeum na
své nejmenší návštěvníky.
Zelený domeček
Poslední víkendy v měsíci bude pro ně
Vernisáž
5. 7. od 18.00 hodin
připravena interaktivní dílna, díky které si
Denně
kromě pondělí
budou moci z Muzea odnést ojedinělý a
10.00
– 12.00 hodin
unikátní dárek nebo vzpomínku –
13.00 – 17.00 hodin
vlastnoručně slepený papírový model!
V sobotu 25. srpna je dílnička otevřena Broumovský malíř Václav Šafář zavítal do
Police nad Metují! Výstavu obrazů tohoto
dokonce do 20:00 hodin!!!
známého malíře připravil v rámci Nové
Terasy spolek Aeiron ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů a podporou
města Police nad Metují.
Drobný
průřez
tvorbou
jednoho
z nejznámějších malířů regionu představuje
Muzeum papírových modelů
Václava Šafáře jako krajináře, který se uměl
kolem sebe dívat; ale i jako autora zátiší,
Denně podle otevírací doby Muzea
Probíhající krátkodobá výstava v expozici intimních „obrázků“ domova. Krajina
Muzea představuje tvorbu „efjedničkového domova totiž nemusí být vždy krajinou
mága“. Nechte se vtáhnout do světa v pravém slova smyslu, ale krajinou domova
nejrychlejších aut a odvážných pilotů F1. se může stát i váza z květinami nebo
V expozici výstavy je k prohlédnutí téměř jakékoliv jiné zátiší.
stovka monopostů formulí, včetně modelu
formule Williams, kterou 1. 5. pilotoval při
Velké ceně San Marina legendární brazilský
pilot Ayrton Senna da Silva.

VÝSTAVY:
ZDENĚK SMAŽENKA:
TEO

I v letošním roce připravilo Muzeum pro
návštěvníky a „fajnšmekry“ večerní
komentované prohlídky.

O malíři Šafářovi se traduje, že jeho obrazy
byly často prodány dříve, než na nich stihla
zaschnout barva.
O jeho stálé popularitě svědčí třeba i to, že
město Broumov v loňském roce vydalo
nástěnný kalendář s náměty právě jeho
obrazů.
Výstava potrvá do 29. července.
Vstupné dobrovolné.
Přijďte si užít Muzeum ve večerních
hodinách, kdy utichá všechen lomoz dne.
Kromě prohlídky samotné expozice, kterou
si můžete projít sami nebo s doprovodem
zkušeného modeláře, nabízíme i možnost
pohledu do zákulisí Muzea. Během
večerních komentovaných prohlídek bude
otevřen depozit, kde jsou uloženy modely,
které aktuálně v expozici neuvidíte, nebo
výtvarnou dílnu, kde probíhají tvoření pro
děti.
Vstupné se nijak neliší od běžného: děti,
studenti a senioři 40,- Kč; dospělí 60,- Kč;
rodinné vstupné 160,- Kč.
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MATĚJ LIPAVSKÝ:
POLNÍ VÝZKUM

Ovšem u jména tohoto Brazilce představení
na výstavě TEO nekončí. Můžete si
prohlédnout monoposty, ve kterých závodili
třeba Emerson Fittipaldi, Niki Lauda,
Graham Hill, Nelson Piquet, Nigel Mansell,
Alan Prost nebo Michael Schumacher.
Expozice je doplněna o modely nákladních
automobilů a budov architektury, kterým
Zdeněk Smaženka věnuje stejnou péči, jako
svým milovaným formulím.

Zelený domeček
Vernisáž 2. 8. od 18:00 hodin

Denně kromě pondělí
10:00 – 12:00 hodin
13:00 – 17:00 hodin
Výstava v Zeleném domečku představí
jednoho
z nejuznávanějších
mladých
výtvarníků současnosti. Matěj Lipavský ve
své malbě vychází z krajiny, která
prostupuje celým jeho dílem. Ale sám
chápe, že krajina nemusí být zaznamenána
Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

precizně, či hyper-realisticky, aby malíř
mohl zaznamenat to, o co se jedná. Podobně
jako impresionisté na konci 19. století se i
on snaží najít nové postupy, aby dokázal
zaznamenat onu chvějivou nejistotu vteřiny,
tu chvíli, kdy se „něco děje“.
Matěj Lipavský v letech 2004 – 2007
studoval malbu na pražské AVU v ateliéru
Jiřího Sopka. Potom si na rok „odskočil“ do
ateliéru sochy k profesoru Zeinthammlovi,
aby studium dokončil opět v ateliéru malby
Jiřího Sopka. Odborným asistentem
v Sopkově ateliéru byl Igor Korpaczewski,
který vystavoval své obrazy v Zeleném
domečku v loňském roce.

popularizaci vědy. O deset let později získal
ocenění šaramantní osobnost roku.
Nenechte si ujít prázdninové setkání se
šaramantním botanikem.
Rezervace míst je možná na telefonu:
Martina Váňová – 737583144

RADIM KOČANDRLE
Zelený domeček

Čtvrtek 9. 8.
Od 19:00 hodin
Radim Kočandrle je zástupcem vedoucího
Katedry filosofie Filosofické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni. A také
odborníkem a popularizátorem nejstarší
antické filosofie.

Matěj Lipavský vystavoval na mnoha
místech České republiky (Praha, Brno,
Ostrava, Cheb, Česká Lípa) nebo třebas v
německých Drážďanech.
Výstavu v rámci Nové Terasy pořádá
spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem
papírových modelů a podporou města
Police nad Metují.

PŘEDNÁŠKY:
VÁCLAV VĚTVIČKA
Čtvrtek 19. 7.

Sál Pellyho domů
Od 17:00
Přednáška známého botanika a publicisty
proběhne na sále Pellyho domů.
VáclavVětvička je bývalým ředitelem
Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
UK Na Slupi. Tento mladý osmdesátník je
v současné době vedoucím zámeckého
parku ve Štiříně a od roku 2007
spolupracuje s Českým rozhlasem, kde
vystupuje v ranním bloku ČRo 2 – Praha
„Dobré jitro“.

Do Police nad Metují přijíždí rodačka
z Hradce Králové jako součást tria, kde
vystupuje s běloruským akordeonistou
Aliaksandrem Yasinskim a kytaristou
Michaelem Vašíčkem.

V roce 2015 přednášel v Polici nad Metují
v rámci projektu „Všechny cesty vedou z
Milétu“.
Je autorem několika knih, např.: Fysis
iónských myslitelů; Apeiron Anaximandra
z Milétu; Anaximandros z Milétu nebo
Anaximenés z Milétu.
V neposlední řadě je Radim Kočandrle
patronem spolku Apeiron.
Přednášky pořádá v rámci Nové Terasy
spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem
papírových modelů a podporou města
Police nad Metují.
Rezervace míst je možná na telefonu:
Martina Váňová – 737583144

Kromě tohoto tria zpívá i v legendární
skupině Precedens Martina Němce. Navíc
hostuje či hostovala s dalšími legendami
české hudební scény: v kapele Blue efect
nebo
Čechomor.
Spolupracovala
s Michalem Pavlíčkem, Oskarem Petrem
nebo kytaristou Gerrym Leonardem
(kytarista Davida Bowieho).
Na začátku letošního roku natočila duet
s Lucií Bílou s názvem „Fany rozkvetly
stromy“.
Hudební kritik Petr Mareček o Ivě Marešové
při příležitosti vydání CD „Kéž bouře by
přišla“ napsal: „Iva Marešová, jeden
z nejzajímavějších hlasů, které kdy Praze
dal Hradec Králové… její cesta vedla od
kvalitního popu přes akustický folkrock až
k osobní
výpovědi
střihlé
zemitou
worldmusic.“
Iva Marešová získala s kapelou 999 hudební
cenu Tais©Award v kategorii „Band of the
Year“.
Hrála či hraje v muzikálech: Excalibur,
Obraz Doriana Greye, Lucrezia Borgia,
Mefisto, Johanka z Arku, Muž se železnou
maskou a mnoha dalších.
Vstupné dobrovolné.

FILMY NA TERASE:
DOKUD NÁS SVATBA
NEROZDĚLÍ
Terasa před Muzeem
papírových modelů

Sobota 4. 8.
Od 21:00 hodin
Letní filmové podvečery patří k Terase už
osmý rok.
Když
organizujete
dokonale
Terasa před Muzeem
promyšlenou,
luxusní
svatbu
na
papírových modelů
francouzském zámečku ze 17. století,
Sobota 28. 7.
úplně si to říká o nějaký průšvih. Film
Od 20:00 hodin
ilustruje jeden z nejznámějších Murphyho
Česká zpěvačka Iva Marešová patří k těm, zákonů: „Pokud se může něco pokazit,
Je autorem mnoha odborných a populárně o kterých se na české scéně „ví“. V současné pokazí se to!“ A často nezůstane jen u
vědeckých knih. V roce 2004 mu byla době exceluje v roli Johanky z Arku ve jedné jediné věci…
udělena Medaile Vojtěcha Náprstka za stejnojmenném muzikálu.

KONCERT
IVA MAREŠOVÁ
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Francouzská komedie. Předpokládaný probíhat). Na Terase budete moci ochutnat
a nakoupit něco z regionálních produktů.
konec projekce 23:00 hodin.
Zahraje živá hudba a na večer jsou
Vstupné dobrovolné.
připravené komentované prohlídky Muzea
a jeho zázemí. Stejně tak proběhne i
komentovaná prohlídka výstavy obrazů
Matěje Lipavského.

V případě nepřízně počasí se promítání
přesouvá do Zeleného domečku.

DIVOKÉ HISTORKY

Celý
večer
ukončíme
promítáním
argentinského filmu „Divoké historky“.
Určitě na Vás bude čekat i nějaké další
překvapení! Tak neváhejte a přijďte s námi
oslavit Den Muzea!
Více informací najdete průběžně na webu
muzea www.mpmpm.cz a na našem
facebooku.

V krátkosti informujeme:

Ještě před začátkem prázdnin proběhla
pravidelná údržba vystavených exponátů.
Tým kurátorů provedl drobné změny
v expozici, všechny modely „oprášil“ a vše
Sobota 25. 8.
je tedy připraveno na sezónu. Můžeme
Od 21:00 hodin
Šest divokých historek spojuje téma startovat 
drobných i větších nespravedlností a křivd,
kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li
překročit hranice zákona či dobrých mravů.
Čeho je ale moc, toho je příliš… Tento film
se na Terase už jednou promítal. Ale –
viděli jste už lepší?
Argentinský film. Předpokládaný konec
projekce 23:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
V případě nepřízně počasí se promítání
přesouvá do Zeleného domečku.
Promítání pořádá v rámci Nové Terasy
spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem
papírových modelů a podporou města
Police nad Metují.
Patronkou Nové Terasy 2018 je
starostka Police nad Metují, paní Ida
Jenková.

Terasa před Muzeem
papírových modelů

Muzeum pro tuto výstavu zapůjčilo
papírový model královského jablka, který
vznikl pod rukama legendy českého
modelářství,
Ladislava
Badalce.
Podařilo se nám získat formou zápůjčky
několik cenných modelů pro Sál
architektury, které zapůjčili modeláři
Michal Kavalier a Josef Kropáček. Oko
návštěvníka určitě potěší unikátní modely
Indonéských
staveb.
V rámci propagace se o Muzeu psalo v
deníku Mladá fronta a článek vyšel i v
tiskovině 5+2.
Český rozhlas Hradec Králové odvysílal
reportáž z výstavy Karel Čapek fotograf,
která 1. 7. končila v Zeleném domečku. Ve
vybraných oknech Muzea se objevily
rolety, které chrání vystavené exponáty
před slunečním svitem. Během letošního
roku ještě přibudou do oken UV fólie, aby
bylo zajištěno dokonalé „pohodlí“ pro
vystavené modely.
V polovině října se v na sále Pellyho domů
bude konat tradiční soutěž Model cup. Už
teď na ni začínáme pracovat.
V půlce září se opět začneme scházet v
modelářském kroužku. Kromě práce
modeláře pod vedením Luboše Matěny,
vicemistra republiky pro rok 2018, vozíme
modely na modelářské soutěže pořádané
Centrem
papírového
modelářství.
V létě proběhnou dva Příměstské tábory,
které jsou podpořeny z grantu MAS
Stolové hory. Těšíme se na děti a na nové
zážitky, které si určitě odneseme…
Na prázdniny je pro návštěvníky nově
otevřena Místnost sběratelů v Muzeu.
Určitě si nenechte ujít možnost a přijďte se
podívat na to, co vše se dá sbírat. Klub
sběratelů Policka připravil skutečně
příjemnou expozici, která dotváří komplex
expozice celého Muzea papírových
modelů.
Ohlédnutí:
V dubnu proběhla v polské Svídnici
v Muzeu dávného kupectví výstava obrazů
polického malíře Jaroslava Šolce. Autor
v letošním roce oslaví významné životní
jubileum. Pokud si chcete připomenout
tvorbu tohoto ojedinělého polického malíře,
nezapomeňte o prázdninách navštívit jeho
tradiční výstavu „Obrazy v plenéru“.

DEN MUZEA

Sobota 25. 8.
12:30 – 21:00 hodin

Terasa před Muzeem papírových
modelů a MPM
Den Muzea se zvýhodněným vstupným!
Celé odpoledne se o Vás budeme na terase
před Muzeem i uvnitř budovy starat,
rozmazlovat Vás a kromě toho jsme připravili
i nějaká další překvapení.
V rámci Dne Muzea bude probíhat workshop
s modelářem Zdeňkem Smaženkou, „mágem
formule 1“ (jehož výstava TEO bude stále
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Muzeum získalo peníze z grantu
Královéhradeckého kraje „Tvořivé dílny v
Muzeu“.
Tyto
prostředky
zlepší
návštěvnický komfort.
Muzeum podpořilo na začátku června
Dětský den, který pořádal Sokol Police nad
Metují. Jedna ze zastávek Dětského dnu se
konala v Muzeu ve Výtvarné dílně.
V současné době probíhá na zámku v
Novém Městě nad Metují výstava
„Korunovační klenoty… na dosah“.

V Polsku se Jaroslav Šolc prezentoval jako
skvělý malíř, který dokáže své představy a
často až surreálné sny přetavit v dokonalá
výtvarná díla. Výstava slavila veliký úspěch.
Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

Přehled akcí - 2. pololetí roku 2018
Název akce

Datum konání

Z mého kraje: výstava fotografií Miloše Kleinera

do 29. 7. 2018

W. W. Tomek – z mého života: výstava

Místo konání

Pořadatel

Pellyho domy

Pellyho domy

do 30. 9. 2018

Dřevěnka

Muzeum Náchodska

Samotáři - Letní kino

4.7.2018

Víceúčelové sportoviště Malá
Ledhuj

Pellyho domy

Václav Šafář: výstava obrazů

5. 7. - 29. 7. 2018

Zelený domeček

Apeiron z. s.

Ženy v pokušení - Letní kino

11.7.2018

Víceúčelové sportoviště

Pellyho domy

Běh na Hvězdu

14.7.2018

Police n. M. / Broumovské stěny

SKI Police nad Metují, z. s.

Bajkeři - Letní kino

18.7.2018

Víceúčelové sportoviště

Pellyho domy

Václav Větvička - přednáška

19.7.2018

Pellyho domy

Apeiron z. s.

Bez šance fest IV.

21.7.2018

Hospůdka "U Pavla"

Bez Šance

Bezva ženská na krku - Letní kino

25.7.2018

Víceúčelové sportoviště

Pellyho domy

Vycházka Polickem V.

28.7.2018

Policko

Pellyho domy

Iva Marešová - koncert

28.7.2018

Nová terasa

Apeiron z. s.

Něžné vlny - Letní kino

1.8.2018

Víceúčelové sportoviště

Pellyho domy

Osudové osmičky na Policku - výstava

1. 8. - 28. 10. 2018

Muzeum města - klášter

Muzeum Náchodska

Matěj Lipavský - výstava obrazů

2. 8. - 2. 9. 2018

Zelený domeček

Apeiron z. s.

Vzpomínka na malíře a grafika Jiřího Kaufmana výstava

3. - 19. 8. 2018

Pellyho domy

Pellyho domy

Petrovické zatáčky

4.8.2018 / 5. 8. 2018

Police nad Metují

Pellyho domy

Dokud nás svatba nerozdělí - Letní kino

4.8.2018

Nová terasa

Apeiron z. s.

Večerní komentovaná prohlídka

4.8.2018

Muzeum papírových modelů

Muzeum papírových modelů

Tátova volha - Letní kino

8.8.2018

Víceúčelové sportoviště

Pellyho domy

Radim Kočandrle - přednáška

9.8.2018

Nová terasa

Apeiron z. s.

Za poklady Broumovska - koncert

11.8.2018

Kostel Nanebevzetí P. Marie

Za poklady a Město Police nad Metují

Jedna ruka netleská - Letní kino

15.8.2018

Víceúčelové sportoviště

Pellyho domy

Kvíčerovská pouť a trhy

17. - 19. 8. 2018

Masarykovo náměstí

Město Police nad Metují a spolky

Country zábava

18. - 19. 8. 2018

Pellyho domy

SDH Velká Ledhuje ve spolupráci s městem
Police nad Metují

Výstava citrusů

18. - 19. 8. 2018

Hasičárna

Citrusáři Broumov

Pouťová výstava králíků, holubů a exotů

18. - 19. 8. 2018

Police nad Metují

Český svaz chovatelů

Výstava historických vozidel

19.8.2018

Police nad Metují

Klub historických vozidel Metuje

Řemesla v Dřevěnce

18. - 19. 8. 2018

Dřevěnka

Cech panen rukodělných a Muzeum
Náchodska

Srpen 1968 v Polici

20.8.2018

Pellyho domy

Michal Bureš ve spolupráci s městem
Police nad Metují

Rebelové - Letní kino

22.8.2018

Víceúčelové sportoviště

Pellyho domy

Večerní komentovaná prohlídka

25.8.2018

Muzeum papírových modelů

Muzeum papírových modelů

Loučení s prázdninami

25.8.2018

Muzeum papírových modelů

Muzeum papírových modelů

Divoké historky - letní kino

25.8.2018

Nová terasa

Apeiron z. s.

Cesta do lesa - Letní kino

29.8.2018

Víceúčelové sportoviště

Pellyho domy

Panta Rhei - Když Klučanka přihlíží: benefiční večer

31.8.2018

Policko

Police Symphony Orchestra a partneři

Míčový víceboj

31.8. - 1. 9. 2018

Loučení s prázdninami

konec srpna

Pěkov

SDH Pěkov

Běh Broumovskými stěnami

1.9.2018

Policko / Broumovské stěny

SKI Police nad Metují, z. s.

Pohár České republiky v minikárách

1. 9. - 2. 9. 2018

Police nad Metují

AMK Police nad Metují

Polická univerzita volného času - přednáška

5.9.2018

Pellyho domy

Město Police nad Metují

Karel Demel - výstava grafik

6.9. - 30. 9. 2018

Zelený domeček

Apeiron z. s.

Vycházka Polickem VI.

8.9.2018

Policko

Pellyho domy

Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

SSK Pedro
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Zahájení tanečního kurzu

8.9.2018

Pellyho domy

Pellyho domy

Polická univerzita volného času - přednáška

12.9.2018

Pellyho domy

Město Police nad Metují

Podzimní výstava

13. - 14. 9. 2018

Pellyho domy

Knihovna města, zahrádkáři

Vycházka Polickem VII.

15.9.2018

Machovsko + Polsko

Pellyho domy

Pohár plný písku

15.9.2018

Police nad Metují

SSK Pedro

Setkání Senior klubu

18.9.2018

Pellyho domy

Senior klub Ostaš

Varhanní koncert - v jednání

17.9.2018

Kostel Nanebevzetí P. Marie

Český varhanní festival, z. s. ve spolupráci
s městem Police nad Metují

Polická univerzita volného času - přednáška

19.9.2018

Pellyho domy

Město Police nad Metují

Pivní triatlon

22.9.2018

Hlavňov

SSK Pedro

Podzimní spanilá jízda

29.9.2018

Masarykovo náměstí

Klub historických vozidel Metuje

Garden party

29.9.2018

Masarykovo náměstí / Hvězda

rodina Steinerova

71. Polické divadelní hry

říjen - listopad 2018

Kolárovo divadlo

Pellyho domy

Polická univerzita volného času - přednáška

3.10.2018

Pellyho domy

Město Police nad Metují

Pavel Rejtar - výstava fotografií

4. 10. - 28. 10. 2018

Zelený domeček

Muzeum papírových modelů

Prodloužená tanečního kurzu

6.10.2018

Pellyho domy

Pellyho domy

Polická univerzita volného času - přednáška

10.10.2018

Pellyho domy

Město Police nad Metují

Model Cup

13.10.2018

Pellyho domy

Muzeum papírových modelů

Setkání Senior klubu

16.10.2018

Pellyho domy

Senior klub Ostaš

Promítání - manželé Motani

16.10.2018

Pellyho domy

Kateřina a Miloš Motani

Polická univerzita volného času - přednáška

17.10.2018

Pellyho domy

Město Police nad Metují

Běh Okolo Ostaše

21.10.2018

Policko

SKI Police nad Metují, z. s.

Slavnostní večer k výročí republiky

25.10.2018

Kolárovo divadlo

Město Police nad Metují

Urna cup

27.10.2018

Police nad Metují

TJ Sokol florbal Tiky team

Den otevřených dveří

28.10.2018

Dřevěnka, Muzeum města klášter

Muzeum Náchodska

Svatomartinský trh

3.11.2018

Masarykovo náměstí

Pellyho domy

Martinská Dřevěnka

3.11.2018

Dřevěnka

Cech panen rukodělných a Muzeum
Náchodska

Rodina je základ státu (J.K.Tyl Meziměstí)

v jednání

Kolárovo divadlo

Pellyho domy

Prodloužená tanečního kurzu

9.11.2018

Pellyho domy

Pellyho domy

Expedice Sahara 78 - beseda s promítáním a výstava 9.11.2018

Kolárovo divadlo

Zd. Matějka, B. Stiller ve spolupráci s
Pellyho domy

Prodaná nevěsta (Spolek divadelních ochotníků
Úpice)

10.11.2018

Kolárovo divadlo

Pellyho domy

Ples lyžařů

17.11.2018

Pellyho domy

SKI Police nad Metují, z. s.

Setkání Senior klubu

20.11.2018

Pellyho domy

Senior klub Ostaš

Zimní táboření na Hvězdě - 55. ročník

30. 11. - 2. 12. 2018

Hvězda

Klub přátel turistiky TJ Spartak

První adventní neděle

2.12.2018

Masarykovo náměstí

Pellyho domy

Benefiční adventní koncert

3.12.2018

Kolárovo divadlo

David Novotný ve spolupráci s
městemPolice nad Metují

Slavnostní věneček tanečního kurzu

8.12.2018

Pellyho domy

Pellyho domy

Adventní trh

8.12.2018

Masarykovo náměstí

Pellyho domy

Adventní Dřevěnka

8.12.2018

Dřevěnka

Cech panen rukodělných a Muzeum
Náchodska

Setkání Senior klubu

11.12.2018

Pellyho domy

Senior klub Ostaš

Výstava: Kouzelný svět hraček

13. 12. 2018 - 6. 1. 2019 Dřevěnka

Muzeum Náchodska

Vánoční koncert Václava Hybše

20.12.2018

Kolárovo divadlo

Pellyho domy

Předvánoční vytrubování

23.12.2018

Masarykovo náměstí

Pellyho domy se spolky a ZUŠ

Silvestrovskej vejšlap

31.12.2018

Čertovka

Klub přátel turistiky TJ Spartak

Uzávěrka podkladů k 15. 6. 2018, na základě informací od pořadatelů, z jejich www apod. Změna vyhrazena!
Pokud pořádáte akci na Policku a chcete ji zveřejnit na www.policko.cz, kontaktujte nás: info@pellyhodomy.cz
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Pár vět k obálce…

Josef Lisák *11. 2. 1923 - †8. 11. 2013
Mít krásu stále na očích

Tento vynikající kreslíř se narodil v
Polici nad Metují a v roce 1960 se přestěhoval do Náchoda. Podobně jako třeba skladatel
Antonín Dvořák se stal řezníkem. Po otcově
smrti (otec zemřel v jeho osmi letech) matka
vdovským právem držela deset let živnost a
tak Josef Lisák měl své povolání určené.
Josef Lisák je dnes ceněn především pro
svůj osobitý rukopis. ,,Zavřít v létě krám a
poklusem vyběhnout na Ostaš, aby nepropásl
pohled z jeho vrcholu na západ slunce, nocí se
lesem vracet do údolí. Toulat se rozkvetlými

loukami, na jaře hledat pro potěšení oka a duše
kvetoucí keříčky lýkovce, trsy bledulí… tisíce
drobných věcí, jež dohromady dávaly životu
smysl. Utíkat do roklí a skal v okolí Bělého,
na Ostaš, do Krkonoš… a kreslit.“ popisuje
každodenní život Josefa Lisáka v katalogu k
jeho výstavě Petr Suchánek. Sám Josef Lisák
se nepovažoval za umělce.
Hledal způsob, jak zachytit chvíli, aby neupadla v zapomnění. Zároveň si byl bytostně
vědom, že nestačí zpracovat skutečnost přesně, má-li člověk vyjádřit, co pochopil.
„Kreslení vás donutí zastavit se, i několik
hodin soustředěně pozorovat, máte možnost si
námět prožít. Kresby znamenají nejvíc.“ To
jsou slova autora, který vyrostl pod Ostašem;
slova o vlastní tvorbě.
Jeho tvorbu ovlivnil Bedřich Pichl, obdivovatel výtvarného umění, který Josefu
Lisákovi půjčoval knihy. Dalším člověkem,
který měl vliv na Josefa Lisáka, byl generační souputník, malíř Josef Ducháč, který mu
představil práci s olejem. Ale jeho největší inspirace byla v malířském díle Jana Trampoty.
Podobnost pojetí kompozice obrazu je zcela
patrná, přitom si Josef Lisák uchovává svůj

svébytný rukopis a barevnost.
Z počátku maloval portréty, rodinu, matku,
děti a ženu. Postupem času jen a jedině krajinu. Především krajinu rodného Policka, ale
maloval a především kreslil také Orlické hory,
Krkonoše, Tatry, Baltské pobřeží v Polsku,
Jadran v Jugoslávii, Dolomity, Švýcarské
Alpy… Maloval vždy a všude. Josef Lisák
kreslil ve skicách i na volné listy. Dělával si
řadu přípravných kreseb pro obraz v oleji,
z nichž mnohé do oleje nakonec ani nepřevedl.

