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Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Již od minulého roku probíhala rekonstrukce hasičské zbrojnice v Polici
nad Metují. Tato rekonstrukce nenechala „kámen na kameni“. Díky výrazné
finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR, bylo možné hasičskou
zbrojnici zrekonstruovat komplexně a účelně. Z dispozičního uspořádání doznala zbrojnice hned několik změn. V přízemí byly 2 garáže pro výjezdovou
techniku propojeny za účelem celkové lepší manipulace a pohybu během výjezdu, ale i v běžném provozu. Ve druhém patře nově vznikla zasedací místnost vybavená technikou pro přednášky a konference. Celkovými úpravami
prošla samozřejmě všechna sociální zařízení, menší kuchyňka, kancelář velitele hasičů, sklady, šatny, atd. Vnitřní prostory a zařízení byly maximálně
optimalizovány pro efektivnější práci hasičů. Systémy byly částečně automatizovány tak, aby během hlášeného výjezdu prováděly některé úkony automaticky, a tím umožnily rychlejší výjezd jednotky. V návaznosti na rekonstrukci objektu byly i nově opraveny komunikace v těsné blízkosti hasičské
zbrojnice. Celou akci prováděla jako generální dodavatel firma Movis Hronov.
V. Hynek, investiční technik

Nová kuchyně v MŠ

Od září 2018 bude v mateřské škole na sídlišti pro předškolní děti
sloužit nově zrekonstruovaná kuchyně a přípravny. Během školních
prázdnin byly veškeré prostory pro přípravu a zpracování jídla na první
budově vyklizeny a započala rozsáhlá rekonstrukce. Opravované prostory dostaly „pod kabát“ nové přívody vody, kanalizace, elektriky a
částečně i topení. Dále potřebné izolace, vpustě, vývody vody a lapol.
To vše skryto pod úhlednými obklady a dlažbou zajišťuje potřebnou obsluhu veškerého kuchyňského zařízení a vybavení, které je také částečně nové, na míru vyrobené. Ostatní prostory byly také zrekonstruovány,
aby krom požadovaných předpisů vyhovovaly také estetickému vkusu
a provozu samotné obsluhy kuchyně. Na závěr byly opraveny také přilehlé „sociálky“ pro letní provoz školky. To vše bylo provedeno během
školních prázdnin díky firmě SMI-ČR Group, která celé dílo realizovala.
V. Hynek, investiční technik

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Vážení a milí,
nevím proč, ale v tomto žhavém létě jsem
sáhla do knihovny po Vančurově Rozmarném
létu a musím konstatovat, že i mě se letošní
léto zdá přinejmenším nešťastným…
Roky zpátky jsme byli v Polici, na
Policku, v sociálních záležitostech zvyklí na
systém posloupnosti počínající terénní pečovatelskou službou, umístěním v domě s pečovatelskou službou a přemístěním do domova
důchodců. V nemocnici v Broumově jsme se
konkrétní pomocí snažili o potřebný počet
lůžek následné péče a lůžek dlouhodobě nemocných. Především však o kvalitu života pacientů v materiální sféře i v přímé péči. Proto
existuje Nadace Hospital Broumov, i proto
Polický symfonický orchestr pořádá své benefiční koncerty ve prospěch nemocných. Léta
byl výtěžek z Adventních koncertů pořádaných Davidem Novotným s podporou města
alokován do Domova důchodců v Polici.
Každá i potřebná změna je bolestná. O to
víc, když není promyšlená a diskutovaná. Mgr.
Jana Šrámková, současná ředitelka polického
DD /zřizovatel Královéhradecký kraj/ mě opakovaně upozornila na nutnost rozšíření terénní
pečovatelské služby a domácí péče. Což zcela
jistě není problém. Každé rozumné městské
zastupitelstvo v případě potřeby podpoří rozšíření, které s sebou nese zvýšenou finanční
zátěž. Opakovaně jsem pí ředitelce tuto skutečnost vysvětlovala. Záležitost jsme probírali
s panem tajemníkem, s kolegyněmi na sociálním odboru, s pečovatelkami, na jednáních
Dobrovolného svazku obcí Policka, na radě
města. Informovala jsem i naše zastupitele.
Uměle, bez nabízené poptávky, však zbytečně
peníze utrácet nebudeme.
S novou, současnou, strategií kraje v sociální problematice jsem se seznámila, přeposlala jsem i zastupitelům. Zástupci kraje nás
navštívili až poté, co se o osvětu postarala paní
ředitelka. Bohužel nešťastně. Autoritativně a
neprofesionálně, bez prožitých zkušeností a
regionálních znalostí. Chtěla poslušně vyhovět svému zřizovateli. Do domova přijímat
klienty ze zdravotním zařazením skupiny 3 a
4. Ze dne na den, z mého pohledu, /byť ctím
strategii kraje/, násilně, neempaticky a necitlivě, zasáhla do života celého regionu. Nedala
šanci a čas na pozvolný přechod k naplňování nové cesty kraje v sociální sféře. Kývla na
naplnění domova nemohoucími obyvateli, ale
nedomyslela mnoho potřebných skutečností.
Pozdě žádala svého chlebodárce o navýšení
personálu. Zkušení pracovníci se začali ozývat. Nebyli schopni zajistit kvalitní, jak bylo
jejich zvykem, standardní a nebojím se napsat
nadstandardní péči. Vrchní sestra již neunesla
zodpovědnost v chaosu a abdikovala na svoji funkci. Přišla nová a začaly problémy starých struktur a nových pracovníků, kteří jsou
a musí být bezhlavě loajální s vedením. Paní
ředitelka s podporou kraje systematicky pracovala a pracuje na výměně „starých struktur“
za nový tým. Především v oblasti pomocného
sociálního personálu.
Polický měsíčník - září 2018

Jsem starostkou, ale i aktivně zúčastněnou
v péči o manželovu maminku již osmým rokem. O to víc upozorňuji na problémy, které
v domově jsou.
Nejprve personální. Současnému vedení
se podařilo kolektiv rozdělit a postupně se staré gardy zbavit. Mám na mysli přímou péči!
O praktikách jsem zřizovatele a krajské zastupitele informovala od podzimu 2017. Dlužno
říci, že ne za sebe, ale z pověření rady města,
která mě svým usnesením pověřila
Všichni víme, že nejzranitelnější jsou děti
a staří lidé. Je smutné, že krásné prostředí polického domova chřadne. Zmizel život. Je napětí. Vyčkávání na chyby. Nespolupráce. Naši
spoluobčani věděli /aniž by respektovali zřizovatele/, že v poslední etapě života na ně čeká
důchoďák - voňavý, všímavý, obětavý, lidský... Milada Melicharová, dlouholetá, letos
pětadevadesátiletá, učitelka polické základky,
dožívá v hronovské Justince. Konrád Lichter,
řečník na pohřbech, v Metuji v Novém Městě.
A věřte, že v této situaci nešlo o protekci…
Šestnáct let jsem spolupracovala s emeritní
ředitelkou domova Věrou Kašíkovu, která
zvládla nelehkou dostavbu i přístavbu domova při spokojenosti všech za plného provozu.
Současný stav považuji za kritický. Uráží
mě konstatování současné paní ředitelky, že
napravuje „bordel“, který po bývalé paní ředitelce převzala!
Možná, že má v pořádku papíry, ale polický DD odlidštila a zmrazila. Vrhla se na
nelehkou cestu, na strategií danou a krajem
vyhlášenou transformaci, kterou osobně z pohledu demografického vývoje a potřeb společnosti chápu. Kraj však nenařídil radikální
změny. Nechal rozumný časový limit do roku
2023. V domově důchodců je 64 lůžek. V roce
2013 bylo bez zdravotního omezení 8 obyvatel, s 1. stupněm zdravotního omezení 12, s 2.
stupněm 19 lidí, se třetím stupněm 16 lidí, se
čtvrtým 9 obyvatel. Celkově ve třetím a čtvrtém stupni 39, 1% lidí z celkového počtu klientů. V roce 2014 došlo k navýšení na 49, 2%,
v roce 2015 na 56, 5%, rok 2016 přinesl 60,3%
a v roce 2017 je těch, kterým je nutné věnovat
velmi vysokou péči, 81,3%!!!
Nemohoucnost generuje mnoho potřeb.
Více personálu – v přímé péči, ale i třeba
v prádelně. Asi si ani nedovedeme představit
množství prádla, které musí rukama jedné,
max. jeden a půl síly, projít. Mixování potravy
pro ty, kteří jsou odkázáni na krmení či dohled. A co vlastní krmení – lžičkou, injekčními stříkačkami /za neustálého přesvědčování,
že ještě trošku je třeba…/, dozor nad pitným
režimem – zvlášť v tomto velmi horkém létu.
Nezanedbatelné jsou i dispozice domova, který byl stavěn pro jinou strukturu uživatelů. To,
že nejsou z pochopitelných důvodů využívána
respiria, společenská místnost, dílna, apod.,
není to nejpodstatnější. Dokresluje to pouze
situaci, kterou popisuji. Bohužel ani koupelny
nejsou ideální pro nutnou osobní péči a hygienu nemohoucích a personálu manipulace činí
značné problémy.

POZVÁNKA

na 4. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2018,
které se bude konat

19. září 2018
od 17.00 hodin
na sále
Pellyho domů

Již rok apeluji ve prospěch pracovníků,
kteří se na mě obrátili se sdělením, že nemají
podmínky pro svoji kvalitní péči a o co hůř,
nemají slyšení ani u paní ředitelky, ani u paní
vrchní sestry. Většina z nich dnes již v domově není. Byli odejiti, jsou v neschopnosti, sami
dali výpověď. Bez zájmu paní ředitelky a ptaní se po důvodu. Jakýkoli avízovaný problém
byl a je chápán jako neloajalita, neposlušnost
a rebelie. Podstatou nespokojenosti není útok
na vedení domova, ale apel. Budeme dělat
ale… Potřebujeme podmínky a pochopení.
Od Vás, jako od vedení, očekáváme navýšení
počtu potřebných zodpovědných pracovníků,
abychom nebyli pouze lůžky následné péče.
Potřebujeme dostatek lidí, abychom nemohoucím zajistili nejen hygienické potřeby,
důkladně dbali na jejich stravování a řešení
zdravotních problémů. Potřebujeme, aby žili
v klidu. Aby si užívali „svých“ pečovatelů, na
které jsou zvyklí. Aby se u nich personál anonymně nestřídal. Vždyť každá změna, zvlášť
u seniorů, je na psychiku a pohodu velmi náročná. Záměrně se nezmiňuju o aktivizacích,
rehabilitacích, pobytech v zahradě, v altánu.
Tím v současné době nejvíc trpí schopnější
obyvatelé. Aktuálně mám na mysli cca 11 lidí,
kteří vnímají, vzpomínají a jsou ze současné
situace smutní. Oni totiž zažili ještě čas radosti a spokojenosti. Stability. Žili se „svými“
lidmi, kteří jim byli jejich druhou, pro mnohé
jedinou, rodinou. Penězi dovedeme vyčíslit
mnohé. Příspěvky, příjmy, výdaje…To, co je
k nezaplacení, je nehmatné. To je to, co nyní
muselo zcela zákonitě a pochopitelně z domova zmizet.
Vidím pod pokličku každý druhý den.
Když mě v broumovské nemocnici před lety
odešel otec, nedůstojně, hladem a žízní, rozhodla jsem se aktivně pomoci v kvalitě odcházení. Nechci a nebudu přihlížet k tomu, jak se
snižuje péče o uživatele, jejich život je přežíváním. Na vrub současnému personálu DD, ať
již starému nebo novému, musím konstatovat,
že se snaží. Ale nemohou a nezvládají. Prostě
každá kvalita má mít své podmínky. A ty bohužel nejsou!
Ida Jenková
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Mozaika z radnice…

Koupaliště zažívá příjemnou zcela jistě
počasím vyvolanou návštěvnost. S čistotou
vody, ochotným personálem, obsluhou v kiosku. Má však již odžito a dává vše najevo
velmi intenzivně. O filtrech jsme se již zmiňovali, startovací bloky se doslova sypou. Nové
zastupitelstvo bude muset zvážit nutnost rekonstrukce technologie i velkého bazénu (projekt na bazén je vypracován). Osobně jsem
potěšena, že tábory, spolky, oddíly využívají
nabídku bezplatného vstupu pro děti, kterým věnují svoji péči, nasazení a program. K
19. 8. koupaliště navštívilo 12 929 lidí a celkové tržby za vstupné činilo 469 457 Kč.
Nesdílím paušální názor, že mládí nechce a neumí… Obsluhující personál na koupališti hodně omladil. Terka uklízí, Verča, Kuba, Tomáš,
Janík jsou plavčíky, Honza se velmi dobře zaučil na strojníka, Vojta Vás vítá v kase. Mezi
matadory patří Maruška Muchová, Zdeněk
Beran, Tomáš Vacek. V případě potřeby pomůže Olča Jarčušková, Heřman st. nebo Jiří
Mencl. Po roční stáži v Mc Donaldu provozuje stánek Honza Pavel s podporou rodiny a kamarádů. Petru Jenkovi, který má vše
na bedrech, se již nyní hlásí další zájemci na
plavčíky pro příští rok. Bezva, co říkáte?
Hodně let zpátky jsem ve městě po dva
roky zajišťovala Léto dětí se sportem. Z absolventů jsou dnes mámy a tátové. Vím, jaké
problémy může rodinám činit zajištění hlídání
v době léta. Zvlášť v současné situaci, kdy je
z pochopitelných důvodů provoz družin a školek omezen. I proto jsme letos nabídly několik
alternativ, příměstských táborů… Všem, kteří
se v době prázdnin našim nejmenším věnovali, připravili zajímavé programy, děkuji!!!
Věřím, že jsme rodičům pomohli smysluplně
řešit dohled nad dětmi. (viz str. 32-33)
Pomalu, ale jistě se loučím s prací na radnici. Vypořádám i nepříjemnosti, které k osobním i profesním životům patří. Nechci a nebudu reagovat na příspěvek Bc. Josefa Zimy.
Snad jen douška, kterou jsem i jemu sdělila.
(Mimochodem, pana Zimu jsem cca měsíc
zpátky požádala o schůzku. Povídali jsme si u
mě v kanceláři na téma jeho stížnosti ve věci
dvou vyhrazených a zpoplatněných parkovacích míst na sídlišti, které právně rozporuje.
Včera rada města rozhodla o předání této záležitosti právníkům. Pan Zima měl možnost se
mnou mluvit a ptát se, na cokoli./ Jestliže jsem
v daném okamžiku sdělila, že neznám aktuální stav financí akce rekonstrukce a přístavby
ZUŠ, tak to tak taky bylo. Dotaci jsme získali.
Ovšem nevěděli jsme, jakou částku budou činit uznatelné náklady. Nebyla provedena fakturace dodavatelské firmy, apod.
Každoročně píšu o náročnosti práce v letních měsících. Prostě tak to v samosprávě a
státní správě chodí. V zimě se připravují akce,
žádosti o dotace, rozpočet. Ten se schvaluje
na konci února. Následně probíhají výběrová
řízení. /Několik VŘ jsme zvládli v zimě, kdy
jsou ceny nejnižší. Věřte, že žádná velká výhra
to však není. Ono vůbec není nejlepší vybírat
firmu s nejnižší nabídkou. Což víme dlouhodobě! A léta s tím bojujeme. V současné
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situaci je to vlastně průšvih. S boomem v automobilovém průmyslu rostou ceny, nejsou
lidi ve stavebních firmách, které se odměnami na platy automobilek těžko dostávají.
Nestíhají cementárny, obalovny../ Pozorně
sledujete akce – Komunikace na Záměstí /dokončení po loňské kanalizaci/, Infrastruktura
Brandejsovy ulice, Křižovatka pod náměstí –
zvýšení bezpečnosti. Tyto tři akce vysoutěžila
firma pana Svobody z Meziměstí. Po nelehké
spolupráci jsme se domluvili, firma Svoboda
dokončí akci v ulici Brandejsova. Na Záměstí
již pracuje firma Strabag, druhá z výběrového
řízení na tuto akci. Rekonstrukce křižovatky
bude nově vysoutěžena a realizována v příštím roce. Berte, prosím, všechna sdělení jako
informativní. Nerozepisuji se zcela záměrně o
mnoha jednáních, administrativních krocích
potřebných k výše uvedeným konstatováním.
Neznamená to však, že jsou tajná. Sdělíme je
každému zájemci. Dovoluji si připomenout,
že velmi vhodnou platformou k tomu jsou veřejná jednání městského zastupitelstva.
Dalšími akcemi, které vidíte, jsou rekonstrukce Ostašské ulice – kde investorem je
kraj a město je jako v případě opravy silnice
v Pěkově v pozici partnera, koordinátora a majitele přilehlých chodníků a pozemků.
Revitalizace Hlavňovského rybníka, který
v současné době připomíná poušť. Záležitost
je dle projektu ukončena. Ne však pro mě
z praktického hlediska. Pochůzná hráz není
optimální! Budu se snažit v této věci „něco“
udělat.
Dík patří ředitelům škol, ve kterých se
opět o prázdninách pracovalo. V základní škole byla zrealizována funkční vzduchotechnika,
mateřinka ve Fučíkově má novou kuchyň,
zuška – to je na dlouhé povídání. Přijďte se
v sobotu 15. 9. při Dnu otevřených dveří přesvědčit, jak se přístavba a rekonstrukce povedla. Nejen kvůli dotazům v současné době
probíhá finanční revize celé akce. Na žádost
jednoho z žadatelů i finanční náklady z let
minulých.
Chci tím říci, že jste měli a máte právo se
ptát. Osobně se snažím o maximální otevřenost, kterou dlouhodobě avízuju i praktikuju.
Nemám ve zvyku zametat problémy pod
koberec. Je mi vlastní říkat své názory, o
kterých jsem přesvědčena, že jsou v souladu
s mým slibem, posláním a zodpovědností.
Uznávám, že jsou mnohdy nepříjemné a nepřijatelné. Nesnáším alibismus. Mám výhodu.
Nejsem kariérista /nic však proti nim nemám
/, jsem ambiciózní. A to velmi. Chápejte, že
jsem do života vybavena posedlostí dělat to,
co dělám, řádně. /I proto se těším, že už na
radnici končím. Kdo mě znáte, víte/.
Obrovskou profesní prohrou je pro mě
vztah s polickou základní školou. Mojí alma
mater, kde jsem se naučila trivium, od starých
kantorských matadorů dostala dobré vychování, vztah k práci, lásku k regionu, kde jsem působila prvních deset let jako učitelka. I špatné
zkušenosti nás posilují. Nemám v úmyslu dělat sborku ani rozborku. Jen si stojím za svým,

že každá obec potřebuje sounáležitost všech
občanů. Od nejmenších po seniory. Jsme malé
město, nemáme střední školu. Přicházíme o
potřebný prvek mládí. Patnáctiletí odcházejí, v drtivé většině se nevracejí. /Proto ráda a
samozřejmě podporuju každou aktivitu mládí
– viz Polický symfonický orchestr, již zmiňované brigády mládí…/ Město je v současné době zřizovatelem tří školských zařízení.
Nezasahujeme do vzdělávacích procesů. Jsme
povinni dbát údržby, oprav, úprav, modernizací objektů a vybavení. Zřizovatel má právo a
domnívám se, že i povinnost, spolupracovat
s vedením škol v životě občanském. Zcela odmítám konstatování, že jsme si toho v časech
totality a normalizace užili až až. Ani nechci
dělat čárky za účast na jednáních zastupitelstva či na pietních aktech. Město očekává zcela přirozený a zdravý zájem, komunikativnost,
zpětnou vazbu, podporu, účast a sounáležitost. S mateřinkou a zuškou se nám přirozeně dařilo, v případě vedení základky sama za
sebe vnímám velké zklamání a nepochopení.
A tečka.
V letošním létě nenávratně odešlo nezvykle mnoho známých i neznámých. V sobotu
25. 8. jsme se rozloučili s otcem Marianem
Lewickým.
Silně vnímám štěstí, které mi bylo dáno, že
jsme s panem farářem mohli jít spolu i vedle
sebe. Každý jsme ctili svá práva a své povinnosti. Každý jsme se snažili naplňovat svá
poslání. Věděli jsme o sobě. Spolupracovali,
chápali se, pomáhali si. Díky němu se otevřely dveře kostela i nepraktikujícím, neortodoxně věřícím, bezvěrcům, majícím jinou
víru. Vzpomínám na kolika akcích na Policku
byl účasten. Kolik společných koncertů jsme
pořádali. Kolik výjezdů do Polska podnikli.
Podpořil každý smysluplný návrh. Od začátku
podporoval svojí účastí a slovem Předvánoční
vytrubování na polickém náměstí i Půlnoční
troubení na Hvězdě. Jak říká kolegyně, byl
to náš člověk do nepohody. Očima Petry

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

září 2018

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

08. – 09.09.

MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
DLK s.r.o. - MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí, Školní 196
MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police nad Metují
MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
Medical Cannabis s.r.o. - MUDr. Farná
Tyršova 327, Police nad Metují

491 541 654
602 333 452
602 333 466

15. – 16.09.
22. – 23.09.
28.09.
29. – 30.09.
06. – 07.10.

491 582 381
602 304 594
491 541 654
602 333 427
491 512 277
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Soukupové člověk, který nikdy nesoudil a ke každému se choval laskavě a jako k sobě rovnému.
Obdivovala jsem jeho statečnost, radost ze života. Poslední gospelový koncert se snažil, i přes
bolesti, užít. Fandil vystupujícímu mládí, které svoji
víru prezentovalo hudbou, nadšením a vůlí předat poslání nám všem. Na otce Mariana nelze zapomenout.
Děkuji mu za nás, za celé Policko. Jeho rozhodnutí
být pochován na místním hřbitově mě přesvědčuje
o tom, že i on u nás byl doma.
Čas se naplnil. Čtyři roky uběhly a jsou tu komunální, pro nás i senátní, volby. V pátek 5. a v sobotu 6.října rozhodneme o složení nového městského
zastupitelstva. Přepokládám, že nejdéle ve středu
31. 10. se uskuteční ustavující zasedání, které zvolí
vedení města a radní.
Děkuji všem zastupitelkám a zastupitelům, kteří
v uplynulých čtyřech letech vedli město Police nad
Metují. Máme štěstí, že můžeme každý sám podle
svého vybrat ty, o kterých jsme přesvědčeni, že budou pokračovat v započatém a snažit se o to, aby se
nám všem v Polici a našich spádových obcích dobře
žilo.
Ida Jenková

Pravidelná změna intervalu svozu
odpadu z popelnic

Od 37. kalendářního týdne, tj. od 13. září 2018,
bude provedena pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů v katastrálních územích Hlavňov, Hony, Pěkov
a Radešov, a to ze čtrnáctidenního na týdenní. Týdenní
svozový interval potrvá do konce dubna příštího roku,
kdy ho opět vystřídá interval čtrnáctidenní.

Pouliční svoz nebezpečných a objemných odpadů a elektrozařízení
z domácností

Ve 40. kalendářním týdnu, a to ve středu 3. října
2018, proběhne v Radešově, Hlavňově, Pěkově a
na Honech, pravidelný „pouliční“ svoz odpadů.
Odebírány budou nebezpečné a objemné odpady
a veškerá vyřazená elektrozařízení z domácností.
Odebrány naopak nebudou stavební odpady a odpady ze zeleně.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem, podle známého harmonogramu:

Radešov, na návsi
16.00 - 16.10
Hlavňov, parkoviště pod vlekem 16.20 - 16.30
Hlavňov, hasičská zbrojnice
16.35 - 16.45
Hlavňov, parkoviště na otočce 16.50 - 17.00
Pěkov, u skladu fy. Čáp a syn 17.10 - 17.20
Pěkov, u obecního domu
17.25 - 17.30
u odbočky na "malé" Hony
17.35 - 17.45
Hony, na návsi
17.50 - 18.00
Pěkov, u čp. 55
18.05 - 18.15
Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený čas na stanovených zastávkách, obsluze svozového vozidla společnosti Marius Pedersen a.s., která je uloží do vozidla a odveze ke zneškodnění. Není
přípustné, aby byly odpady na sběrových zastávkách
nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Informace k tomuto svozu jsou uvedeny v brožurce
„Průvodce pro nakládání s komunálním odpadem“ a na
internetových stránkách města Police n. M. (www.meu-police.cz).
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Volby do zastupitelstva města
... jak budeme hlasovat

V Polici nad Metují si budeme opět po
4 letech volit 21 členů zastupitelstva.
Hlasovací lístek je jen jeden a je společný pro všechny volební strany. Na hlasovacím lístku letos budete mít možnost
odevzdat své hlasy 5 volebním stranám.
Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku bylo vylosováno registračním úřadem,
hlasovací lístek je opatřen úředním razítkem téhož registračního úřadu.
Každý volič může maximálně použít
tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (tedy 21). Volič se může rozhodnout,
že k hlasování využije všechny hlasy nebo
jen několik.
Možnosti samotného hlasování jsou
následující:
yy označí se pouze jedna volební strana
křížkem u jejího názvu, v tom případě
se této straně a jejím kandidátům zapo-

čítá všech 21 hlasů
yy označí se maximálně 21 kandidátů napříč volebními stranami, u tohoto hlasovacího lístku se hlas započítá přímo
každému označenému kandidátovi
yy nebo lze kombinovat uvedené předchozí
možnosti, a to tak, že se zaškrtne jedna
volební strana z 5 možných a současně
se ještě zaškrtne několik dalších kandidátů z ostatních volebních stran. Pak se
nejprve započítávají hlasy pro jednotlivé kandidáty a zbytek hlasů v počtu do
zbývajících 21 zastupitelů se započte
označené volební straně pro kandidáty
postupně uvedené od jedničky dolů.
Jiné možnosti hlasování nejsou možné. Nelze například upřednostnit některé
kandidáty, když už předtím označíte jejich
volební stranu jako celek.
J. Hlaváčková
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Reakce na kritické ohlasy některých občanů

Reakce na článek V. Pošmury „Odpady –
odpady“, P.M., červenec – srpen 2018
V jarních vydáních měsíčníku popisovaný
systém sledování množství odpadu by skutečně měl navodit určitou vyšší motivaci občanů
k lepšímu třídění. Celkově není situace u nás
ve městě se složením zbytkového směsného odpadu tak tristní, jako v jiných městech.
Nicméně, z uveřejněné analýzy složení odpadu lze usuzovat, že rezervy ve třídění jsou, a to
jak z hlediska biosložky, tak z hlediska třídění
plastů, papírů, ale třeba též textilu. Popisované
modely případných slev odměnou za množství vytříděného odpadu jsou jen hypotetickou možností, která se po vzoru jiných měst
a obcí, nabízí. Rovněž pak jsou města a obce,
která žádný systém slev nezavedla, a přesto
při zavedení systému ECONIT dosáhla kýženého výsledku, tedy minimalizace směsného
odpadu. Jsou města a obce, kde stále funguje „známkový“ systém, a občané hradí pouze
náklady svozu v den, kdy přistaví popelnici.
Kdo netřídí, využívá týdenní (nejdražší) svozové známky, naopak, kdo třídí maximálně si
v roce vystačí s několika svozovými známkami. Možná tedy může být i cestou návrat ke
známkovému systému, který jinde normálně
funguje bez toho, aniž by lidi dávali odpad
do cizích popelnic, bez toho že by vznikaly černé skládky. Možným výsledkem je i
kombinace obou systémů, při omezení počtu
svozových dnů (což by mimochodem výrazně
snížilo náklady systému). Na zvolení ideální

cesty pracujeme, nicméně ještě nejsou doře- místního poplatku, kdy poplatníkem je každý
šeny všechny otázky: zda začít systém použít občan, a (bohužel) uvedené srovnání je pak
ve vybrané části města a vychytat mouchy, střelou mimo terč, neboť systém výběru místnebo zda zahájit plošně? Jak vyřešit sledování ního poplatku vychází z principu rovnosti (pomnožství odpadů na sídlišti? Zda neaktivovat platníkem je každý) a solidarity. Ke změně by
též nějakou formu separace gastro odpadu? mohlo dojít buď shora popsaným systémem
Zda zvolit sběr do pytlů? Nebo zda prostřed- slev za vyseparovaný odpad, resp. za malé
nictvím dotace zajistit pro třídění každému množství směsného odpadu nastavit nízké ponádoby… Zkrátka, ještě nejsme v cíli. Přesto platky, a tyto zvyšovat se stoupajícím množv tomto směru děkuji za polemiku. Sdílení ná- stvím tohoto odpadu, nebo přechodem ke
zorů je naprosto na místě, a pomůže nám najít známkovému systému, kdy bude každý platit
skutečně to nejlepší řešení (při vědomí, že ide- pouze za provedený svoz (viz systém svozu
v sousedním Hronově). Vnímám a chápu i
ál pro každého patrně najít nelze).
Ke kritice výpočtu poplatku za odpady lze tento kritický příspěvek, ale bez dotažení sysv krátkosti říci jen několik poznámek. V řadě témových otázek v tuto chvíli nelze předpoprvé obecná řečnická otázka – Jsou všechny kládat v tomto směru v letošním roce změnu.
daně spravedlivé? V řadě druhé musím souhlaJirka Škop, místostarosta
sit, jako hlava čtyřčlenné
rodiny, která má jednou
za 14 dní poloprázdnu
Před několika týdny se to zdálo být skoro nereálné, a najednou
popelnici platím za svozy
násobně víc než občan je to tady. Konec prázdnin! Uteklo to léto jako voda. A u vody bylo
jednotlivec, který netří- jedno z mála míst, kde se vedro letošního léta dalo přežít. Doufám
dí, a popelnici si v létě tedy, že si každý období dovolených a prázdnin pořádně užil, a že
nechává vyvézt každý hlavně školáci, jejich rodiče, paní učitelky a páni učitelé jsou nyní
týden. Logika a spravedl- plni sil a elánu do nového školního roku! Všem tedy přeju dobré
nost v tom v tomto úhlu vykročení a následně pevné nervy v celém procesu!
A nám všem ostatním, kterým rok nedělí období letních
pohledu těžko pohledat.
Nicméně je to systémová prázdnin, přeju hezké babí léto, klidné období kampaně před
otázka, kdy se město his- komunálními a senátními volbami, a pokud bude mít někdo čas a
toricky přiklonilo k sys- chuť přijďte se 8. 9. podívat někde k trati Rallye Sudety, se kterou
tému výběru poplatku se opět pokusím poprat😊
Jirka Škop, místostarosta
za odpad formou výběru

Prázdniny končí, škola začíná

Nové osvětlení v Pěkově

V červenci firma Elpol Police s.r.o. v
součinnosti s pracovníky technických služeb

naistalovala 3 nové lampy veřejného osvětlení k místní komunikaci v Pěkově. Osvětlení

bylo doděláno na žádost místních obyvatel,
protože cesta nebyla dosud téměř osvětlená.
TS
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VIZE ROZVOJE MĚSTA (pár slov k anketě)

V tomto vydání měsíčníku je vložen anketní formulář. Na jedné straně se obávám
Vaší jistou zahlceností, na druhé straně jsem si
vědom toho, že bez názoru z vnějšku na některé otázky nejdeme relevantní odpovědi.
Dotazník se týká přípravy VIZE
ROZVOJE MĚSTA, se kterou by v budoucnu mělo pracovat zastupitelstvo města, jak
možná poněkud troufale věříme, po několik
volebních období. Vaše odpovědi mohou tedy
napomoci směrovat v budoucnu lépe, nebo
adresněji, veřejné investice, potažmo nám

mohou pomoci určit prioritu určitých záměrů
v území. Od VIZE si pak slibujeme i řešení
některých otázek, na které se po několik let,
nebo už desetiletí, ve veřejném prostoru nedaří nalézt spolehlivé odpovědi.
Často slýchám kritiku, že to či ono bylo
připraveno či rozhodnuto bez získání názoru veřejnosti. Ponechám nyní stranou to, že
to v systému zastupitelské demokracie vždy
úplně nejde (od něčeho tu ti zastupitelé přece jsou a za něco nesou odpovědnost), a házím pomyslnou ruku všem těm, kteří vzývají

participativní rozhodování určitých otázek na
úrovni komunální politiky.
Věnujte tedy svou trochu času vyplnění
dotazníku. Tento čas nevěnujete nám, nebo
snad našim nástupcům po volbách… Vězte,
že tento čas věnujete svému městu, a svému
kvalitnímu životu v něm v dalších letech!
Vyplněné dotazníky odevzdávejte buď
v sekretariátu úřadu nebo informačním centru. DĚKUJEME!!!
J. Škop, místostarosta

Nový pomocník
v technických službách

Kromě nové pracovní posily (… Kájo, vítáme Tě), přibyl do řad technických služeb ještě jeden nový pomocník – tzn. Infraset.
Infraset je kompletní vybavení pro opravy výtluků, prasklin, kanálů, děr,
vypouklin a jiných drobných defektů na asfaltových silnicích, cyklostezkách,
chodnících, kanálech, hřištích, parkovištích a různých nájezdech. Sami si tak
budeme opravovat menší defekty povrchů. Výhodou je, že opravy budou rychlejší, levnější a mohou se provádět téměř celoročně ( podloží musí být vysušené ).
Infraset je výrobek hodonínské firmy MORAM a stejný set už nějaký čas se
spokojeností využívají v Technických službách Náchod. Tak i my věříme, že se
nám bude s Infrasetem dobře pracovat ke spokojenosti naší i Vaší.
pracovníci TS

Usnesení rady města ze zasedání č. 14, 15, 16, 17, 18 /2018 ze dne 2., 18. a 26. 7., 4. 8. a 20. 8. 2018
Rada města Police nad Metují:

RM 14/2018
I. souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala sponzorský dar od firmy Lavibell, s.r.o. Praha ve
výši 80 000 Kč do Investičního fondu školy.
I. souhlasí s tím, aby příspěvková organizace
Základní umělecká škola Police nad Metují, okres
Náchod, pořídila z prostředků svého Investičního
fondu klavír křídlo Rösler za cenu 250 000 Kč.
I. schvaluje udělení výjimky dle čl. 11 odst. 1 písm.
g) ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 02/2017 O
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO
ROZSAHU na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu: „Oprava schodiště v budově „B“ ZUŠ
Police nad Metují“ jako vítěze poptávkového řízení
firmu MOVIS HRONOV s.r.o., se sídlem náměstí
Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČO: 25983181,
s nabídkovou cenou 397.688,- Kč bez DPH, tj.
481.202,- Kč včetně DPH a současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
II. pověřuje starostku Idu Jenkovou uzavřením
smlouvy o dílo
I. projednala návrh hodnotící komise na stanovení
vítěze veřejné zakázky „Pořízení IT vybavení ZUŠ
Police nad Metují“.
II. schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení IT vybavení ZUŠ Police nad Metují“
firmu ---- ---- ---- ---- ---- ---- - s nabídkovou cenou 626 100,00 Kč bez DPH (tj. 757 581,00 Kč
vč. DPH) a současně také schvaluje uzavření kupní
smlouvy.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k podpisu kupní smlouvy.
I. souhlasí se zřízením místa správce IT v ZŠ a MŠ
Police nad Metují od září 2018 s vědomím, že financování tohoto pracovního místa bude probíhat
z provozního rozpočtu školy. Podmínkou zřízení
uvedeného pracovního místa je, že správce IT v
ZŠaMŠ bude zajišťovat správu informační techniky
i v Technických službách Police nad Metují s.r.o. a
Knihovně města Police nad Metují.
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II. ukládá Karlovi Nývltovi, Mgr.
- připravit návrh smlouvy o vzájemné spolupráci
v oblasti správy IT mezi ZŠaMŠ, knihovnou a TS
Police nad Metují s.r.o., jejímž obsahem bude rozsah smluvním stranám poskytovaných služeb, účtované sazby a případné další podmínky.
- projednat obsah návrhu smlouvy s ostatními stranami a konečnou verzi předložit ke schválení RM
I. projednala žádost pana---- ---- ---- - o prodej
pozemku st. p.č. 118/2 v k.ú. Hlavňov.
II. schvaluje záměr prodeje pozemku st. p.č. 118/2 v
k.ú. Hlavňov o výměře 93 m2.
III. ukládá Nikole Řezníčkové vyvěsit záměr prodeje dle návrhu na Úřední desce města Police nad
Metují.
I. projednala žádost o finanční příspěvek ve formě
daru.
II. schvaluje poskytnutí finančního daru Oblastní
charitě Červený Kostelec pro středisko Hospic
Anežky České, ve výši 5000,- Kč, který bude použit
na zajištění hospicové služby a současně schvaluje
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního
daru.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k podpisu darovací smlouvy.
I. projednala žádost manželů o budoucí prodej části
pozemku p.č. 983/3 v k.ú. VL.
II. schvaluje záměr budoucího prodeje části pozemku p.č. 983/3 v k.ú. VL o výměře cca 25 m2.
III. ukládá Nikole Řezníčkové vyvěsit záměr prodeje dle návrhu na Úřední desce města Police nad
Metují.
I. projednala žádost paní Edity Bukovanové a pana
Pavla Janečka o prodej pozemku p.č. 1110/2 v k.ú.
VL.
II. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1110/2 v
k.ú. VL o výměře 72 m2.
III. ukládá Nikole Řezníčkové vyvěsit záměr prodeje dle návrhu na Úřední desce města Police nad
Metují.
I. projednala a schvaluje jako dodavatele kompletní