Výběr z výstav:
yy
yy
yy
yy
yy

Malá výstavní síň Náchod 1998
Městská knihovna Broumov v roce 2006
Klášter Police nad Metují v roce 2008
Městská galerie Zázvorka v roce 2014
pravidelně Náchodský podzim v Galerii
výtvarného umění v Náchodě

Ilustroval Zápisník zmizelého (původní
text fejetonů uveřejněných 14. a 21. 5. 1916 v
Lidových novinách), 2003
Čerpáno z katalogu, vydaném Galerií výtvarného umění v Náchodě, 1998, text Petr
Suchánek.
Mgr. Martina Váňová

Bez Šance Fest IV.

Rádi bychom Vás pozvali zase po roce do Hospůdky
u Pavla na Žděřinu na festival Bez Šance Fest. Letní benefiční hudební festival, který se koná od roku 2015, je orientovaný ve stylech punkrock, ska, rockabilly a hardcore.
Cíle festivalu jsme si na tento rok určili celkem jednoduché: přiblížit punkovou subkulturu lidem, kteří ji doposud vnímají spíše negativně a zároveň festivalem pomoci
dětem, které jsou dnes ve vážné životní situaci. Chceme
tak spojit příjemné s užitečným a ukázat, že i zábavou se
dá pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Festival
se taktéž vymezuje proti jakémukoliv násilí, rasismu, xenofobii, extrémismu a též týrání zvířat. Výtěžek ze vstupného bude věnován v podobě daru na Oddělení dětské
hemato-onkologie Dětské kliniky FN Hradec Králové,
které je jedno z osmi specializovaných pracovišť v České
republice pro péči o děti se zhoubným onemocněním.
Festival si již vybudoval svoji tradici a pevné místo na
poli českých festivalů zaměřených na punkovou subkulturu a s návštěvností kolem 250 účastníků se řadí ke středně velkým akcím tohoto typu v České republice. Tento
rok se bude konat již čtvrtý ročník. Festival se uskuteční
v termínu 21.7.2018 v Polici nad Metují. Vystoupí na něm
10 kapel, 9 českých a jedna slovenská. Organizátory festivalu jsou nadšenci a dobrovolníci z Police nad Metují či z
okolí, kteří každoročně obětují pro festival spoustu úsilí,
času, energie a vlastních finančních prostředků bez nároku na odměnu. Za poslední ročníky festivalu se podařilo
vybrat částky v hodnotě tisíců korun a tento rok bychom
moc rádi přesáhli hranici 10 000 Kč, které by byly věnovány opět Oddělení dětské hemato-onkologie Dětské
kliniky FN Hradec Králové.
Za podporu děkujeme nespočtu přispěvovatelů
a sponzorů. Zde uvádíme naše dlouhodobé a největší partnery, kterými jsou CDS Náchod s.r.o., Aventura,
Ekofarma Bošina, Woodmen. Děkujeme.
Pokud Vás myšlenka našeho festivalu zaujala, určitě
neváhejte dorazit a akci podpořit.
Těšíme se na Vás,
Organizační tým festivalu Bez Šance Fest IV.
Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

19

Panta rhei ~ Když Klučanka přihlíží…

Jak čas plyne, panta rhei, tak věříme, že bude Klučanka 31. srpna ve 20
hodin se zvídavostí přihlížet všemu tomu, co se na zemi i na nebi bude ten večer odehrávat. Skladby šité na míru celému večeru zahraje Police Symphony
Orchestra se svými sólisty. Balet Národního divadla okrášlí celý výpravný/
epický děj svým výrazovým tancem a spatříte i fascinující akrobaty s cyr wheel. Nahlédneme do všedních příběhů štěstí, naděje, ale i utrpení a zklamání,
jež se mnohdy odehrávají na pozadí nevšední doby. Minulost je nesmrtelná a
jen současnost nám všem dává šanci činit činy nesmrtelnými. Je jen na nás,
jak se zapíšeme do dějin a jaké příběhy se rozhodneme psát. Panta rhei, vše
plyne, vše je pohyblivé - a pohyb je znamení života! Buďte společně s námi
svědky živoucího příběhu při údolí Klučanky!
Díky tomuto večeru také společně můžeme osvěžit vzduch pro život těm,
kteří se potřebují zhluboka nadechnout! Letos chceme vybavit celé oddělení
Lůžka následné péče a budeme upřímně rádi, pokud nám s tím pomůžete.
Celkový výtěžek z dobrovolného vstupu věnujeme na konto Nadačního fondu
Hospital Broumov.
Chcete-li se zapojit do příprav celého benefičního večera, napište nám
na dobrovolniciPSO@gmail.com. Potřebujeme dobrých 100 párů šikovných
rukou i nohou. Sledujte také bedlivě webové stránky PSO a infocentra - připravujeme pro vás orientační mapu, protože k louce u Klučanky se 31. srpna
autem nedostanete. Řekneme vám, kde parkovat, tak přijeďte včas! Budou
pro vás připraveny svozové autobusy, které vás dopraví k pódiu. Nástupními
stanicemi budou autobusové nádraží v Polici nad Metují a vlakové nádraží v
Teplicích nad Metují. Šlápnout do pedálů svých kol můžete stejně tak, jako
i dojít pěšky. Řádnou výbavu ale nepodceňujte - obujte vhodnou obuv, teplý
oděv a promyslete i posez na přírodním povrchu! Přibalte záhodný pokrm a
dostatek tekutin - na místě činu nebude občerstvení.
Děkujeme všem, kteří letošní večer podporují! Město Broumov,
Město Police nad Metují, MycoMedica, Hobra - Školník s.r.o., Železářství
Soukup, Kasper CZ s.r.o., CDS s.r.o. Náchod, PEJSKAR & spol., spol. s r.o.,
Ferona, a.s., Tiskárna Knopp s.r.o., obec Teplice nad Metují, Královéhradecký
kraj, Náchodský Swing, Naše Broumovsko, Východočeská televize, Český
rozhlas Hradec Králové, Česká televize a další!
napsala Petra Šotolová, flétnistka, grafika, Martin Král
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V sobotu 11. srpna se v polickém kostele
Nanebevzetí P. Marie koná

KONCERT

v rámci festivalu „Za poklady Broumovska“.
Vystoupí Esa Tapani (Finsko), Jan Vobořil,
Zuzana Rzounková - lesní roh,
Jana Goliášová - klavír.
Začátek v 18.00 hod.
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64. Mezinárodní
folklorní festival Červený
Kostelec
15. – 19. srpna 2018

64. ročník Mezinárodního folklorního festivalu se nezadržitelně blíží. 15. – 19. srpna můžeme v Červeném Kostelci opět přivítat folklorní
špičku z celého světa a dosyta si užít krásného
folkloru a tance.
Festivalové brány se otevřou slavnostním
zahájením, které proběhne tradičně ve středu 15.
srpna od 18:00. Na pódiu se představí zástupci
folklorních souborů, vzácní hosté a nová česká
kapela Vesna, která propojuje folklór s moderními hudebními styly. Vrcholem večera bude koncert fenomenální a legendární hudební skupiny
Olympic. Skupina ve složení Petr Janda, Milan
Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl zahraje ty
největší hity za více než půlstoletí svojí existence, jakými jsou např. Želva, Osmý den, Jako za
mlada apod.
První rozmanitá taneční přehlídka proběhne
ve čtvrtek 16. srpna od 18:00. Od 19:00 se diváci
můžou těšit na folklorní muzikál „Z mesta na
miesta“ v podání slovenského folklorního souboru Technik STU, který se odehraje v Divadle
J. K. Tyla. Čtvrteční program bude tedy probíhat souběžně v přírodním areálu i v Divadle J.
K. Tyla.
V pátek 17. srpna se můžeme od ranních
hodin těšit na řemeslný jarmark a dílny. V odpoledních hodinách červenokostelecké obyvatele
překvapí taneční vystoupení v ulicích města a
večerní program obohatí zahraniční soubory. Od
21:00 se můžeme těšit na jihoamerický večer,
kde představí to nejlepší ze svého umění soubory
z Kostariky, Velikonočních ostrovů a Brazílie.
Sobotu 18. srpna odstartujeme opět řemeslným jarmarkem a atrakcemi pro děti, na který od
10:00 naváže mše svatá. Od 14:30 nás čeká pestrý
program v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla,
který vyvrcholí večerním galapředstavením.
Řemeslný jarmark a dílny zahájí i neděli 19.
srpna. Poslední festivalový den nás čeká průvod
ulicemi Červeného Kostelce a od 12:00 program
v přírodním areálu.
Návštěvníkům festivalu se představí celkem
5 tuzemských a cca 14 zahraničních souborů.
Těšit se můžete na soubor z Brazílie, který k nám
přiveze i karnevalové tance. Exotickou kulturu a tradice nám přivezou soubory z Kostariky,
Velikonočních ostrovů nebo Indie. Na červenokosteleckých prknech dále vystoupí soubory
z Ruska, Itálie, Španělska, Alžíru, Maďarska,
Srbska a samozřejmě také Slovenska a České
republiky.

Příběhy našich sousedů pokračují.
Hledají se další pamětníci z Broumovska…
Broumov – V září se znovu rozjede projekt
Příběhy našich sousedů, ve kterém děti ze škol na
Broumovsku dokumentují vzpomínky místních
pamětníků. Zapojit se opět mohou nejen místní
školy, ale i samotní pamětníci, kteří by se chtěli
podělit o svůj příběh. Hlásit se mohou právě nyní.
Příběhy našich sousedů jsou vzdělávacím
projektem neziskové organizace Post Bellum,
která buduje Paměť národa - nejrozsáhlejší veřejnou pamětnickou sbírku v Evropě. Do projektu se
může zapojit jakýkoliv školní kolektiv, který se
na půl roku stane filmovým či rozhlasovým štábem, vyzpovídá některého z pamětníků, navštíví
archiv a z nasbíraného materiálu pak natočí či jinak zdokumentuje příběh vybraného pamětníka.
V závěrečné prezentaci pak před odbornou porotou tento příběh představí veřejnosti.
„Do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů jsme se zapojili již v loňském roce.
Nasbírané příběhy, které zdokumentovalo sedm
místních týmů, pro nás byly velkou inspirací, a
proto jsme se rozhodli letos znovu pokračovat.
Rádi bychom vyzvali místní pamětníky, kteří

chtějí vyprávět svůj příběh, aby se přihlásili a tímto
nevšedním způsobem přiblížili dětem i veřejnosti
část historie. Hledáme také nadšené učitele, kteří se chtějí připojit a vést mladé dokumentaristy
projektem. Velmi vstřícná je komunikace s městy
o realizaci a finanční podpoře, kterým touto cestu
děkujeme,“ uvedla Pavla Semeráková, hlavní koordinátorka za Broumovsko z Maiwaldovy akademie Vzdělávacího a kulturního centra Klášter
Broumov. Zájemci se mohou hlásit na emailu
ma@klasterbroumov.cz.
Za celou dobu trvání projektu, tedy od roku
2012, se zapojilo téměř tři tisíce žáků a studentů
z tří set padesáti českých škol, kteří zdokumentovali celkem 570 pamětnických příběhů. Cílem
nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější
žáky, ale naopak zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých
a patnáctiletých žáků a studentů.

Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov - Agentura pro rozvoj Broumovska

Pro naše nejmenší bude připraveno mnoho
atrakcí a dílniček, které budou součástí řemeslného jarmarku od pátku do neděle. Aktuální
informace sledujte na www.folklorck.cz a na
festivalovém facebooku MFF.cz.
Více informací na www.folklorck.cz
Polický měsíčník - červenec - srpen 2018
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Muzeum Náchodska informuje
Klášter v Polici nad Metují

Klášter v Polici nad Metují lze o prázdninách navštívit denně mimo pondělí, vždy
9.00-12.00 a 13.00-16.30 hod. Součástí standardní prohlídky je Muzeum města Police nad
Metují, umístěné v prostorách bývalého opatova bytu, soukromá opatova secesní kaple,
Muzeum zimních sportů Emericha Ratha a
krátkodobé výstav v Laudonově sále. Nově
také za příplatek nabízíme komentované prohlídky muzea a vybraných prostor kláštera.

Stará barokní roubená škola
Dřevěnka

Stará barokní roubená patrová škola z
roku 1785 je o prázdninách otevřena denně
mimo pondělí, vždy 9.00-12.00 a 13.00-16.30
hod. Ve škole jsou umístěny ukázky školních
tříd a v paře ukázka bytu z počátku dvacátého
století. Během prázdnin je ve staré škole také
nainstalována výstava W. W. Tomek – z mého
života.

Výstava Neučiníš sobě rytiny

Muzeum Náchodska zve návštěvníky do
Laudonova sálu v benediktinském klášteře
v Polici nad Metují na výstavu Neučiníš sobě
rytiny - evangelické umění toleranční doby
1781-1861. Na výstavě se návštěvníci mohou
seznámit prostřednictvím tří desítek panelů
se základními rysy evangelického umění po
roce 1781, výstava je doplněna také trojrozměrnými exponáty. Autorem výstavy je PhDr.
Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. Výstavu lze navštívit od 26. května do 22. července 2018.
Otevřeno je denně mimo pondělí 9.00-12.00
a 13.00-16.30 hod. Jako doplňkový program
k výstavě proběhne dne 3. července 2018 ve
14.00 hod. přednáška dr. Martiny BolomKotari (Univerzita Hradec Králové) spojená s
komentovanou prohlídkou výstavy.

Výstava Osmičková výročí
v Polici nad Metují

Muzeum Náchodska zve návštěvníky do Laudonova sálu v benediktinském klášteře v Polici nad Metují na
výstavu Osmičková výročí v Polici nad
Metují. Výstava přiblíží události spojené
s daty, která jsou zakončena osmičkou.
Připomenuta budou především kulatá výročí. Čtyři sta let od uzavření evangelického kostela v Broumově v roce 1618, tři
sta let od stavby budovy polické radnice
v roce 1718, dvě stě let od narození V.
V. Tomka (1818) a sto let od konec první
světové války a vznik Československé
republiky v roce 1918.
Výstava nezapomene ani na výročí méně kulatá, jako je obrana Policka
generálem Laudonem v roce 1758, revoluční rok 1848, či smutné události let
1938, 1948 a 1968. Výstavu bude možné
navštívit od 1. srpna do 30. září 2018.
Otevřeno bude denně mimo pondělí
9.00-12.00 a 13.00-16.30 hod. V říjnu na
objednání, derniera výstavy proběhne o
státním svátku 28. října 2018.

Výstava W. W. Tomek - z mého
života

Muzeum Náchodska zve do staré školy
Dřevěnky v Polici nad Metují na výstavu Petra
Bergmanna. Výstava nazvaná W. W. Tomek - z
mého života. Výstava k výročí 200 let od narození významného historika, spisovatele a politika, připomíná dvousetleté výročí narození
Václava Vladivoje Tomka. Výstavu lze navštívit od 1. června do 30. září 2018 denně mimo
pondělí 9.00-12.00 a 13.00-16.30 hod.

Dřevěnka o Polické pouti

Muzeum Náchodska a Cech panen rukodělných zvou u příležitosti Kvíčerovské pouti
do staré školy Dřevěnky. Členky cechu budou
předvádět tradiční rukodělná řemesla a techniky. K vidění budou také ukázky tradičních výrobků a k ochutnání pokrmy a pochutiny podle
tradičních receptur. Starou školu lze navštívit
v sobotu a v neděli 18. a 19. srpna 2018 od
9.00 do 16.00 hodin.
Mgr. Jan Tůma

Ve čtvrtek 12. července se v polickém kostele
Nanebevzetí P. Marie koná

KONCERT

Muzeum města Police nad Metují
první patro benediktinského kláštera

Přednáška dr. Martiny Bolom-Kotari (Univerzita Hradec Králové)
spojená s komentovanou prohlídkou výstavy proběhne v Laudonově sále
polického kláštera 3. července 2018 ve 14.00 hod.

26. května–22. července 2018
Otevřeno denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.00–16.30 hod.
Vernisáž výstavy Neučiníš sobě rytiny:
pátek 25. května 2018 od 17.00 hod.
Vernisáž je součástí programu Noci kostelů – Muzejní noci
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v rámci festivalu „Varhanní léto 2018“
Vystoupí varhaník a profesor Akademie
múzických umění v Praze a Pražské
konzervatoře Jan Hora.
Začátek v 19.00 hod.

V sobotu 21. července se v polickém kostele
Nanebevzetí P. Marie koná

KONCERT

mladé pop-gospelové skupiny
GOOD WORK.
Začátek v 18.00 hod.
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Stalo se před sto lety - červen 1918

V červenci roku 1918 vypukla v Evropě
epidemie tzv. španělské chřipky. Vznikla
v USA odkud se přenesla do Francie a odtud
posléze přeskočila do Španělska. V letech
1918 - 1919 epidemie zasáhla celou Evropu.
Velký podíl na šíření této pandemie měly sociální důsledky války - podvýživa a špatná
fyzická odolnost většiny obyvatel. Celkem se
nakazilo okolo 500 milionů lidí, do konce roku
si vlna onemocnění chřipkou jen v Německu
vyžádala životy 196.000 lidí, ve Spojených
státech kolem 500.000 lidí. Španělská chřipka
zabila v letech 1918 a 1919 podle odhadů 20
až 100 milionů lidí.

Červenec roku 1918 byl ve znamení intenzivních bojů mezi československými legionáři
a bolševiky na Sibiři a v Povolží. Dne 3. července 1918 legie bojovaly u Udrjaku na Urale
proti bolševikům, z nichž bylo 800 Němců a
Maďarů, a 4.července obsadily Ufu. Stejného
dne Odbočka Československé národní rady
v Rusku a Výkonný výbor československých
vojsk vydaly v Čeljabinsku prohlášení, že československé vojsko bylo přinuceno vystoupit
na ochranu své existence a že přispívá k osvobození bratrských národů. Dne 7. července
1918 pak velitel penzenské skupiny Stanislav
Čeček vydal rozkaz, že se Československý
armádní sbor stane předvojem spojeneckých
sil při vytvoření stálé protibolševické a protiněmecké fronty v Rusku. Rozkaz lze vnímat
jako konec boje legií o vlastní existenci a začátek intervenční války proti bolševikům. O
působení československých jednotek v Rusku
se mohli 12. července 1918 dočíst i čtenáři
Náchodských listů. Zmínka byla propašována
do pravidelného válečného přehledu: Rusko
jest zmítáno novými otřesy – rojí se pověsti o
brzkém zakročení Japonska, anglické sbory
vyloděny na murmanském pobřeží, proti československým sborům organizováni prý zajatci maďarsko-německé národnosti…
Dne 13. července 1918 byl v Grégrově
síni Obecního domu v Praze znovu založen
Národní výbor československý. Národní výbor byl ustanoven již 18. listopadu 1916. Měl
hájit politické potřeby českého národa mimo
půdu říšské rady, záhy však upadl do pasivity.
V průběhu roku 1918 vznikl projekt na jeho
reorganizaci. Na jeho základě byl Národní
výbor rekonstituován v politický orgán sdružující české politické strany. Ačkoliv byl
založen se souhlasem Rakouska – Uherska,
měl ve skutečnosti připravit podmínky pro
plánovaný revoluční převrat, k němuž mělo
dojít po rakouské kapitulaci. V tomto případě
měl vystoupit jako jediná instituce zastupující
zájmy českého národa - jeho hlavním programem a cílem byl vznik samostatného československého státu. Předsedou Národního výboru byl zvolen Karel Kramář, místopředsedy
Antonín Švehla a Václav Klofáč a jednatelem
František Soukup. Personální obsazení výboru bylo stanoveno na základě návrhu Antonína
Švehly podle výsledků posledních voleb do
Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

říšské rady z roku 1911.

V noci ze 16. na 17. července roku 1918
byl ve sklepě Ipaťjevova domu v ruském
Jekatěrinburgu bolševiky zavražděn bývalý ruský car Mikuláš II. (civilním jménem
Nikolaj Romanov) s celou svou rodinou. Po
únorové revoluci roku 1917 byl někdejší ruský car poslán do Tobolsku. Po nástupu bolševiků k moci bylo vydáno nařízení o převozu
Romanovců do Moskvy, kde měli být souzeni.
Dne 30. dubna byla rodina deportována vlakem z Tobolsku do Jekatěrinburgu. V polovině
července 1918 se však k Jekatěrinburgu přiblížily československé legie. Podle některých
historiků místní bolševici zpanikařili a bývalého cara i s rodinu popravili. Čechoslováci
obsadili Jekatěrinburgu o necelý týden později
25. července 1918.
Dne 9. srpna 1918 britský ministr zahraničí Arthur Balfour jménem anglické vlády
uznal Čechoslováky za národ spojenecký, tři
československá zahraniční vojska za jednotnou spojeneckou armádu vedoucí pravidelnou válku a Československou národní radu
za představitele budoucí československé vlády. Šlo o jedno z nejdůležitějších politicky a
mezinárodně právních uznání práva Čechů
a Slováků na vytvoření samostatného státu.
Deklarace byla vyvrcholením několikaletých
snah našich představitelů v čele s Tomášem
Garrigue Masarykem. Na rozdíl od předchozích projevů sympatií dohodových mocností
byla tato deklarace již skutečným závazným
dokumentem.
Dne 16. srpna 1918 proběhla bitva na
Bajkalském jezeře. Byla to pravděpodobně
jediná bitva svedená válečnými loděmi československé flotily a tedy i naše jediná námořní
bitva! Legie se do bitvy zapojily s „námořní
flotilou“, kterou tvořil říční parník Sibirjak a
opravené vyřazené parníky Fedosij a Burjat,
které byly vyzbrojeny houfnicemi. Bitva byla
součástí bajkalské ofenzivy, podniknuté ve
dnech 15. – 20. srpna 1918. Akce byla oproti původnímu plánu značně improvizovaná,
ale podařilo se zničit podstatnou část loďstva
bolševiků a ledoborec Bajkal. Ledoborec byl
potopen přesnou ranou z vlečné lodi parníku
Sibirjak (střílel legionář Kolín). Ledoborec
Angara se vzdal. Ostatní lodě byly silně
poničeny.
Dne 30. srpna 1918 spáchala anarchistka
Fanny Jefimovna Kaplanová neúspěšný atentát na Lenina. Stalo se tak na shromáždění v
bývalém Michelsonově závodě v Moskvě, kde
Lenin hovořil o tom, jak je nutné bojovat proti
československým legionářům. Lenin atentát
přežil, ale následky zranění trpěl do konce života. Kaplanová byla 2. září 1918 odsouzena k
trestu smrti a následující den zastřelena.
Na Policku byl červen a srpen roku 1918
především ve znamení neustále se snižujících dávek potravin, rekvizic a nevšeobecného nedostatku. Válečnou realitu však také