administrace projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v Polici
nad Metují“ společnost Envipartner s.r.o. Brno, IČ:
28358589, podle předložené cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo
II. projednala a schvaluje podání žádosti o dotaci
na realizaci projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v Polici nad
Metují“ z Operačního programu Životní prostředí
1014-2020, v rámci 103. výzvy, v rozsahu podle přiložených celkových nákladů projektu
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o dílo
I. projednala návrh hodnotící komise na stanovení
vítěze veřejné zakázky „Úprava veřejného osvětlení
ul. Ostašská, Police nad Metují“
II. schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu „Úprava veřejného osvětlení u. Ostašská,
Police nad Metují“ společnost ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ----, s nabídkovou cenou 1 903
309,59 Kč bez DPH (tj. 2 303 005,00 Kč včetně
DPH) a současně také schvaluje uzavření smlouvy
o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k podpisu smlouvy o dílo.
I. souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ Police nad Metují
do projektu Příběhy našich sousedů ve školním roce
2018/2019.
II. schvaluje poskytnutí finanční příspěvku ZŠaMŠ
Police nad Metují ve výši 14 000 Kč na realizaci
projektu Příběhy našich sousedů, kterého se budou
účastnit žáci ZŠ a MŠ Police nad Metují ve školním
roce 2018/2019.
I. projednala žádost o finanční příspěvek ve formě
daru.
II. schvaluje poskytnutí finančního daru SDH
Hlavňov, ve výši 3 000,- Kč, který bude použit na
zajištění hasičské soutěže „O Putovní pohár“ a současně schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
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podpisu darovací smlouvy.
I. projednala žádost Správy CHKO Broumovsko o
umístění svislého dopravního značení „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněný vhodnou
dodatkovou tabulkou umožňující vjezd zemědělské a lesní techniky na začátek cesty vedoucí do
Klučanky u odbočení ze silnice Pěkov - Lachov na
pozemku parc. č. 1236/2 v k. ú. Pěkov
II. neschvaluje umístění svislého dopravního značení „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ na
začátek cesty vedoucí do Klučanky u odbočení ze
silnice Pěkov - Lachov na pozemku parc. č. 1236/2
v k. ú. Pěkov
I. projednala návrh ročních odměn jednatele společnosti Technické služby Police nad Metují, s. r. o.
Ing. Pavla Kalibána za rok 2017;
II. schvaluje v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele poskytnutí roční prémie jednateli
společnosti za částečné splnění stanovených ukazatelů ve výši 40 % částky sjednané ustanovením čl.
2 odst. 2.1.2., písm. (c) smlouvy o výkonu funkce
jednatele;
RM 15/2018
I. v pozici VH TS Police nad Metují, s.r.o. projednala a bere na vědomí pozici společnosti Technické
služby Police nad Metují s. r. o. jako soudem určeného člena v prozatímním věřitelském výboru v
rámci insolvenčního řízení vedeného proti společnosti VEBA, textilní závody a.s., IČO 45534276,
II. projednala a schvaluje právní zastoupení v období
od podpisu smlouvy do schůze věřitelů naplánované
na dny 10. a 11. října 2018 v rámci insolvenčního
řízení vedeného proti společnosti VEBA, textilní
závody a.s., IČO 45534276, a to včetně zastupování
klienta v prozatímním věřitelském výboru dlužníka, včetně uzavření smlouvy o právním zastoupení
a provedením s tím spojených nezbytným úkonů,
jakými jsou např. udělení plné moci.
III. pověřuje právního zástupce společnosti
Technické služby Police nad Metují, s. r. o., aby
v rámci jednání prozatímního věřitelského výboru
usiloval o pozici předsedy tohoto výboru.
RM 16/2018
I. projednala a schvaluje smlouvu o nájmu plynárenského zařízení v Brandejsově ulici uzavíranou mezi
městem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567.
II. pověřuje starostku města podpisem nájemní
smlouvy.
RM 17/2018
I. bere na vědomí odstoupení zhotovitele, společnosti Silnice Svoboda a.s., IČ 05438187, se sídlem
Jetřichov čp. 164, Jetřichov, od uzavřené smlouvy
o dílo „Oprava komunikací Záměstí – Police nad
Metují“;
II. vyjímá s ohledem na čl. 11 odst. 1 písm. b)
Organizační směrnice města č. 02/2017 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „směrnice“), veřejnou zakázku malého rozsahu spočívající v zajištění dokončení stavebních prací na díle
„Oprava komunikací Záměstí – Police nad Metují“
z působnosti směrnice;
III. schvaluje, aby provedení stavebních prací na díle
„Oprava komunikací Záměstí – Police nad Metují“
zajistila společnost STRABAG a.s., se sídlem Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744;
IV. pověřuje místostarostu města jednáním o konečném znění smlouvy o dílo s tím, že po vyjasnění termínu provedení stavebních prací a určení ceny díla
ze strany zhotovitele bude smlouva o dílo předložena radě města ke konečnému odsouhlasení.
I. projednala a schvaluje přidělení bytu č. 2 v ulici
Na Babí 116 panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na
6 měsíců od 15.8. 2018.
II. ukládá Iloně Kejdanové zajistit ve spolupráci s
TS uzavření nájemní smlouvy
RM 18/2018
I. projednala žádost Osadního výboru Pěkov na spolufinancování obnovení pamětní desky obětem 1.
světové války na Honech
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II. schvaluje úhradu nákladů na obnovení pamětní
desky obětem 1. světové války na Honech do výše
10 000 Kč.
I. projednala a schvaluje pronájem bytu č. 5 v čp.
407 v ulici Na Babí ---- ---- ---- ---- ---- ---II. ukládá Iloně Kejdanové zajistiti ve spolupráci s
TS s.r.o. uzavření nájemní smlouvy.
I. projednala a schvaluje pronájem bytu č. 12 v čp.
407 v ulici na Babí---- ---- ---- ---- ---- ---II. ukládá Iloně Kejdanové zajistiti ve spolupráci s
TS s.r.o. uzavření nájemní smlouvy.
I. bere na vědomí důvody starostky a místostarosty,
pro které se nemohou zúčastnit jednání mimořádného sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se koná dne
7. 9. 2018 v Praze.
II. uděluje plnou moc k zastupování na mimořádném sněmu Svazu měst a obcí obci Božanov, s
instrukcí hlasovat PRO navrhované zvýšení variabilního členského příspěvku z 1,80 Kč na 3 Kč na
obyvatele a rok.
I. projednala odkup 2 výstavních vitrín umístěných
v expozici Muzea papírových modelů od pana
---- ---- --II. schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkup 2
vitrin umístěných v Muzeu papírových modelů od
jejich vlastníka pana ---- ---- ---- ---- ---- ---- - za
dohodnutou cenu 80 000 Kč.
III. pověřuje starostku města paní Idu Jenkovou
podpisem kupní smlouvy.
I. projednala a bere na vědomí hospodaření města za
období od 1. 1. do 30. 6. 2018. Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a schvaluje výsledky hospodaření
Základní umělecké školy Police nad Metují za 1.pololetí 2018. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a schvaluje výsledky hospodaření MŠ
Police nad Metují za 2. čtvrtletí 2018. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a schvaluje výsledky hospodaření ZŠaMŠ Police nad Metují za 2.čtvrtletí 2018.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a schvaluje výsledky hospodaření
Knihovny města Police nad Metují za 2.čtvrtletí
2018. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
I. projednala a schvaluje opravu chybně stanoveného rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Knihovny města Police nad Metují za rok 2017,
tak aby bylo v souladu s ustanovením odst. 1 §32
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
I. projednala a schvaluje zařazení částky 58 000,Kč do rozpočtu města na rok 2019 jako účelového
příspěvku Knihovně města Police nad Metují určeného na částečné předfinancování projektu Slovem i
obrazem/Slowem i obrazem, podpořeného Fondem
mikroprojektů Euroregionu Glacensis. Zbylou část
knihovna uhradí z rezervního fondu.
I. bere na vědomí vyjádření ředitele ZŠ a MŠ ke zřízení místa správce počítačové sítě v ZŠ a MŠ, které
mu bylo uloženo na zasedání RM dne 2. 7. 2018.
II. schvaluje řešení společné správy počítačových
sítí v ZŠ a MŠ Police nad Metují, Knihovny Police
nad Metují a TS Police nad Metují tak, jak je předložil ředitel ZŠ a MŠ Police nad Metují.
I. schvaluje změnu rozpočtu č. 4 -položky rozpočtového opatření č. 21 -24 Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů o 153.250 Kč,

zvýšení výdajů o 163.250 .Kč a zapojení financování (položka 8113) ve výši 10.000 Kč
I. projednala a schvaluje ukončení nájemní smlouvy na prostory v budově Komenského nám. čp.
1, Police nad Metují pronajaté městu Police nad
Metují Benediktinským opatstvím sv. Václava v
Broumově, Růžová 2, 550 01 Broumov, dohodou k
31. 8. 2018. Město uhradí poměrnou část nájmu za
měsíce červenec a srpen 2018 ve výši 12.801,-Kč na
účet pronajímatele.
II. ukládá Nikole Řezníčkové zajistit předání pronajatých prostor.
I. projednala a schvaluje pronájem zahrádky č. 10
pod Havlatkou, na části pozemku p.č. 923/1 v k.ú.
Police nad Metují o výměře cca 500 m2, paní ------- - , bytem ---- ---- ---- ---- . Nájemné činní 500,Kč/rok, poměrnou část za pronájem od 1. 9. 2018
do 31.12. 2018 činní 168,-Kč, tuto částku uhradí nájemce do konce měsíce září 2018. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a to od 1.9. 2018.
II. ukládá Nikole Řezníčkové vypracovat nájemní
smlouvu a zajistit její podpisy.
I. projednala a schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 923/1 v k.ú. Police nad Metují -zahrádka č. 9
pod Havlatkou, o celkové výměře cca 500 m2, paní
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- . Nájemné činní 500,Kč/rok, poměrnou část nájemného ve výši 168,-Kč
za období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 uhradí nový
nájemce do konce září 2018. Nájemní smlouva bude
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Doplatek původního nájemce pí. ---- ---- ---- za rok
2018 činí 332,-Kč.
II. ukládá Nikole Řezníčkové vypracovat nájemní
smlouvu.
I. projednala návrh na ukončení zajišťování administrativy DSO Policka Městským úřadem Police
nad Metují k 31. 7. 2018.
II. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu neinvestičních
nákladů na zajištění administrativy DSO Policka v
roce 2018.
I. projednala aktualizaci č. 1 Plánu financování obnovy kanalizace města Police nad Metují
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán
financování obnovy kanalizace města Police nad
Metují pro roky 2019 -2028.
I. bere na vědomí právní rozbor zpracovaný k problematice neplnění podmínek kupních smluv na
pozemky parc. č. 731/35 a 731/36 v k. ú. Velká
Ledhuje zpracovaný AK KVB s. r. o., se sídlem
Teplého 2786, Pardubice (dále jen "právní rozbor").
II. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa jednáním o úpravě smluv, tak aby tyto vhodněji řešily
problematiku smluvních sankcí ve vztahu k jejich
přiměřenosti, jakož i stanovily předem důvody pro
případné odstoupení od smlouvy v případě nedodržení smluvních povinností.
III. ukládá Pavlu Scholzovi, Ing. bezodkladné zpracování písemné výzvy jednotlivým kupujícím, ve
kterých bude:
a) uplatněna účinná smluvní pokuta ke dnešnímu
dni;
b) stanoven termín náhradního plnění tak, aby bylo
v budoucnu možné od smlouvyodstoupit.
I. bere na vědomí informace o kapacitních potížích společnosti Silnice Svoboda, a.s., na základě
kterých je společnost Silnice Svoboda a.s., nucena
odstoupit od smlouvy o dílo;
II. doporučuje zastupitelstvu města upustit pro rok
2018 od realizace díla „Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují
Komenského náměstí a autobusové nádraží" SO 02
AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ“ z následujících důvodů: Povinnost zajištění zhotovitele díla v řádném
výběrovém řízení dle podmínek dotačního programu; Realizace díla v nevhodném klimatickém období – s ohledem na kapacity dodavatelských firem
by hrozilo provádění díla v období října a listopadu,
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tedy v období, kdy by klimatické podmínky mohly
negativně ovlivnit kvalitu díla;
III. ukládá 1. Pavlu Scholzovi, Ing. zajistit nové výběrového řízení na zhotovitele díla v režimu podmínek dotačníhoorgánu a prověření možnosti realizace
části díla financovaného z dotace ŠKODAAUTO;
2. Heleně Ištokové, Ing. zajistit podání žádosti o
změnu projektu (po vydání právního aktu)
I. projednala návrh čtvrtletní odměny jednatele společnosti Technické služby Police nad Metují s. r. o.
za 2Q 2018 v návaznosti na podmínky smlouvy o
výkonu funkce jednatele společnosti
II. schvaluje odměnu za splnění úkolů, pokynů a
usnesení valné hromady společnosti, a plnění úkolů
technické porady sjednané ustanovením čl. 2 odst.
2.1.2. písm. (a) smlouvy o výkonu funkce jednatele
ve výši 100%.
I. projednala a schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 995/1 v k.ú. Police nad Metují o celkové výměře 1398 m2 .
II. ukládá Nikole Řezníčkové vyvěsit záměr prodeje
dle návrhu na Úřední desce města Police nad Metují.
I. projednala a schvaluje žádost pana---- ---- ---- ------- ---- ---- o prodej pozemku st. p.č. 118/2 v k.ú.
Hlavňov o výměře 93m2. Kupní cena je stanovena
na 50,-Kč/m2, celková kupní cena činí 4.650,-Kč.
Kupující také uhradí náklady spojené s převodem
pozemku v KN.
II. ukládá Nikole Řezníčkové vypracovat kupní
smlouvu a zajistit převod pozemku v KN.
I. projednala a schvaluje žádost paní ---- ---- -- a
pana ---- ---- , oba bytem ---- ---- ---- Police nad
Metují o prodej pozemku p.č. 1110/2 v k.ú. VL o
výměře 72m2. Kupní cena je stanovena 50,-Kč/m2.
Celková kupní cena činí 3.600,-Kč. Kupující také
uhradí náklady spojené s převodem pozemku v KN.
II. ukládá Nikole Řezníčkové vypracovat kupní
smlouvu a zajistit převod pozemku v KN.
I. projednala výsledek poptávkového řízení na realizaci akce "Oprava chodníku v Hlavňově" Ondřeje
Kohla, Suchý Důl 35, s nabídkovou cenou 342.601,bez DPH.
II. schvaluje za vítěze poptávkového řízení na realizaci akce "Oprava chodníku v Hlavňově" Ondřeje
Kohla, Suchý Důl 35, s nabídkovou cenou 342.601,bez DPH.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
smlouvy o dílo.
I. projednala návrh hodnotící komise na stanovení
vítěze veřejné zakázky "Chodník ve spodní části
hřbitova".
II. schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu "Chodník ve spodní části hřbitova" uchazeče
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - , s nabídkovou cenou
545.310 Kč bez DPH (tj. 659.825,10 Kč včetně
DPH) a současně také schvaluje uzavření smlouvy
o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k podpisu smlouvy o dílo.
I. schvaluje, aby Muzeum papírových modelů
podalo žádost o podporu z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Glacensis na projekt s pracovním názvem "Papír jako společné téma".
I. projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 6
smlouvy o dílo na akci "Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují čp. 108", uzavřené dne
13. 4. 2017 se spol. Matex HK s.r.o., spočívající
v akceptaci povinností definovaných bodem 5.4
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce dotace.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem
dodatku č. 6 smlouvy o dílo.
III. ukládá Pavlu Scholzovi, Ing. vypracovat dodatek č. 6 smlouvy o dílo a zajistit podpisy obou stran.
I. bere na vědomí stanovisko AK KVB advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Teplého 2786, 530 02
Pardubice, k problematice reklamace stavebních
vad na díle "Víceúčelového hřiště" uplatněných na
zhotoviteli díla, spol. PSK -Průmyslové stavby a
konstrukce, Zlín, a.s.
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II. pověřuje Ing. Pavla Scholze, vedoucího odboru IMŽP, návrhem dalšího postupu ve věci, s tím,
že tento postup bude zohledňovat potřebu rychlé a
efektivní opravy hřiště tak, aby bylo možné jej co
možná nejdříve plnohodnotně užívat, včetně předpokládaného časového plánu postupu jednotlivých
prací.
I. projednala a schvaluje:
a) realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:
"Oprava vstupního schodiště do budovy ZUŠ Police
nad Metují", jako vítěze poptávkového řízení firmu
MOVIS HRONOV s.r.o., se sídlem náměstí Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČO: 25983181, s nabídkovou cenou 47.201,-Kč bez DPH, tj. 56.731,-Kč
včetně DPH a současně schvaluje uzavření smlouvy
o dílo.
b) realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:
"Celoskleněné zábradlí na galerii ZUŠ Police nad
Metují", jako vítěze poptávkového řízení firmu
Michal Ráš, se sídlem Schulhoffova 788/13, 149
00 Praha 4, IČO: 74673939, s nabídkovou cenou
34.100,-Kč včetně DPH a současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou uzavřením smluv o dílo.
I. projednala a schvaluje pronájem části čp. 345-nebytových prostor kavárny, Tyršova ulice v Polici nad
Metují o výměře cca 75 m2 paní Radce Hanušové,
bytem Petrovičky 43, 549 54 Police nad Metují.
Prostor bude pronajat od 1.9. 2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno na 9 000,-Kč/čtvrtletně + energie dle spotřeby.
II. ukládá Nikole Řezníčkové ve spolupráci s TS vypracovat nájemní smlouvu.
I. revokuje usnesení č. 14/10RM/2018
II. schvaluje vícepráce v maximální výši 455.000,Kč bez DPH na realizaci opravy komuniakce u č.p.
81, Radimovská.
I. projednala podnět pana Bc. Josefa Zimy, který
žádá starostku města Idu Jenkovou o pozastavení
výkonu usnesení rady obce č. 21/09/2017 pro jeho
nesprávnost.
II. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa, aby
požádal KVB advokátní kancelář s.r.o o právní rozbor uvedené problematiky.
I. bere na vědomí postup prací
na stavbě „Infrastruktura ul.
Brandejsova“, včetně důvodů
zpoždění provádění díla, které
přednesli zástupci zhotovitele díla – společnosti Silnice
Svoboda, a.s., p. ---- ---- - a p.
---- --- ;
II. neschvaluje uzavření smluvního dodatku, navrženého zhotovitelem díla, jehož předmětem
mělo být prodloužení termínu k
dokončení díla;
III. ukládá Pavlu Scholzovi, Ing.
sepsání výzvy, ve které bude
zhotoviteli určen náhradní termín k dokončení díla – nejpozději do 17. 9. 2018 s tím, a ve
které bude zhotovitel k upřesnění počtu dní, ojaké se smluvně
prodloužit termín dokončení
díla z důvodu, kdy zhotovitel
díla nemohl dílo realizovat z
důvodu překážek, které nemohl
ovlivnit.
I. bere na vědomí návrh dodatečné úpravy zastávkového přístřešku zastávky Pěkov – střed,
kde si po jeho instalaci cestující
opakovaně stěžovali na okapání
dešťové vody;
II. schvaluje provedení úpravy
dle předložené nabídky.
III. ukládá Pavlu Scholzovi, Ing.

sepsání objednávky a zajištění realizace úpravy.
I. bere na vědomí požadavek Osadního výboru Pěkov na realizaci elektropřípojky v blízkosti
Honského rybníka, jejímž účelem by bylo zajišťování přivedení elektrické energie pro akce pořádané
u Honského rybníka (rybářské závody, kulturní a
společenské akce pořádané místními obyvateli;
II. schvaluje realizaci elektrické přípojky dle předložené nabídky.
III. ukládá Pavlu Scholzovi, Ing. sepsání objednávky a zajištění realizace úpravy.
I. bere na vědomí informace Mgr. Zuzany
Kratěnové, zastupující společnost Technické služby
Police nad Metují s. r. o. v prozatímním věřitelském
výboru (PVV) společnosti VEBA, textilní závody,
a.s., návrh na výši odměn vedoucích zaměstnanců
předložený insolvenčním správce společnosti JUDr.
Josefem Cupkou.
II. schvaluje návrh insolvenčního správce na výši
odměn vedoucích zaměstnanců společnosti VEBA,
textilní závody, a.s., a v tomto smyslu uděluje instrukci zmocněnci k hlasování v rámci dalšího jednání PVV
III. pověřuje jednatele společnosti Mgr. Jiřího
Škopa, aby zmocněnce informoval o udělené
instrukci.
I. projednala problematiku majetkového převodu
dopravních ostrůvků zřízených při rekonstrukci komunikace č. II/303 v průjezdním úseku ul. Ostašská;
II. neschvaluje převod dopravních ostrůvků do majetku města z důvodu, že podle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou dopravní ostrůvky součástí komunikace č. II/303;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou, informováním zástupců investora.
I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci
stavby „Rekonstrukce komunikací Záměstí – Police
nad Metují se společností STRABAG a.s., v předloženém znění;
II. pověřuje starostku, Idu Jenkovou, podpisem
smlouvy

Ing. Pavel Pohner, tajemník
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika

Dle dostupných údajů mělo ke dni
uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k
20.8.2018 město Police nad Metují
4048 obyvatel.

Jubilea

V červnu 2018 slavili:
70 let
75 let

80 let
85 let
90 let

paní Teresa Seifertová
paní Květoslava Paskerová
pan Jaroslav Vrabec
pan Oskar Klanert
paní Alžběta Urbanová
paní Anna Krtičková
paní Marie Vlčková
pan Jan Smejkal
pan Ladislav Škop

V červenci 2018 slavili:
70 let
75 let

80 let
85 let
90 let
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pan Josef Tauchman
paní Renata Maixnerová
paní Danuše Břeská
paní Marie Pohlová
paní Božena Podlešáková
pan Tomáš Thér
pan Václav Knittel
paní Vlasta Kohlová
paní Marie Kultová
pan Miroslav Fulka
paní Marta Kollertová

Sňatky

Letos se nám urodilo – svatebních obřadů je hodně, berou se místní i „cizí“. Jsme rádi, když si pro
svůj svatební den vyberou snoubenci naše městečko a jeho krásné okolí.
7.7. sňatek v obřadní síni
1.6 obřad v Suchém Dole u Soudní brány
7.7. církevní sňatek v polickém kostele
1.6. svatba v obřadní síni
1.6. Michal Šedek a Petra Pospíšilová v obřad- 7.7. církevní obřad v kapli na Hvězdě
ní síni
7.7. Aleš Veselík a Lenka Tláskalová – u
2.6 Filip Stašák a Dita Pudilová v obřadní síni Majky na Slavném
7.7. obřad ve Žďáře nad Metují
9.6. Petr Šedivý a Eva Středová u Hřibů
9.6. Dominik Herclík a Michaela Joštová u 14.7. Martin Havlíček a Dominika Fousková u
suchodolské kapličky
kaštanu v Petrovicích
9.6. sňatek na Hvězdě
14.7. pod Ostašem u křížku
20.7. Roman Mihalov a Simona Maříková v
15.6. obřad před kaplí na Hvězdě
16.6. Zdeněk Karásek a Monika Lelková v ob- obřadní síni
21.7. Zdeněk Mašín a Klára Nováková u
řadní síni
22.6. Miroslav Kotrč a Eliška Baldrychová - kaštanu Velké Petrovice
21.7. obřad u kaple na Hvězdě
obřadní síň
22.6. Miloslav Matěka a Tereza Meisnerová na 21.7. Jiří Vaněk a Petra Romančáková na
Slavném u Majky
Hvězdě
23.6. Vojtěch Zbořil a Aneta Grätzová – kostel 28.7. Petr Franc a Petra Macková církevní
svatba na Hvězdě v kapli
Nanebevzetí Panny Marie v Polici
23.6. obřad u kaštanu
30.6. Jiří Miler a Ester Sichrovská v obřadní
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
síni
slavit své výročí, a nepřejí si být jmenováni
30.6. sňatek na Hvězdě
v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu ko6.7. Libor Průša a Veronika Navrátilová – v
mise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
kostele v Polici
předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a
tel. 491 509 990
krásné dny plné pohody v dalších letech
Polický měsíčník - září 2018

9.6. Petr Šedivý a Eva Středová

Vzpomínka a poděkování

21.7. Jiří Vaněk a Petra Romančáková
Dagmar Hambálková, matrikářka

Člověk je smrtelný, práce je živá…

Rozloučení s Jaroslavem Vaněčkem, starostou obce Česká Metuje

V úterý 19. června 2018 náhle zemřel ve
věku 65 let pan Jaroslav Vaněček, v letech
1998 – 2006 místostarosta České Metuje, od
podzimu 2006 pak po tři volební období její
starosta.
S čím konkrétně zůstane jeho jméno v
historii České Metuje spojeno? Je třeba zmínit nový územní plán obce, rekonstrukci celé
budovy čp. 51 (pošta) a úpravu prostor bývalé MŠ na byty; úpravu prostor bývalé ZŠ na
mateřskou školu, opravu opěrné zdi u zastávky
před OÚ a později celého břehu až k Pánikům,
opravu jezu na Skalce a výstavbu mostu tamtéž, instalaci informačních tabulí pro turisty,
modernizaci rozhlasu na bezdrátový systém,
zesílení stropu v hasičské zbrojnici a vybudování kanalizace na odvod dešťové vody z
objektu. Dále vypracování projektové dokumentace na kanalizaci a letošní podání žádosti
o dotaci; modernizaci třídění odpadů, úpravu
prostor bývalé hasičské zbrojnice ve Vlásence
pro sběr nebezpečných odpadů, úpravu parkovacích prostor před poštou a prodejnou potravin, nákup techniky pro údržbu obce a osobního automobilu Škoda Fabia Combi kvůli
zajištění dovozu obědů do školky i občanům.
Samozřejmě také zateplení budov kulturního
domu a MŠ a přívod tepla z bioplynové stanice
do KD a MŠ, rekonstrukci toalet a restaurační
Polický měsíčník - září 2018

kuchyně v KD a rekonstrukci prodejny potravin (nové výlohy, dveře a podlahy). Do provozu byl uveden záchranný informační systém, v
roce 2014 odhalena pamětní deska obětem první světové války. V roce 2008 energicky zmařil
záměr zrušit zdejší poštu – rozjel podpisovou
akci, neváhal svolat starosty, přizvat zástupce
tisku a televizí a zajet na Ministerstvo místního
rozvoje ČR, rozeslat petici. Stejně odhodlaně a
vytrvale jednal s Českými drahami a hejtmanem Královéhradeckého kraje ve věci zlepšení
dopravní obslužnosti obce v době, kdy se zdálo, že tu vlaky snad nebudou postupně zastavovat vůbec. Bezpočet kulturních akcí pro dospělé i děti nelze ani vyjmenovat…
Jarda byl statečný, rovný chlap a vlastenec. Uměl se poprat s potížemi, někdy – jak
to ve funkci bývá – i se zjevnou osobní záští
a lidskou hloupostí. Ačkoliv mu v posledních
letech vlivem zdravotních obtíží ubývaly síly,
neztrácel svůj specifický humor a snažil se volební období „dotáhnout“ do konce. Zemřel v
hotelu Bouda. I ten s ním zůstane spojen – tímto životním dílem a koníčkem se mu podařilo
jméno naší obce rozšířit mezi turisty v celé
republice. Je toho hodně, co po něm zůstává.
Čest jeho památce!
Josef Rotter - místostarosta České Metuje,
Marie Vintrová

Děkujeme všem za slova útěchy a účast
na posledním rozloučení s panem Jaroslavem
Vaněčkem.
Rodina Vaněčkova

9

K N I H OV N A
AUTORSKÉ ČTENÍ
„POVÍDKY Z DRUHÉ RUKY“

Autoři recyklovali známé i méně známé
příběhy a přetvářeli je k obrazu svému. V
„předvečer“ oficiálního křtu knihy pět z nich,
např. Olga Landová, nám své povídky přečte.
Ilustrace – koláže ze starých novin pro knihu „recyklovala“ výtvarnice Jitka Kopejtková.
Hudební doprovod Hrábek senior a
Hrábek junior.
Výtěžek z prodeje knihy bude věnován
organizaci Mezi námi (www.mezi-nami.cz),
která se zabývá mezigeneračním propojováním. Vyhledává a školí seniory, kteří pak jako
pohádkové babičky a pohádkoví dědečkové,
čtou dětem v mateřských školách. Zástupce
organizace přijede i do Police.
Sejdeme se pátek 21. září 2018 od
15,30 hodin v dětském oddělení knihovny.
Vstupné dobrovolné.

SPOLEČNÉ ČTENÍ
SE SENIOR KLUBEM OSTAŠ

Znovu se vydáme za dobrodružstvím, humorem, krásou a pohodou na stránky knih při
společném čtení se seniory ze Senior klubu
Ostaš. Opět se sejdeme v dětském oddělení
od 15 hodin a opět požádáme pana Františka
Pivoňku o předčítání. Doufám, že pro všechny
zúčastněné to jsou příjemně strávené chvíle.
Poprvé se setkáme 2. října 2018.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

PRÁZDNINOVÝ TÝDEN
V KNIHOVNĚ PRO DĚTI

V době uzávěrky tohoto čísla probíhá
v knihovně příměstský tábor pro děti. 23 dětí
se schází, aby se seznámily s knihou Pověsti
z Policka : o kraji mezi Ostašem, Hvězdou,
Borem a řekou Metují od Antonína Krtičky,
kterou k tisku připravil a vydal Mgr. Michal
Bureš. Ten ji také přišel osobně představit. A
jak vlastně knížka vzniká, si děti vyzkoušejí
během celého týdne. Začaly výrobou ručního
papíru a dál budou pronikat do vzniku psaného textu. Celý program připravila a v praxi
provádí knihovnice dětského oddělení Mgr.
Kateřina Boučková spolu s pomocnicí – studentkou Veronikou Obstovou.

Připomínka jednoho stoletého výročí

JAROMÍR JECH

Narozen 27. 8. 1918 ve Václavicích (okr.
Benešov), zemřel 19. 9. 1992 v Říčanech
(okr. Praha-východ). PhDr., CSc. Spisovatel,
etnograf, folklorista.
Spisovatel, odborný publicista, vědec
v oboru folkloristiky a etnografie, pedagog. Studoval 1937-39 a 1945-48 slavistiku
a germanistiku na Filozofické fakultě UK v
Praze a na univerzitě v Basileji (1946-47).
V letech 1942-53 byl středoškolským profesorem, od r. 1954 vědeckým pracovníkem
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Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v
Praze, 1965-72 jeho ředitelem. Badatelský
zájem soustředil na lidovou prozaickou tradici a pohádky. Připravoval přehledy a výbory pohádek, např. Pohádky bratří Grimů
(1961), Maďarské lidové pohádky (1966),
Zpívající lipka (1961, 1984) a sám také pohádky tvořil. Připravil rukopis “Krakonoš,
vyprávění o vládci krkonošských hor”,
kde na 105 rukopisných stranách a se
121 ukázkami z děl různých autorů ukázal
Rýbrcoula- Krakonoše. Zanechal bohatý
literární odkaz. Napsal kolem 300 článků,
studií, knih, zpráv a recenzí, z nich mnohé
vyšly v cizině. Z osobních styků s Josefem
Štefanem Kubínem vznikla kniha “J. Š.
Kubín Na dobrou paměť”. Nebyla to náhoda, že v Pasekách nad Jizerou získal chalupu po Věnceslavu Metelkovi, a že postava
tohoto písmáka a zakladatele krkonošského
houslařství ho inspirovala k napsání knihy
“Ze života zapadlého vlastence”.
Tolik uvádí Kartotéka výročí regionálních osobností Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové: https://
aleph.svkhk.cz/F/?func=direct&doc_
number=000052996&local_
base=hka10&format=999.
My si tohoto autora připomínáme hlavně proto, že je pokračovatelem díla J. Š.
Kubína. Po padesáti letech po Kubínovi
vyšla kniha Lidová vyprávění z Kladska,
kterou „z úst lidu zapsal Jaromír Jech“.
Také tato knížka obsahuje lidová vyprávění z Českého koutku v Kladsku a českého
Machova.
Ve fondu knihovny najdete i další knížky, např. výše zmiňovanou Věnceslav
Metelka, ze života zapadlého vlastence
(z rukopisné pozůstalosti vybral, uspořádal,
textologicky připravil a slovem doprovodil
J. Jech. Ilustroval Cyril Bouda) nebo Kde
na jabloních harmoniky rostou (dokumenty ze života písmácké a houslařské
rodiny). Rukopis Krakonoš se dočkal vydání v nakladatelství Plot až v roce 2008.
Titulní stránka uvádí: „Vyprávění o vládci
Krkonošských hor od nejstarších časů až
po dnešek shromáždil a slovem doprovodil
Jaromír Jech“. Dětem jsou určeny pohádky
Z Krakonošovy mošny, Žerty s hastrmany a čerty nebo Krkonošské pohádky.
Třeba si knížky Jaromíra Jecha najdou nové
čtenáře.

CHYSTÁME

V srpnu jsme si připomněli výročí polického rodáka Václava Luňáčka, který se narodil 31. 8. 1867 a zemřel před 70 lety 14. 10.
1948 v Polici nad Metují. Připomeneme si ho
malou výstavkou na chodbě před knihovnou
během října.
Vaše knihovnice

NABÍDKA KNIH:

yy Lederman, Noah: Zadrátovaný svět.
Autor se vrací zpět do historie své rodiny, aby vypátral a vylíčil minulost svých
židovských prarodičů pocházejících
z Polska.
yy Plachý, Jiří: Emil Boček - strach jsem si
nepřipouštěl.
yy Životní příběh a svědectví armádního
generála Emila Bočka, válečného hrdiny
a veterána bojů 2. světové války.
yy Jandečková, Václava: Falešné hranice.
yy Kniha odkrývá doposud téměř neznámou nezákonnou činnost Státní bezpečností na přelomu 40. a 50. let 20. století.
yy Viewegh, Michal: Muž a žena.
yy V novelách Family Frost a Čarodějka z
Křemelky se autor vrací k přirozenému,
jemně ironizovanému vypravěčství, pro
něž si ho čtenáři tak oblíbili.
yy Falcones, Ildefonso: Dědicové země.
yy Volné pokračování úspěšného historického románu Katedrála moře.
yy Bowman, Katy: Dynamické stárnutí.
yy Jednoduchá cvičení pro pohyblivost celého těla.
yy Červenková, Renata: Labyrint pohybu.
yy V rozhovorech s novinářkou Renátou
Červenkovou vysvětluje přední český
fyzioterapeut Pavel Kolář základní principy lidského pohybu a jeho vývoje a
také roli, jakou v něm sehrává náš mozek
a třeba i špatné geny, stres, přetěžování,
neuspokojivé vztahy, absence spirituality.
yy Rohrová, Angela: Lágr.
yy Autobiografický román. Píše se rok 1943
a Angela Rohrová je umístěna do sovětského nápravného tábora na Uralu, kde
začíná pracovat jako profesionální zdravotník.
yy Tymiński, Kazimierz: Prošel jsem
peklem Osvětimi.
yy Autobiografické vyprávění vězně, který
prošel od svého zatčení v říjnu 1941 až
do osvobození v dubnu 1945 několika
nacistickými koncentračními tábory.
yy Dvořáková, Petra: Dědina.
yy Za veselým hemžením venkovanů se
ukrývá pravdivý příběh o svázanosti člověka s místem, kde žije. O jeho touze,
voňavé jako čerstvě vyuzená klobása.
yy Palán, Aleš: Raději zešílet v divočině.
yy Osm rozhovorů se šumavskými poustevníky a samotáři žijícími dlouhodobě
mimo civilizaci.
Dáša Ducháčová

10

facebook.com/sdruzeniprorozvojmesta

Sdružení pro rozvoj města
Sdružení nezávislých kandidátů
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás oslovit jménem Sdružení pro
rozvoj města - sdružení nezávislých kandidátů,
které již tři volební období přispívá svou prací
na radnici, v radě, zastupitelstvu a komisích
k rozvoji města a spokojenosti občanů.

odbornost, životní a profesní zkušenosti, nápady,
vize a chuť do práce pro město. Nebojíme se pustit
na radnici nový vítr. Naším cílem je sestavit tým,
který bude zodpovědně řídit město a svědomitě
naplňovat volební program vycházející z potřeb
občanů Police nad Metují, Pěkova, Honů, Hlavňova
a Radešova.

Umíme naslouchat.
Z našeho sdružení a komunální politiky odchází
výrazná osobnost Police nad Metují, starostka
města, paní Ida Jenková. Je pro nás výzvou
i závazkem navázat na její úspěšné a dlouholeté
působení.

Umíme plánovat.
Věříme, že naši kandidáti mají co nabídnout.
Přicházíme s energií a elánem. Nabízíme svoji

Umíme rozhodovat.
Náš program filosofii nezměnil. Jsme v Polici
doma, žijeme tady, chceme ze sebe vydat to
nejlepší pro komunitu, občany, rodiny, děti, seniory.
Nechceme na nikoho zapomenout. Chceme
využít vše dobré, co bylo vykonáno, navázat
na zkušenosti a otevřít nové možnosti rozvoje.
Spokojenost občanů je pro nás důležitá. Myslíme
do budoucnosti.