smutně ilustrovali váleční zajatci a zběhové.
Zvláště smutný obraz nabízel barákový tábor v Broumově, kam byl umístněn lazaret
s více jak patnácti sty raněnými vojáky. Josef
Brandejs popisuje příjezd raněných takto: Do
3. července přibylo 8 dlouhých železničních
vlaků, chuďasi zranění vojíni byli bez obvazu
vezeni po 6 dnů z Itálie od Piavy řeky až do
táboru broumovského, krev ze železničních
vozů tekla z ran nohou, rukou, z hlavy, prsou.
Každého dne jich mnoho umřelo a když byli z
nádraží v automobilech do lazaretu s velikými
bolestnými nářky a sténáním na místo dopraveni byli, mnohé rány již plné červů se nacházely, a tamto ani dostatek léků nebylo, nohy
a ruce a mnohé jiné oudy byli jim odnímány
zaživa neuspalé, neb neměli lékaři po ruce
uspávacích léků. Takové množství údů od těch
vojínů bylo odřezáno, že jich plné koše se do
hrobu odnášely ku zakopání. Lékařská činnost
tu byla jako řeznická živnost, ono nebylo léků
ani obvazů dostatek pro ty ubožáci zmrzačené.
Lidé nad tím s ouzkostí a lítostí žasnuli.
Dne 16. července 1918 se před budovou
polického okresního soudu konala velká demonstrace proti dalšímu snížení aprovizačních dávek chleba. Na budově byly vytlučeny
okna, dav byl nakonec rozehnán četnictvem.
Přitom ani stávající dávky aprovizačního chleba nebyly valné jakosti, jak se dozvídáme od
Josefa Brandejse: Z čeho je a jaký aprovizační
chléb se dostává. Prolezlý plísní, shnilé brambory, chléb, v němž zapečená jsou aspoň 30
cm stébla slámy, doutníky, s kusem hadru v
útrobách a jiné věci, jichž vynikající vlastností je, že octnou se tam, kam nepatří. Poslední
zásilka obsahovala sbírku věcí, jíž zásobovací
odbor ve Studnicích u Náchoda vybral z přidělených jahel. Byly tu kousky motouzu, hřebíky,
papíry, opálené sirky, kousky dřívek, stromová
kůra, umazaná třešnová pecka.
O tristní situaci v zásobování základními potravinami si lze učinit barvitý obrázek z Letopisů a pamětí Polických od Josefa
Brandejse: Aprovizační chléb byl tak špatný,
že se nedal ani mladým lidem jísti a stráviti
a nikde sobě ho nemohl chudý člověk ani pod
rukou koupiti, ani k pořízení sotva byl a když
zámožný si ho obstaral, tak musel za nevelký
bochník platiti 10 korun. Střední stav lidu trpěl velice, on musel přidávati peněz i šatstvo
a co kdo kde měl, byl ochuzen. V měsíci červenci 1918 stálo nevelký mladý house až 90
korun, koza přes 100 korun. 1 kg pšeničné
mouky, kdo jí pořídil, musel zaplatiti až 18 i
20 korun, 1 kuře až 10 korun i více. Mnoho
žebravého lidu chodilo z hladu zuboženého
zdaleka i zblízka prosit o almužny. Všecky potřebné i nepotřebné věci úžasně se zdražovaly,
mnohé až 15 kráte byly dražší nežli stály před
válkou, lidé se museli obmezovat s potřebami,
neb i hřeben, který stál před válkou 35 haléřů
nyní stojí 7 korun a takto se všecko překotně
zdražovalo, až jeden každý člověk nad tím
žasnul. Třešně stály toho času 1 litr 2 koruny
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(7 třešních stálo 20 haléřů), borůvky též 2
koruny, jedna malá cibulka stála 20 haléřů i
více, 1 kedlubka nevelká stála 70 haléřů i více.
Když se někdo ptal po zelené zrnkové kávě, tak
musel dáti, chtěl-li si jí koupiti 65 korun za 1
kilogram. S cukrem se též velká lichva děla.
Byla určitá sladidlová náhražka, ale poskrovnu jen v lékárnách ke koupi, tak zvaný cukerin v tabletkách a v škatulkách, ten jen málo
sladil, byl s mnohou látkou smíchaný, snad se
sodou, neb když se do kávy dal, tak se hasil.
Ne každý však trpěl: Sedláci toho času bohatili o překot z té tak vysoké ceny jejich prodávaných výrobků. Oni si vyplatili dosti značné
dluhy mající na svých živnostech a nakoupili
sobě dosti drahých pěkných věcí, šatstva, nábytku i zlatých šperků, drahých šátků a jiných
látek za výměnu obilí neb mouky a bramborů,
másla a tvarohu. Od středního stavu lidu, kteří
oni sami doma svých potravin neměli, tak tu
byli nuceni oni prodávati ze sebe, neboť nebylo v obchodech nikde co ke koupi k dostání
za žádné i dosti vysoké ceny peněz. Sedláci se
radovali z nouze a bídy chudého lidu, byli na
ně drzí a hrubě je odbývali.
V Náchodských listech z 19. července
1918 najdeme – již po několikáté – poněkud
úzkoprsé stížnosti na mravní úpadek mládeže: Obavami nás naplňuje zvlčilost a mravní
zchátralost mládeže. V pondělí 15. července
zavřely se školy a tím tato otázka vstoupila do větší akutnosti. Každodenně drahou
z Náchoda k Nov. Městu a ke Skalici jede
smečka kluků a holčic s baťochy, jejichž oči a
ústa jsou děsnou ilustrací přítomnosti. Jedou
bez lístků – okalhotované konduktérky jsou
rády, když jich nevidí – a cílem jejich jsou

vesnice, kde dobří lidé snad přenechají trochu
brambor neb ztuchlé mouky. Poněvadž přede
žněmi ani na venkově už ničeho není, toulají se
tyto děti po vsích a večer přespávají v maštalích – kluci s holkami společně! A poněvadž od
mnohého prahu rázná selka je odežene koštětem, děti se zatvrzují a – kradou!

bolševikům na Murmanském pobřeží. Cenzor
byl patrně opět málo pozorný.

Dne 25. července 1918 musely se všechny
mosazné trubky, pípy a kliky a svícny i všecky
rozličné domácí kovové věci odvésti ku válečným účelům. Od města Police byly odvezeny
plné tři bedny. Také i z koňských postrojů všecka mosazná kování, šajby, rozety, vložky atd.
byly rekvírovány k válečným účelům.

Bída posledního válečného roku se projevila i na tradiční polické pouti, která se toho
roku konala 15. srpna: o polické pouti nebylo
v celém městě u řezníků všech žádného masa
ke koupi, neboť jim hejtmanství nevykázalo
žádného kousku dobytka ku zabití. Lidé museli
se uspokojit sprostě, zvláště obecný lid neměl
ani mouky ani jiného vařiva. Z nouze museli
se spokojiti s brambory a kdo měl ovesným
šrotem.

V Náchodských listech z 25. července
1918 se dočteme, že na paměť třísetletého trvání spořitelny věnovala správa ústavu obci
města Police k rozdání v den založení místním
chudým K 1.000. Spíše jako kuriozitu lze zmínit zprávu uveřejněnou ve stejném čísle novin:
Strašidelný zázrak. Mezi lidem našim rozšířila se hloupá pověsť, že jisté panně v sousední
pruské obci Slaném – narodil se čert! Pravý
chlupáč s plamenným jazykem, s kopyty a růžkami! Bodří domobranci v piklhaubnách sotva
nám jej ale pustí na podívanou přes hranice!
V měsíci červenci roku 1918 se z ruského
zajetí navrátil po tříletém pobytu v Astrachani
syn bývalého polického mlynáře zámečník
Pohl a pravil, že by byl raději zůstal tam v
Rusii, nežli že opět musí po 4 týdnech opět narukovat k rakouskému vojsku opět na frontu.
V Náchodských listech vydaných 9. srpna
1918 si místní obyvatelé mohli přečíst další
zprávu o působení československých legionářů: Čechoslováci obsadili Orenburg a usilují
o spojení s vojskem dohody, operujícím proti

Dne 10. srpna 1918 odešel z Police do
Chotěboře katecheta Josef Jiříček. Na jeho
místo přišel katecheta Jindřich Kozel narozený 9. srpna roku 1885 v Ratajích u Bechyně,
syn řídícího učitele v Černčicích.

Na závěr poněkud odlehčíme téma. V kronice měšťanské školy v Polici nad Metují se
dočteme, že 28. srpna 1918 c. a k. zemská
školní rada školám uložila, aby při zpěvu rakouské národní hymny správnému dýchání a
přesné výslovnosti textu byla věnována zvláštní pozornost, neboť bylo shledáno, že dějí se tu
mnohé chyby po stránce hudební a po stránce
zpěvní techniky. Byla to zřejmě reakce na záměrné zesměšňování textu hymny. Zvláště populární tehdy bylo zlomyslné zkomolení jedné
ze jejích strof. Místo textu Čeho nabyl občan
pilný, vojín zbraní ochraňuj! se často zpívalo:
Čehona byl občan pilný! Autorství či zásluha
na rozšíření tohoto žertu je někdy – patrně neprávem – připisována Viktoru Dykovi. Jméno
„Čehona“ se pak stalo pejorativním označením pro snaživého a vzorného rakouského
občana.
Jan Tůma - Muzeum Náchodska

Jak se žilo na Policku v osmičkových létech (1928 – 1998)
Z publikace Mir. Pichla POLICE nad METUJÍ v datech ( vydalo město Police nad Metují v roce 2004)
Je poměrně dost historických letopočtů,
které končí „8“ a dotýkají se historie naší
země. Podívejme se spolu s panem Pichlem,
jak se žilo na Policku v „osmičkových“ letech 1928 – 1988 v měsících červenec a
srpen.

dlouhých deštích a průtrži mračen vystoupila večer řeka Metuje z břehů a za-topila s
obrovskými škodami obce Teplice, Dědov,
Českou Metuji. Také v Broumově způsobila
rozvodněná řeka Sténava velké škody.

1928

se konal na náměstí koncert kapely
Václava Hybše ve prospěch sbírky na obranu
státu – ta však vynesla pouhých 773 Kč.

19. srpna 1928

se konaly oslavy 10. výročí trvání republiky. Po celé zemi se konaly velkolepé
oslavy, spojené s odhalováním pomníků a
zakládáním různých nadací. Městská spořitelna v Polici na Metují například věnovala 30.000 Kč na Okresní sirotčí kolonii.V
Polici nad Metují se konal slavnostní původ,
koncert na náměstí, ukázky cvičení Sokolů,
skautů a Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ).
Večer tělocvičná akademie v Sokolovně.
Pozoruhodné bylo i vyslání ohňové štafety
ku Praze skauty – přes Ostaš, Bor na Turov
a na hronovská Fara, na Pavlišov, Dobrošov
a Strážnici u Borové – na Jaroměř atd … postupně se zapalovaly připravené vatry.

1938

25. srpna 1938
Velká
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povodeň.

Po

předchozích

28. srpna 1938

1948

1. července 1948

odjížděli poličtí Sokolové vlakem na XI.
všesokolský slet do Prahy.
Dne 5. července odjela do Prahy i místní
dechová kapela Václava Hybše a 6. 7. hrála
v průvodu sokolské župě Jiráskově, v čele s
13tiletým synem kapelníka Václavem, dirigujícím kapelu. Mohutný sokolský průvod
tehdy vyzněl jako velká protivládní, antikomunistická demonstrace.

12. srpna 1948

byla znárodněna uzenářská firma Bratři
Pejskarové a začleněna do národního podniku Masný průmysl.

15. srpna 1948

byl znárodněn benediktinský pivovar ve

Velké Ledhuji a přešel pod správu pivovaru
v Trutnově.

Srpen roku 1948

Začínají první represe proti členstvu
Tělocvičné jednoty Sokol.
V
rámci
národního
podniku
Východočeské bavlnářské závody v Náchodě
byly vytvořeny základní závody, které řídily
ve svých spádových oblastech ostatní menší
přičleněné závody.
Pod základní závod VBZ č. 5 v Polici nad
Metují spadaly tyto satelitní závody: závod
č. 502 ve Žďáře (fa Jan Ticháček), č. 503 v
Machově (fa Oldřich Kubeček) a č. 504 v
Nízké Srbské (fa Břetislav Kubeček).

1958

1. července 1958

byl zahájen provoz ve stanovém táboře
ve Žděřině. Provozovatelem byl krajský výbor Čsl. svazu tělesné výchovy, určen byl pro
turisty, procházející zdejším krajem.

19. července 1958

Na popud oddílu turistů v Polici n. Met.
bylo započato s úpravou polní cesty, vedoucí na Hvězdu, tak aby bylo možno vyjet až
nahoru s autobusy. Prozatím bez pevného
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povrchu. První brigádníci Jaroslav Linhart
st., Jaroslav Ticháček, František Kadidlo,
Jan Durdík, Václav Horský, František Šeda,
Vilém Selichar, Josef Středa ml. a Karel
Baudyš (posledních pět byli učitelé) vykopali
příkop v délce 50 metrů. Brigádníci dostávali
5 Kčs na hodinu, povoz s koňským potahem
obdržel 15 Kčs/hod.

6. srpna 1958

došlo pod vlivem alkoholu ke kuriózní nehodě. Řidič Jaroslav Ulvr při zkušební
projížďce nového polického hasičského automobilu Tatra narazil ve Lhotě do dřevěné
chalupy pí Jirmanové, kterou tak poškodil, že
nebyla schopná opravy. Škoda na vozidle a
obydlí činila přes 60.000 Kčs.
Dne 18. listopadu t. r. se konal v n.
p. Kovopol Lidový soud, kde byl řidič
Jaroslav Ulvr odsouzen k 20 měsícům vězení, Stanislav Kujínek a Jaroslav Lidman k 5
měsícům.

1968

7. července 1968

se konala v restauraci „Pošta“ veřejná
schůze Československé strany lidové. Schůzi
řídil bývalý místní soudce JUDr. Stanislav
Hájek. Politické strany se díky „pražskému
jaru“ začaly v Polici nad Metují probouzet…

8. července 1968

byla dokončena stavba dřevěného lešení
okolo radnice.

10. července 1968

zvolili poslanci Národního shromáždění
150 poslanců České národní rady (ČNR),
jakožto nejvyššího zákonodárného orgánu
českých zemí. Byl to první krok k odstranění
asymetrického modelu státní struktury. Z občanů Police nad Metují se stali poslanci ČNR
Dobromila Vávrová (KSČ) a ing. Vladimír
Šimek (ČSL).

31. července 1968

ukončil v garážích ČSAD svůj život mistr dopravního podniku Stanislav Souček z
Broumova. Byl stár 25 let, ženatý, otec 3měsíčního syna.

18. srpna 1968

byla poprvé o polické pouti zřízena v sále
JKP (bývalý hotel „Hvězda“) tzv. „Moravská
vinárna“, zpestřující pouť nabídkou moravských vín z Bzence. Četné hosty zde obsluhovali dobrovolní pracovníci Jednotného
klubu pracujících, v jehož režii vinárna byla.
Tato vinárna se záhy těšila obrovské popularitě a dodnes na ní mnoho tehdejších návštěvníků s nostalgií vzpomíná – zejména poličtí
horolezci, kteří zde v sobotu večer každoročně překonávali své loňské pijácké rekordy.
Vinárna zanikla posledním svým ročníkem
roku 1979. Popularita této vinárny však byla
tak velká, že našla odezvu ve zřizování podobných soukromých pouťových vináren,
které ještě po několik následujících let na
různých místech města vznikaly.

20. srpen 1968

byl
počátkem
OKUPACE
ČESKOSLOVENSKA. Republika byla již
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od 23:30 hodin obsazována vojsky SSSR,
NDR, Polska, Maďarska a Bulharska. Vpádu
do Československa se zúčastnilo 27 bojových divizí a 1 letecká armáda. Skupiny A
(sovětské a polské jednotky) zahájily nástup z prostoru Legnice-Krakov, skupina B
(jednotky SSSR a NDR) z Görlitz, Zittau,
Drážďan a Kliegenthalu, skupina C (sovětské, maďarské a bulharské jednotky) z oblasti Györu. Intervenčním jednotkám v počtu
750.000 vojáků s 800 letadly, 6.300 tanky a
2.000 děly a raketami velel sovětský generál
J. G. Pavlovskij.

21. srpna 1968

v časných ranních hodinách projížděly
Policí nad Metují tanky polské armády od
|Meziměstí směrem na Náchod. Poličtí občané byli intervencí ohromeni, v továrnách
se nepracovalo. Na radnici zavlál černý prapor, lešení, obklopující radnici, bylo pokryto
hesly, odsuzující okupaci. Ve městě zavládla panika, občané v očekávání války počali
vytvářet zásoby, v obchodech s potravinami
rychle zmizely konzervy všeho druhu, tvořily se fronty na pohonné hmoty. V celé zemi
rostl živelný odpor proti sovětské okupaci.
Statistika „bratrské pomoci“ byla otřesná: při
okupaci bylo usmrceno 94 československých
občanů, 345 těžce a 436 lehce zraněno a morálně postižen celý národ.

22. srpna 1968

Ve 14 hodin byla zahájena hodinová generální stávky na protest proti okupaci republiky vojsky paktu Varšavské smlouvy.

25. srpna 1968

v neděli ve 14.45 hodin projelo od
Broumova přes Babí až na Slavný 14 polských vojenských vozidel. Úmyslně byly
zpřeházeny směrové dopravní značky.

31. srpna 1968

musely být na příkaz Okresního národního výboru v Náchodě (na základě uzavřených
dohod v Moskvě) odstraněny všechny nápisy
a hesla, znevažující sovětské představitele
a Rudou armádu. Zmizely i černé smuteční
vlajky, zůstaly jen státní vlajky na půl žerdi, zabílen byl i nápis na zdi bývalé likérky Pellyho: „Lenine probuď se, Brežněv se
zbláznil, a tvoje ideje na sto let zazdil“.

1978

13. července 1978

zasedala rada MěstNV a mj. zde předseda
MěstNV podal průběžnou informaci k přípravě oslav 725 let města.

21. srpna 1978

počínaje tímto dnem byla uzavřena prodejna s potravinami (v čp. 102) a prodejna
tabáku a novin (v čp.5) obě v Lokvencově
(Kostelní) ulici.

24. srpna 1978

byla v areálu panelového sídliště otevřena nová samoobslužná prodejna potravin a
smíšeného zboží s názvem „Metuje“.

Srpen roku 1978

Na železniční trati Choceň – Meziměstí
byl ukončen provoz parních lokomotiv.

1988

1. července 1988

byla dokončena přestavba a přístavba
bývalého domu čp. 87 kapelníka Václava
Hybše v ulici „U Opatrovny“. V budově byla
zřízena služebna obvodního oddělení Veřejné
bezpečnosti (VB), která sem byla přemístěna
z náměstí, z domu čp. 97. Stavební práce prováděli pracovníci JZD Hvězda.

24. července 1988

v noci řádila velká vichřice – způsobila obrovské polomy lesů na Teplicku (Lysý
vrch, u osady Skály v oblasti Jiráskových
Skal) a také ve Žděřině (na tzv. „Čepelce“, u
cesty z Petrovic na Žděřinu – zde byly stromy
doslova ukrouceny).

1. srpna 1988

byl pro veřejnost v klášterní budově opět
otevřen Městský památník s doplněným fondem sbírek.

13. srpna 1988

vypukl požár truhlárny JZD Bor v
Radešově.

27. – 28. srpna 1988

byl uspořádán 11. ročník terénní soutěže
Enduro – přebor ČSR. První den startovalo
101 jezdců, středisko soutěže bylo naposledy
umístěno ve Žděřině.

1998

1. července 1998

byla zrušena prodejna potravin „Oaza“
Ludmily Sokolové v Kostelní ulici čp. 102.

10. července 1998

vyhořela chalupa čp. 135 na Záměstí majitele Pavla Duchatsche. Požár byl úmyslně
založen ze msty cizí pachatelkou, ta zadržena
a posléze odsouzena a uvězněna.

21. července 1998

Rekord– na místní koupaliště přišlo za
letního horka 1.556 platících osob.

22. července 1998

byly v noci v celé zdejší oblasti silné bouřky. Došlo k přívalové vlně z úbočí
Orlických hor – bylo zatopeno Orlické podhůří (Kounov, Dobruška).

Červenec roku 1998

Byla otevřena prodejna nábytku fy TB
Semily v Nádražní ulici v čp. 203.

24. července 1998

Opět četné bouřky s přívalovými dešti – v
místních lesích a parcích došlo k početným
polomům.

14. srpna 1998

byla v čp. 348 v Nádražní ulici otevřena
nová lékárna s názvem „Kuklík“. Přístavba
budovy byla zahájena dne 22. 3. 1998, dokončena 1. července 1999. Předtím zde byla
prodejna „Quelle“ Michaely Ducháčové.

15. srpna 1998

byla na náměstí v čp. 23 otevřena nová
prodejna koberců, svítidel a bytových doplňků s názvem „BRILIA“ majitelky Marie
Koubkové.
Připravil František Janeček
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KALENDÁRIUM

Osobnosti českého malířství a sochařství – červenec a srpen

14. července 1860 se v moravských
Ivančicích narodil český malíř, grafik a návrhář Alfons Mucha. Jeho jméno je pevně
spojeno se secesí, stylem přelomu 19. a 20.
století. Pobýval
v Paříži, když se
mu v roce 1894
podařilo
získat od Pařížské
herečky Sarah
Bernhardtové
zakázku na plakát. Zanedlouho
byl Mucha zavalen objednávkami. Jeho ornamentalismus
se však stal záhy terčem umělecké kritiky.
Přesto dostal na Světové výstavě v Paříži
v roce 1900 vysoké vyznamenání – stužku
Čestné legie. Ke konci života se věnoval práci
na monumentálním cyklu velkoformátových
pláten Slovanská epopej, na kterém pracoval
osmnáct let. Vrcholu grafické tvorby dosáhl
navrhováním známek a bankovek pro I. ČSR.
Mucha má dnes v Praze svoji galerii a knižní
životopis, který napsal jeho syn, významný
spisovatel Jiří Mucha pod názvem Kankán se
svatozáří (Život a dílo Alfonse Muchy). Alfons
Mucha zemřel v Praze 14. července 1939 (ve
věku 78 let) po výslechu gestapem na zápal
plic. Pochován je na Slavíně na Vyšehradském
hřbitově.
21. července 1933 se narodil ve Velimi
u Kolína akademický malíř Jiří Škopek.
Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a
VŠUP v Praze. Od roku 1952 žije v Jaroměři.
Po studiích učil
na jaroměřské lidové škole umění (1961 – 1980),
byl výtvarníkem
Muzea Boženy
Němcové
v
České
Skalici
(1964 – 1982).
Od roku 1982
má svobodné povolání. V malířské tvorbě
se inspiruje rodným Polabím, Jičínskem,
Podkrkonoším, krajem B. Němcové, A.
Jiráska a bratří Čapků a Vysočinou. Uspořádal
přes sto výstav, v poslední době spolu s dcerou
– sochařkou a keramičkou Markétou. Kromě
malby se zabývá volnou a užitkovou grafikou, tvoří exlibris a novoročenky, ilustruje,
navrhuje domovní znamení, znaky a prapory
měst, knižní vazby, upomínkové předměty
a dřevěné hračky. Pracuje s kovem, sklem a
keramikou. Namaloval předlohy pro čtyři desítky převážně zimních a vánočních pohlednic
a tři papírové vystřihovací betlémy. Každým
rokem obohacuje dalšími postavami v nadživotní velikosti betlém vystavený v období
Vánoc na náměstí v Novém Městě nad Metují.
K jeho nejznámějším dílům patří malované
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tabule naučné stezky Babiččino údolí, malované okenice a keramika v atriu Barunčiny školy
v České Skalici či výtvarné řešení prostoru u
pramene Labe v Krkonoších se stylizovanou
řekou a znaky měst, jimiž Labe protéká. S dcerou Markétou vytvořil kopie historických dřevěných desek s pamětními zápisy pro ochoz
dřevěného hřbitovního kostela Panny Marie v
Broumově.
12. července 1912 se v pražských
Holešovicích narodil český malíř, grafik a
ilustrátor Kamil Lhoták. Byl jedním ze zakládajících členů Skupiny 42. I když to byl
výtvarník-samouk, byl členem Umělecké besedy a Sdružení
českých grafiků
Hollar. Po druhé světové válce
získal I. cenu benátského bienále
kresleného filmu
(Atom na rozcestí). Jeho inspirací
byla technika počátku 20. století – balony, auta
, letadla, vlaky. Jeho obrazy mají snový ráz,
ale technické předměty jsou vždy zobrazeny
přesně. Lhoták se věnoval i knižní ilustraci
(M. Twain: Dobrodružství Toma Sawyera a
Huckelberryho Finna, A. Jarry: Nadsamec).
Zemřel 22. října 1990 (ve věku 78 let).
22. srpna 1925 zemřel v Praze-Podolí
český malíř a autor současné opony Národního
divadla Vojtěch Hynais. Narodil se 14. prosince 1854 v rodině krejčího ve
Vídni. Návrh nové
opony pro Národní
divadlo Hynais vypracoval v Paříži.
Jako námět zvolil složitou alegorickou
scénu
znázorňující nové
budování
divadla po požáru. V
centru
kompozice je truchlící Slavie, k jejímž nohám národ skládá dary. Vlevo se vznáší jako anděl
Génius národa, který povzbuzuje národ k
činu. Rozměr opony je 142 metrů čtverečních. Opona měla premiéru při prvním uvedení Smetanovy Libuše 18. listopadu 1883.
Pro Národní divadlo také vytvořil soubor obrazů Apoteóza zemí Koruny české a pro salonek Národního divadla alegorie čtyř ročních
dob. Roku 1894 v Praze s velkým ohlasem vystavil své dva velké pařížské obrazy: Paridův
soud a Pravda.
24. srpna 1885 se narodil ve Žlunicích
u Nového Bydžova jako jedno z devíti dětí
cihlářského mistra Václav Špála, český malíř, grafik a ilustrátor. Navštěvoval odbornou
školu pro umělecké zámečnictví v Hradci
Králové, pokračoval na Uměleckoprůmyslové

škole v Praze a
pak na Akademii
výtvarných umění. Od roku 1936
byl
předsedou
Sdružení
výtvarných umělců
Mánes. Špála byl
silně
ovlivněn
expresionismem,
později
kubismem, avšak jeho
nejvlastnějším projevem je osobité cítění
krajiny a zátiší v zjednodušených plochách
a barvách (zelené a modré období) s motivy
Vltavy, Berounky, zátiší s ovocem, květy.
Vynikl i jako skvělý kreslíř, několika tahy dovedl vytvořit působivou zkratku postav či přírody. Tímto stylem ilustroval Babičku Boženy
Němcové. Zemřel v Praze 12. května 1946 (ve
věku 60 let).
31.srpna 1867 se narodil v Polici nad
Metují v rodině řezníka a městského radního akademický malíř Václav Luňáček.
Školu
navštěvoval v Polici
a v Broumově
a pak jeho otec
rozhodl,
aby
se vyučil kupectví.
Příliš však se svou
životní perspektivou nadšen nebyl.
Již od školních let
projevoval neobyčejné výtvarné
nadání, v každé
volné chvíli se věnoval kreslení a tak v něm
nakonec zvítězila touha jít za svou zálibou
a věnovat se zcela malířství. V roce 1855 si
osmnáctiletý Václav zjednal přístup do malířské akademie v Mnichově. Během studií, které ukončil roku 1889, se seznámil s více členy
spolku českých výtvarníků „Škréta“, zvláště
s později tak populárním Alfonsem Muchou.
Mladý absolvent mnichovské akademie
se po úspěšných studiích vrátil domů, nakonec
jej přijal i jeho usmířený otec a malíř se pak
v Polici usadil natrvalo. Převážně se věnoval
krajinomalbě svého rodného kraje. Pro české
houbařství se stal významný svým zdařilým
„Atlasem hub“, připojeným k Bezděkovu vědeckému dílu „Houby jedlé a jim podobné jedovaté“, „v němž věrně podle přírody zobrazuje četné naše houby, že to vzbudilo všeobecný
obdiv uměleckých kruhů domácích i cizích.“
Václav Luňáček byl též autorem náčrtků městského znaku, které posloužily při jeho schvalování ministerstvem vnitra roku 1938. Z jeho
literární činnosti připomeňme sbírku veselých
povídek z Policka „Quodlibet“, vydanou roku
1927. V rukopisech zůstal jeho román „Lásky
ideál a klam“ i další sbírka povídek „Veselé
historky“. Václav Luňáček zemřel 14. října
1948 ve věku 81 let.
Připravil František Janeček

Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

Padesát let od invaze vojsk Varšavské smlouvy

V srpnu tohoto roku si připomínáme padesáté výročí okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy. Těsně před půlnocí z 20.
na 21. srpna 1968 překročily armády pěti států východního bloku československé hranice
a bez vědomí tehdejších místních státních
orgánů vpadly na území státu. Invaze armád
Varšavské smlouvy tak zastavila Pražské
jaro – pokus československých komunistů
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o nastolení „socialismu s lidskou tváří“. V
Československu poté začalo dlouhé normalizační období, které ukončil až listopad 1989.
Akce s krycím jménem Dunaj se zúčastnila vojska Sovětského svazu, Bulharska,
Maďarska, Německé demokratické republiky
a Polska. Vpádu do Československa se zúčastnilo 27 bojových divizí a 1 letecká armáda.
Skupiny A (sovětské a polské jednotky) zahájily nástup z prostoru LegniceKrakov, skupina B (jednotky
SSSR a NDR) z Görlitz, Zittau,
Drážďan a Kliegenthalu, skupina C (sovětské, maďarské a
bulharské jednotky) z oblasti
Györu. Intervenčním jednotkám
v počtu 750.000 vojáků s 800
letadly, 6.300 tanky a 2.000 děly
a raketami velel sovětský generál J. G. Pavlovskij. Tato „internacionální pomoc“, zdůvodněná obavami z „kontrarevoluce“
a „odklonu Československa ze
socialistické cesty“, ukončila
zhruba půlroční pokus vládnoucí komunistické strany v čele s
Alexandrem Dubčekem o opatrné reformy.
Všeobecně známé události
jistě není potřeba dlouze popisovat. Můžeme je však připomenout autentickým popisem
z kroniky města Police nad
Metují:
„Stalo se, co nikdo neočekával. V nočních hodinách z 20. na
21. srpna přišla vojska pěti spojeneckých armád do naší země
a obsadila ji. Do Police přijely
jednotky polské lidové armády
asi ve 2.30 hod. od Meziměstí.
Ve městě se nezdržely a jely
směrem na Náchod. Mnohá vozidla si ovšem spletla směr a zamířila ulicí Pionýrů na Slavný.
Jak reagovali naši občané
na tento příchod? Byli samozřejmě ohromeni. Ten den se v
továrnách nepracovalo. Nebylo
možné se vzpamatovat z této
otřesné události. Ženy polské
národnosti, dojíždějící denně z
Polska do n. p. Veba, se vrátily
toho dne ráno po osmé hodině
domů. Lid zahájil vůči spojeneckým vojským pasivní resistenci.
Aby dal najevo, že nejsou v naší
zemi vítáni, psal výzvy i hesla na
zdech městských domů v ulicích
při hlavní silnici. Všechno mělo
ten smysl, aby se vojska vrátila
domů, protože jsme je k nám
nezvali.
Samozřejmě se také objevila hesla o věrnosti našim novým politickým a státním před-stavitelům, hlavně presidentu
Ludvíku Svobodovi a prvnímu

tajemníku KSČ Alex. Dubčekovi. Naše náměstí
bylo po celý den plné lidí, čekajích netrpělivě na zprávy z Prahy. O situaci informovali
nepřetržitě rozhlasem z MěNV členové MěNV,
NF a KSČ. Na znamení nesouhlasu s tímto činem zavlál na radnici smuteční prapor.
Objevily se i na mnohých domech a továrních
budovách. Někde vlály státní vlajky spuštěné
na půl žerdi. K večeru byla v radnici zahájena
podpisová akce na podporu našeho nejvyššího
politického a státního vedení. Zástupci politických stran, MěNV i masových složek posílali
vládě i straně své protesty. MěNV i zástupci
NF vybízejí občanstvo ke klidu. Je-jich výzvy
byly účinné.
Ve čtvrtek 22. srpna se již v továrnách pracovalo, ale ve 14 hod. byla sirénami oznámena hodinová generální stávka.
V obchodech s potravinami se hned 21.
srpna vytvořily fronty kupujících. Konservy
všeho druhu byly ten den vyprodány. Státní
spořitelna pocítila úbytek vkladů. Nervozita
se stupňovala, zvláště když rozhlas nepřinášel žádné uspokojivé zprávy. V pátek 23. srpna byla ve 12. hod. opět oznámena sirénami
stávka všech pracujících (2 minuty ticha). V
těchto chvílích byly na náměstí již jen ojedinělé hloučky diskutérů. Většina lidí, kteří nebyli
právě zaměstnáni, poslouchali doma u svých
přijímačů zprávy z Prahy. Na náměstí se občas
utvořila fronta motorových vozidel, to tenkrát,
když přivezli benzin.“
Jan Tůma, Muzeum Náchodska
s využitím textů Miroslava Pichla
(fotografie Muzeum Náchodska)
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Vzpomeňme si na některé další Vliv 8. měsíce (srpna) na české dějiny
Jedním z novodobých mýtů je vliv „osudové osmičky“ v letopočtech dějin česvýznamné události v měsících
kého národa. Její vliv je patrný i v časově vzdálených událostech, proti proudu času.
červenec a srpen:
V tomto příspěvku nám nepůjde však o „osmičku“ v letopočtu, nýbrž o osmý měsíc

yy 20. července 1969 se v 21 hodin 17 minut a 39 sekund
ozval hlas: „ Hlásí se základna Tranquility. Orel přistál.“ Orel byla raketa Apollo 11 a hlas patřil Američanovi Neilu Armstrongovi, který právě přistál na
Měsíci. Následující den vystoupil jako první člověk na
měsíční povrch. U nohou spodní části měsíčního modulu, která zůstala na Měsíci, zanechal plaketu s nápisem: „Zde udělali první kroky na Měsíci lidé z planety
Země. Červenec 1969. Přišli jsme v míru jménem celého lidstva.“ Podle některých svědectví viděli kosmonauti na Měsíci UFO. První pozemšťan, který
vkročil na Měsíc, zemřel 25. srpna 2012.
yy 3. srpna 1952 skončila v Helsinkách XV. letní olympiáda. Hlavním dějištěm her byl nový Olympijský stadion. Jeho hlavní vchod zdobila socha legendárního
finského běžce Paava Nurmiho. Nurmi ve svých 54 letech měl tu čest zapálit olympijský oheň. Hrdinou her
se stal devětadvacetiletý československý běžec Emil
Zátopek. Hned první den vyhrál s téměř stometrovým
náskokem běh na 10 000 metrů. Jeho vítězství se očekávalo, protože byl na této trati světovým rekordmanem, ale to, že zvítězí ve třech závodech na dlouhé
tratě, bylo všeobecným překvapením. Jeho vítězný
čas na 5 000 metrů se stal olympijským rekordem.
Po vítězném finiši v maratonu, dokonce ihned zaběhl
čestné kolo, na což obyčejně maratónští vítězové ani
nepomyslí. Olympijskou zlatou v Helsinkách získala
také Zátopkova manželka Dana; inspirována Emilovým vítězstvím hodila oštěp hned napoprvé v novém
olympijském rekordu. Ani obrovské zásluhy o Československo neubránily manžele Zátopkovy před politickým pronásledováním v 70. a 80. letech, v čase tzv.
normalizace.
Frantiček Janeček

v kalendáři – tedy o měsíc srpen.
Zmapujme si tedy „osudové zvraty“ v českých dějinách, odehrávající se v měsíci srpnu.. Spolu s historickými událostmi, které se při nich odehrály i které bezprostředně následovaly. Mnohé z nich byly skutečnými mezníky v dějinách Čech,
Moravy a Slezska.
Určitě stojí za zamyšlení...
12. srpen 1222 - Vladislav Jindřich – poslední kníže (Přemyslovec), poté se
z Přemyslovců stávají králové.
26. srpna 1278 – smrt Přemysla Otakara II. – v bitvě u Suchých Krut na
Moravském Poli (Dolní Rakousy). Rakousy a Štýrsko definitivně připadly
Habsburkům, České země se dostaly do politické i ekonomické krize, byly pleněny
a vypukl hladomor. Bohaté české království se ocitá v chaosu a bezvládí.

4. srpen 1306 – zavražděn v Olomouci Václav III., poslední český panovník
z rodu Přemyslovců – Přemyslovci vymírají jako vládnoucí dynastie
26. srpna 1346 – smrt prvního Lucemburka na českém trůnu – v bitvě u
Kresčaku padl český král Jan Lucemburský = nástup jeho syna Karla IV. – rozvoj
Českého království po hospodářské i politické stránce
16. srpen 1419 – smrt Václava IV. Lucemburského – po jeho smrti začíná občanská husitská válka
29.srpen 1526 – smrt Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče – vymírá česko-polská vládnoucí dynastie – nástup Habsburků. Ani jeden z Habsburků od
Ferdinanda I. korunovaného roku 1526 až do císaře Karla I. korunovaného roku
1916 nezemřel v srpnu! Totéž všichni republikánští a komunističtí prezidenti od
roku 1918 po současnost.
Navíc 21.8. 1968 – vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa = začátek sovětské okupace ČSSR
Obdobně po smrti Přemysla Otakara II. – 26.8.1278 - následoval vpád nepřátelských vojsk Habsburské koalice
Z novodobých dějin se nám připomíná vlaková nehoda u Studénky, která se
stala 8. 8. 2008, vlak IC 108 Comenius, jedoucí na trase Krakov - Praha.

Připravil František Janeček

Š KO L S T V Í

Olympijský běh
– středa 20.6.2018

Každý rok si sportovní veřejnost připomíná datum vzniku
Mezinárodního olympijského výboru / 1894 / a již řadu let je
u této příležitosti pořádán celostátní běh pro všechny věkové
kategorie. Do letošních výročních běhů jsme přihlásili i naší
školu a díky včasné registraci jsme dostali i drobnou podporu od pořadatelů – diplom, medaili a sušenku pro většinu
účastníků. Potřebný počet chybějících odměn pak zafinancovala škola. Kromě prvních tříd a tříd, které byly na výletech
nebo plavání, se zúčastnili všichni žáci školy. A bylo pouze
jen a jen na nich, zda se rozhodnou šestisetmetrovou trasu
proběhnout symbolicky nebo naplno. Každému z nich jsme
změřili čas a tak bylo možné vyhlásit a odměnit tři nejlepší
běžce v každém ročníku. Na čas každého účastníka i na fotografie z akce se můžete podívat na webových stránkách školy.
Akce měla mezi dětmi poměrně dobrý ohlas. Organizačně
to „klaplo“ a tak nás jen trápilo úmorné vedro. Byla to masovka, ale zvládli jsme to. Možná i proto věříme, že zvládneme akci v podobném duchu i na podzim – běžeckou akci
k významnému výročí republiky.
Poděkování všem dětem za přístup, snahu a bojovnost.
Poděkování vedení školy za podporu. Poděkování všem těm
kantorům, kteří k této akci přistoupili vstřícně. Poděkování
všem těm, kteří pomohli s přípravou / díky Martine / a s jejím
průběhem / díky Olino, Fančo, Jirko /.
Stálo to za to !

Malé ohlédnutí za uplynulou
akcí Open ZUŠ

I v letošním roce se v Polici nad Metují v rámci celorepublikového konání uskutečnilo Open ZUŠ. Akce je zaměřena na předvedení práce základních uměleckých
škol širší veřejnosti.
V našem městě se v dětském parku u kláštera rozezněly rytmy bicích nástrojů
jako conga, djembe, cajon, ale také melodický nástroj marimba. Cílem bylo předvedení hry žáků školy a také zapojení posluchačů nebo kolemjdoucích do společného
bubnování. Počasí nám oproti minulému roku přálo, tak jsme si mohli hraní venku
všichni pěkně užít.

Jakub Kolář

Petr Jansa, kabinet tv
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Polická univerzita volného času – aneb z lavic polické Alma Mater
Ve středu 13. června byl zakončen jarní semestr 18. ročníku Polické univerzity volného
času. A vše bylo jinak než jindy. Původně ohlášený přednášející pan Miroslav Šiška, redaktor
Práva, se omluvil a tak na poslední chvíli za něj
zaskočil pan Oldřich Jenka, známý polický fotograf. A aby toho nebylo málo, mladé hudebníky z polické ZUŚ nahradili jejich učitelé Eva
Dosoudilová (hoboj) a Pavel Čapek (klavír).
Jejich vystoupení pak přineslo skutečný zážitek.
Posluchačům zahráli Smetanovu symfonickou
báseň Vltava a v jejich podání to byla opravdu
lahůdka, za kterou sklidili velký potlesk.
V hlavním programu nám pan Jenka představil malý výběr ze svého umění. Na úvod

předvedl snímky z historické Police a to ve
formě starých, ještě kreslených pohlednic, ale i
o něco pozdějších fotografií Police 19. století.
Pak následovaly další snímky – zimní ledopády
z Broumovských stěn, snímky ze Suchodola a
Slavného ve všech ročních obdobích nebo série
snímků Kouzlo mlhy, které byly skutečně kouzelné. Bylo opravdu na co se dívat, protože fotoaparát či kamera v rukou pana Jenky je vlastně
malým kouzelným přístrojem a jeho snímky i s
těmi nejprostšími náměty jsou plné poezie. Díky
těmto snímkům mohli posluchači vidět náš krásný kraj poněkud jinýma očima.
V závěru setkání pak paní starostka Mgr.
Ida Jenková seznámila posluchače s programem

Další úspěch poříčské střední školy

Žákyně 3. ročníku Střední školy
propagační tvorby a polygrafie ve Velkém
Poříčí Nela Múčková, autorka pozoruhodného betlému pro městys Velké Poříčí, získala 1.
místo ve výtvarné disciplíně mezinárodní
soutěže CEMACH a odměnou jí bude vzdělávací a poznávací zájezd do Izraele. Do soutěže Současný Izrael, která je jako připomínka
obětí holocaustu pořádána v rámci projektu
CEMACH ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí Státu Izrael a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky pro
studenty českých, slovenských, maďarských
a polských středních škol, se zapojují poříčtí mladí výtvarníci od roku 2013. Jejím
laureátem byla hned v prvním roce Anežka
Chvojková a v následujícím Tereza Došková.
Nela Múčková je tak v pořadí již třetí studentkou z Velkého Poříčí, která se za odměnu podívá do Izraele.
Nela zvítězila s výtvarným dílem s názvem
Osvobození od stáda. „Vycházela jsem z obrazu izraelského umělce Menashe Kadishmana.
Snažila jsem se nakreslit berana jako vůdčí
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osobnost. Nemá však rohy, proto nenahání
žádný strach. Dílo je v podstatě satirické. Lidé
jsou schopni vytvořit neuvěřitelné věci, ale
jelikož mají neustále strach nebo se jen drží
ve stádu „ovcí“, nedokážou vykročit z řady a
být sví. Mým osobním cílem je vybočit z řady
a nebýt součástí stáda,“ říká o tématu svého
obrazu sama Nela. Díla Menashe Kadishmana
nalezneme po celé Izraeli. Nejznámější jsou
jeho ovčí malby a kovové plastiky. V Evropě
se s nimi můžeme setkat například v expozici
Židovského muzea v Berlíně, kde je umístěna
instalace Menashe Kadishmana v podobě asi
deseti tisíc stylizovaných kovových obličejů, poházených ve vrstvách po podlaze, které
evokují navršená těla utýraných Židů.
Slavnostní předávání cen vítězům VII.
ročníku soutěže CEMACH proběhlo 16. května v prostorách židovské radnice na Starém
Městě v Praze. Hlavní cenou soutěže je zájezd
do Izraele pro nejlepší studenty ve výtvarné,
literární a multimediální disciplíně. Cenu za
1. místo ve výtvarném oboru převzala Nela
Múčková z rukou izraelského velvyslance J.
E. Daniela Martina Merona.
O své zážitky z této slavnostní
chvíle se s námi Nela podělila: „Předem jsem již věděla, že
jsem se umístila v první desítce.

podzimního semestru Polické univerzity, ale
také s akcemi, které v současné době v Polici
probíhají (např. rekonstrukce polické ZUŠ,
úpravy na budově polických hasičů, rekultivace
Hlavňovského rybníka, realizace nového parkoviště v prostorách bývalé mlékárny) nebo jsou v
nejbližší době plánovány (např. oprava a rekonstrukce Ostašské ulice).
Jarní semestr skončil a po prázdninách se
jistě v hojném počtu opět setkáme 5. září, na
první přednášce podzimního semestru, na které
nám pan prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc. bude
vyprávět o hmyzu, jak ho „možná“ neznáme.
Tak na shledanou.

Václav Eichler, posluchač PUVČ

O konkrétním pořadí jsem však neměla ani tušení. Již při příchodu do sálu mě všichni oslovovali jménem, z čehož jsem byla trochu nesvá
a zmatená. S paní učitelkou MgA. Václavou
Henclovou, která mi konzultačně pomáhala
s námětem práce, jsme dostaly pouze informaci, že se máme usadit do první řady. Slavnostní
proslovy probíhaly v češtině, angličtině,
pozdrav dokonce v hebrejštině. Všichni účastníci netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků. Tak jsem si přála vyhrát, ale moje jméno
pořád nezaznělo. Pomalu jsem se smiřovala
s tím, že jsem se neumístila, když v tu chvíli
jsem byla vyzvána, abych předstoupila před
shromáždění jako vítězka. Na chviličku jsem
se cítila jako hvězda. Sklidila jsem potlesk a
mnoho fotografů si pořizovalo naše snímky.
Měla jsem také tu čest hovořit s organizátory
soutěže. Námět mého obrazu je skutečně zaujal, z čehož jsem měla upřímnou radost. Také
jsem si mohla v klidu prohlédnout ostatní
soutěžní díla a dozvěděla jsem se podrobnosti
o vysněném zájezdu. Snad nejvíc se těším na
cestu džípem přes poušť do Tel Avivu.“ A my
se můžeme těšit, že po návratu nám Nela své
zážitky z Izraele ráda sdělí.
MgA. Václava Henclová a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí - www.ssptp.cz
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Z polické mateřinky…

výletníky k autu a podle instrukcí našli krabičku v kořenech pařezu.
Této procházky se zúčastnilo 38 rodin, což bylo 125 lidí a 6 psů.
květen - vyhlídka na Velký Dřevíč - podle mapy, kterou si rodiče mohli
pro děti vytisknout, se rodiny dostaly k méně známé vyhlídce a krabičku našly ve vykotlaném pařezu. K vyhlídce došlo 19 rodin, z toho 112
lidí a 6 psů.
červen - ke „Třem krásným smrkům“ - místo v Suchém Dole, kde dříve
kvetla trampská osada a rostly zde tři smrky, které v současnosti nahradily už nové malé smrčky. Podle turistického značení a instrukcí děti
našly skrýš pod vzrostlým smrkem. V době uzávěrky tohoto polického
měsíčníku ještě nebyly známy výsledky procházky.

….před krátkou prázdninovou odmlkou Vám dnes chceme představit některé akce, do kterých byli zapojeni rodiče dětí z naší mateřinky.
Jsme rádi, že dnešní rodiče jsou ochotni věnovat svůj čas svým dětem
a že naše výzvy ke spolupráci a ke společným hrám je oslovují, obohacují a hlavně baví. Chválíme je a těší nás, že radost z výsledku je
oboustranně více než uspokojivá.
První hodnocení se týká již publikované akce „Polickem s rodiči“.
V letošním školním roce jsme pro děti a jejich rodiče ze třídy
Zvonečků, (2 -4 leté děti) a třídy Sluníček (3 - 5 leté děti), připravili
akci nazvanou „Polickem s rodiči“. Tato hra byla obdobou geocachingu
(tedy hledání ukryté krabičky).
Tato akce probíhala od února do června 2018. Každý měsíc byla
na určitém místě ukryta krabička s razítkem, bločkem pro zapsání návštěvy a nějakou malou hračkou, kterou děti měly vyměnit za nějakou
svoji hračku, kterou přinesly z domu. Vždy na začátku měsíce jsme
zveřejnili cíl a navrhli trasu, po které se rodiče se svými dětmi mohli
vydat. Na konci měsíce jsme krabičku zase odstranili a provedli vyhodnocení návštěvnosti.
Protože šlo o to, aby se úkryt snažily najít hlavně děti, tak jsme
neuváděli GPS polohu, ale nakreslili jsme dětem mapu nebo popsali,
jaké turistické značení mají sledovat. Na cestu se rodiny mohly vydat
kdykoliv, s kýmkoliv a akce nebyla v žádném případě povinná.
Cílem našeho putování bylo poznávání Police nad Metují a širšího
okolí, protože na školkových procházkách se moc daleko nedostaneme. Také se nám líbila myšlenka, že se některé rodiny domluví a vyrazí
spolu nebo se právě při hledání potkají s jinou rodinou. A také s malými dětmi jsou rodiče rádi za tipy na výlet.
Kam vedly naše trasy:
únor - Čertova skála - na zahřátí jsme dali blízký cíl, abychom zjistili,
jestli bude o akci zájem. Zájem byl velký, protože ke krabičce, která
byla ukryta v ptačí budce vyrobené pro tuto příležitost, přišlo 34 rodin,
což bylo 146 lidí a 6 psů.
březen - Pášův kříž nad Dědovem - krásné místo s výhledem na Ostaš i
s houpačkou uprostřed louky a polí. Cesta vedla kolem dutiny stromu,
kde bydlel skřítek. Krabička byla ukryta v rozsoše stromu. Problém
nastal v okamžiku, kdy po třeskutých mrazech na konci února a rychlé
oblevě v březnu se okolní terén změnil v jedno velké bláto. Rodiče
byli ale úžasní, i když si někteří určitě mysleli něco o bláznivých učitelkách. Tatínci, kteří se v chladném počasí zuli, přenášeli své děti.
Někteří se vybavili gumáky, které jim ale stejně pohltilo bláto a všechny maminky potom doma praly zablácené oblečení a omývaly boty
celé rodině. Pro špatný terén jsme skrýš o
měsíc prodloužili. K
této schovávačce došlo 29 rodin, což bylo
118 lidí a 9 psů.