Mgr. Olga Landová

Ing. Jiří Beran

Lubor Bořek

Ing. Jan Pohl

Ing. Jiří Vlček ml.

Mgr. Eva Kašparová

Ing. Matěj Brát

Vedoucí oddělení sociálně právní
ochrany dětí MěÚ Náchod

Místostarosta Deštné v Orl. h.,
Revírník (Lesy ČR)

Ředitel ZUŠ Police nad Metují

Konstruktér (Continental)

Vedoucí logistiky a IT (HAUK)

Ředitelka Centra sociálních služeb
Naděje Broumov

Podnikatel, Ochrana ovzduší,
Kominík (EMI-TEST)

Ing. Josef Havlíček

Ing. Pavel Žák, Ph.D.

Ing. Kateřina Šrámková

Ing. Radko Kříž, Ph.D.

Monika Hrnčířová

MUDr. Daniel Blažek

Helena Rubáčková

Ekonom, Konzultant pro podnikové
systémy (ASV Náchod)

Podnikatel, Konstrukce a vývoj
(FLAMET)

Vedoucí správního odboru
MěÚ Broumov

Pedagog, Vědec (Univerzita HK),
Soukromý ekologický zemědělec

Účetní (OSVČ)

Zubní lékař

Osteopatie, Rehabilitace (OSVČ)

Radek Matoušek

Marek Voborník

Renata Steinerová

Bohuslav Rieger

Jiří Hubka

Alžběta Černá

Bohumil Stiller

Projektant, Energetické posudky
(OSVČ)

Truhlář (OSVČ)

Podnikatelka (Koloniál u Renaty)

Kvalita (HAUK)

Velitel jednotky hasičů, Správce
DPS Police nad Metují

Učitelka tance
ZUŠ Police nad Metují

Důchodce

Srdečně vás zveme na předvolební setkání v Divadelním klubu v úterý 2. října 2018 v 19 hodin a těšíme
se na vaši účast u voleb.
Za celý tým Olga Landová a Jiří Beran
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Vážené dámy, vážení pánové,
předstupujeme před Vás po čtyřech letech s novou žádostí o vaši podporu. Naši kandiátku
tvoří jak členové ODS, tak především nezávislí kandidáti. Za uplynulé období se nám ve spolupráci
s ostatními stranami a hnutími v zastupitelstvu podařilo realizovat většinu toho, na co jsme se před
čtyřmi lety zaměřili, a co jsme Vám slíbili. Jsou však záležitosti, k jejichž realizaci nám chyběla buď
politická nebo finanční podpora. V nadcházejícím období chceme pokračovat v trendu, který lze
zastřešit úvodním heslem, tedy poctivou prací přinášet dobrá a rozumná řešení, pro dobré fungování
města vůči jeho obyvatelům, a pro dobrý život obyvatel v něm.
Na půdorysu jedné strany v polickém měsíčníku není dost dobře možné pojmout detailně všechny body programu, nicméně
i v heslovitém vyjádření se pokusíme přinést základní přehled o oblastech, ve kterých chceme (při vědomí, že cesta do pekla je
dlážděna dobrými úmysly) přinášet zlepšení.
Naším zájmem je nadále zajistit dostupnou a přátelskou veřejnou správu, kvalitní infrastrukturu, dobré veřejné služby a
nadále pestrý společenský život. A k tomu potřebujeme Váš hlas!

Dostupná a přátelská veřejná správa
•
•
•
•
•

chceme, aby byl úřad nadále místem, kam lidé nepřicházejí neradi, a místem, kde získají potřebné informace
u složitějších věcí zavedeme systém „jedněch dveří“, kdy bude obíhat papír, ne občan
propracujeme systém elektronické komunikace mezi úřadem a občany
zavedeme volnou wi-fi v prostorách úřadu, a dalších veřejných budov, včetně prostoru náměstí
zlepšíme systém informovanosti o připravovaných či zahajovaných investicích města

Kvalitní infrastruktura
•
•
•
•
•

budeme pokračovat v opravách místních komunikací a chodníků (především v ulicích Tomkova, U Damiánky, K Vodojemu, Na Bělidle,
K Sídlišti, K Drubežárně, ale i v místních částech Pěkov, Hlavňov, Radešov, průchod od obchvatu do náměstí)
zvýšíme počet parkovacích stání realizací parkoviště na ploše pod Havlatkou, rozšířením ulice nádražní, stavebními úpravami komunikací
v prostoru sídliště, či realizací systému jednosměrných ulic v některých částech města
zajistíme výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro novou výstavbu rodinných domů (nad Bělskou ulicí, nad Smetanovou ulicí)
zajistíme výstavbu cyklostezky Kozinek – Mýto, a dopravními opatřeními zvýšíme bezpečnost cyklistů na území města
připravíme podklady pro budoucí kompletní rekonstrukci prostoru Masarykova náměstí a přilehlých prostor vycházejících ze schválené
studie arch. Skalického (při zachování dopravní obslužnosti a maxima parkovacích míst)

Veřejné služby
•
•
•
•

budeme pokračovat v podpoře terénních sociálních služeb
připravíme podklady pro budoucí výstavbu přístavby domu s pečovatelskou službou
podpoříme aktivity, při kterých bude docházet propojení seniorů a mladších generací
budeme nadále usilovat o zajištění dostupné a kvalitní lékařské péče

Pestrý život ve městě
•
•
•
•

budeme nadále podporovat pestrou nabídku kulturních a společenských akcí ve městě, formou pořádání koncertů,
divadelních představení či provozování kina
prostřednictvím dotací budeme podporovat činnost spolků zajišťujících sportovní či společenské vyžití s důrazem na
zachování tradic, kvalitní reprezentace města nebo údržbu sportovišť a sportovních zařízení
budeme pokračovat v investicích do školských zařízení (především rekonstrukce topného systému základní školy,
rekonstrukce vybavení kuchyně základní školy, realizace řízeného větrání učeben základní školy)
realizace velkého kvalitního herního prvku z akátového dřeva v prostoru Pellyho parku

Děkujeme za Vaši podporu vyjádřenou hlasem pro naši kandidátní listinu!
S pokorou a v úctě,
Mgr. Jiří Škop, místostarosta města a lídr kandidátky ODS

12

Polický měsíčník - září 2018

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSSD pro nadcházející komunální volby sestavila kandidátku, která se uchází o Vaši přízeň. Na
kandidátce jsou zástupci ČSSD i mnoho nestraníků, kteří chtějí pracovat ve prospěch našeho města a spoluvytvářeli náš
program. Jsou zde lidé, kteří v minulém volebním období pracovali v komisích a výborech města, a to paní Věra Klusáčková
a paní Jaromíra Matějíčková v komisi pro obřady a slavnosti, pan Marek Plný v grantové komisi, pan Radek Starý v bytové
komisi a pan Jaroslav Seidlman v kontrolním výboru města. Na nové kandidátce jsou zástupci problematiky bezpečnosti,
chodu města, sportu i technických služeb a také místních podniků.
V minulém volebním období zástupci ČSSD pracovali pro chod města a podařilo se jim i se zástupci jiných stran a sdružení
vyřešit areál Milpa, což jsme měli jako jednu z priorit našeho programu. Z našeho návrhu byla přijata vyhláška o regulaci
provozování hazardních her a výherních automatů. Bohužel až jako druhý návrh, protože první návrh na úplné zrušení nebyl
ostatními zastupiteli schválen. Naši zastupitelé, které jste zvolili v minulých volbách, podporovali všechny rozumné návrhy,
které předložili i zástupci jiných stran. Nepodpořili ale návrhy, které se neztotožňují s naším programem nebo které vedly k
neúměrnému zadlužování města, které bude zátěží pro nové vedení města. Dále se zástupcům ČSSD v Královehradeckém
kraji podařilo získat finanční prostředky na spoustu smysluplných projektů v našem regionu jako např. mistrovství ČR v
závodě minikár pořádané AMK, vybavení pro děti ve fotbalovém oddíle TJ Spartak, rekonstrukce budovy sboru
dobrovolných hasičů atd.
Rádi bychom v práci pokračovali a získali od voličů další mandát pro práci v zastupitelstvu, případně radě města. Naše
priority jsou:







podpora rozšíření domu s pečovatelskou službou,
otevření diskuze o opětovném začlenění technických služeb pod město,
opravy místních komunikací a chodníků,
podpora rekonstrukce koupaliště,
zhotovení kompostárny vedle sběrného dvora,
podpora spolků pracujících s mládeží.

Velmi dobře si uvědomujeme stárnutí populace a potřebu sociálních služeb pro občany města. Pokud to rozpočet města
dovolí nebo se podaří sehnat finanční prostředky, chceme podpořit rozšířeni domu s pečovatelskou službou.
Jsme si vědomi, že řada voličů bude proti rekonstrukci koupaliště, považujeme ji však za nutnou z důvodu jeho technického
stavu. Místní koupaliště neslouží pouze občanům našeho města, ale i turistům a lidem z okolních měst a obcí, které vlastní
koupaliště nemají. Naši kandidáti rekonstrukci podporují.
Jasný názor máme též na případné architektonické změny Masarykova náměstí. Již nyní říkáme, že pokud nějaké sdružení
nebo někdo jiný podá návrh na úpravu náměstí, budeme podporovat zachování zeleně i parkování. Rozhodně nepodpoříme
variantu podobnou tomu, co mají v Hronově.
Veřejně také chceme poděkovat končící starostce, paní Idě Jenkové, za její několikaletou práci pro naše město. Vykonala pro
město mnoho prospěšného a za to jí patří upřímný dík.
Mnohdy naši zastupitelé hlasovali i proti několika návrhům předloženým radou města (Sdružení pro rozvoj města + ODS), a
právě od toho jsou volby a demokracie, kdy v zastupitelstvu zastupujeme občany, kteří mají jiné názory či politické
přesvědčení než ostatní uskupení. A také to tak budeme dělat i nadále. V případě podpory od Vás voličů nás všechny také
čeká problematika auditu, který si město zadalo a v němž se vynořilo několik problémů přímo na pracovišti městského úřadu,
kdy přímo zaměstnanci mají několik oprávněných připomínek k vedení města.
Nyní se rozhodujete, jaké bude vedení města v dalších čtyřech letech. Volební program máme pro Vás připraven a bude Vám
voličům roznesen několik dní před volbami. Pokud Vás osloví, přijďte podpořit naše kandidáty, mezi kterými je řada nových
i Vám dobře známých tváří, ve dnech 5. a 6. října 2018.
Touto cestou chceme již teď poděkovat všem občanům, kterým není naše město lhostejné, a půjdou volit.
Děkujeme. MO ČSSD Police nad Metují

Polický měsíčník - září 2018
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NEZÁVISLÍ
Základní body volebního programu:
- Aktivní boj proti vandalizmu
- Pokračování v opravách komunikací a chodníků
- Podpora podnikání
- Větší podpora integrovaných obcí
- Kamerový systém na ohrožená místa
- Podpora volnočasových aktivit
- Podpora internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky
- Podpora výuky práce s moderními technologiemi pro seniory
- Větší důraz při dohledu na kvalitu investičních akcí města
- Zlepšení zázemí pro seniory

Pro lidi.
Proč ? Protože lidi za to stojí.
Kandidátní listina pro komunální volby 2018 - NEZÁVISLÍ
Věk

Povolání

Bydliště

Pol.příslušnost

Pěkov

BEZPP

Police n. Metují

BEZPP

Pěkov

BEZPP

V. Ledhuje

BEZPP

1.

Konečný Ivan

54

obchodní referent

2.

Vacek Lukáš

41

soukromý podnikatel

3.

ing. Marel Norbert

53

surovinář

4.

Horák Tomáš

49

státní zaměstnanec

5.

Kozár Milan

51

soukromý podnikatel

Hony

BEZPP

6.

Pohl Zdeněk

51

soukromý podnikatel

Pěkov

BEZPP

7.

PharmDr. Denygrová Ingrid

41

lékárnice

Hony

BEZPP

8.

Černý Jiří

42

technolog

V. Ledhuje

BEZPP

9.

Važan Dušan

42

pracovník ČEZ

V. Ledhuje

BEZPP

10.

Rydlo Václav

42

vedoucí výroby

Pěkov

BEZPP

11.

Heinzel Jiří

28

elektrotechnik

Police n.Metují

BEZPP

12.

Vacek Vladimír

48

soukromý zemědělec

Pěkov

BEZPP

13.

Špulák Jan

67

zdravotník

Hlavňov

BEZPP

14.

Kaufman Zdeněk

41

profesionální hasič

Pěkov

BEZPP

15.

Obst Josef

72

důchodce

V. Ledhuje

BEZPP

16.

Jirman Petr

38

profesionální řidič

V. Ledhuje

BEZPP

17.

Poche Vilém

37

profesionální řidič

V. Ledhuje

BEZPP

18.

Urbanová Zuzana

55

obsluha robotů

V. Ledhuje

BEZPP

19.

Biško Miroslav

32

dělník

Pěkov

BEZPP

20.

Kotrnec Jan

34

lesník

Hlavňov

BEZPP

21.

Mach Roman

38

profesionální řidič

Hony

BEZPP

Vaše názory nebo dotazy posílejte na e-mailovou adresu : nezavisli-police@seznam.cz
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www.kdu.cz

CHCEME PRO VÁS ZAJISTIT
• pohodlné chodníky
• opravené místní komunikace
• bezpečnost a pořádek ve městě
• spolupráci s místními podnikateli
• dostatek bydlení
• dostupnou pečovatelskou službu
pro všechny, kteří ji potřebují

Dobrý den je,
když přijdete
k volbám
Městská organizace KDU-ČSL
Police nad Metují
www.kdu.cz
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K U LT U R A
PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
Soutěž a vyhraj s Polickým questem!

Do konce září je stále možné zapojit se do
soutěže o tři hodnotné balíčky zboží
z Informačního centra (balíčky v ceně 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 také
k dispozici na www.policko.cz

PETROVICKÉ ZATÁČKY - 10. ročník

Jubilejní ročník Petrovických zatáček je
úspěšně za námi. V sobotu 4. 8. 2018 nám
počasí přálo (možná až moc 😊😊😊😊), i organizačně vše proběhlo bez zásadních problémů. Na
letošním ročníku byla účast oproti loňsku o
něco slabší, což přičítáme na vrub zejména
horkému počasí a dřívějšímu termínu akce (s
ohledem na termín pouti). Nicméně odhadovaná účast veřejnosti byla cca 250-300 bruslařů, koloběžkářů, lyžařů či cyklistů.
Do závodu na koloběžkách se přihlásilo celkem 63 závodníků, z toho bylo 21 závodníků
domácích a 42 závodníků přespolních. Těší
nás rostoucí nadregionální zájem o tuto akci,
jelikož jsme přivítali závodníky např. z Pardubic, Ústí nad Orlicí, ale také z Brna, Berouna,
či Králík. Stejně jako v předešlém ročníku, i
letos jsme mohli sledovat profíky, např. z
Kostka Racing teamu, kteří sbírají úspěchy na
závodech pořádaných Českým svazem koloběhu. Nově zařazená kategorie masters se
utkala na 24 km dlouhé trati. Díky podpoře
firem MycoMedica, Viridium.cz, S-Sport,
Václav Kohl ml., KOSTKA jsme mohli i letos
obdarovat celkem 5 účastníků závodu v
kategorii do 18 let zbrusu novou koloběžkou
KOSTKA a vítěze jednotlivých kategorií dalšími hodnotnými cenami od firem ManMat, SSport, Sport Hotárek, Drogerie Vávrovi.
Děkujeme také Technickým službám Police
nad Metují, manželům Roischlovým, Autodopravě Resl, Městské policii, spolupořadatelům, rozhodčím a dobrovolníkům, kteří celou
akci pomáhají zajistit technicky.
Speciální poděkování patří společnosti VAK a
Hasičům Police nad Metují, kteří pomohli a
zajistili polní sprchu pro osvěžení nejen závodníkům.
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Fotky z akce jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu, autorem je Martin Schirlo:
https://www.zonerama.com/sportvpolici/Al
bum/4529257
Tak zase za rok…., děkujeme, že jste přišli a
doufáme, že jste si akci užili.
Kolektiv Pellyho domů

INFORMACE
K PŘEDPRODEJI VSTUPENEK
S blížícími se termíny zahájení předprodejů
vstupenek připomínáme základní informace:
1. Vstupenky na akce pořádané Pellyho domy
je možné zakoupit nebo rezervovat
v Informačním centru v Polici nad Metují a
v Městském informačním centru v Náchodě.
Dále jsou vstupenky v prodeji v místě konání
akce, hodinu před jejím začátkem.
2. Zakoupené vstupenky není možné vyměnit nebo vrátit. Při zakoupení zkontrolujte
správnost údajů na vstupence, na pozdější
reklamace nebude brán zřetel.
3. Případný nárok na zvýhodněné vstupné
(držitelé PellyKaret u vybraných akcí) je třeba
hlásit předem, na pozdější reklamace nebude
brán zřetel.
4. Rezervace vstupenek je možná osobně,
telefonicky nebo e-mailem. Platnost rezervace je 5 dní. Během této doby je nutné
uhradit vstupné v hotovosti na jednom z výše
uvedených míst. Po předchozí dohodě
s prodávajícím je možné uhradit vstupné
převodem na účet, pod stanoveným variabilním symbolem.
Po uplynutí lhůty 5 dnů bude rezervace
zrušena a vstupenky budou nabídnuty znovu do prodeje.
5.
Rezervované
vstupenky
určené
k vyzvednutí na pokladně je nutno vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem
akce. Pokud se tak nestane, vstupenky budou uvolněny zpět do prodeje.
6. Jakýkoli neoprávněný zásah na vstupence,
především odstranění kontrolního kuponu
nebo zamezení čitelnosti údajů na vstupence,
činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli
nebude umožněn vstup na akci.
7. Za ztracené vstupenky není poskytována
náhrada.
8. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení nebo ve výjimečných případech při změně termínu konání akce. Pellyho
domy si vyhrazují právo na změnu termínu
představení. Pokud dojde ke změně termínu,
je to veřejnosti adekvátní formou oznámeno
a vstupenky zůstávají v platnosti.

TERMÍNY PŘEDPRODEJŮ
71. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

(říjen – listopad v Kolárově divadle)
Prodej vstupenek na všechna představení od
PONDĚLÍ 10. 9. 2018.
Polický měsíčník - září 2018

SPÍCÍ KRASAVICE

(26. 9. a 27. 9. v Kolárově divadle)
Prodej vstupenek od PONDĚLÍ 3. 9. 2018.

KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
(20. 12. v Kolárově divadle)
Prodej vstupenek od ÚTERÝ 2. 10. 2018.

PELLYHO DOMY

KOLÁROVO DIVADLO
SPÍCÍ KRASAVICE

Středa 26. 9. 2018 od 18:00 hod
Čtvrtek 27. 9. 2018 od 18:00 hod
Reprízy taneční pohádky žáků tanečního
oboru Alžběty Černé ZUŠ.
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč
Prodej vstupenek od 3. 9. 2018.

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

5. 9. / 12. 9. / 19. 9. 2018 / Sál Pellyho domů
od 14:30 hod
Další přednášky se uskuteční během října.
Program a termíny na www.policko.cz
Řádné přihlášení před první přednáškou,
školné 200 Kč. Vstupné na jednotlivé přednášky 60 Kč.

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
Sobota 8. 9. 2018 od 18:00 hod
Sobota 15. 9. 2018 od 18:00 hod
Sobota 22. 9. 2048 od 18:00 hod
Sobota 29. 9. 2018 od 10:00 hod
Vstupné: 40 Kč / lekce

PODZIMNÍ VÝSTAVA

13. - 14. 9. 2018 / Sál Pellyho domů
denně 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

KINO
COCO

Čtvrtek 20. 9. 2018 od 17:30 hod
Animovaný hudební film nejen pro děti.
Hlavním hrdinou je hudebně nadaný mexický
kluk jménem Miguel, který by se chtěl stát
slavným hudebníkem, ale jeho rodina, muzice už dlouhé generace nepřející, s ním má
jiné plány a hraní mu přísně zakazuje. Miguel
pak odcizí kytaru z hrobky svého hudebního
idolu, aby s ní mohl zahrát na přehlídce
talentů, avšak protože se zrovna ten den slaví
Día de los Muertos – tradiční oslava na počest mrtvým.
Tak je Miguel za krádež proklet a dostane se
do paralelního světa zesnulých. Tam musí do
svítání získat požehnání od někoho ze svých
předků, aby se mohl vrátit mezi živé.

Animovaný / Hudební / Fantasy / Mysteriózní
/ Dobrodružný / Komedie / Rodinný. USA,
2017, 105 min.
Vstupné: 70 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty
Polický měsíčník - září 2018

OSTATNÍ
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 Infocentru.
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.
Přihlášky a platba předem v Infocentru.
Účastnický poplatek: 100 Kč / 50 Kč děti

71. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Prodej vstupenek na 71. Polické divadelní hry od 10. září 2018 v informačních
centrech v Polici nad Metují a
v Náchodě.
Pátek 19. 10. 2018 od 19:00 hod

HRÁČI

Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Komedie o hře, o vášni ke hře, o podvodu a
umění podvodu. Autor Nikolaj Vasiljevič
Gogol. Vstupné: 100 / 80 Kč
Sobota 3. 11. 2018 od 19:00 hod

KUŘAČKY A SPASITELKY

Divadlo EXIL Pardubice
Hořká komedie, ve které čtveřice sourozenců
hledá po smrti otce své místo v životě. Každý
sám a přitom stále spolu.
V rodném domě spolu žijí tři neprovdané
sestry s bratrem. Vzpomínají na nedávno
zemřelého otce, který miloval všechno ruské
a vytvořil kolem toho kult. Nejstarší Olga je
pořádkumilovná učitelka, prostřední Máša se
proti všemu bouří a nejmladší Iri se chce stát
houslistkou. Jednoho dne se ale jejich bratr
Andrej ožení…
Hra je současnou paralelou Čechovových Tří
sester a zároveň volnou variací na jejich
téma. Olga, Máša, Iri a Andrej ale nejsou jen
nositeli jmen svých ruských předobrazů. Jsou
lidmi třetího tisíciletí a do značné míry typickými představiteli své generace. Žijí život na
sociálních sítích, prožívají virtuální vztahy,

řeší otázky feminismu, rodinného života i
výchovy dětí. Jakoby se zdálo, že všechno
vede k totálnímu rozkladu, a čekání na spasitele je čím dál tím delší a delší…
Kuřačky a spasitelky získaly na 21. krajské
postupové přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla Červený Kostelec
2018: Cenu za inscenaci, několik cen pro
herce a Lektorský sbor nominoval tuto inscenaci na celostátní přehlídku amatérského
činoherního a hudebního divadla Divadelní
Piknik Volyně.
Vstupné: 100 / 80 Kč
Sobota 10. 11. 2018 od 19:00 hod

PRODANÁ NEVĚSTA

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek
Úpice
Komická zpěvohra na slova Karla Sabiny
získala četná ocenění na divadelních přehlídkách.
Když se rozhrne historická, 170 let stará
úpická opona, co dosud zdobila jen muzeum
(asi není lepší příležitost ji provětrat, než při
uvádění kusu starého 150 let), objeví se
pouťový kolotoč a na něm 42 herců, zpěváků,
komediantů
a
muzikantů.
Vstupné: 100 / 80 Kč
Středa 14. 11. 2018 od 17:00 hod

ČERT A KÁČA

Divadelní agentura Praha
Veselá pohádka na motivy Boženy Němcové,
pro děti od čtyř do deseti let.
Výpravné představení, hrané v dobových
kostýmech. Písničky zde nejsou jen doplňkem, ale posouvají děj kupředu a dialogy tak
plynule přecházejí z mluveného textu do
zpěvu a naopak. Pohádka je plná překvapení
a nečekaných situací. Pohádka je určena pro
děti od čtyř do deseti let a pro rodiče s dětmi. Vstupné: 60 Kč
Pátek 16. 11. 2018 od 19:00 hod

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí
Komedie z lékařského prostředí, kde se hlavní hrdina připravuje na velmi důležitou přednášku, která mu může odstartovat hvězdnou
lékařskou kariéru. Nicméně pár minut před
vystoupením, dostane nečekanou návštěvu.
Bývalá milenka, zdravotní sestra, se po 18
letech vrací do nemocnice, aby mu oznámila,
že spolu mají dospělou dceru. Šokovaný
lékař, kterému za dveřmi stojí manželka,
musí za pomocí lží, blamáží a úplatných
kolegů, z této situace nějak vybruslit. Bohužel
se mu situace, i přes veškerou snahu, vymyká
z rukou...
Vstupné: 100 / 80 Kč
Neděle 9. 12. 2018 od 19:00 hod

4 SESTRY

Studio Dva Praha
Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři a
překvapení v kompostu….
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Táta měl hodně rád ženy, takže má každá z
jeho dcer jinou mámu. Ale i povahu, rozmary, potíže a touhy. 4 sestry jsou punkovou
crazy komedií o tom, že i když si pořádně
lezete na nervy, je zábavnější prožít život s
rodinou než bez ní.
Hrají: Berenika Kohoutová, Jana Stryková,
Ivana Chýlková, Anna Šišková, Roman Štabrňák
Autor a režie: Patrik Hartl
Délka představení: 2 hod. 30 min. včetně
přestávky.
Vstupné: 420 / 390 Kč

Polické divadelní hry jsou realizovány za
finanční podpory Královéhradeckého kraje.

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.

Hrníček je možné za příplatek zabalit do
papírové krabičky.
Prodejní cena hrnku je 99 Kč.

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY V PRODEJI
Kniha Lager Broumov

Kniha Petra Bergmanna „Lager Broumov/
Braunau, 1915 – 1918“. Publikace byla vydána k výročí 100 let od konce 1. světové války
a je věnována památce zajatců zadržovaných
v zajateckém táboře rakousko-uherské armády mezi Broumovem a Martínkovicemi.
Kniha obsahuje sbírku fotografií, pořízených
táborovým lékařem doktorem Langerem,
které jsou doplněny textem.
Cena knihy je 460 Kč.

Porcelánový hrnek z Police

Mezi upomínkové předměty z našeho města
přibyl porcelánový hrnek s motivem radnice.
Stávající nabídka hrníčků tak je rozšířena o
elegantnější variantu se zlatým potiskem.

Provozní doba Informačního centra
v ZÁŘÍ:
Pondělí – pátek
Sobota, státní svátek
Polední přestávka:

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
11:30 – 12:00

Tel. 491 421 501
infocentrum@policko.cz

Martina Nováková (1986)

Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze v roce
2017 v Ateliéru malířství I u Roberta Šalandy. Dále také studovala Restaurování výtvarných uměleckých děl na AVU v Praze, nebo
také studovala Obecnou teorii a dějiny umění a kultury na Karlově
univerzitě.
Martina Nováková, pochází z Police nad Metují, snad se dá říci z
„malířské rodiny“. Maminka Dagmar Nováková kreslí a ilustruje. Jejím
posledním zaměstnáním bylo návrhářka smyčkového zboží v textilce
Veba. Dagmar Nováková vytvořila ilustrace například ke knize „Police
nad Metují a její okolí v lidových vyprávěních“, kterou vydalo nakladatelství Bor v Liberci. Otec, Jaroslav Novák maluje. Jeho práce zaujme
na první pohled především technikou. Maluje totiž na sklo. Dlouhá léta
doma vytváří herbář, který sám ilustruje. Manželé se každoročně prezentují ve výstavní síni Galerie výtvarného umění Náchod, na výstavě
s názvem „Náchodský podzim“, která prezentuje výtvarníky regionu.
Za zmínku stojí jejich společné výstavy – V Muzeu Broumovska v roce
2008 a na Letní terase, kterou pořádal spolek Apeiron v roce 2011. Před
časem se rodina odstěhovala do Vysoké Srbské.
Martina Nováková absolvovala akademii se svou prací s názvem
Velké nebe. Malířka nevolí vědomě téma, snaží se o spontánnost.
Především maluje, nevyhýbá se velkým formátům. Experimentování s
kombinacemi modré a červené, které tvoří základní rozpor, kontrast či
komunikaci uvnitř obrazu jsou ji nadmíru blízké. „Dostala jsem se až k
monochromním plátnům, která jsem vytvářela bez záměru prezentace
a používala jako stavební prvky pro barevné sestavy,“ popisuje záměr
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71.
POLICKÉ
DIVADELNÍ HRY

Design: www.biograph.cz

Pár vět k obálce…

Kolárovo divadlo Police nad Metují
ØÍJEN–PROSINEC 2018
01/
Pátek 19. 10. od 19:00
HRÁÈI
DS Kolár Police nad Metují

02/
Sobota 3. 11. od 19:00
KUØAÈKY A SPASITELKY
Divadlo EXIL Pardubice

03/
Sobota 10. 11. od 19:00
PRODANÁ NEVÌSTA
Spolek divadelních ochotníkù
Alois Jirásek Úpice

04/
Støeda 14. 11. od 17:00
ÈERT A KÁÈA

05/
Pátek 16. 11. od 19:00
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
DS J. K. Tyl Meziměstí

06/
Neděle 9. 12. od 19:00
4 SESTRY
Studio Dva Praha

Divadelní agentura Praha

Prodej vstupenek od 10. 9. 2018 v informačních centrech v Polici nad Metují (tel. 491 421 501) a v Náchodě (tel. 491 426 060).
Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace na tel.: 491 421 501 a www.policko.cz

71. Polické divadelní hry
se konají s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.

www.kolarovodivadlo.cz

své diplomové práce Martina. Postupně v jejich pracích přibývají další
barvy. Proč tomu tak je, objasňuje sama: „Jelikož moje tvorba staví na
možnostech klasického média, jakým je malba a protože mě momentálně zajímají právě její možnosti bez interdisciplinárního propojování,
respektive hledání jakési vnitřní svobody, která je v tomto procesu obsažená.“ Většinu svého času Martina tráví v Praze.
Mgr. Martina Váňová
Polický měsíčník - září 2018

VÝSTAVY:
ZDENĚK SMAŽENKA:
TEO

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Muzeum papírových modelů

Denně podle otevírací doby Muzea
Už jen do neděle 9. 9.
Nenechte si ujít poslední možnost vidět
svět „efjedničkového mága“ Zdeňka
Smaženky.
Kromě
legendárních
monopostů, ve kterých sedávali takoví
závodníci, jako Emerson Fittipaldi, Niki
Lauda či Ayrton Senna, můžete vidět
stejně krásné modely nákladních
vozidel, včetně nezapomenutelných
vozů, kterými jsou Praga V3S nebo
Škoda Sentinel.

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 34 1, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910
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VOLNÝ VSTUP DO
MUZEA
Pondělí 3. 9.

Cena za jednorázový vstup je 30,- kč.
Jedno pololetí: 400,- kč
Celý rok: 800,- kč
od 09:00 do 17:00 hodin
Po skončení letních prázdnin opět Pro druhé dítě z rodiny je cena za
Muzeum otevírá svoje dveře během kroužek zvýhodněna! (Pololetí 250,- kč;
celý rok 450,- kč)
prvního pondělí v měsíci zdarma!

MUZEUM DĚTEM
Pátek, sobota a neděle
28. - 30. 9.
9:00 – 17:00 hodin

Prodloužený víkend si můžete v Muzeu
užít v naší interaktivní dílničce! Od
pátku do neděle bude pro veřejnost
připravena přímo v expozici!
Využijte možnosti prohlédnout si Kromě papírového tvoření budou pro
končící výstavu Zdeňka Smaženky, nejmenší připraveny pastelky, fixy a
nebo jen tak zavzpomínat na svoje papíry pro malování a kreslení.
mládí spojené s časopisem ABC.

Ač se může zdát, že výstava Zdeňka
Smaženky je téměř celá o automobilech
či závodních monopostech, není tomu
tak. Průřez jeho tvorbou totiž doplňují
modely architektury, vedené stejnou
láskou a precizností, jako ty ostatní.
„Když začnu mít formulí plný zuby,“
říká modelář TEO, „tak si rád odskočím
k domečkům.“ A jeho „odskočení
skutečně stojí za zhlédnutí (včetně tak
nám blízkého modelu, jakým je Staré
bělidlo, jehož fotografii nám TEO
zapůjčil).

STŘEDY V MUZEU
Od středy 12. září
15:00 – 17:00 hodin

Po skončení prázdnin opět začíná
modelářský kroužek. Nabízíme zázemí
unikátní Muzea, práci pod dohledem
zkušeného modeláře a samozřejmě jeho
pomoc, při zapeklitých modelářských
problémech. Vedoucím modelářského
kroužku bude i v tomto školním roce
Luboš Matěna, vicemistr republiky
v juniorské
kategorii
papírového
modelářství pro rok 2018!
Scházíme se každou středu od 15:00 do
17:00 hodin.
Modely vzniklé v našem kroužku potom
odvážíme na modelářské soutěže a rádi

se vracíme s medailemi a diplomy. 
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Ozvláštněte si návštěvu Muzea tím, že si
domů odnesete vlastnoručně slepený a
„vymodelovaný“ papírový model.
Každý poslední víkend v měsíci máte
v Muzeu možnost ozkoušet si práci
modeláře. A pokud se dětem zalíbí, je
tady pro ně modelářský kroužek. Třeba
se tam nakonec potkáme… 

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 9. září.
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IVAN ZADRAŽIL:
SVĚT PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Muzeum papírových modelů
Vernisáž v sobotu 15. 9.
od 17:00 hodin

Přijďte se v sobotu 15. září podívat na
to to vypadá, když to autorovi modelů
„trochu začalo jít“ a jaké krásy je možné
docílit
„pouhým“
modelováním
z papíru.
Ale modely architektury to zdaleka
nekončí. Ivan Zadražil nabízí i pohled
na svět techniky. V expozici výstavy
najdete modely vlaků, automobilů nebo
třeba vodních člunů.

např. suchou jehlu, rytinu, lept a
aquatinta. Představil se v zahraničí na
ve více než 40ti samostatných
výstavách, v Evropě především v
Německu, Belgii a Nizozemsku (Berlín,
Antverpy…). Kromě toho se podílel i na
četných kolektivních výstavách doma i
v zahraničí.

A k tomu všemu navíc nabízíme
možnost setkat se s modelářem. A
pokud si budete chtít doma slepit
model z jeho dílny, kamenný obchod
jich přímo v Muzeu nabízí skutečně
dostatek. Od těch nejsložitějších, po ty
jednoduché. A Ivan Zadražil umí i ty
opravdu jednoduché vystřihovánky
„vystřihnout“ tak, že jsou skutečně O Karlu Demelovi můžeme bez
nadsázky tvrdit, že je to grafik, kterého
Ivan Zadražil patří k nejznámějším krásné.
zná celý svět! K tomu stačí jen „pouhý“
autorům papírových modelů v Čechách.
výčet jeho zahraničních samostatných
A nutno dodat, že i k nejplodnějším.
výstav: Istanbul, Jakarka, Káhira, TchaiProfesí stavař, majitel a šéf projekční
wan, Buenos Aires, Singapur, Hanoi
kanceláře,
neúnavný
propagátor
nebo třeba samostatná výstava
papírového modelářství. Nepřekvapí
v Národní galerii Zimbabwe v Harare
tedy, že centrum jeho autorské tvorby,
Zelený domeček
(2007)
které představí v Muzeu, je v modelech
Vernisáž ve čtvrtek
architektury. A bude se na co dívat. Bez
6. 9. od 18.00 hodin
nadsázky můžeme tvrdit, že tolik
Denně kromě pondělí
modelů hradů a zámků v Čechách
10.00 – 12.00 hodin
vytvořil jen málokdo. Pokud vůbec
13.00 – 17.00 hodin
někdo. Ke svým začátkům sám, a velice
skromně, říká: „Já jsem stavební
Výstava grafik inspirovaných tvorbou
projektant, dělám projekty staveb, ale
francouzského šansoniéra a písničkáře
vyrábění modelů staveb je taky jakoby
Georgese Brassense. Jejich autor Karel
takové jednoduché projektování fasád
Demel
patří
k nejuznávanějším
staveb… to když mluvím o grafice
grafikům současnosti nejen v České
modelu. Měl jsem k tomu oboru blízko
republice, ale v celé Evropě. A přitom
a začalo mi to trochu jít.“
jeho výtvarná studia začala nepřijetím
na AVU a UMPRUM! A tak vystudoval na
konzervatoři hru na pozoun (od roku
2001 je členem souboru Grafičanka,
kde hraje na trombon). Nakonec se
dostal i na vysněnou Akademii, kdy byl
v roce 1968 jako mimořádný student
přijat do ateliéru profesora Zdeňka
Karel Demel: Tandem
Sklenáře.
V celém jeho díle je jasně vidět a „cítit“ V roce 2003 byl Karlu Demelovi udělen
inspirace poezií a hudbou. A stejně tak francouzský řád - rytíř Řádu umění a
může divák vycítit i lásku k Francii. literatury (společně např. s dalším
Zámek Augustusburg Autor používá kombinaci technologií, grafikem Adolfem Bornem).

KAREL DEMEL:
FRANCOUZSKÝ
ŠANSON V GRAFICE
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Výstavu v rámci Nové terasy pořádá
spolek Apeiron s podporou Města
Police nad Metují a ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů.
Otevřeno denně kromě pondělí od
10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do
17:00 hodin.
Výstava potrvá do 30. září.