Třída Berušek zadala na přelomu května a června tatínkům a dětem
ze třídy Berušek nelehký úkol. U příležitosti Dne otců totiž pí učitelky
vyhlásily soutěž s názvem „Táto, pojď si hrát“, přičemž zadání znělo
„dopravní prostředek z čehokoli“. Do soutěže se nám sešlo 18 nápaditých výrobků z papíru, dřeva, kovu, někteří skládali ze stavebnic. Do tělocvičny se nám sjela auta, autobusy, motorky, kolo, vlaky, traktor, připluly lodě, přiletěly vrtulníky, letadla a dokonce i horkovzdušný balon.
Děti z naší školky i děti z partnerské mateřské školy v polské Swidnici
výrobky ohodnotily. Po sečtení bodů víme vítěze soutěže, s nějvětším
počtem bodů se umístila rodina Řehákova , Tlachova, Melicharova a
Šefcova.
Myšlenkou celé akce bylo vrátit tatínky do dětských let a ukázat
jim, že hrát si se svými dětmi může být velká zábava. Nadšení v očích
tatínků při předávání výtvorů nám bylo důkazem úspěchu.
Třída Kopretin měla za úkol připravit program a dárky pro návštěvu 32 dětí z polské Swidnice, která se uskutečnila ve čtvrtek
14.6.2018. Maminky nám ochotně pomohly s přípravou občerstvení,
napekly dobroty pro všechny děti, takže jsme si všichni pochutnali na
koláčích,čokoládových řezech i buchtách s ovocem.Děkujeme.
Všichni předškoláci pilně nacvičovali taneční a hudební vystoupení na společnou akci s rodiči v Pellyho domech „Pasování na školáky“,
která proběhla 25.6.2018 ve spolupráci se zřizovatelem.
I když některé naše minulé příspěvky obsahovaly malou kritiku
k chování některých rodičů, tento náš poslední článek tohoto školního
roku je pravým opakem a my chválíme, chválíme, chválíme……
Po prázdninách se na Vás těší
paní učitelky a pan učitel z MŠ na sídlišti

Vystoupení dětí ze ZŠ pro babičky
a dědečky v Domě s pečovatelskou
službou Javor

4. B podnikla v červnu už tradiční návštěvu v pečovatelském domě
a potěšila naše věrné diváky svým vystoupením, tentokrát s kuchyňskou tematikou. Písničky a reklamní okénko vyvolaly úsměvy na tvářích seniorů, následný blok lidových písniček spojil v jeden pěvecký
sbor čtvrťáky i spokojené babičky a dědečky. Je to vždycky moc příjemná chvíle vzájemné radosti. A fajn spolupráce. Celou tradici podtrhlo i tradiční výborné pohoštění - děkujeme. A nad tím vším krásné
letní počasí.
Za ZŠ a též za Javor Lenka Meierová

duben - Čertovo auto
na Ostaši - procházka
po značených turistických cestách dovedla
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Základní umělecká škola informuje…
Emily Brandová a Davenport
Music Festival Toronto

Letošní rok začala Emily Brandová chodit
do ZUŠ Police nad Metují na hodiny klavíru k
paní učitelce Karolíně Sorokinové.
Na začátku března odjela s rodinou za prarodiči do Kanady.
V té době probíhal v Torontu osmdesátý
ročník festivalu Davenport Music Festival.
Jeho součástí je také soutěž ve hře na klavír, které se Emily zúčastnila.
V kategorii soutěžilo celkem osm dětí, z
nichž tři dostaly ocenění. Emily vyhrála první
místo.
Za její mimořádný výkon jí gratulujeme a
přejeme jí mnoho úspěchů.

Festival dechových orchestrů
Kmochův Kolín 2018

O víkendu 8. až 10. června 2018 proběhl
v Kolíně již 55. ročník mezinárodního festivalu dechových orchestrů Kmochův Kolín.
Na základě loňského úspěchu našeho Velkého
dechového orchestru (Bigband) v celostátní
soutěži a Ostravské mezinárodní soutěži 2017
jsme obdrželi pozvání k vystoupení i na tomto
prestižním festivalu.
Náš orchestr tedy vystoupil v sobotu 9.
června se svým samostatným programem od
15:30 na hlavním podiu na Karlově náměstí
a v neděli ve 14:00 se speciálním programem
v rámci monstrkoncertu – společného projektu čtyř orchestrů, který tvořilo takřka 200
hudebníků!
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Celý program natáčela televize NOE a
my se několika obrázky k této prestižní akci
vracíme…

Závěr školního roku

Ve chvílích, když budete číst tyto řádky,
již bude u konce další školní rok, v novodobé
existenci naší školy již osmadvacátý!

A ten letošní byl, vzhledem
k probíhající rekonstrukci a přístavbě, skutečně mimořádně
náročný.
Jeho závěr patřil nejen těm
„velkým“ akcím, jako byla
např. již zmíněná účast našeho Velkého dechového orchestru na Mezinárodním festivalu
Kmochův Kolín, nebo úžasné vystoupení tanečního oboru v baletní pohádce „Spící krasavice“, či
společné vystoupení našich žáků
na koncertech s Českou filharmonií v Rudolfinu a na Pražském
hradě, ale byl naplněn také množstvím menších vystoupení a koncertů, třídních závěrečných večírků a absolventských vystoupení,
při kterých jsme již začali využívat možností našeho nového koncertního sálu.
Během letních prázdnin nás
čekají ještě některé dokončovací
práce a pak už se budeme těšit,
že další školní rok začneme už
v novém.
A na září připravujeme také
další akce i pro vás, naši veřejnost, abyste měli
i vy možnost se seznámit s výsledkem celé té
velké práce na vlastní oči jak při různých akcích, tak také např. při dnu otevřených dveří a
komentovaných prohlídkách školy.
Těšíme se na vás a děkujeme za podporu!
(ZUŠ)
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KDYŽ JE NA ZLATÉM ZLATÁ

Poněkud nelogicky znějící titulek by hned vypadal lépe, kdybych z
něho úmyslně nevypustil dvě slůvka. Ale to by nebylo ono. Lidé mají
rádi tajemství, tak ho pojďme rozplést.
Co kdyby to třeba bylo „na zlatém talířku zlatá rybka“? To by mohla
být pěkná pohádka. A když bychom rybku vyměnili za zlatou cihlu, tak
už by to mohla být třeba gangsterka. Ani ta to nebude, ale co byste řekli
třeba scifi? Sice „podivná“ scifi, když vznikla téměř před sedmdesáti
lety a její děj se odehrává před více než třiceti roky, ale je to tak. V době
svého vzniku to byl tzv. antiutopický román a jeho autor George Orwell
ho nazval „1984“. A stejně pojmenovala Autorka Darina Klímová, absolventka Multimediální výtvarné tvorby naší ZUŠ, svůj animovaný
filmeček, který má stopáž jen půldruhé minuty. Žákům bylo původně
zadáno animační cvičení na úvodní skladbu seriálu „Miami Vice“, kterou složil český hudebník žijící v USA Jan Hammer. Autorka se ale
nepustila do stříleček jako její spolužáci a tematicky i výtvarně se inspirovala reklamou společnosti Apple na počítač Macintosh, kterou v
roce 1984 natočil režisér Ridley Scott.
Animované zástupy pochodující před obrazovkou s „Velkým bratrem“ se poprvé vydaly na soutěžní přehlídku - Zemské kolo „Zlatého
Slunce“ do Dvora Králové, kde film v březnu získal Cenu ZOO Dvůr
Králové a Čestné uznání s postupem do celostátního kola soutěže. Sice
s pochvalou, ale bez ocenění prošel „Náchodskou Prima sezónou“ a
Krajským kolem „Videosalonu“.
A pak už přišla celostátní soutěž filmů dětí a mládeže, „Zlaté
Slunce“ v Blansku. Tam jezdíme rádi, protože je to pro děti velký zážitek. Jsme ubytováni ve čtyřhvězdičkovém hotelu Sladovna v Černé
Hoře. První den strávíme v Blansku v kině, pak následuje noční natáče-

ní v Černé Hoře - a druhý den se pokračuje workshopem.
Náš film „1984“ v kategorii experimentálních snímků a videoklipů
zvítězil. Porota měla jedinou výtku: „U většiny filmů doporučujeme
autorům zkracovat, zde bychom ale doporučili protáhnout. Sotva se
do filmu zakoukáme, tak už končí.“ Pak už následovala jenom chvála.
Předsedkyně poroty, doktorka Poláková z ČT autorce sdělila, že má
nesporný talent, že by s filmem mohla dělat přijímačky na FAMU a svůj
proslov zakončila větou: „Já se před vámi klaním...“
V letošní filmové sezóně se ale urodilo více filmů. Dalším byla filmová hříčka Nikolase Letzela „Taková normální hodinka, aneb s kamerou v Grafice“. Autor si
natočil materiál v průběhu jedné vyučovací
hodiny včetně několika vtipných scének,
šikovně sestříhaných
na hudbu. Na zemském
kole „Zlatého Slunce“
dostala „Hodinka...“
Čestné s uznání s postupem do Blanska, ale
tam se umístila lépe
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- získala Bronzovou medaili. Petr Nykl, člen poroty, se k filmu vyjádřil
tak, že výborně zachycuje atmosféru naší Grafiky, že děti to, co dělají,
i svého učitele - mají rády.
A třetí „želízko v ohni“ jsem si nechal na konec. Je to vlastně navázání na naši dřívější úspěšnou dokumentaristickou sérii, tentokrát
filmem o Karlu Pfeifferovi. Ten se jako malý chlapec na základě darované knihy zamiloval do skákání na lyžích. Tato láska ho doprovázela
po celý život - a koncem šedesátých let ho přivedla až do tehdy slavného reprezentačního týmu, kde se spřátelil s Jiřím Raškou, dalšími
slavnými skokany i jejich trenérem Remsou - a to přesto, že sám ve
skoku na lyžích žádných významných úspěchů nedosáhl. Teď by asi
bylo správné napsat, jak se to stalo, ale to přece nejde, odvyprávět film,
který ještě nebyl promítnut. A kdy že to bude? Polická premiéra bude
na Slavnostním večeru k „otevření“ rekonstruované ZUŠ v září. Potom
ho dáme i na internet - a pak už ho nebudu muset vyprávět, protože se
na něj podíváte.

Film začal natáčet pravnuk pana Pfeiffera, Darek Husták. Natočil
první verzi, ale nešlo to dál. Natočil druhou verzi, ale zase se to „zaseklo“. Pak jsme se přihlásili do projektu „Příběhy našich sousedů“,
který pořádá organizace Post Bellum, a tam jsme chtěli tento film dát.
Režijně se ho ujal Ondra Čálek a Darek se přemístil před kameru. Film
jsme natočili potřetí, tentokrát jako rozhovor pravnuka s pradědečkem. Termin uzávěrky „Sousedů...“ se blížil - my jsme „jeli“ jako ČT.
Materiál jsme natočili za tři týdny a za další týden film dokončili. A
„Příběhy našich sousedů“ jsme vyhráli.
Asi by bylo dobré prozradit název filmu, tím nic nezkazím, je to
„Létání bez letenky.“ No a pak se už „Létání...“ vydalo na cestu filmovým světem. Jako první to bylo „Zlaté Slunce“ ve Dvoře Králové,
kde film získal druhou cenu. Tam se natolik zalíbil pořadateli krajského
„Videosalonu“, že jme ho tam s celou naší kolekcí poslali, i když se to
nesmí. „Zlaté Slunce“ a „Videosalon“ je totiž vlastně jedna soutěž a filmy mohou soutěžit buď v dětské, nebo dospělácké části, ale ne v obou
současně. Ve „Videosalonu“ se neuděluje pořadí, jsou jen Ceny, které
znamenají postup - a pak Čestná uznání.
Naše „Létání...“ získalo Cenu a postup. Porota se vyjádřila tak, že
to byl jeden z nejhezčích filmů soutěže. Líbila se jim forma rozhovoru, kdy praděda vlastně svému potomku předává své poselství, a také
ocenili, že se podařilo zachytit a
předat lásku ke sportu a lyžování.
Na „Náchodské Prima Sezóně“
byla chvála podobná a ohodnocení Čestným uznáním - a na
„Zlatém Slunci“ v Blansku dostalo „Létání...“ Bronzovou medaili.
Abych to už moc nenatahoval. Kompletní titulek článku by
tedy měl znít: „Když je na Zlatém
Slunci zlatá medaile“.
Vladimír Beran
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality

Tak už jsou tady! Toužebně očekávané prázdniny!
Doba bezstarostnosti, lenošení, poznávání a setkávání.
My ze Senior klubu Ostaš už na ně jen nostalgicky vzpomínáme. „Jó třešně zrály!“ Letos díky tropům uzrály dříve. Nesmutněme nad léty mladosti, my máme prázdniny
celoročně. Co to znamená? Nebudeme ČUČET, lidový
výraz do 4 stěn, ale díky tomu, že už řadu let “fungujeme“ a LOGO máme zaštítěno, jedeme za tou horou za vysokou, abychom vsákli vůni přírody v rozpuku, dobrého
jídla u Malíků a pokochali se pohledem do krásy našeho
kraje, ale i na Polici n. Metují, našeho města.
Datum 26. června stojí na pevných základech, takže
jaké to na Ostaši bylo, kdo se ztratil, kdo se neunesl na nohou po výstupu do skal k AUTU, ZRÁDCI HOLÍNKOVI
a dalším skalním útvarům, se dočtete až po prázdninách. A
tak Vám všem přejeme léto dle Vašich představ, abyste se
potkávali se slušnými lidmi, nasákli tu BOŽSKOU VŮNI
lesa. Abych zakončila upřímně: „OPATRUJTE SE“, ať se
všichni v září v Pellyho domech setkáme ve zdraví!
Určitě báseň pana Oldřicha Mikuláška Vás osloví, tak
jako ji řadu let miluji já, ona má duši, zaujme jistě mnohé,
kteří milují poezii…

Projekt zaměřený na vzdělávání
pokračuje

Místní akční skupina Stolové hory, z. s. hory již 6. rokem sídlí v městysu Velké Poříčí
a společně s Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s. úzce spolupracuje se vzdělavateli a starosty obcí na Náchodsku (Náchod, Policko, Hronovsko, Červenokostelecko
a Skalicko). V předchozích dvou letech společně vypracovali „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání (MAP 1)“ a nyní navázali pokračujícím projektem „Rozvoj vzdělávání na
Náchodsku - MAP 2“. Cílem tohoto projektu je po 4 následující roky zajišťovat podporu
především vzdělávacím organizacím, ale i všem, kterých se vzdělávání dětí a mládeže
do 15 let týká, v nelehké situaci systémových změn. Pedagogové, pracovníci škol a další
zaměstnanci vzdělávacích zařízení se mohou opět těšit na konference v Broumovském
klášteře a Náchodě, workshopy, semináře, které se budou zabývat tématy jako jsou čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, úspěch každého žáka, předškolní vzdělávání, globální rozvojové vzdělávání, místně zakotvené učení, kariérové poradenství, pohyb
a zdravé stravování. V neposlední řadě bude probíhat podpora výměny zkušeností, spolupráce a komunikace mezi vzdělavateli a rodiči, neboť cílem projektu „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2“ je spokojené a vzdělané dítě, které je připravené na život.
Aktuální dění sledujte na webu MAS (www.mas-stolovehory.cz).

Anna Hubáčková

Oprava bezděkovského kostela
a další aktivity MAS

MAS Stolové hory podpořila další projekt! Tentokrát uspěl projekt zaměřený na
obnovu areálu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. Římskokatolická farnost
– děkanství Police nad Metují, ve spolupráci s obcí Bezděkov nad Metují, dosáhla úspěchu ve výzvě MAS zaměřené na kulturní dědictví a areál kostela se dočká oprav ve výši
přesahující 5,4 milionu korun.
Revitalizace areálu kostela bude spočívat v obnově vnějšího pláště – celkové vyspravení a oživení pláště kostela, lokální doplnění degradovaných omítek, přeštukování
a zpevnění současných omítek a v provedení celkového nátěru kostela. Dále budou
obnoveny hřbitovní kamenné zdi (S a V strana), které jsou z velké části provaleny,
čímž dochází k ohrožení kolemjdoucích lidí, především dětí, které navštěvují MŠ a ZŠ
(budova vedle kostela).
Oprava bezděkovského kostela samozřejmě není jediným úspěšným projektem –
podpořili jsme vznik nových pracovních míst, příměstské tábory nebo družinu. Aktuálně
jsme uzavřeli výzvu v rámci Programu rozvoje venkova, ve které jsme přijali celkem 20
žádostí. Projekty jsou zaměřeny na podporu zemědělských podniků, výstavbu naučných
stezek nebo lesní cesty. Nyní probíhá hodnocení projektů a výsledný seznam podpořených projektů bude znám v průběhu měsíce srpna.
A kde nás můžete potkat na neformální půdě? Budeme mít připravený program pro
děti v sobotu 21. července v rámci akce Farmářské filmové léto na Eko farmě Bílý dvůr.
Budeme se těšit na setkání s vámi před projekcí filmu Hurvínek a kouzelné muzeum.

Pavel Rejchrt

Mám rád les

že toho nenamluví ani zaživa.
Jenom někdy naslouchám
do noci krvavé při jeho korun
s rozlíceným větrem
a to potom i potok
s deštěm padá dolů, kámen nekámen.
Po smrti pouhé pařezy
světélkují dušičkami zemřelých
a obrůstají václavkami, svými sirotky.
Tak voní, že musíš pokleknout,
sehnout hlavu k těm
popravčím špalkům,
abys vdechl alespoň něco z osudu těch,
co stojí celý život zpříma.
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
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Ocenění Honzík převzal z rukou
zástupců kraje

V pátek 15. 6. 2018 jsme se, na pozvání krajského sdružení hasičů, zúčastnili
slavnostního předání a ocenění úspěchu v soutěži Požární ochrana očima dětí, v
Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Za SDH Velká Ledhuje postoupil
z okresního kola a celkem 2. v kraji ve své kategorii /K2) skončil Jan Rozum z
Police nad Metují. Se zadáním si každé dítě muselo pohrát samo. Hodnotil se nejen
kreslířský um, ale i hloubka, resp. myšlenka výtvarného sdělení. Ta byla myslím u
Honzíka tím rozhodujícím.
Byla radost sledovat
ocenění Honzíka mezi tolika
povedenými pracemi. Díky
za reprezentaci sboru i obce
patří jak Honzíkovi samotnému, tak vedoucím Janě
Letzelové a Věrce Králové,
za realizaci a motivaci dětí z
kroužku MH Velká Ledhuje
k účasti v soutěži.
S hrdostí za SDH VL
informoval A.Trojtl.
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Květinový den 2018
v náchodském
regionu

Ve středu 16. května bylo příjemné počasí,
jako stvořené pro 22. ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den. Jako každoročně
se v tento den mohli občané setkat na mnoha
místech náchodského regionu se žáky základních a středních škol společně se skauty a dalšími dobrovolníky, kteří v typických žlutých
tričkách nabízeli kolemjdoucím symboly boje
proti rakovině - kvítky měsíčku lékařského s
vínovou stužkou. Tématem letošní sbírky a letáků byla prevence nádorů tlustého střeva. Z
evropského i celosvětového pohledu se tento
druh karcinomu v České republice vyznačuje nadprůměrným výskytem i úmrtností. Je
druhou nejčastější onkologickou diagnózou
po nádorovém onemocnění prostaty u mužů
a prsu u žen. V zájmu snížení rizika nádorů
by se měl každý snažit již od mládí osvojit si
způsob života, kterým by co nejvíce zvyšoval
svou výkonnost a odolnost proti chorobám
vůbec, a to pravidelnou fyzickou aktivitou,
duševní pohodou a zdravou výživou. Vždyť
dodržováním jednoduchých zásad zdravého
životního stylu lze až polovině všech onkologických onemocnění předejít!
Členové náchodské pobočky Ligy proti
rakovině, která již více než 20 let působí
na poli protinádorové prevence, připravili
celou sbírku ve spolupráci se čtrnácti středními školami a skauty v mnoha městech a
obcích Náchodska, Broumovska, Policka,
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska. A
jaká je konečná bilance letošní charitativní
sbírky v našem regionu? Celkem bylo prodáno 12 279 kytiček a na celorepublikový účet
sbírky bylo posláno 278 174 Kč. Největší pochvalu ze škol si právem zaslouží trojice, které
se každoročně umisťují v prodeji květinek na
prvních pozicích: Střední škola propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí, která díky
svým žákům a pedagogům přispěla do sbírky
částkou 44 906 Kč, druhá byla Vyšší odborná
škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola Trutnov s výtěžkem 37 245 Kč a na
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Naučnou stezkou k přírodním
a historickým památkám

V letech 2017-2018 probíhal projekt tří partnerů – vedoucího partnera obce Suchý Důl,
městyse Machov a polského
Radkówa, zde zastupujícího
slavné Vambeřice. Za dobu trvání projektu byla vybudována
nová doprovodná infrastruktura
– v Suchém Dole na parkovišti na Slavném nové informační
centrum, v Machově nové parkoviště a renovace Mariánského
sloupu, v polských Vambeřicích
byla proinvestována největší část
financí projektu – vzniklo zde informační centrum i nové záchytné parkoviště pro
návštěvníky. Všechny partnery propojuje
historická Vambeřická stezka-poutní cesta.
Doplnění historické poutní křížové cesty o naučný prvek je jednou z přidaných
hodnot projektu. Osazení naučnými informačními panely v místech nově zbudované doprovodné a žádané infrastruktury je
zárukou komplexního přístupu k celému
projektu. Panely jsou umístěny u nového
informačního centra na Slavném (Suchý
Důl), u parkoviště v Machově a hned několik i v polských Vambeřicích. Stezka nese
třetím místě se umístila
Obchodní akademie Náchod
s 34 218 Kč. Upřímné poděkování patří všem prodejcům
– žákům, studentům i jejich
pedagogům, skautům a dalším dobrovolníkům, zejména
však členům LPR Náchod
za jejich obětavý přístup
ke sbírce. Zásadní podíl na
úspěšnosti celé náchodské
sbírky mají každoročně dvě
obětavé organizátorky, které
se již mnoho let věnují práci
pro Ligu proti rakovině,
paní Helena Vomáčková a
paní Eva Hrnčířová. Veliký dík také patří
pracovníkům a pracovnicím České pošty
Náchod a jejího depa.
Za pomoc při sbírce nabízejí členové Ligy
proti rakovině Náchod pro studenty středních

informace o kulturních a přírodních bohatstvích celého řešeného regionu.
V informačních centrech můžete zdarma získat také propagační předměty a letáky, vydané u příležitosti vybudování naučné
stezky. Materiály jsou k dostání jak v české, tak polské verzi. Všechny návštěvníky
srdečně zveme k návštěvě a výletům za
zajímavostmi Radkówa, Suchého Dolu a
Machova. Projekt s číslem CZ.11.2.45/0.0
/0.0/15_003/0000299 je spolufinancován ze
zdrojů Evropské unie v rámci česko-polského programu Interreg V-A.
Informační centrum na Slavném

škol preventivní přednášky. Součástí přednášek je vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových modelech.
Další významnou součástí činnosti náchodské
LPR jsou školami velmi žádané odborné přednášky MUDr. Vladimíra Müllera o vzniku a
příčinách rakoviny pod názvem Rakovina je choroba
genů. Náchodský region je
již tradičně oblastí, kde má
Květinový den každoroční
vstřícné přijetí a podporu
veřejnosti, mnoha ochotných
dárců z řad občanů. Zároveň
je také důležité, že významná
část výtěžku sbírky se vždy
vrací zpět do regionu, v první řadě pro Hospic Anežky
České v Červeném Kostelci.
Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod
Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

Mateřské centrum Ma Mi Na
Školní rok je opět
za námi a děti, které
jsme potkávaly každé
středeční dopoledne
na Zvídálkovi, se od
září chystají do školky. I letos jsme po
domluvě s paní ředitelkou Balákovou jedno dopoledne ve školce
strávili a prohlédli si místní prostory. Užili
jsme si doprovodný program a spoustu hraček.
Všem se nám to moc líbilo. Děkujeme paní ředitelce i vyučujícím za pěkné dopoledne.

PLÁNY NA LÉTO

Všichni už se těšíme na teplo, pár dni
volna a odpočinku o prázdninách. Přes léto
(během prázdnin) je centrum zavřené, ale i
přesto se určitě budeme setkávat a sportovat.
Zahrajeme si plážový volejbal a určitě vyrazíme na výlety do okolí. Sledujte náš FB
(www.facebook.com/ MCMaMiNa/), kde vás

aktuálně informujeme o všem, co se děje a co
plánujeme.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Připomínáme termíny letních příměstských táborů, které letos pořádáme ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a městem
Police nad Metují.

MC MaMiNa - děti do 6 let

30.7. - 3.8. - Pohyb je hra a hra je radost vede Martina Macounová
6.8. - 10.8. - Svět pohybu - vede Martina
Macounová
13.8. - 17.8. - Galerie pod širým nebem vede Martina Nosková

Muzeum papírových modelů - děti od 6 let
16.7. - 20.7. - Výlety za poznáním pověstí a
bájí Policka
6.8. - 10.8. - Putování s Malým princem

Kontakt:
taboryvpolici@seznam.cz, tel. 775 686 987

PLÁNY NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

Rádi bychom opět nabídli kurzy anglického jazyka pro předškolní děti – HLEDÁME
LEKTORKU!!!
Můžete se těšit na kurz šití na šicím stroji pro začátečníky i pokročilé. Zájemci se již
mohou hlásit na email MC. Předpokládaný začátek kurzu je první týden v říjnu. A tradičně
na tanečky s Martinou Macounovou a keramiku s Martinou Noskovou.
Chystáme i workshopy pro dospělé na
téma Přírodní aromaterapie a výroba domácí
kosmetiky a Specifika internetu pro rodiče.
Rádi bychom na jedno odpoledne opět otevřeli
Tvořivé dílny pro obě ruce s Jitkou Berkovou.
Do programu ZVÍDÁLEK hledáme novou lektorku!
Děkujeme všem, kteří se v centru aktivně
celý rok zapojovali, a těšíme se na Vás opět v
září. Přejeme všem pohodové léto!
Za MC MaMiNa
Andrea Plná

ASTRONOMICKÝ KLUB POLICE NAD METUJÍ
ÚPLNÉ ZATMĚNÍ
MĚSÍCE

Nejočekávanějším astronomickým úkazem letošního léta bude úplné zatmění Měsíce,
které nastane ve večerních a nočních hodinách
z 27. na 28. července. Zatmění bude velmi
dlouhé, Měsíc se ponoří do stínu Země na 1
hodinu a 43 minut.

Grafické znázornění průběhu úplného zatmění Měsíce

dne 27. července 2018. Časové údaje jsou
v SELČ.
1 začátek částečného zatmění 20 hod. 24 min.
2 začátek úplného zatmění 21 hod. 30 min.
3 střed úplného zatmění 22 hod. 21 min.
4 konec úplného zatmění 23 hod. 13 min.
5 konec částečného zatmění 00 hod. 19 min.

(Nejsou zakresleny polostínové fáze zatmění.)

severozápadem nebo severovýchodem noční svítící oblaka NLC. Oblaka jsou poměrně
vzácná a nevyskytují se každou jasnou noc.
V srpnu se noc prodlužuje a noční obloha je tmavší. Podmínky pro pozorování
oblohy budou lepší než v červenci. V přírodě kde neruší pouliční osvětlení, upoutá naši
pozornost pás Mléčné dráhy, táhnoucí se přes
souhvězdí Labutě, Orla a Štítu až do Střelce.
V souhvězdí Střelce se nachází centrum naší
Galaxie. V srpnu uvidíme na obloze také 4 jasné planety: Venuši, Mars, Jupiter a Saturn.
13. srpna ve 3 hodiny SELČ nastane maximum meteorického roje Perseidy. Pozorovací
podmínky budou letos velmi výhodné, maximum roje nastane 2 dny po novu, Měsíc nebude rušit. V maximu bychom mohli pozorovat
až 110 meteorů za hodinu.

(152,1 mil. km),
		
v červenci se den zkrátí
o 1 hodinu a 1 minutu,
MĚSÍC		 6. v poslední čtvrti, 13. v novu,
19. v první čtvrti, 27. v úplňku,
úplné zatmění
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE		 večer nízko nad západním
obzorem,
MARS 		 po celou noc v souhvězdí
Kozoroha,
JUPITER		 po většinu noci v souhvězdí
Vah,
SATURN		 po celou noc v souhvězdí
Střelce,
URAN		 ve druhé polovině noci
v souhvězdí Berana,
NEPTUN		 po většinu noci v souhvězdí
Vodnáře
SRPEN
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
Při červencovém zatmění bude Měsíc
v souhvězdí Kozoroha. Jižním směrem (tj.
„pod“ Měsícem) uvidíme načervenalý Mars,
napravo od Marsu pak Saturn. Po 22. hodině
bude Saturn přesně nad jižním obzorem. Nad
jihozápadem bude ve stejnou dobu svítit planeta Jupiter.
Poslední úplné zatmění Měsíce jsme
úspěšně pozorovali 3. září 2015.
V červenci můžeme kolem 22. hodiny večer nebo 2. hodiny ráno zahlédnout nízko nad
Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

VENUŠE
MARS

Pohledy do vesmíru
ČERVENEC
SLUNCE		 vstupuje do znamení Lva
22. července ve 23 hodin
1 minuta SELČ,
		 6. července v 19 hodin SELČ
je Země od Slunce nejdále

JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

vstupuje do znamení Panny dne
23. srpna v 6 hodin 9 minut
SELČ,
v srpnu se den zkrátí o 1 hodinu
a 40 minut,
4. v poslední čtvrti, 11. v novu,
18. v první čtvrti, 26. v úplňku
koncem srpna ráno nízko nad
východním obzorem,
večer nízko nad západním
obzorem,
po většinu noci na hranici
souhvězdí Kozoroha a Střelce,
večer
nad
jihozápadním
obzorem v souhvězdí Vah,
v první polovině noci v
souhvězdí Střelce,
po většinu noci v souhvězdí
Berana,
po celou noc v souhvězdí
Vodnáře

Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

ODPADY - ODPADY

V březnovém vydání Polického měsíčníku
mne zaujal článek, resp. dva články v rubrice
Odpadové hospodářství. Chtěl bych se proto touto cestou podělit o svůj názor k této problematice.
První téma je o zapojení našeho města do
systému ECONIT, což lze nazvat jako monitorování jednotlivých tříděných složek odpadu,
jak co do druhu, tak i množství pomocí tzv. QR
kódů. Princip monitorování byl popsán ve zmiňovaném článku. Cílem je motivovat občany
k vyššímu třídění odpadů a na oplátku z toho
získat pro sebe určitý benefit v podobě slevy na
odpadovém poplatku, který musí každý občan
města ročně zaplatit. Určitě velmi dobrá myšlenka. Kde vidím trochu úskalí. Ať už budou obaly
na tříděný odpad s QR kódem v podobě pytlů
nebo v podobě nějakých plastových nádob, platí
tu Nerudovské „Kam s ním“? Měl-li by každý poplatník města, resp. každá domácnost mít vlastní
obaly na tříděný odpad (minimálně, sklo, plast,
papír) s nálepkou s QR kódem, vedle již stávajících kontejnerů, tak kam se budou ukládat?
Druhé téma byl článek, popisující vlastní
způsob výpočtu odpadového poplatku, tedy jak
se náklady na odpadové hospodářství rozpočítávají na obyvatele města a jak se stanovuje vlastní poplatek města. Je tvořen dvěma základními

položkami. První část je fixní sazba 250,- Kč
na poplatníka a druhá část je pohyblivá sazba,
která je stanovena jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného odpadu za
předchozí rok k počtu poplatníků (zjednodušeně
k počtu obyvatel města). U toho se zastavme.
Je tento princip spravedlivý a odpovídá realitě?
Jako příklad uvedu. Domácnost tvořící tříčlennou
rodinu zaplatí podle městské vyhlášky 3 x 684,Kč za rok za odpady z popelnice, tj. Kč 2.052,. Domácnost, kde žije poplatník sám zaplatí za
odvoz stejné popelnice pouze 684,-Kč za rok.
To znamená, že za stejnou poskytovanou službu
(odvoz jedné popelnice ve svozových termínech)
zaplatí dvě odlišné rodiny (domácnosti) zcela rozdílnou výši poplatku. Nabízí se říci, že je
přeci logické, že více členů domácnosti = více
odpadu. Ale tato přímá úměra, že co další člen
domácnosti to násobek množství odpadu, neplatí.
Pak by muselo platit, že 3 členové domácnosti =
3 popelnice odpadů. Kolik je domácností, které
si převezmou více známek na popelnici a naplní
je, to nevím. Ale ačkoliv jsme více členná rodina, tak jsme nikdy více popelnic nepotřebovali.
Zjednodušeně by se dalo říci, že více členné rodiny (domácnosti) sponzorují výší svého poplatku méně početné rodiny. Přitom jeden poplatník,

žijící v samostatné domácnosti může vyprodukovat násobek odpadu, než více členná rodina.
Srovnejme například bytovou jednotku o 3 poplatnících s plynovým kotlem a bytovou jednotku
o 1 poplatníkovi, který spaluje v kotli uhlí. Která
domácnost vyprodukuje za rok více odpadu? Kde
je „zásluhovost“ při vyměření poplatku podle
množství vyprodukovaných odpadů? Cena poplatku, by měla být za popelnici(e) na bytovou
jednotku, domácnost, číslo popisné, atd. Tedy za
množství vyprodukovaného odpadu „jednotky“.
Touto cestou se například vydalo hlavní město,
kde si každá rodiny může rozhodnout, jak velikou
popelnici a taky jak často si ji nechají vyvážet a
podle toho je jim stanovena výše poplatku. Je to
pracnější, ale spravedlivé.
Jestli tedy autoři chtěli svými články přispět
k tomu, aby aktivizovali občany města k efektivnějšímu a úspornějšímu způsobu při nakládání
s odpady, pak by mělo město zvážit a nastolit
spravedlivější způsob stanovení (výpočtu) poplatků. A argument, že takto to počítají obce všude,
nebo skoro všude? Za odběr plynu, elektřiny a
vody taky neplatíme podle počtu členů v domácnosti, ale podle skutečného odběru těchto vstupů.

Milan Pošmura

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným

Je to parafráze z Vančurova románu „
Rozmarné léto“. Tato věta vyřčena též ve stejnojmenném filmu, vztahuje se k deštivému
počasí, které trápilo účastníky pohody na plovárně. A my bychom si teď přáli trochu více
té vlažičky, která ne a ne náš kraj, dříve více
deštivý, míjí. Nějak se protivíme přírodě a to
nejen tady, ale na celé zeměkouli. Moje babička
říkala: Lidi se protiví bohu a ten jim to vrací.
Letní počasí nás navštívilo málem v dubnu,
ale ty tropy teď v květnu a červnu nás trápí převelice a vody ubývá a ubývá, ale k tomu zřejmě
docházelo i dříve. Jako děti jsme to nevnímaly. Na druhém konci světa řádí zemětřesení (u
nás mírně v západních Čechách), láva zahlcuje
krásné Havajské ostrovy a Střední Ameriku,
v západní Evropě jsou ulice plné vody z přívalových povodní, u nás v některých oblastech na
jihu a Vysočině je vody příliš, jen v krátkých
intervalech a škody nadělá v obydlích převelice. Někde jsme v dřívějšku něco dělali špatně
a příroda to vrací s plnou parádou. Zatím si můžeme říkat, že náš kraj i s tím suchem je políben bohem, který nad námi drží svou ruku. Ale
nepřechvalme dne dřív, než přijdou dny další.
Kultura kvůli suchu nestagnuje, jen člověk je někdy unavený a dá to přemáhání, aby
se vzchopil a udělal radost těm, kteří se snaží
pozvednout naši mysl k pěkným prožitkům.
Zejména my starší jsme trochu lenivější a dáváme přednost četbě, rozhlasu a někdy televizi, pokud nás nekrmí dnes zřejmě oblíbenými
krváky.
Velmi milé a poučné bylo v poslední květnový den podvečerní čtení a vernisáž k 200. výročí narození významného historika i politika,
psáno po staru, Wácslava Wladivoje Tomka
z jeho knihy „Můj život“. Z Dřevěnky jsme
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se vydali ke klášteru. Pan profesor Tomek si
zamiloval Polici, našel tu nevěstu a pravidelně
městečko navštěvoval z Prahy. Četba Ivanky
Richterové, v patřičném podání jako služebné
páně profesora a četba pánů Trnovských, otce
a syna v roli historika profesora Tomka, byla
zajímavá a ozřejmila vztah tohoto významného historika k našemu městu a okolí. Po četbě
jsme se vydali do ulice Tomkovy a domu s pamětní deskou, kde pan profesor bydlel a trávil prázdninové dny. A při té příležitosti nám
Ivana ukázala na protější straně dům svého
otce, pana hostinského Richtery, kde se narodila. Byl to „ Divadelní hostinec u Richterů“, kde
vyrůstala Ivana, divadelní ochotnice a známá
osobnost našeho města. Tam nasála vůni divadla se vším, co k divadlu patří. Divadelní sál
a knihovna „Budislav“ byly kulturním centrem
Police, zde se hrálo a předvádělo na prknech,
která znamenají svět. Přiznám se, že jsem ve
skleníku, kam babička ukládala svou literaturu, našla počtení zvané „Erika, lesní princezna“
s razítkem knihovny. Kdo to napsal a vydal, si
nepamatuji, ale asi to byla taková stará červená
knihovna a my jsme k té „literatuře“ neměly
se ségrou a maminkou patřičnou úctu. Kniha
padla v niveč.
Poštěstilo se mi navštívit Kolárovo divadlo
s dnešním místním žactvem a spařit něco, nad
čím by byl nadšen sám pan Vlastimil Harapes,
baletní mistr. To by zíral, co naše ZUŠ, taneční oddělení, nastudovalo a co malé městečko
dokáže s dětmi nacvičit. Takže, jak mi v Praze
kolegové říkali, proč se vracím do „rodné vísky“, beru ten návrat stoprocentně. ZUŠ je u nás
na vysoké úrovni, ať se jedná o jakékoli obory.
Teď to baletní představení mne vzalo u srdce, dojalo a vrátilo do časů pohádek a krásy.

Baletní představení „Spící královna“, jako
základní kámen baletního repertoáru velkých
divadelních scén, bylo vynikajícím způsobem
představeno zde, v městečku Polici, a může si
zadat i s velkými baletními soubory. Šípková
Růženka s dojemnou hudbou P. I. Čajkovského
a baletkami od nejmenších po dospělejší předvedly půvab a pohybem vyjádřily dějové zvraty, odehrávající se v této pohádce. Byli tam i
baleťáci, chlapci, a samozřejmě princ, který
vynikal graciózností, o děvčatech, baletkách, i
těch nejmenších, zajíčcích, ani nemluvě. Byla
jsem překvapena mladými diváky, jak radostně
přijímali své spolužáky a byli velice ukáznění.
Díky všem, kteří se podíleli na tomto baletním představení, zejména na režii, choreografii
a výkonech účinkujících. Program tohoto závěrečného představení Tanečního oboru ZUŠ si
uschovám ve vydaných programech významných představení. Udělali jste mi velkou radost
a nejen mně, ze všech stran je slyšet chvála.
Výstavu „ Karel Čapek fotograf“ si určitě
budu prožívat. Je to můj nejzamilovanější autor
a tomu by měl patřit samostatný příspěvek.
Na závěr něco z myšlenek moudrých a to k
výročí úmrtí Alberta Einsteina dne 18. 4. 1955:
Potřebujeme nový způsob myšlení, jestliže má
lidstvo přežít.
Věda bez náboženství je chromá, náboženství
bez vědy je slepé.
Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou, minutka na horké peci se zdá hodinou. A
to je relativita.
Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská
hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist.
Veselé prázdniny přeje všem obyvatelům
městečka a též náhodným pocestným
Jarca Seidelová
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Panonia

Přemýšlel jsem o té pověstné první větě,
která má čtenáře chytit a nepustit. A napadlo
mě začít od Adama – tedy v tomto případě spíš
od Marka Aurelia, který v Panonii začal psát
své „Hovory k sobě“.
Ale stejně tak můžu začít od Atilly.
Nebo od bájného ptáka Turula (Raroh
velký asijský, Falco cherrug milvipes), který
přivedl Maďary na území podunajské nížiny a
Álmose, vedoucího této výpravy, který ovšem
do cíle nestihl dorazit; a jeho syna Arpáda.
Ale nakonec začnu, při vší své skromnosti, od sebe: po letech zase zpátky v Maďarsku.
Jména měst na dálničních ukazatelích zní spíš
jako tajemná zaklínadla – Székesfehérvár,
Nagykanizsa, Szombathely… a ta zaklínadla
otevírají vzpomínky:
yy tam je přeci ten hrad a pohlednici s jeho obrázkem jsem poslal rodičům domů,
yy tam jsem se ohlížel za tou holkou, a když
jsem se podíval naposledy, ohlídla se taky
a já si ten její pohled nesl ještě několik dní
sebou,
yy tady se vzneslo hejno krkavců,
yy a tam tenkrát bylo ráno tak nečekaně
skvostný slunce, že jsem měl chuť vyvolávat ducha Moneta, aby se taky přišel podívat,
yy tady byla ta podivná dlažba.
(A při těchto vzpomínkách nelze přehlédnout krkavce, který si v poklidu vyzobává cosi
z krajnice u dálnice a vůbec ho nerozhodí projíždějící auta & kamiony.)
Potom, už na hotelu, přichází maďarština

– samozřejmě nerozumím ani slovo. Ale
přesto, když jaksi periferně slyším lidi povídat
si, najednou probleskne český: „Já jsem tady,“
„Kdo odešel,“ a později, na Budínském hradě,
dokonce „Kozy a veverky.“
Zdá se mi, že hotely si často hrají na něco,
co nejsou. V tom se mnohdy podobají víc
svým provozovatelům, než by si obě strany
rády – i nerady – přiznaly.
Večer jsem si na pokoji zapnul TV. Doma
televizi nemám, tak proč se nepodívat tady.
Skutečností je, že mě seriál „Červený trpaslík“ najednou už nepřipadl tak vtipný. Posuďte
sami: „Megváltozott az iszap nyáladzó lény
most valahol pihenő időt az érzelmek. Valahol
vár ránk. Amikor dobni, meg kell, hogy hagyjon békén…“
Nakupování v Maďarsku je experiment
sám o sobě. Pokud je člověk jazykově vybaven tak jako já a dbá víc na intuici než na
množství slovíček, otevírá se nepřeberný
prostor pro jakékoliv situace. Před lety jsem
jel stopem do města Veszprém. Asi hodinu mi
řidič něco vypravoval a já přikyvoval, smál se,
krčil ramena a vrtěl hlavou. Za celou tu dobu
jsem pochytil dvě slova: mafijó a benzínó.
Možná mi říkal, že jsem úplně blbej a vůbec
mu nerozumím… na oplátku jsem měl chuť
mu česky vypravovat o svojí cestě, ale nakonec jsem radši vystoupil.
K mé jazykové vybavenosti patří:
Z angličtiny: Higway to Hell.
Z němčiny: Das Ganze Tschechische volk
ist eine Simulantenbande.

Matematické rekreace

Během prázdnin namáhejte také svoje mozkové závity a řešte
tyto úlohy ze zábavného koutku:

1.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.

2. úloha.

Ze všech číslic od 1 do 9 (tudíž bez nuly) máme sestavit dvě
čísla a jejich součin tak, aby se každá cifra použila jen jednou. Např.

28 ⋅157 =
4396 .
Vyhledejte ještě další takové součiny (pokud existují).

3. úloha

Mezi číslice (skupiny číslic) vložte znaky základních početních
operací (můžete použít též závorky) tak, abyste dostali rovnosti:
a) 1
2 3
4=2
b) 1
2 3
4 5=2
c) 1
2 3
4 5 6=2
d) 1 2
3 4
5 6 7=2
e) 1 2
3 4
5 6 7 8=2
Řešení úloh zašlete e-mailem nejpozději do 15. srpna 2018 na
adresu janecekf@cbox.cz. Nejlepší řešení budou odměněna a uvedena v zářijovém čísle PM.
Vybral František Janeček
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Z maďarštiny: egy, két, három (jedna, dva
tři) a kijárat a bejárat (východ a vchod).
Takto připraven na všechno jsem stál
před úkolem nakoupit klobásy a dárky pro
Samuela.
Zvolil jsem mezinárodní komunikační
systém ruce nohy. Musím uznat, že prodavači
chvíli trvalo, než přistoupil na systém mnou
navrhovaný. Zkoušel na mě mluvit americky
i německy, ale pak pochopil, že se stejným
výsledkem se může klidně vrátit ke své mateřštině. Hezká situace nastala, když došlo na
placení. Maďaři používají normální arabské
číslice, takže výši útraty jsem věděl hned. I
hotovost jsem měl připravenou, ale kovové forinty v mojí dlani obživly a seskočily na zem.
Ovšem část jich skončila v tašce paní stojící
za mnou. Konečně jsem mohl využít svou
lingvistickou průpravu a se slovy Highway to
Hell jsem sbíral zatoulané HUFy (z mezinárodního označení maďarské měny HUF) a přitom jí ukazoval na tašku. S úsměvem (!) tahala
moje forinty ze své tašky a možná přihodila i
něco ze svých zatoulaných HUFů. Poděkoval
jsem jí (česky), odpověděla mi (maďarsky) a
klobásy byly moje. Nakoupit potom dárky pro
Samuela a Martinu už bylo snadné. Možná i
proto, že jsem platil papírovými bankovkami,
které v sobě neměly touhu podívat se, jak vypadá podlaha tržnice, ani nechtěly zkoumat
obsah cizích nákupních tašek. A venku na mě
čekala Budapešť. A za ní celá Panonia…
Pavel Frydrych,
Budapest & Bratislava, 24. – 26. 5. 2018

STVOŘENÍ

Ke stvoření nedochází nějakou náhodou, jak se domnívají ateisté. Říkají,
že tento svět je neskutečný, že nemá žádný základ a že mu nevládne žádný
Bůh. Říkají, že vznikl z pohlavní touhy a že nemá jinou příčinu než chtíč.
Ateistický darebák si myslí, že Bůh neexistuje a že stvoření byla náhoda,
stejně jako se náhodou muž a žena potkají, žena otěhotní a porodí dítě. Tak
tomu ve skutečnosti není. Skutečnost je taková, že toto stvoření má svůj účel;
dát podmíněné duši příležitost obnovit své původní vědomí, vědomí Kršny,
a potom se vrátit domů, zpátky k Bohu, a být dokonale šťastná v duchovním
světě. V hmotném světě dostává příležitost uspokojovat své smysly, ale zároveň se díky védskému poznání dozvídá, že tento hmotný svět není pravým
místem jejího štěstí. Je nezbytné ukončit koloběh zrození a smrti. Každý člověk by měl využít tohoto stvoření k tomu, aby poznal Kršnu a svůj vztah
s Ním, a tak se vrátil domů, zpátky k Bohu.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová
Vážení, tak Vám zase píšu a musím být zase kritický.
Byl jsem na výstavě Šmída-Lanče, ač jsem se s ním dlouho znal, nepovažoval jsem za nutné něco tam říkat, byl tam King, jeho velkej kamarád,
ale ten taky ani slovo, tak tam ten váš chlapec mlel nesmysly a mně bylo
docela smutno, jak neinformovaný člověk vám povídá banální věci, škoda.
Další moje návštěva byla Karel Čapek-fotograf, byl jsem ohromen adjustací jeho fotografií, ale pak jsem zjistil, že to máte ze Strže. Jinak jsou
vaše výstavy velmi chudé, bez nápadu a inspirace, prostě amatérské, jestli
vám to stačí, nic proti tomu.
Ale, zásadně protestuji, aby se říkaly bludy, jako například, že Karel
Čapek režíroval v Národním divadle atd. To je vrchol, aby nám někdo na
veřejnosti lhal a my ho museli poslouchat. Vážně, buď ať ten člověk toho
nechá, nebo ať si doplní základní vzdělání.
Vím, že dnes kultuře rozumí každej, ale já jsem zásadně proti, aby se
to takto mrvilo.

Jiri Schmiedt
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ROZDÍL MEZI ZÁJMEM A POVINNOSTÍ

Děkujeme tímto příspěvkem všem organizátorům dětského dne v Polici nad Metují.
Od parku u autobusového nádraží až pod
Havlatku připravili organizátoři dětem spoustu krásných zážitků. Začalo to už tím, když
jsme viděli Martinu Váňovou, jak s dítětem
zavěšeným v šátku ovíjí v parku stromy a vytváří koridory pro malé návštěvníky, a jak se
i ulice před sokolovnou postupně plní atrakcemi. Snažili jsme se být se svými vnuky
mezi prvními, abychom se nemuseli tlačit ve
frontě - a to se nám vyplatilo hlavně u střelby

ze vzduchovky, kde za námi postupně rostl „had“ malých střelců. Nemohu popisovat
všechny atrakce, které naši kluci absolvovali,
tak jen připomenu „hasičování“ a nafukovací
skluzavku, kde jezdili tak nadšeně, až si jeden z nich odřel loket. Kolik bychom za toto
„poježdění“ asi zaplatili na pouti? A to ještě
každý účastník dostal dáreček a na konci trasy
se vysílení „oslavenci“ mohli občerstvit limonádkou a párkem v rohlíku.
Kolik svého času a energie museli organizátoři přípravě, samotné realizaci, ale pak

ještě i úklidu věnovat? A nejenom času, vždyť
to všechno také stálo nějaké peníze, za které
by si pořádající organizace mohly koupit něco
jiného.
Původně jsme chtěli titulek napsat trochu
jinak, ale měli jsme obavu, aby nepůsobil příliš nadneseně, ale teď, v souvislosti s předchozím textem už si původní formulace zaslouží
zaznít: „Zde byl vidět rozdíl mezi láskou a
povinností“.
Vladimír a Jaroslava Beranovi

Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas prázdnin, dovolených
a tradiční polické pouti
Je za námi letní slunovrat a první letošní
letní den, který byl 21. června. Zároveň jsme
vstoupili do druhého pololetí a nastal opět
vytoužený čas prázdnin a dovolených. Děti si
převzaly po celoročním snažení vysvědčení a
prázdninová dobrodružství i radovánky mohou začít. Je to tak dobře, protože odpočinek
a odreagování od školy a pracovního vytížení jsou pro nás pro všechny velmi potřebné a
zdravé. Pokud se podaří tento čas dobře využít
a když k tomu vyjde i příznivé počasí, je to
opravdu požehnání. Důležité je také popřát,
aby se nikomu nestalo nic zlého a všichni se
šťastně navrátili domů. Nezapomínejme přitom na Boží pomoc a ochranu při všech našich
cestách, pobytech a dobrých konáních.
V církvi bude měsíc červenec ve znamení liturgického mezidobí a nebude zdaleka tak
náročný jako byl květen a červen. V prvním
týdnu oslavíme významnou Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů
a prožijeme státní svátek věnovaný památce
mistra Jana Husa. Tento měsíc budeme kromě
Cyrila a Metoděje také pod zvláštní ochranou patrona Evropy sv. Benedikta, zakladatele řádu benediktinů, apoštola (poutníka) sv.
Jakuba a sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu
jezuitů.
V měsíci srpnu se prázdniny přehoupnou do své druhé půle, ale jistě bude ještě
před námi řada příjemných dnů a zážitků. No,
a protože polický farní kostel je zasvěcený
Nanebevzetí Panny Marie, bude naše farnost
slavit poutní Slavnost Nanebevzetí P. Marie a
s tím spojenou tradiční pouť. Letos bude tato
slavnosti přeložena na neděli 19. 8. O víkendu
18. – 19. 8. zároveň proběhne bohatý kulturní
program, připravený městem. Pro naši farnost
bude středem poutní oslavy slavnostní nedělní
mše svatá s hudebním doprovodem chrámového sboru. Všichni jsou srdečně zváni.