Pro letošní rok jsme připravili
přednášku znalce historie papírového
modelářství, Josefa Kropáčka, který je
jedním z duchovních otců Muzea. A
k tomu ještě představení a ukázku
práce plastikového modeláře Michala
Dostála, muže ověnčeného mnoha
cenami, jak v „papíru tak v plastech“.
Můžete se těšit na setkání s modeláři,
prohlédnout si modely, které mnohdy
ještě nikdy nebyly představeny
veřejnosti a připravena bude i ukázka
RC modelů a modelů vlakových kolejišť,
Sál Pellyho domů
které se budou prohánět po Pellyho
domech.
Sobota 13. 10.
Pravidla soutěže, vypsané kategorie,
10:00 – 15:00 hodin
přihlášky a vše další o Model cupu
I v letošním roce se v Polici uskuteční v Polici se dozvíte na webových
modelářská soutěž Model cup. Soutěžit stránkách www.MPMPM.cz a v příštím
budou jak papírový, tak plastikový čísle Polického měsíčníku.
modeláři se svými modely. Součástí
bude i prodej modelářských potřeb.
V krátkosti informujeme:

PŘIPRAVUJEME:
Model cup 2018

Na začátku prázdnin se Muzeum
prezentovalo v deníku 5+2, Mladé
frontě DNES a Náchodském deníku.
V Náchodském deníku potom během
července a srpna vyšly pozvánky na obě
prázdninové
výstavy
v Zeleném
domečku – Václava Šafáře i Matěje
Lipavského
Ač prázdninové počasí nepřálo
návštěvě Muzea a spíše lákalo k
„povalování“ se na koupališti nebo
kdekoliv u vody, byla návštěvnost
Muzea v průměru vícce jak 50 lidí
denně. V první půlce června – kdy od
rána pršelo – jsme zaznamenali
dokonce návštěvnický rekord: během
jednoho dne navštívilo Muzeum 308
lidí!

Celý srpen probíhala v Broumovské
výstavní síni LokArt výstava Muzea
papírových modelů. Navíc jsme
ozdobili výlohu vedle vstupu do
broumovského Infocentra modely
balónů a letadel společně s roll-upem,
lákajícím nejen na výstavu, ale i na
prohlídku Muzea v Polici.
Kromě samotných exponátů z Muzea
jsme pamatovali i na Polici nad Metují a A přivítali jsme i pravděpodobně
představili ji na několika panelech.
nejvzdálenější návštěvníky – rodinu
z ostrova Tchaj-wan. Tedy – o Muzeu už
vědí i v Asii!
Podpořili jsme závody minikár, které
první zářijový víkend pořádalo v Polici
místní AMK. A že si všichni závody a
naši dílničku skvěle užili!
Druhý zářijový víkend plánujeme účast
na mezinárodní modelářské soutěži
v polské Oleśnici. Jedná se o jednu
z tradičních, a nejlépe obsazovanou
I v letošním roce Muzeum vypisuje
modelářskou soutěž v Polsku. Tak nám
speciální kategorie: rodinnou kategorii
držte palce! 
Expozice
výstavy
v
Broumově
nebo třeba soutěž o cenu Muzea.

Lék na osamělost

Možná jste v tisku či jiných médiích
zaznamenali poměrně absurdní informaci. Dle průzkumu se více než 9 milionů lidí
v Británii často nebo stále cítí osaměle.
Představitelé britské vlády se proto rozhodli zřídit ministerstvo, které by řešilo
záležitosti osamělých lidí. V čele ministerstva bude stát současná ministryně sportu
Tracey Croach. Té dala zelenou přímo premiérka Velké Británie Theresa May.
„Pro příliš mnoho lidí je osamělost smutnou realitou moderního života,“ uvedla premiérka May. „Chci, aby zde probíhaly nápravné
akce, které by snížily míru prožívané osamělosti starších lidí, kteří si nemají o svých
potížích s kým popovídat a s kým sdílet své
zkušenosti.“
Všichni si teď nejspíš řekneme: „Super,
Polický měsíčník - září 2018

tak špatně na tom ještě nejsme…“ Ale je tomu
opravdu tak? I v Čechách existují organizace,
které toho o samotě hodně vědí a snaží se pomáhat, seč jim síly stačí.
Ráda bych vás pozvala na besedu spojenou s autorským čtením. Kniha Povídky z druhé ruky vyjde začátkem listopadu a má motto
„recyklace“. Autoři recyklovali známé i méně
známé příběhy a přetvářeli je k obrazu svému.
Ilustrace – koláže ze starých novin pro knihu
„recyklovala“ výtvarnice Jitka Kopejtková.
Výtěžek z prodeje knihy bude věnován organizaci Mezi námi, která se zabývá mezigeneračním propojováním. Vyhledává a školí seniory,
kteří pak jako pohádkové babičky a pohádkoví
dědečkové, čtou dětem v mateřských školách.
Užitek z toho mají obě strany. Děti se na lehátkách po obědě těší na pohádkovou babičku, a

ta se zase raduje, když na ni v Penny Marketu
pokřikují malí caparti. Do knihovny v Polici
nad Metují přijede pět autorů, kteří na knize pracovali v kurzu tvůrčího psaní Reného
Nekudy. Každý přečte svoji povídku, do které
vložil kus sebe. Akce se zúčastní zástupce organizace Mezi námi, který představí projekt a
jeho poslání. Možná přiveze i nějakou pohádkovou babičku nebo dědečka, aby se podělili
o své zkušenosti s projektem. Hudební doprovod bude také v duchu mezigenaračního propojování. Zahrají nám Hrábek senior a Hrábek
junior. Termín 21.9.2018 v 15.30.
Přijďte se pobavit, zamyslet a dozvědět
se něco nového. Třeba společně pomůžeme
tomu, aby se v Polici žádný senior necítil
osamělý.

Mgr. Olga Landová
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Muzeum Náchodska informuje
Muzeum města Police nad Metují

Muzeum města Police nad Metují lze navštívit do 30. září denně mimo pondělí, vždy
9.00-12.00 a 13.00-16.30 hod. Počínaje říjnem začíná omezený provoz, kdy bude otevřenou pouze každou první sobotu v měsíci
a o státním svátku 28. října. Muzeum se nachází v prvním patře benediktinského kláštera
v prostorách bývalého opatova bytu. Součástí
prohlídky je ukázka měšťanského bytu, soukromá opatova secesní kaple, expozice řemesel a spolků v Polici nad Metují, expozice
Muzea zimních sportů Emericha Ratha a krátkodobé výstavy v Laudonově sále. Za příplatek lze požádat také o komentované prohlídky
muzea a kláštera.

Komentované prohlídky kláštera
v Polici nad Metují

Muzeum Náchodska nabízí návštěvníkům
komentované prohlídky benediktinského kláštera v Polici nad Metují. Stavebně historická
prohlídka s odborným výkladem kunsthistorika zahrnuje nádvoří a chodby kláštera, výklad
o raně gotickém portálu kostelu Nanebevzetí
Panny Marie, prohlídku prostor prelatury, v
níž se nachází muzeum s ukázkou bytu z 19.
století a soukromou opatovou secesní kaplí.
O prohlídku lze požádat při návštěvě Muzea
města Police nad Metují. Otevírací doba: červen až září: denně mimo pondělí 9,00-12,00 a
13,00-16,30 hod. V říjnu pouze první sobota
v měsíci a státní svátek 28. října 9,00-12,00 a
13,00-16,30 hod.

Muzeum Zimních sportů
Emericha Ratha

Expozici Muzea Zimních sportů Emericha
Ratha lze navštívit v rámci prohlídky Muzea
města Police nad Metují v prvním patře benediktinského kláštera. Otevírací doba: červen až září: denně mimo pondělí 9,00-12,00
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a 13,00-16,30 hod. Mimo sezonu pak
každou první sobotu v měsíci. Mimo sezonu si organizované skupiny mohou návštěvu objednat po předchozí domluvě.
Jádro expozice tvoří soukromá sbírka
zesnulého pedagoga, řezbáře a sběratele
Mgr. Jindřicha Vaňka z Hronova (*1937
+2011). Původní Vaňkova sbírka je doplněna o textové a obrazové panely, které
přibližují historii lyžování a skoků na lyžích v Machově, Hronově a Polici nad
Metují. Připomenuty jsou i významné
osobnosti z tohoto regionu, například
Emerich Rath (*1883 +1962), všestranný sportovec, účastník dvou olympiád,
vegetarián, antifašista a tremp, či polický rodák Jiří Beran (*1952), československý reprezentant v běhu na lyžích,
účastník dvou zimních olympijských
her a pětinásobný vítěz běhu „Jizerská
padesátka“.

Stará barokní roubená škola
Dřevěnka

Stará barokní roubená patrová škola
z roku 1785 je otevřena do 30. září denně
mimo pondělí, vždy 9.00-12.00 a 13.0016.30 hod. Ve škole jsou umístěny ukázky
školních tříd a v patře ukázka bytu z počátku
dvacátého století. Do konce září lze v přízemí staré školy také zhlédnout výstavu W. W.
Tomek – z mého života.

Výstava Osmičková výročí Police
nad Metují

Muzeum Náchodska zve návštěvníky
do Muzea města Police nad Metují v benediktinském klášteře na výstavu nazvanou
Osmičková výročí Police nad Metují. Výstava
návštěvníkům přibližuje významné události, které zasáhly do dějin Police nad Metují,
jejichž kulatá i méně kulatá výročí se letos
připomínáme. Připomenuto je čtyřsetleté
výročí uzavření evangelického kostela v Broumově v roce 1618, které
bylo jedou z jisker, jež pomohly zažehnout třicetiletou válku. Zmíněno
je i výročí konce třicetileté války
(1648), třísetleté výročí polické radnice (1718), stejně tak jako výročí
úmrtí největšího benediktinského
stavitele opata Otmara Zinkeho
(1728). Opomenuta není ztráta
Kladska Slezska (1748) a obrana
Policka generálem Laudonem v
roce 1758. Výstava přibližuje též
výročí narození Václava Vladivoje
Tomka (1818), či založení tělocvičné a hasičské jednoty Sokol v Polici
nad Metují (1868). Nechybí samozřejmě ani stoleté výročí konce první světové války, zániku RakouskaUherska a vzniku Československé
republiky (1918). Připomenuty jsou
také události let 1938, 1948 a 1968.
Výstava je otevřena od 4. srpna do
30. září 2018, denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.00-16.30 hod.

Výstava bude zpřístupněna také u příležitosti
státního 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, nazvanou „W. Tomek - z
mého života. Výstava k výročí 200 let od narození významného historika, spisovatele a
politika.“ Jak již název napovídá, výstava připomíná dvousetleté výročí narození Václava
Vladivoje Tomka, jehož život byl také pevně
svázán s Policí nad Metují. Výstavu lze navštívit od 1. června do 30. září 2018 denně mimo
pondělí 9.00-12.00 a 13.00-16.30 hod.
Mgr. Jan Tůma
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NOVÁ TERASA 2018

Ač ještě není minulostí, je tak trochu čas
na předběžné shrnutí. Osmý rok „Terasy“
nabídl pečlivě vybranou pestrou směs kulturních akcí. Celý projekt vychází z ideje spolku
Apeiron – představit v Polici známé i méně
známe umělce, představit profese často marginalizované, které jsou občas vnímány jako
něco, co je určeno pouze vybrané skupině lidí
a nezapomenout přitom na jejich edukativní
rozměr.
A hned první akce přesáhla svým záběrem hranice regionu. První výstavou a začátkem Nové Terasy 2018 byla výstava fotografií Karla Čapka. Ta představila jednoho
z nejznámějších českých či československých
spisovatelů v roli fotografa a bez nadsázky
můžeme tvrdit, že jeho fotografická tvorba
by se neztratila v žádné dnešní galerii. Navíc
jsme připomněli nadcházející 70 výročí úmrtí
tohoto světoznámého autora. A protože jméno
Karla Čapka je bytostně spojeno s dobou První
republiky a s prezidentem Tomášem Garrigue
Masarykem, připomněli jsme tím i nadcházející sté výročí založení Československé
republiky.

Ale v Zeleném domečku byly v hlavní
roli fotografie Karla Čapka, společně s několika jeho fejetony. Ty se týkaly našeho kraje a
fotografování, jak je s nadhledem a humorem
sobě vlastním zaznamenal na stránkách nejen
Lidových novin. A tak na nás v Polici čekaly momentky z cest po Holandsku, Norsku
nebo z Oravy. Nesměly scházet portréty
„Pátečníků“ a pana prezidenta Masaryka. A
stejně tak nesměla chybět Dášeňka a Pudlenka
– nejznámější pes a kočka První republiky.
Další akcí bylo promítání krátkých filmů
Miroslava Šmída. Opět jsme přesáhli hranice
„obyčejného pouštění filmů“ a promítáním
navázali na výstavu jeho fotografií v květnu.
Celý večer před Muzeem papírových modelů
se nesl v uctění památky a ve vzpomínkách na
tohoto významného polického rodáka, kamaráda a skvělého horolezce, fotografa a filmaře.
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Účast potvrdila skutečnost, že „Lančův“ odkaz
je v Polici stále živý. (A nejen v Polici, protože Teplicích nad Metují při Mezinárodním
horolezeckém festivalu připomněli Miroslava
Šmída, jako zakladatele festivalu a jednoho
z nejvýraznějších horolezců Československa a
České republiky.)
O Václavu Šafářovi se traduje, že uměl
prodat svoje obrazy dříve, než na nich uschnula barva. Nesejde na to, zda je to či není pravda – i když podle vzpomínek jeho současníků
se zdá, že to pravda skutečně je. Nová Terasa
vzpomněla i na tohoto výtvarníka, jehož dílo
přesáhlo hranice regionu a výstava na malém
půdorysu smysluplně ukázala drobný průřez
jeho tvorbou. Od důvěrně známých zákoutí
a rozhledů Policka a Broumovska, po intimní
scény květinových zákoutí. Na tomto místě je
nutné připomenout, že výstava by se neuskutečnila bez podpory rodiny Václava Šafáře,
který za ni patří veliký dík.

Bohužel se kvůli aktuálnímu zdravotnímu stavu neuskutečnila přednáška botanika
Václava Větvičky. Za spolek Apeiron (s věřím, že i za mnoho polických občanů) si dovolujeme popřát panu Větvičkovi zlepšení
zdravotního stavu a mnoho sil, do dalších dní.
Sám říkal, že doufá, že ještě omládne . Jsme
domluveni, že pokud se příští rok bude cítit tak
na pětašedesát, přijede. Tak uvidíme…
Jedním z vrcholů Nové Terasy v letošním roce byl koncert zpěvačky Ivy Marešové.
Ta už několik let zpívá s legendární kapelou Precedens, spolupracovala s Blue Effect
Radima Hladíka nebo s Michalem Pavlíčkem.
A navíc hraje a zpívá (a hrála a zpívala) hlavní role v mnoha muzikálech (za všechny třeba
Antoinneta – Královna Francie, Dáma s kaméliemi, Obraz Doriana Graye nebo Johanka
z Arku).

Do Police přijela společně s běloruským
akordeonistou Aliaksandrem Yasinskim a
ruským violistou Iljou Chernoklinovem. A

dokázala okouzlit celou Terasu! Poprvé za
osm let existence Terasy se stalo, že nám diváci po koncertu říkali, abychom je pozvali hned
i na příští rok. Když uvážíme, že Terasa hostila třeba Vladimíra Mertu, Martinu Trhovou
nebo Janu Šteflíčkovou, musíme uznat, že
Iva Marešová v Polici skutečně zaujala a
posluchače doslova očarovala. Samozřejmě
že nejen ona sama, ale i její skvělý hudební
doprovod.
Srpen odstartovala v nehybném vedru
vernisáž výstavy „Polní výzkum“ Matěje
Lipavského. Autor je považován za pokračovatele tradice české krajinářské školy a
v Zeleném domečku představil nástin své tvorby za poslední čtyři roky. I v tomto komorním
prostředí je jasně vidět vývojová linka malíře. Od tradiční krajiny se jakoby vrací zpátky
do města, kde celý život žije. Po krajině se
objevují zahrady a periférie měst, symbolizované téměř opuštěností nádraží a poslední
obrazy zaznamenávají třeba i interiér chrámu.
Můžeme tak ocenit i skvělou kurátorskou práci, protože prezentovat byť sebemenší vývojovou linku na tak malém formátu (půdorysně)
není nic snadného.

Všechny samostatné výstavy Matěje
Lipavského (do jejichž výčtu můžeme započítat i „rodinné“ výstavy s bratrem, sochařem
Jakubem) byly kritikou přijaty velice pozitivně. Můžeme tedy odhadovat, že o tomto skvělém malíři „ještě uslyšíme“.
„Dokud nás svatba nerozdělí“ je název
filmu, který se promítal na Terase první víkend v srpnu. Protože odpoledne propršelo,
byla návštěvnost slabá, přestože se nakonec
promítalo skutečně pod širým nebem. Skvělá
francouzská komedie pobavila těch pár odvážných, kteří uvěřili „rosničce“, hlásající, že
pršet skutečně už nebude.
Poslední akcí Terasy před uzávěrkou tohoto čísla Polického měsíčníku byla přednáška filosofa Radima Kočandrleho. Radim
Kočandrle je patronem spolku Apeiron a po
třech letech se vrátil do Police, aby se rozpovídal o „charakteristických rysech archaické iónské kosmologie“. Přišlo nám téměř
neskutečné, že na přednášku s takto těžko
uchopitelným tématem nakonec – i přes vedro
letošního srpna – dorazilo bez jednoho člověka 20 lidí. Přednáška měla velice zajímavou
pointu, když historik filosofie ze známých indicií odvodil, který z antických myslitelů byl
pravděpodobně tím prvním, který uvažoval o
Zemi jako o kouli – tedy o tělese existujícím
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v nějakém prostoru. A pointa zní: Empedoklés
z Akragantu (asi 490 – 430 př. n. l.)
Radim Kočnadrle v loňském roce vydal
společně s uznávaným holandským historikem filosofie Dirkem L. Coupriem v renomovaném nakladatelství Springer knihu
„Aperion. Anaximander on Generation and
Destruction“. V češtině vyšli tyto jeho publikace: Fysis iónských myslitelů, Anaximadros
z Mílétu, Apeiron Anaximandra z Mílétu a
Anaximenés z Mílétu. Po tomto výčtu publikovaných knih snad není sporu o tom, že není
nikdo lepší, kdo by mohl být patronem spolku
Apeiron… Na příští rok je plánované vydání
knihy Mezi zemí a nebem.
Nová Terasa 2018 ještě neskončila. Přesto
můžeme už říct, že určitě přinesla mnoho
nového, snad i jiného a třeba i nečekaného.
V tuto chvíli akce Nové Terasy navštívilo 578
lidí. A to nás ještě čeká promítání dnes již kultovního povídkového filmu „Divoké historky“
a celé září bude v Zeleném domečku probíhat
výstava grafik Karla Demela. A bude se jednat
o skutečně rytířské zakončení letošní Terasy,
protože Karel Demel se může pyšnit řádem

Novou Terasu připravil spolek Apeiron
s podporou Města Police nad Metují a ve spolupráci s Muzeem papírových modelů. Dalšími
sponzory a podporovateli letošní Terasy jsou:
Vinotéka Sodomková, Květinářství U Petry,
Zelenina Suchomel, SDH Velká Ledhuje,
Restaurace Sokolovna, Sdružení českých
umělců grafiků HOLLAR, Planeta ryb, Martin
Cibulka, Památník Karla Čapka ve Strži, Naše
Broumovsko, Pizzeria Janeba a Elpol Police
nad Metují.
Patronkou Nové Terasy je starostka města
Police nad Metují, paní Ida Jenková.
Členy spolku Apeiron jsou: Martina
Váňová, Lukáš „Šufťa“ Kollert a Pavel
Frydrych. Videa z vernisáží a koncertu, zveřejněná na facebooku spolku, natočil a zpracoval Nikolas Letzel. Fotografkou akcí je Aneta
Matoulková.