Liturgický kalendář:
1. července 		
3. července 		
4. července -
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13. neděle v mezidobí
(cyklus B)
Svátek sv. Tomáše,
apoštola
Památka sv. Prokopa,

opata
5. července 		
		
		
		
6. července 8. července 11. července 		
		
		
15. července 22. července –
		
		
25. července 		
26. července 		
29. července 31. července 		
		
		
5. srpna - 		
6. srpna - 		
		
8. srpna - 		
		
		
9. srpna - 		
		
		
		
10. srpna - 		
		
12. srpna - 		
15. srpna - 		
		
19. srpna - 		
		
		
		
		
26. srpna - 		

Slavnost sv. Cyrila,
mnicha a Metoděje,
biskupa, patronů 		
Evropy, hl. patronů
Moravy, státní svátek
Jan Hus, státní svátek
14. neděle v mezidobí
Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona
Evropy, zakladatele
řádu benediktinů
15. neděle v mezidobí
16. neděle v mezidobí,
Svátek sv. Marie 		
Magdalény
Svátek sv. Jakuba,
apoštola
Památka sv. Jáchyma a
Anny, rodičů P. Marie
17. neděle v mezidobí
Památka sv. Ignáce
z Loyoly, kněze a
spoluzakladatele řádu
jezuitů
18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění
Páně
Památka sv. Dominika,
kněze, zakladatele řádu
dominikánů
Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže,
panny a mučednice,
patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
19. neděle v mezidobí
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
Slavnost 		
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE 		
(přeložená ze středy
15. srpna)
21. neděle v mezidobí

28. srpna - Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
29. srpna - Památka Umučení sv. Jana
Křtitele
2. září 22. neděle v mezidobí
Ve červenci bude mít P. Marian Lewicki
dovolenou. V době dovolené bude pořad bohoslužeb následující:

v Polici nad Metují

yy v úterý a v pátek bohoslužba slova od
17.00 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod.
yy v sobotu 21. července bude mše svatá mimořádně od 16.00 hod. z důvodu koncertu GOOD WORK
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.

na Bezděkově

yy v neděli 2. července pouť - slavnostní bohoslužba s požehnáním od 9.30 hod.
yy po zbytek měsíce bude nedělní mše svatá
15. a 29. 7. od 10.30 hod.

v Machově

yy nedělní mše svatá 8. a 22. 7. od 10.30 hod.
Po dovolené se pak vrátí obvyklý pořad, ale
přizpůsobený možnostem kněze:
yy v úterý a v pátek mše sv. od 17.00 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod.
yy v neděli mše svatá od 8.00
Úřední hodiny děkanské kanceláře až v
srpnu, podle možností kněze. V naléhavých
případech se obracejte na kněze v Hronově
nebo Broumově.
Ve čtvrtek 12. července se v polickém
kostele Nanebevzetí P. Marie koná koncert
v rámci festivalu „Varhanní léto 2018“.
Vystoupí varhaník a profesor Akademie
múzických umění v Praze a Pražské konzervatoře Jan Hora. Začátek v 19.00 hod.
V sobotu 21. července se v polickém
kostele Nanebevzetí P. Marie koná koncert mladé pop-gospelové skupiny GOOD
WORK. Začátek v 18.00 hod.
(GOOD WORK je mladá, otevřená pop-gospelová skupina zpěváků a muzikantů
z celé Moravy, která koncertuje od roku 1996
a má za sebou více než 700 koncertů. Vytváří
Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

pestrobarevný hudební svět, rozdává energii mládí a dává naději do budoucna. Kromě vlastní tvorby pomáhají i dalším kapelám a scholám, mimo jiné i provozem nahrávacího studia.
Podporují projekty Adopce na dálku. www.goodwork.cz)
V sobotu 4. srpna se koná pouť na Hvězdě u kaple Panny
Marie Sněžné.
Od 10.00 hod. modlitba růžence a od 10.30 hod. mše svatá
(slouží opat Petr Siostrzonek). Od 14.30 hod. Mariánská pobožnost v křinické kapli pod Hvězdou .
V pátek 10. srpna se koná pouť na Sněžce u kaple sv.
Vavřince.
Slavnostní mše svatá začíná ve 12.00 hod., celebrovat budou čeští a polští biskupové.
V sobotu 11. srpna se v polickém kostele Nanebevzetí
P. Marie koná koncert v rámci festivalu „Za poklady
Broumovska“. Vystoupí Esa Tapani (Finsko), Jan Vobořil,
Zuzana Rzounková - lesní roh, Jana Goliášová - klavír.
Začátek v 18.00 hod.

Poutní program polické farnosti:
sobota 18. 8.

yy 17.00 mše svatá z vigilie Nanebevzetí P. Marie, spojená se
svěcením květin a mariánskou pobožností
yy po mši sv. tradiční posezení s občerstvením na nádvoří
kláštera

neděle 19. 8.

yy Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
yy 8.00 poutní mše svatá zpívaná se slavnostním požehnáním
yy 10.30 poutní mše svatá se slavnostním požehnáním

Všem dětem a mládeži přejeme báječné prázdniny,
dospělým pohodovou dovolenou a celému městu požehnaný čas poutní.
za ŘK farnost Police n.M. Ing. Jan Troutnar

MĚSTSKÁ POLICIE
S přicházejícím letním obdobím se až příliš často musíme zabývat
chováním osob nám všem dobře známých, které konzumují alkoholické
nápoje jako bezedné. Na veřejných prostranstvích budí veřejné pohoršení,
často obtěžují kolemjdoucí, zaměstnávají záchranáře, prostě všeobecně
zlobí. Účinný nástroj na jejich polepšení však není. Pobyt na záchytné stanici nezaplatí a odvézt je tam vyžaduje též splnění mnoha důvodů. Listina
základních práv a svobod prozatím nepozbyla platnosti, a tak jejich výstřelky a způsob chování lze korigovat jen zčásti.
Městská policie prováděla kontroly parkování v místech, kde je to
zakázáno, na náměstí, kde je povinnost za parkovné platit, zabývala se
několika podáními od občanů. Městská policie zajišťovala akce pořádané
městem, jako byla „POLICKÁ ZELŇAČKA“. Působit bude při Běhu na
Hvězdu a dalších akcích, které jsou v plánu. Velmi často působíme jako
styční důstojníci pro poskytování celé řady informací návštěvníkům našeho kraje. Časté jsou dotazy na turistické trasy, ubytování a různé služby.
Spolupracovali jsme s pracovníky TS při úklidech veřejných prostranství,
zejména při sečení zeleně, čistění ulic a správě majetku.
Jak již bývá zvykem, několika osobám jsme přivolávali záchrannou
službu a zajišťovali jsme lékařské ošetření.
Útulek pro opuštěná zvířata je prázdný, což je dobře, avšak za poslední období jsme odchytili šest psů, kteří se po krátké chvíli vrátili zpět
k majitelům.
V blízké době nás ve městě neminou dopravní omezení, která se budou týkat zejména rekonstrukce Ostašské ulice. Žádáme Vás všechny,
abyste bedlivě sledovali rozmístěné dopravní značení a pokud možno bez
výhrad je respektovali.
Před odjezdem na dovolenou si zajistěte své nemovitosti a připomínáme již tradičně, ať Vaše poštovní schránka nepřetéká, ať Vaše závěsy
nejsou stále zatažené, ať Vaši nemovitost sem tam někdo zkontroluje.
Hezké léto
Městská policie

ZE SPORTU
SSK PEDRO Police nad Metují
zve všechny příznivce sportování a dobré nálady
na čtrnáctý ročník akce

tříčlenná družstva - deset míčových disciplín - 12 týmů

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

pátek odpolko - sobota celý den
bukovický sportovní areál
tříčlenná družstva - bez rozdílu věku, pohlaví i výkonnosti
deset míčových disciplín
pro radost ze sportování a z lidiček kolem
600,- Kč / tým
jansapetr@seznam.cz , do 22.8.´18, rychlejší „bere“ …
www..sskpedro.policenadmetuji.cz
přihlášeným týmům budou zaslány podrobné informace a pravidla
na stránkách naleznete i výsledkový servis a fotky nejen z této akce

:

Petr Jansa
Libor Průša

608122819
777271270

program září 2018

15. září
22. září

plážák – Pohár plný písku
Pivní triatlon

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

Těšíme se na pohodový sportovní víkend s vámi …!

Police nad Metují 19.6.2018

Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

Petr a Libor
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Fotbal končí, prázdniny začínají
Snad se mladí fotbalisté vyrovnají s nepříjemnou skutečností, že
dlouhé dva měsíce budou
bez soutěžních zápasů a
prázdniny si naplno užijí
v českých luzích a hájích
či zahraničních horách a
mořích. Ve druhé půlce
května a v červnu byl
však fotbalový život ještě v plném proudu, takže
je o čem psát i v tomto čísle měsíčníku.
Začněme u dospělých. Hráče nejprve čekala náročná série tří venkovních zápasů v řadě.
Začala odloženým zápasem v Roudnici a naší
jasnou porážkou 1:4. Pokračovala v Týništi nad
Orlicí, kde to dopadlo ještě hůře, porážka 0:5 i
vlivem “vypráskané” sestavy, kdy z různých důvodů chybělo několik hráčů sestavy základní.
Série končila na Novém Hradci Králové. K
žádné výrazné změně nedošlo ani tam, jak z hlediska sestavy, tak i výsledku. Po bojovném výkonu jsme sice ještě pět minut před koncem drželi
remízu 2:2, neuvěřitelně jsme však zahodili šanci na vítězný gól a nakonec stihli prohrát 2:4…
Velice těžké bylo ukončit sérii porážek
v domácím utkání s druhým týmem soutěže,
Sobotkou. Neuvěřitelné se však stalo skutkem.
Náš tým složený z několika hráčů základní sestavy, fotbalových důchodců Švorčíka a Tauce
a staršího žáka Ládi Krieglera po velice obětavém a bojovném výkonu přehrál soupeře 2:1.
Kdybychom však proměnili všechny naše vyložené šance z 1. poločasu, mohli jsme slavit vítězství mnohem vyšší. Takhle to ale bylo mnohem napínavější a emotivnější. K tomu přispěla
i banda opilců ze Sobotky, kteří se po vyloučení
jejich hráče v závěru zápasu chovali jako idioti.
Slečnu rozhodčí Blaženu častovali vulgárními
výroky a pomezního rozhodčího polévali pivem.
I přes toto extempore poličtí fanoušci po zápase konstatovali, že lepší zábavu než je fotbal v
Polici nikde jinde na světě nenajdou.
Za týden poličtí “Jánošíci”, kteří bohatým
berou a chudým rozdávají, loupili v Broumově.
Tam obrali o všechny body vedoucí tým soutěže po vítězství 1:0. Bojovný, rychlý a napínavý
zápas rozhodl Pepa Klapkovský nechytatelným
“angličákem” z trestného kopu. Téměř čtyři stovky příznivců kopané v hledišti můžeme rozdělit
na broumovské diváky, kteří se dívali a polické
fanoušky, kteří fandili a vytvořili našim hráčům

domácí prostředí. Intenzita povzbuzování rostla
úměrně s blížícím se koncem a množstvím vypitého piva.
Poslední zápas soutěže se odehrál na polickém hřišti s Kunčicemi mimořádně již v sobotu
od 14 hodin, aby oba týmy měly dostatek času
na důstojné ukončení sezóny. Utkání tak proběhlo poměrně v přátelském duchu a skončilo naší
výhrou 5:2. V soutěži jsme nakonec obsadili pěkné 8.místo.
Starší žáci nebyli v dalším soutěžním utkání bůhvíjak úspěšní a podlehli v Teplicích 1:2,
když náš jediný gól vstřelil Petr Šolc až tři minuty před koncem. Těsně podlehli i ve Velké
Jesenici, a to poměrem 0:1. Před závěrečnými zápasy s Velichovkami tak bylo jasné, že v soutěži
obsadí čtvrté místo. To nezměnilo ani vítězství
5:1 v Polici, ani výhra 2:0 v odvetě.
Mladší žáci dosáhli téměř historického úspěchu a po několika letech vstřelili gól
Broumovu. Bohužel byl jediný, zatímco soupeř se trefil osmkrát, takže ani náš mimořádný
úspěch k vítězství nevedl. Klukům se tento
výsledek pravděpodobně velice zalíbil, takže jej
zopakovali i v dalším zápase v Jaroměři.
Soutěž zakončili na Den dětí ve Velké
Jesenici. Poslední šanci na jarní výhru ovšem
nevyužili a prohráli s nejslabším celkem soutěže
1:2. Tím zakončili nepříliš vydařené jaro s jedinou výhrou a skončili stejně jako jejich starší kolegové na čtvrtém místě okresní soutěže.
O výsledcích dalšího turnaje mladší přípravky jen stručně. S Machovem 3:4, s broumovskými Vlky 4:5 a s Tygry 4:4, přestože jsme
v každém zápase měli šancí minimálně na deset
gólů. Daleko důležitější než výsledky však byla
skutečnost, že turnaj probíhal v Polici v čase
konání “Polického vandru”. Majitelé “Koloniálu
Renata”, vlastnící též dětský řetízkový kolotoč,
jej při té příležitosti na hřišti provozovali a kluci
z Broumova, Police i Machova se tak o přestávkách mezi zápasy na něm mohli povozit.
Za týden ve Velkém Poříčí již byl turnaj bez
kolotoče, zatočit s námi mohli jedině soupeři. My
jsme však již dostatečně zkušené mužstvo na to,
abychom něco takového připustili. Nejprve zajímavý a vyrovnaný duel s Hronovem skončil
smírně 3:3, penalty 1:2. Následoval souboj s nejlepším týmem soutěže Velkou Jesenicí. Naši kluci podali jeden ze svých nejlepších výkonů a podlehli těsně 2:4. Na turnaji hráli Matěj Švorčík,
Petr Mitterwald, Jirka a Petr Kiezlerovi, Saša

Palla, Marek Tauchman a Ota Petr.
Víkend následující jsme se vydali na opačnou světovou stranu, do Broumova. Tam na nás
čekali kluci z Náchoda a Tygři z Broumova.
Náchod jsme porazili výrazně 7:3, ovšem nechali
jsme se ukolébat rychlým vedením 3:0 a soupeři
dovolili vyrovnat. Nakonec jsme se vzpamatovali a vše dobře dopadlo. S Tygry jsme prohrávali
0:1, vedli 3:1 a zápas skončil 3:3. Tím jsme si
užili náš již šestý jarní penaltový rozstřel, z toho
počtvrté vítězný, tentokrát poměrem 4:2.
Poslední turnaj soutěže jsme zahájili v Polici
již v úterý předehrávkou s Českou Skalicí a na
sobotu tak na nás zbyli již jen dva soupeři. Opět
Náchod a nakonec velmi silný Provodov.
Se Skalicí jsme v soutěžním duelu zvítězili 9:2, potom jsme si s nimi dali ještě přípravný
zápas se stejným výsledkem a nakonec střelbu
pokutových kopů všech hráčů, aby se soupeři
daleká cesta vyplatila a fotbalu si spolu s námi
dosytosti užil.
Jiný náchodský trenér na nás tentokrát vyrukoval s úplně jinými hráči než před týdnem.
My jsme se nestačili divit, co se mohou kluci
stejného věku naučit a odešli jsme ze hřiště s rekordní porážkou 3:16. Náladu jsme si pak přece
jen trochu spravili v posledním zápase celé soutěže s Provodovem, který jsme po tradičně zajímavém a vyrovnaném průběhu porazili 5:4.
V jarní části soutěže byl naším nejúspěšnějším střelcem Jirka Kiezler s 23 brankami.
Následuje Šimon Krtička, který se trefil 22x,
Matěj Švorčík 12x, Vojta Jelínek s nováčkem Ondrou Čermákem z Bezděkova 11x, atd.
Celkem jsme soupeřům ve 23 zápasech nastříleli
99 branek.
Na závěrečném turnaji ve Velkém Poříčí za
účasti osmi týmů jsme skončili šestí. Děkujeme
hráčům ročníku 2009, Matěji Švorčíkovi,
Matěji Klimešovi, Vojtovi Jelínkovi, Šimonu
Krtičkovi, Sašovi Pallovi, Marku Kubečkovi,
Petru Mitterwaldovi, Petru Kiezlerovi a Ondrovi
Čermákovi za velmi dobré výkony v dlouhodobé soutěži mladších přípravek a přejeme hodně
úspěchů v týmu přípravky starší.
Též přejeme všem klukům a jejich rodičům
hezké prázdniny i dovolenou a těšíme se v plné
síle opět naviděnou na zeleném pažitu hřiště polického i na dalších hřištích okresu náchodského.
Kamil Švorčík, starší trenér mladší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky

11. Severovýchodočeský sleh lehokolistů
Termín: 1. - 3. 6. 2018
Místo: Hronov, Velký Dřevíč
Ve dnech 01.06 - 03.06. 2018 se uskutečnil
jedenáctý severovýchodočeský sleh. Bydleli
jsme v autokempu Velký Dřevíč.
1.6. Pátek: Příjezd, ubytování a dohodnutí trasy, společné posezení.
2.6. Sobota: Vyjíždka - trasa Police nad Metují
(na náměstí rozhovor se starostkou) - Suchý
Důl - Slavný- Martínkovice - Amerika (oběd
velice doporučujeme návštěvu, spokojenost)
Hony - Police nad Metují - Hronov autokemp
Velký Dřevíč.
Trasa ze Slavného přes Pánův Kříž do
Martínkovic dost rozbitá vymletá, a bohužel
nekvalitně vyspravovaná. Velké pískovcové
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valouny, po kterých se dobře nejede. Před deseti lety byla pěkná. Zvytek trasy dobrý.
3.6. Neděle: Výlet přes Hronov, Ždárky,
Chudoba, Náchod. Odtud odjezd domů ležáků jedoucích po vlastní ose. Nejdelší trasa po
vlastní ose Radek 170km. Ostatní návrat do
kempu Velký Dřevíč a odjezd auty domů.
Sraz se vydařil a učastníkům se v našem
kraji líbilo. V kempu Dřevíčská lávka muzika až do rána. Všichni děkujeme městu Police
nad Metují za poskytnutou finanční podporu na výrobu pamětních
vlajek.
Jiří Vaníček
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Želvy se vytáhly, Šneci zalezli

Po pořádné dávce soutěžních zápasů skončila jarní část fotbalové sezony.
Druhé jarní kolo zajíždíme do pěkné areálu SK Babí. První zápas tradičního trojboje
otevírá derby. Jak se ukázalo, bylo to jediné derby, které na jaře Šneci vyhráli. Zápas
končí vítězství 3:2 – branky Šneci: Anastázie
Denygrová, Jakub Kratochvíl, Matěj Švorčík
– Želvy: Matěj Prouza, Šimon Friml. Druhý
zápas remizují Šneci s SK Babí 2:2 – branky:
Jakub Kratochvíl, Matěj Švorčík a Želvy těsně prohrávají s Velkým Poříčí 4:5 – branky:
Seba Kollert, Michal Fakta, Michal Klimeš,
Šimon Friml. Třetí zápas remizují „Želvy“
s SK Babí 2:2 – branky: Michal Fatka, Matěj
Prouza a Šneci dostávají výprask 0:12.
V úterý 24. dubna reprezentují naši hráči
ZŠ Polici nad Metují na MC Donald Cupu.
Základní okrskové kolo pořádá Broumov. O
výkonech polické ZŠ nemá ani cenu hovořit,
tak přidáváme pouze výsledky: ZŠ Police –
ZŠ Teplice 1:2, ZŠ Police – ZŠ Hronov 1:8,
ZŠ Police – ZŠ Broumov Hradební 0:12.
Přebor náchodského okresu pokračuje
v Teplicích nad Metují 29. dubna. Police
„Šneci“ – Teplice 1:6 (branka: Josef
Hornych), Police „Želvy“ – Meziměstí 3:0
(2x Šimon Friml, Sebastian Kollert), Police
„Šneci“ – Police „Želvy“ 3:4 (2x Jan Dvořák,
Adam Krtička – 2x Samuel Friml, Sebastian
Kollert, Šimon Friml) a Police „Šneci“ –
Meziměstí 6:1 (2x Anastázie Denygrová,
Jiří Peška, Jan Dvořák, 2x Adam Krtička),
Police „Želvy“ – Teplice 6:5 (3x Matěj
Prouza, Michal Fatka, Šimon Friml, Sebastian
Kollert). Po zápasech v Teplicích jsou
Šneci na 5. místě a Želvy na místě devátém.
Pokračujeme dalším kolem v nedalekém
Hronově. Police „Želvy“ – Hronov 3:10
(2x Matěj Prouza, Matěj Švorčík), Police
„Šneci“ – Náchod 0:13, Police „Želvy“
– Police „Šneci“ 9:2, Police „Šneci“ –
Hronov 0:8 a Police „Želvy“ – Náchod
2:6 (Samuel Friml, Matěj Švorčík). Od
tohoto kola to šlo se Šneky z kopce.
Hned v úterý 8. května cestujeme k dohrávce do Provodova. Police „Šneci“ - Police
„Želvy“ 0:9 (3x Matěj Prouza, 2x Samuel
Friml, 2x Seba Kollert, Michal Fatka, Vojta
Jelínek), Police „Želvy“ – TJ Velichovky
7:4 (3x Matěj Prouza, 2x Samuel Friml,
Sebastian Kollert, Vojta Jelínek), Police
„Želvy“ – Sokol Provodov 5:1 (4x Matěj
Prouza, Vojta Jelínek). Šneci nestačili na
Provodov 1:2 (Jirka Peška) a remizovali
s TJ Velichovkami 5:5 (2x Jiří Peška, Adam
Krtička, Josef Hornych, Petr Mitterwald).
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Na domácím hřišti se naši borci představili až 12. května v rámci 14. kola.
Police „Želvy“ – Police „Šneci“ 3:1
(Seba Kollert, Samuel Friml, Vojta
Jelínek – Jakub Kratochvíl). Dále
„Želvy“ – Hronov 0:4, „Šneci“ –
Velké Poříčí 5:8 (2x Jiří Peška, 2x
Jiří Tauc, Adam Krtička), „Želvy“
– Velké Poříčí 6:6 (3x Vojta Jelínek,
2x Michal Fatka, Matěj Prouza)
a „Šneci“ – Hronov 3:12 (2x
Jakub Kratochvíl, Šimon Krtička).
Do týdne a do dne opět hrajeme
doma v Polici. „Šneci“ – „Želvy“ 2:5
(Šimon Krtička, Jakub Kratochvíl
– Sebastian Kollert, Matěj Prouza,
Jan Zmátlo, Michal Klimeš, Vojta
Jelínek). „Želvy“ – Velká Jesenice
4:4 (2x Michal Fatka, Matěj Prouza,
Samuel Friml) a „Šneci“ – Velká
Jesenice 1:4 (Josef Hornych).
Nejdelší zájezd čekal hráče a realizační tým v 16. kole do Velichovek.
Police „Šneci“ – Police „Želvy“ 3:5
(2x Anastázie Denygrová, Jiří Peška
– 2x Matěj Prouza, 2x Sebastian
Kollert, Samuel Friml). „Šneci“ –
Provodov 9:2 (3x Jiří Tauc, 3x Jiří
Peška, 2x Anastázie Denygrová,
Jakub Kratochvíl), „Želvy“ –
Velichovky 7:2 (3x Matěj Prouza, 2x
Michal Fatka, Jan Zmátlo, Sebastian
Kollert) a poslední zápasy „Šneci“ –
Velichovky 4:6 (2x Adam Krtička, Jiří
Peška, Anastázie Denygrová), Želvy
– Provodov 15:0 (3x Michal Fatka,
2x Samuel Friml, 3x Šimon Friml, 2x
Matěj Prouza, 2x Adam Malý, Šimon
Krtička, Sebastian Kollert). Po odehraných 44 zápasech okupují „Želvy“ šesté
místo a „Šneci“ se propadli na místo deváté.
Poslední kolo 10. června hostí Spartak Police.
„Šneci“ – „Želvy“ 2:2 (Josef Hornych, Matěj
Švorčík – Samuel Friml, Šimon Friml). Další
zápasy: „Šneci“ – Náchod 1:6 (Jiří Tauc),
„Želvy“ – Náchod 4:1 (2x Šimon Friml,
Samuel Friml, Sebastian Kollert), „Šneci“
– Provodov 3:2 (Jiří Tauc, Jiří Peška, Josef
Hornych) a „Želvy“ – Provodov 3:1 (Samuel
Friml, Sebastian Kollert, Matěj Prouza).
Tradiční závěrečný turnaj pořádal oddíl
SK Babí. V neděli 17. června dorazil jeden tým Police. Předvedená hra nebyla
zápasy

výhra

žádná sláva, a proto byly výsledky: Police –
Teplice 1:2 (Samuel Friml), Police – Velké
Poříčí 0:7, Police – Velká Jesenice 1:8
(Matěj Prouza). Zápas o 7. místo Police –
Meziměstí 2:0 (Jan Dvořák, Matěj Prouza).
Děkujeme hráčům za reprezentaci polické kopané, rodičům za podporu a oddílu za zázemí.
Příští sezonu budeme opěr svádět tuhé boje se
svými soupeři.
Tabulka okresní přebor starší přípravka
OFS Náchod
Daniel Denygr a Jiří Kollert
trenéři starší přípravky
prohra

Skore

Body

Pen + Pen -

1

TJ Velké Poříčí

50

49

1

376:120

143

4

0

2

V.Jesenice/Zábrodí

46

36

10

308:131

109

3

4

3

AFK Hronov

50

36

14

253:148

105

4

1

4

FK Náchod

52

33

19

280:171

97

3

1

5

Spartak Police „Želvy“

50

25

25

206:169

78

2

5

6

TJ Velichovky

50

25

25

191:221

71

5

1

7

SK Babí

48

18

30

143:183

53

4

3

8

Spartak Police „Šneci“

50

15

35

140:232

51

1

7

9

Sokol Provodov

50

17

33

115:224

50

3

2

10

Slavoj Teplice n. M.

46

15

31

158:222

49

0

4

11

Loko Meziměstí

48

1

47

33:382

04

0

1

41

pozvání na turnaj v plážovém volejbalu - 9. ročník

pohár plný
písku
pohodové polické pohárové plážové plácání
pořádá PEDRO

21.

PIVNÍ
TRIATLON

SSK Pedro Police nad Metují
pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
s podporou sponzorů pořádá již jednadvacátý ročník triatlonu určeného
opravdu všem příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi.

sobota 22. září 2018
Hlavňov u Police nad Metují - fotbalové hřiště
2:00 - 12:45
3:00 6:30 MUŽI
ŽENY

turnaj pro všechny příznivce této hry

trojice

kategorie :
termín :
místo :
přihlášky :

info viz propozice

amatéři

15. září 2018

Police n.M.
do 10.9.2011
-

25 km kolo
25 km kolo

prezentace, výklad trati
hromadný start běhu
vyhlášení výsledků, předání cen
4 km běh
4 km běh

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

l akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let l startovné 200,- Kč
za každého účastníka l akce se koná za každého počasí l účast na vlastní nebezpečí l cyklistika
za plného provozu - helma povinná / klasická trasa l do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit
obsahu žaludku – diskvalifikace l každý účastník má nárok na občerstvení (buřt, nealko, pivo)
l akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci … l

SOUTĚŽ DRUŽSTEV … jeden jede, druhý běží a třetí pije

…
Netroufáte si samostatně? Zkuste to v týmu !… Družstvo může být i smíšené…

SOUTĚŽ V HODU PIVNÍM SUDEM – pro závodníky i pro příchozí

počet týmů omezen

přijďte pobejt …

!

těším se na Vás - Petr Jansa

propozice :

www.sskpedro.policenadmetuji.cz/plážák

Pohár České republiky v závodu minikár

Ve dnech 1.-2.9.2018 proběhne
za podpory města Police nad Metují a
Královéhradeckého kraje v Polici nad
Metují závod Poháru České republiky v minikárách. Po oba dny budou závody probíhat
vždy od 09:00 hod. do cca 15:00 hod. a to na
silnici č. III/30316 mezi Policí nad Metují a
Bezděkovem nad Metují.
V sobotu bude závod probíhat od tzv. Zákopanice
(odbočka na Radešov) po
odbočku do společnosti
Hauk v ulici 17. listopadu
a druhý den, tj. v neděli, od cedule Police nad
Metují nad společností
Hauk po parkoviště u společnosti Veba. V sobotu
bude pouze za příznivého
počasí součástí závodu
doprovodný program pro
děti, který bude probíhat na parkovišti u Veby.
Pro dětské návštěvníky
máme objednán skákací
hrad, malování na obličej,
soutěž s Besipem a další.
Na všechny atrakce bude
vstup zdarma. Po dobu závodu minikár, což je od sobotního rána do nedělního
odpoledne, bude uzavřena
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silnice č. III/30316 mezi Policí nad Metují a
Bezděkovem nad Metují a to od křižovatky
ulic 17. listopadu a Pod Havlatkou v Polici
nad Metují (od restaurace „V“) po odbočku
na tzv. Sekyru na začátku obce Bezděkov
nad Metují. Objízdná trasa povede po silnici
č. II/303 přes Velké Petrovice. Omezení se

bude dotýkat také obyvatelů ulice 17. listopadu. Všem bude v dostatečném časovém
předstihu podáno oznámení do poštovních
schránek. Děkujeme za pochopení. Další
podrobnosti k závodu budou uvedeny na
plakátech.

za AMK Police – Petr Dostál
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Zlato z Kopčan je na Petrovicích

Českomoravská asociace motocyklového
sportu přesunula další díl seriálu na „Přírodních
okreskách“ do slovenských Kopčan. Jela se
tam kompletní sestava tříd, včetně kategorie
„Klasik“ historických závodních motocyklů
do roku 1979. Závod se jel 9. a 10. června.
V pátek jsme se vydali z Petrovic po poledni do Evropy. Cesta byla dobrá , sem tam nějaká objížďka, ale jinak to šlo. Hranice jsme
překročili v Hodoníně a odtud už přes Holíč
je do Kopčan jen kousek cesty. V depu nám

držel místo kamarád a závodník z Jaroměře
Petr Šupík s partnerkou Verčou. Formální a
technická přejímka proběhla bez problému.
V sobotu v 9.00 hod. začaly tréninky a druhé pokračovaly odpoledne. Po kontrole stroje
a drobných úpravách je ČZ 125 ccm uložena do neděle k odpočinku. Po deváté hodině
v neděli vše začíná. Třída do 175 a 250 ccm
jede spolu. Po startu se dostali do čela tř. do
175 Miloš a Jirka Obtulowicz. Pět kol sváděli
boj o první místo. V šestém kole neměl Jirka
závodní štěstí. Spadl mu
řetěz přímo před námi
a Miloš měl cestu k vítězství otevřenou. Pro
Miloše Théra jezdce, který závodí za AMK Police
nad Metují se hrála česká
hymna. Vzpomněl jsem
si na Vás, kteří čtete moje
řádky, jakou byste měli
radost, kdybyste tam byli
s námi. Byl to úspěšný
zájezd.
V srpnu pokračuje seriál v Hořicích (AČR) 18.
a 19. V září Dymokury
(ČAMS
závěrečný)
1. a 2. a 15. a 16. Hradec

Králové (AČR závěr).
Přejeme všem příjemnou dovolenou.
Za AMK Police n. M.
Čvaňhák

,1)250$&(±%ċ+1$+9ċ='8
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SKI Police nad Metují, z.s.
klub běžeckého lyžování

ve spolupráci s městem Police nad Metují a podporou sponzorů, pochopením CHKO
Broumovsko, Lesů ČR a soukromých vlastníků pozemků a pod heslem Míry Alexy
„Dnes už každý Čech zná na Hvězdu běh“

pořádá 32. ročník běhu do vrchu

BĚH NA HVĚZDU

• ÒþDVWt QD ]iYRGX QHER QiYãWČYRX DNFH ]iYRGQtN GLYiN  VRXKODVt V
WtPåHPĤåHEêWSĜHGPČWHPIRWRJUDIRYiQt

9ãLFKQL ~þDVWQtFL %ČKX QD +YČ]GX PDMt YVWXS ='$50$ GR
MHGLQHþQpKR VYČWRYpKR XQLNiWX 0X]HD SDStURYêFK PRGHOĤ Y 3ROLFL
QDG0HWXMt

9H VSROXSUiFL VH VSRONHP $SHLURQ 9iV QD +YČ]GČ þHNi KXGHEQt
SĜHNYDSHQt

'ČNXMHPHYãHPQDãLPSDUWQHUĤPDVSRQ]RUĤP]DMHMLFKSRGSRUX

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu 2018
Velká cena východních Čech v bězích 2018
Mistrovství firmy WIKOV v běhu do vrchu 2018

SOBOTA 14. 7. 2018 VE 13 h
Prezentace od 12 h - radnice v Polici nad Metují



Startovné: 100,- Kč, mládež 0,Kategorie: děti, START ve 13 h
do 6 let
2012 a ml. cca
do 8 let
2010 a 2011 cca
do 10 let
2008 a 2009 cca
do 14 let
2004 až 2007cca

80 m
400 m
400 m
800 m

Hlavní závod - 8,9 km: START ve 14:30 h
junioři, juniorky do 19 let,
ženy, veteránky 35, 45, 55,
muži, veteráni 40, 50, 60, 70, 80, 90 let
juniorky a muži nad 80 let mají trať dlouhou 5 km!!!
Trať:

dětské a žákovské kategorie poběží okruhy na náměstí a
poblíž, povrch dlažba, příp. asfalt.
Hlavní závod 8,9 km (5 km) převážně terén (jen cca 3,5 km
dlažba a asfalt), převýšení 250 m.

Start:

Masarykovo náměstí v Polici nad Metují

Cíl:

hl. závodu - před chatou HVĚZDA v Broumovských stěnách

Polický měsíčník - červenec - srpen 2018
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Co jsme dělali v červnu:

Den dětí jsme oslavili soutěžemi a v Hlavňově u ohýnku, 4. skupina
také tajným výletem. Jinak jsme celý měsíc všestranně trénovali (běh,
kolo, brusle) a také závodili.
Organizovali jsme BĚH OD PÍPY K PÍPĚ (6.6.2018) pro dospělé a
dorost. Se startem v Polici u Krčmy a cílem před hospodou U Lidmanů
v Machovské Lhotě. Tam běháme rádi.
Děti i dospělí se zúčastnili Běhu Emericha Ratha v Broumově
(9.6.2018). Také pro nás tradiční závod, kam pravidelně jezdíme. A
opět se to na stupních vítězů „modralo“.
Méně obvyklý byl pro nás závod v orientačním běhu na Kramolně
(16.6.). Na ten jsme museli trénovat trochu víc, hlavně s mapou a buzolou. Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci klubu a gratulujeme
k odvaze, trať nebyla vůbec jednoduchá, nikdo se neztratil, jen někdo
hledal kontroly malinko déle.

Co plánujeme na léto:

Prázdniny zahájíme sobotním lezením na Bišíku. Druhý týden v červenci nás čeká čtyřdenní cyklosoustředění na singltrailech v Jedovnici
v kempu Olšovec. Hlavní letní soustředění máme naplánované na poslední týden v srpnu. Pojedeme do Žďáru nad Sázavou do kempu Pilák.
Tam už bude naplno probíhat příprava na podzimní sezónu.
Určitě sledujte naše stránky, aktuální informace ke všem plánovaným akcím uveřejňujeme v kalendáři.

Závody, které pořádáme:
BĚH NA HVĚZDU – 14.7. sobota, 32. ročník běhu do vrchu,
MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu 2018, Velká cena
východních Čech v bězích 2018 a Mistrovství firmy WIKOV v běhu
do vrchu 2018. Závod pro všechny věkové kategorie. Děkujeme všem
sponzorům, dobrovolníkům a městu Police nad Metují za podporu
závodu.
BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI – 1.9. sobota, 32. ročník terénního běhu na 25 km, start Malé Hony a cíl U Lidmanů v Machovské
Lhotě.
Propozice závodů najdete na stránkách klubu http://ski.polickej.
net/. Všem sportovcům přejeme léto plné zážitků!
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena Pohlová
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Trofej odjela do Žďárek, ale spokojenost v Ochozi zůstala

Místo konání 24.ročníku soutěže O pohár starostky města Police n.Met. není (snad)
třeba už ,po letech konání klání v požárním
sportu, nijak představovat. Slunný, 3. červnový víkend neměnil jak program soutěžního dopoledne, tak ani průběh (doufejme) zábavného
odpoledne.
Přece pár změn soutěžící i diváci mohli
zaznamenat. Do soutěže byl včleněn požární
prostředek, zvaný ejektor. Smyslem změny
bylo zapojit důvtip a sebrat trochu odvahy
poprat se s nevšedním útokem. Ten určitě po
technické stránce mohl doznat lepšího zajištění (však to také velitel soutěže “slízl”),
avšak improvizace je nutná při každé mimořádné události, do které se hasič dostane. Co
ale bylo připraveno k plné spokojenosti, bylo
zázemí soutěže. O to se starala obsluha třech
stánků s rozmanitým občerstvením. Tady svou
úlohu dobře plní hasičská, zastřešená buňka,
která potřebné zázemí pro obsluhu a podávání
občerstvení poskytuje.
Počasí nám tedy přálo. Na soutěžní listinu
se upsalo 11 družstev. Vedle místních sborů
k nám prvně zavítalo SDH z Pavlišova. SDH
Ždárky u Hronova patří už k nestorům kolbiště. Putovní pohár byl už ale minulostí. Ten po
právu (3x po sobě) vyhrálo již loni družstvo z
Bezděkova.
Samotný průběh soutěže po celou dobu
sledovala naše paní starostka a Ledhujákům
(tradičně) držela palce. Tady bylo zapotřebí
ale více sehranosti v týmu. To je poslední dobou velká slabina Ledhujáků. Pořadatelé ale
určitě těšilo, že k závěrečnému vyhodnocení nastoupili soutěžící v plné kondici a beze
zranění. Paní starostka se s manšafty upřímně rozloučila a popřála soutěžícím a samotné
soutěži hodně zdaru do dalších let. Můžeme
tedy doufat v podporu města i v dalších letech. Každé soutěžní družstvo si odvezlo
hodnotné odměny. Družstvo ze Žďárek (A)
nejen, že si odvezlo cenu za 1.místo, ale jejich
proudař ještě vybojoval další trofej, udělenou
za nejrychleji nastříkaní nástřikový terč (8,5
s). Důvod k oslavám, za dosažení 2.umístění
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v soutěži, byl i v “Suchodole” a třetí pohár pu- ze sboru za velkou pomoc při organizaci a při
toval sborovým mikrobusem až na Pavlišov.
samotném průběhu celého sobotního dne. Rok
Jen co louka na “Stračáku” trochu vyschla od roku mají přitom pro mne takové díky čím
po dopolední zálivce útočnými proudy, za- dál větší hloubku. Na co bychom ale jako sbor
čala příprava ukázky dětí kolektivu mladých sami nestačili, to velkoryse zajistili mecenáši
hasičů SDH Velká Ledhuje. Štafeta požárních a letití podporovatelé. Tady naše sborové podvojic, jako část soutěžního cyklu hry Plamen, děkování patří společnostem a institucím:
předvedla rodičům malou ukázku soutěžní WIKOV a.s., Pejskar a spol. s.r.o.,
VEBA a.s. a město Police nad Metují.
činnosti kroužku MH.
Povedená štafeta, pod taktovkou vedoucí Velký dík si zaslouží i naše rodiny za pochopení a
podanou pomocnou ruku při organizaci (tradičs.Jany Letztelové, pomalu vyústila v alegoricně nám i něco s sebou napekli).
kou štafetu, kterou opět zajistil br. Míra Kaťas
Za SDH Velká Ledhuje, Aleš Trojtl
Kollert. Nechyběly branné disciplíny, jako
střelba ze vzduchovky,
hod granátem, poskoky
v pytli,ale ani ty ryze
hasičské. Všemu kraloval požární útok. Ten byl
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
pomyslnou tečkou za
soutěžním dnem. Celého
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
“maratonu” se zúčast13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště-naproti kostelu)
nilo nezdolné družstvo
PRODEJ 24. 7. 2018
z Martínkovic, které
Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří: 12-18 týd. cena: 140-200,-Kč
opustilo cvičiště teprve
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
12-18 týd.
140-200,-Kč
ve chvíli, kdy byl oficiKuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
12-18 týd.
140-200,-Kč
álně oznámen problém s
Chovní kohoutci
12-18 týd.
140-200,-Kč
nasátím z vratných obaMoularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/ 1-3 týd.
80-90,-Kč
lů zn. Kozel. To už se ale
Brojlerová kuřata
17 dní
20,-Kč
Perličky
1-6 týd.
90-140,-Kč
i louka v Ochozi pomalu
loučila s nevšedním odDrůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
polednem a nezbylo než
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158, po - pá 7 - 15 h!
se rozloučit, poděkovat
www.prodej-drubeze.cz
naši sestrám a bratrům
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Mgr. Helena Víznerová, advokátka
informuje o otevření advokátní kanceláře
v České Metuji
občanské právo, obchodní právo,
kupní, darovací a jiné smlouvy, advokátní úschovy,
rodinné právo, zastupování v soudním řízení

Kontakt:
tel: 774 619 601; e-mail: ak.viznerova@centrum.cz

PŘIJMEME DĚLNÍKY/CE

do živočišné výroby, ideálně manželský pár,

dvousměnný provoz,
požadujeme: základní vzdělání - odborné vzdělání
není podmínkou, nutná praxe u skotu,
nabízíme:
pracovní poměr na dobu určitou, dále s
možností na dobu neurčitou,
možnost služebního bytu, mzda
od 20 000,-Kč/měsíčně
kontakt: mobil 724 543 525, e-mail:
ludvik@agriteam.cz
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Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální).
Ceny dle velikosti plochy a znečištění.
MARTINA HULÍNOVÁ – Police nad Metují
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
tel.: 608 775 813
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.
.217$.7
7(/
(0$,/0,&+$/%(1(6#7,6&$/,&=
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU,
SEDAČEK, KŘESEL, ŽIDLÍ
A MATRACÍ

KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
Polický měsíčník - červenec - srpen 2018

...bez vrásek na duši

Bydlení hotelového typu vhodné pro seniory,
jejichž zdravotní stav nevyžaduje nepřetržitou kompletní
sociální péči, ale potřebují vhodné bydlení a dostupné,
spolehlivé a kvalitní služby k vedení samostatného života.

PŘIJÍMÁME REZERVACE

NASTĚHOVÁNÍ OD 15. 9. 2018
ALKALIS Senior Rezidence
Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov
tel.: 730 578 292, e-mail: info@alkalisrezidence.cz

www.alkalisrezidence.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/

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

31. 7. a 28. 8. 2018 v 15.00 hod.

Police n. Met. 26. 7. a 30. 8. 2018 v 15.00 hod.

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

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: 800 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o., Velké Petrovice 66 - Kozinek
Tisk:
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
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují

Polický měsíčník - červenec - srpen 2018
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V POLICI NAD METUJÍ

� ERVENEC 2018
Pellyho domy
MILO� KLEINER � VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ �Z MÉHO KRAJE�
do ned�le 29. 7.
/ Konferen� ní místnost
Autor fotografuje p�evá� n� krajinu ve svém
okolí, p�írodu z dálky i z blízka.
Po� pá 9:00� 17:00, so� ne 9:00� 15:00.

VÁCLAV V�TVI� KA �
P�EDNÁ� KA
� tvrtek 19. 7. od 17:00
/ Sál Pellyho dom�
P�edná�ka známého botanika nejen o rostlinách, ale i o � ivot� a sv�t� kolem nás.
REZERVACE na tel. 737 583 144 (Martina
Vá�ová). Vstupné dobrovolné.
Po�ádá spolek Apeiron s podporou M�sta Police
nad Metují a Muzea papírových model�.

Ostatní akce
B�H NA HV�ZDU � 32. ro� ník
Sobota 14. 7., starty od 13:00*
/ Masarykovo nám�stí
*) dle kategorií. Více na ski.polickej.net

FARMÁ�SKÉ FILMOVÉ LÉTO
19.�22. 7., v� dy od 19:00
/ Eko farma Bílý dv�r, B�lý 4
19. 7. And�l Pán� 2, 20. 7. � punti na vod� +
� �astná, 21. 7. Hurvínek a kouzelné muzeum +
Bajke�i, 22. 7. Bezva � enská na krku. Více na
www.farmabilydvur.cz. Vstupné dobrovolné �
výt�� ek bude v�nován na Konto bariéry.

BEZ � ANCE FEST IV.
Sobota 21. 7. 2018 od 15:00
/ Hosp�dka U Pavla, Police n. M. � �d��ina
Celkem dev�t kapel, bene� � ní akce.
www.facebook.com/bezsance

VYCHÁZKA POLICKEM V.
Sobota 28. 7.
Vycházka po p�írodních zajímavostech � eské
Metuje, Javoru, D�dova a Osta�e s Ing. Petrem
Kunou, pracovníkem Správy CHKO Broumovsko. Náro� nost: st�ední. P�ihlá�ky a platba
p�edem (100 K� / 50 K� d�ti a studenti ) v IC,
nejpozd�ji 2 dny p�ed konáním akce.

Letní kino

/Areál Víceú� elového
sportovi�t�, Malá Ledhuj
Deky, � idle, k�esílka apod. s sebou.
Prodej drobného ob� erstvení zaji�t�n.
V p�ípad� nep�íznivého po� así / zhor�ení
pov�trnostních podmínek se promítání ru�í.
Aktuální informace v� dy p�ed projekcí
na facebook.com/pellyhodomy
a www.policko.cz.

SAMOTÁ�I
St�eda 4. 7. od 21:30
Tragikomedie o � ivot� sou� asné mláde� e,
o jejich trápení, láskách, �t�stí a nenapln�ných snech. Sedm mladých lidí pro� ívá
v pr�b�hu n�kolika dní události, které
radikáln� ovlivní jejich budoucí � ivot.
Komedie / Drama. � esko / Slovinsko, 2000,
103 min. Vstupné: 60 K� .

�ENY V POKU� ENÍ
St�eda 11. 7. od 21:30

Muzeum papírových
model�
+ Nová terasa a Zelený dome� ek

VÁCLAV � AFÁ�: KRAJINOU
DOMOVA � VÝSTAVA BRAZ�
do ned�le 29. 7.
/ Zelený dome� ek
Vstupné dobrovolné.

Vernisá� : � tvrtek 5. 7. od 18:00
Po�ádá spolek Apeiron s podporou M�sta Police
nad Metují a Muzea papírových model�.

IVA MARE� OVÁ � KONCERT
Sobota 28. 7. od 20:00
/ Terasa p�ed Muzeem papírových model�
Zp�va� ka nyní exceluje v hlavní roli Johanky
z Arku ve stejnojmenném muzikálu. Její dal�í
tvorba se pohybuje se na rozhraní popu,
jazzu a folku. Vstupné dobrovolné.
Po�ádá spolek Apeiron s podporou M�sta Police
nad Metují a Muzea papírových model�.

MUZEUM D�TEM
Sobota a ned�le 28. a 29. 7.,
denn�9:00�17:00

D�j pojednává o Helen� (Lenka Vlasáková),
odbornici na man� elské problémy, kterou
opustí man� el, a její dvacetiletá dcera Laura
(Veronika Kuba�ová) i matka Vilma (Eli�ka
Balzerová), bývalá here� ka, jí cht�jí pomoci
najít nového partnera. Samy v�ak musí �e�it
vlastní milostné problémy... Komedie. � esko,
2010, 112 min. Vstupné: 60 K�

P�ímo v expozici Muzea bude p�ipravena
interaktivní dílni� ka pro nejmen�í.

BAJKE�I
St�eda 18. 7. od 21:30

Výstava skv�lého modelá�e nabízí tém��
stovku model� monopost� F1, aj.

Teenagerská komedie Bajke�i vypráví o tom,
jak t�i kluci, závislí na internetu, po� íta� i
a mobilu, vyrazí proti své v�li na kolech
do p�írody a zjistí, � e se s holkama dá bavit
i jinak ne� jen p�es sociální sít�. Komedie.
� esko, 2017, 95 min. Vstupné: 60 K�

BEZVA �ENSKÁ NA KRKU
St�eda 25. 7. od 21:00
Sympatická Eli�ka je na plný úvazek milující
man� elkou charismatického a bohatého
Pavla . Ov�em jen do té doby, ne� ji na prahu
� ty�icítky milým a korektním zp�sobem
po� ádá o rozvod. Kdy� nový � ivot, tak od
základ�! Hrají : Petra H�ebí� ková, Ond�ej
Vetchý, Ji�í Langmajer a dal�í. Komedie /
Romantický. � esko, 2016, 97 min.
Vstupné: 60 K� .

Provozní doba IC v � ervenci: Pond�lí � pátek 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00, Soboty, ned�le a svátky: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00.

KULTURA

ZDEN�K SMA�ENKA: TEO
Denn�9:00�17:00

P�ipravujeme
N��NÉ VLNY, TÁTOVA VOLHA,
JEDNA RUKA NETLESKÁ,
REBELOVÉ, CESTA DO LESA

1. ,8. ,15, 22. a 29.8. / Letní kino
JI�Í KAUFMAN - VÝSTAVA
3. 8.� 19. 8. / Pellyho domy
Vernisá� 3. 8.

PETROVICKÉ ZATÁ� KY

4. 8. nebo 5. 8.

ZA POKLADY BROUMOVSKA � KONCERT
11. 8. / Kostel Nanebevzetí Panny Marie
KVÍ� EROVSKÁ POU�
17.� 19. 8.
.

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
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Upozor�ujeme náv�t�vníky akcí po�ádaných Pellyho domy, � e organizátor bude
z vybraných akcí po�izovat audiovizuální
záznam, který bude slou� it pro jeho
vlastní, nekomer� ní, pot�eby.

Pellyho
domy
Police
nad
Metují
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zážitky se zvířátky
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Vycházka Polickem - 2. 6. 2018

Spící krasavice 6. 6. 2018 - taneční představení ZUŠ (foto M. Schirlo)

Polická zelňačka - 9. 6. 2018 (foto M. Sedláček)