Rytíře umění a literatury! (Více o výstavě najdete v příspěvku Muzea papírových modelů.)

Všem, kteří vystavovali, přednášeli, zpívali, hráli a jakkoliv pomáhali při realizaci
Nové Terasy 2018, děkujeme. Děkujeme našim rodinným příslušníkům. Stejně jako všem,
kteří si na Terasu letos našli cestu.
Apeiron z. s.

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

KALENDÁRIUM

Osobnosti českého malířství a sochařství – září

12. září 1688 se v Červeném Hrádku u
Chomutova narodil český sochař a řezbář
Ferdinand Maxmilián Brokoff, druhoroze-

ný syn barokního sochaře Jana, který přišel
do Prahy ze Spišské Soboty a založil tam
známou dílnu Brokoffů, ve které pracoval se
svými syny. Starší Michal se zúčastnil výzdoby Karlova mostu, ale jeho sochy dosahovaly jen průměrné úrovně. Mnohem nadanější
Ferdinand je přirovnáván k M. Braunovi.
Na Karlově mostě stojí tři jeho sousoší: sv.
Barbory, sv. Ignáce a Františka Xaverského.
Jeho monumentální sousoší zdobí mariánský morový sloup na Hradčanském náměstí.
Brokoff pronikl i do Vídně a Vratislavi, ale
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těžiště jeho práce je v Čechách. Byl nemocen,
zemřel 8. března 1731 v Praze, bezdětný, na
souchotiny ve věku pouhých 43 let.
17. září 1873 se v Kroměříži narodil malíř
a grafik Max Švabinský, jeden z nejvýznamnějších českých umělců dvacátého století.

Studoval na pražské Akademii výtvarných
umění. Od roku 1891 byl členem Spolku výtvarných umění Mánes. Žil dva roky v Paříži a
po obdržení ceny České akademie věd a umění byl přijat za jejího dopisujícího člena. Na
pražské Akademii založil grafické oddělení,
které vedl do roku 1927. Řada jeho žáků se
vypracovala mezi osobnosti určující podobu
českého sociálního cítění 20. let dvacátého
století. Max Švabinský byl v malířství realista navazující na tradice novoromantismu, ale
jeho dřevoryty a litografie mají zakladatelský
význam pro moderní českou grafiku. Vytvořil
řadu předloh pro poštovní známky a bankovky. Je autorem návrhů dvou barevných vitráží
v oknech katedrály sv. Víta v Praze. Zemřel
10. února 1962 v Praze ve věku 89 let.
24. září 1735 zemřel v chudobě v Kutné
Hoře český malíř Petr Jan Brandl, jeden
z hlavních představitelů vrcholného baroka

v Čechách. Narodil se 24. října1668 v Praze.
Byl synem rodičů ze selského prostředí. Jeho
otec byl německý krejčí, matka pocházela
z české rolnické rodiny. V roce 1694 byl přijat
do staroměstského cechu malířského. V osobním životě neprojevil žádný mimořádný charakter, opustil manželku a tři děti a vyhýbal se
do konce života otcovským povinnostem. Stal
se ale nejuznávanějším malířem své doby. Měl
spousty objednávek a vydělal mnoho peněz,
které vzápětí utratil po hospodách. Byl několikrát kárán i malířským cechem. Skončil tak,
jak žil – našli ho mrtvého v hospodě. Brandlův
bouřlivý život se odrazil v jeho dramatických
malbách. Zanechal po celých Čechách mnoho
obrazů, náčrtů a kreseb.
Připravil František Janeček
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Stalo se před sto lety - září 1918

V září roku 1918 se centrální mocnosti a
jejich spojenci ocitly na samém pokraji hospodářského a vojenského zhroucení. V Rusku
zuřila krvavá občanská válka, jejímiž nechtěnými účastníky byly i československé legie.
V zázemí panoval hlad a bída. Září osmnáctého roku ale bylo také významným milníkem
na cestě Čechů ke státní samostatnosti.
Dne 3. září 1918 uznala vláda Velké
Británie Národní Radu jako budoucí československou vládu. Sjednala s Národní Radou také
konvenci o československé armádě a diplomatických stycích. Československá Národní
Rada s armádou měla mít obdobné mezinárodní postavení jako Srbsko a Belgie. Stejného
dne uznaly Národní Radu také Spojené státy
americké, jakožto spojeneckou vládu, mající
právo řídit vojenské a politické věci národa
československého. Československé legie byly
de facto uznány za spojeneckou armádu.
Ve dnech 5. až 10. září 1918 proběhla bitva
o Kazaň, jedna z klíčových bitev ruské občanské války. Obrana Kazaně před bolševiky
připadla Československým legiím a menším
jednotám tzv. Lidové armády Ústavodárného
shromáždění a bělogvardějců. Kvůli početní
převaze bolševických oddílů a nedostatečnému zásobování byla frontová linie postupně
zkracována až nakonec, v noci z 9. na 10.
září 1918, Čechoslováci město vyklidili.
Ještě předtím, ale stihli odvézt zlatý carský
poklad, který měli v držení od dobytí Kazaně
ve dnech 6. až 7. srpna 1918. Poklad později
předali admirálu Kolčakovi, který jej značně
zmenšil výplatami svých vojsk. Na výzvu
spojeneckého velení se pak zlatý poklad dostal pod ochranu legionářů ještě jednou v roce
1920. Pád Kazaně byl první velkou porážkou
Čechoslováků.
Dne 14. září 1918 hospodářsky zcela vyčerpané Rakousko-Uhersko požádalo bez
vědomí Německa o mír. Rakousko-Uherský
ministr zahraničí hrabě Burian zvláštní nótou
vyzval válčící mocnosti aby do neutrálního
státu vyslaly delegáty, kteří by pojednali otázky míru. Na tuto nótu francouzským premiér
Clémenceau reagoval 17. září proslovem v
senátu: „mezi právem a zločinem není jednání
možno“. Nabídku odmítl i prezident Woodrow
Wilson s tím, že Spojené Státy svůj názor o
míru již jasně formulovaly, a nemohou tedy
návrh přijmout.
Dne 15. září 1918 v bitvě u Dobrého Pole
na Soluňské frontě porazila spojená srbská a
francouzská armáda bulharskou a německou
armádu. V následujících dnech se pod tlakem
dohodových vojsk zhroutila celá Soluňská
fronta. Válkou vyčerpané Bulharsko již 21.
září požádalo o příměří. Smlouva o příměří
mezi dohodovými mocnostmi a Bulharskem
pak byla podepsána v Soluni dne 29. září
1918, přičemž v platnost vstoupila následující den. Kapitulací Bulharska se zcela zhroutily vojenské pozice centrálních mocností na
Balkáně.
Dne 21. září 1918 proběhla bitva u Doss
Alto v Itálii. V této bitvě na sebe svou statečností upozornily jednotky československých legií. Československé dobrovolnické
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jednotky vytvořily na italském území během
léta 1918 československou divizi, která byla
v srpnu 1918 přemístila na frontu, kde zaujala pozici mezi jezerem Lago di Garda a řekou
Adiží. Cílem bylo střežit masiv Altissimo.
Centrálním opěrným bodem tohoto masivu
byl vrcholek Doss Alto (703 m n. m.). Převzetí
obrany v tomto úseku Čechoslováky neušlo
pozornosti Rakušanů. Proto rakouské velení
soustředilo do této oblasti silné dělostřelectvo
a úderné jednotky, jejichž příslušníkům slíbilo
odměnu 1 000 K za každého zajatého Čecha.
Rakouský útok začal ráno 21. září 1918 silnou
dělostřeleckou palbou. Ta přerušila telefonní
spojení, takže obránci Doss Alta ztratili spojení s velením. Ještě před skončením dělostřelby
zahájily rakouské jednotky útok ze tří směrů
a během zuřivého boje na bodáky se zmocnily zákopů. Situace hrstky obránců čelících
obrovské přesile byla zoufalá – jako poslední
útočiště jim zbyl obranný tunelu, ve kterém
se zabarikádovali. Rakušané se snažili československé pozice dobýt a probojovat se do
tunelu, ale nepodařilo se jim to ani za při použití plamenometů a plynových granátů. Teprve
odpoledne přišla obráncům pomoc. Rakouské
oddíly se dostaly do palby ze dvou stran a byly
donuceny ustoupit. Strategická pozice na Doss
Altu byla ubráněna. O zuřivosti bojů nejlépe
vypovídá hlášení velitele rakouského úderného oddílu: „…Češi bránili se zoufale, jeden jejich důstojník, který padl do zajetí, se zastřelil,
ostatní byli pobíjeni šavlemi a bodáky a jen
pět jich padlo do zajetí. Ti byli 22. září oběšeni u Arka. Když věšeli prvního, jeho provaz se
dobře dvakrát přetrhnul…“
Dne 26. září 1918 byla v Paříži
Československou národní radou ustavena prozatímní československá vláda. Prezidentem,
předsedou vlády a ministrem financí byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk, ministrem zahraničních věcí a vnitra byl ustanoven Edvard
Beneš, ministrem války Miroslav Rastislav
Štefánik. Na jednom ze svých prvních zasedání se tato exilová vláda rozhodla ustanovit
u všech vlád spojeneckých zemí své zástupce.
Tuto skutečnost Edvard Beneš oznámil dne
14. října 1918 francouzskému ministerstvu
zahraničních věcí a vyslancům dohodových
mocností se sídlem v Paříži.
Dne 26. září 1918 na západní frontě zahájily spojenecké armády všeobecnou ofenzívu proti německým postavením. Již 28. září
Němci zahájili ústup z Flander. Německý
vrchní velitel Erich Ludendorff seznal, že za
této situace a po zhroucení balkánské fronty, je
po vojenské stránce Německo ztraceno. Proto
29. září 1918 požádal vládu, aby neprodleně
zahájila jednání o příměří.
Zatímco na frontách Velké války a v diplomatických kuloárech se již rozhodovalo o
budoucnosti celé Evropy, obyvatele Policka
trápily každodenní problémy spojené s nekvalitními potravinami, arogancí úředníků a
nesmyslnými nařízeními. Jako příklad můžeme uvést záznam z kroniky Radešova z 1. září
1918: „správce panského mlýna »Kozínek«
Alois Kriegel, t. č. komisař pro zásobování,
aniž byl kým zván, lovil ve zdejším honebním

obvodu zvěř. Jednání toto způsobilo nevoli občanů a členové družstva písemně vyrozuměli
p. komisaře o nežádoucnosti takových návštěv.
Odpověděl obratem obšírným dopisem, jenž
končil pohrůžkou: »Nepřijdu k vám více jako
host, přijdu ale jako komisař!« Hrozbu svou
již nesplnil. Přišel 28. říjen a moc jeho zašla.“
Z kroniky měšťanské školy se pak dozvídáme o nařízení c. k. okresního hejtmanství
v Broumově ze dne 24. září 1918, které školám
přikazovalo, že „obraz Jeho Veličenstva císaře panujícího i zesnulého J. V. cís. Františka
Josefa I. jest umístiti na vhodných předních
místech učeben. Od vyvěšení obrazu zesnulého císaře Františka Josefa I. jest upustiti jen
tehdy, když by místnost nedovolovala pro jiné
důležité obrazy důstojně obrazy vyvěsiti, nepoužité tyto obrazy jest důstojně uchovati.“
V září roku 1918 se mezi českými Němci
v pohraničí rozšířila fáma, že Češi chystají na
svátek svatého Václava pogromy na Němce.
Informují nás o tom Náchodské listy z 20.
září 1918: „Deutsches Volksblatt věštecky
předpověděl, že všeobecné vraždění, pálení a křižování Němců v Čechách, zahájeno
bude určitě na den sv. Václava 28. září o 8.
hodině ranní. Premie za německé skalpy budou vypláceny později!“. Zvláště velké obavy
panovaly na Broumovsku, jak informuje další číslo Náchodských listů z 27. září: „ Při
Kladském pomezí nejvíce strachu mají Němci
v Broumově, kteří čekají revoluční výpravu
Čechů z Policka a Hronovska“. K žádnému
vraždění samozřejmě nedošlo. Náchodské
listy také odhalily zdroj této fámy: „Pověsť o
zbrojení Čechů proti Němcům na letošní svátek
zemského patrona vznikla jednoduše: Známý
pytlák-humorista S. z Příšovic u Turnova kupoval si před nedávnem ručnici. Ten bez jakéhokoliv úmyslu humorně prohlásil, »že bude
střílet Němce!« Což se doneslo ihned libereckému poslanci Hartlovi, který z toho nadělal
rázem velikou aféru a podal ihned o tom zprávu nahoru… pověsť o vyzbrojování českých
sedláků letěla rázem celým »Deutschböhmen«
a na zakročení poslance Hartla vydán konečně úřední zákaz držení zbraní všeho druhu.“
Humor nechyběl ale ani redaktorům
Náchodských listů, když kritizovali špatnou
kvalitu náhražkových potravin: „Vzácný přírodní úkaz – pozorovali jsme před málo dny na
našem náměstí: Na hronovském korse kráčel
člověk, který se pojednou chytil za břicho, ale
vzápětí se vznesl do vzduchu a ve výši asi 10
metrů volně plynul směrem k »Sokolu«, kde se
snesl klouzavým letem. Příčinu vzácného úkazu vysvětlil sám nedobrovolný letec. Doznal,
že se najedl chleba s »dvojkou«, který ho prý
nafoukl jako mongolfieru. Pan Šrol [hronovský pekař] je člověk rozvážné zmoudřelosti a
člověk by nevěřil, že tak mnoho vykoná pro
rozvoj české aviatiky. Prosím, lítat a bez pilotské zkoušky k tomu! Přimlouváme se aby pan
Šrol uspořádal lety hromadné. Na takovou
vzdušnou eskadru by byla legrační podívaná a
mohlo by se při tom vybírat na České srdce!“
Za tuto zprávu by se vskutku nemusel stydět
ani Jaroslav Hašek!
Jan Tůma - Muzeum Náchodska
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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)
„Osmičkové“ letopočty si tento rok připomí- narazila na nečekaně silný odpor a skonči- 1958
náme v nebývalé míře. Podívejme se, jak se la neúspěchem. V poledních hodinách bylo
žilo na Policku v měsíci září v letech 1928 povstání Freikorpsu potlačeno za pomoci 1. září 1958
– 1988.
asistenční roty č. 48. a 22. pěšího pluku, ale oznámil národní podnik Východočeské mlýny
povstalce se již z prostoru skalních měst do Předměřice nad Labem dopisem radě MNV v
1928
konce září vytlačit nepodařilo. Tohoto dne Polici n. Met., že byl trvale zastaven provoz
Září roku 1928
bylo Freikorpsem rovněž napadeno postave- mlýna a pekařství v Ochozi. V tomto mlýně
Bylo provedeno vyměření trasy nové silnice, ní SOS na Janovičkách a znovu byl přepaden pekl pekař Antonín Král ze Suchého Dolu
plánované z Pěkova přes Lachov do Teplic n. celní úřad v Božanově, kde byl vhozeným gra- chléb, široko daleko vyhlášený svou kvalitou
Met.
a vynikající chutí, pro který zájemci vážili i
nátem těžce zraněn strážmistr Václav Ježek.
dlouhou cestu z města. Likvidace mlýna se
1938
25. září 1938
stala za mlynáře Viléma Teichmanna (*1909,
byla v Broumově dislokovaná všechna mo1. září 1938
†1981), rovněž spolumajitele budovy, který
s platností k tomuto dni zřídilo ministerstvo torová vozidla. Koně pro armádu byly soupo uzavření mlýna skončil jako zaměstnanec
středěny
v
Červeném
Kostelci.
Bylo
nařízeno
školství a nár. osvěty po dohodě s ministertírny lnu ve Žďáře.
stvem financí obvod pro měšťanskou školu v zatemnění města.
Již rok předtím (září 1957) bylo rovněž zruPolici n. M. v rozsahu celé místní obce Police 26. září 1938
n. M., Radešova, Bukovice, Suchého Dolu, byl ve 4.20 hod. proveden útok asi 60 povstal- šeno mletí mouky a provozování pekařství v
Slavného, Hlavňova, Maršova n. M., České ců na postavení SOS v okolí kostela v Šonově. Beranově (kdysi podklášterním) mlýně čp.
Metuje, Pěkova, Petrovic a Žďáru z politické- V nastalé přestřelce byli zastřeleni tři Němci. 3 v Kostelní ulici a jeho mlýnské stroje byly
za-plombovány.
ho okresu Broumov.
Rovněž byly provedeny útoky na postavení SOS v obcích Libná a Zdoňov. Z Police 4. září 1958
14. září 1938
bylo ke službě na hranicích povoláno voj- nad Metují bylo vysláno sto lidí k dokončení byla na severní obloze pozorována polární
sko. Policí nad Metují projížděly automobily opevňovacích prací do Slavíkova u Náchoda. záře.
a povozy, na nichž se z Broumova a z okol- Toho dne také projížděly městem transporty Září roku 1958
ních německých vesnic houfně stěhovali čeští koní, které se z Broumovska dopravovaly do
yy
Byly zbourány trosky garáže MUDr.
obyvatelé do vnitrozemí. Po německé anexi Červeného Kostelce.
Václava Hály. Byly umístěná poblíž křižopohraničí jim byl veškerý nemovitý majetek 26. září 1938
vatky Nádražní a Gottwaldovy ulice.
zabaven a zůstalo jim jen to, co v té chvíli po- zemřel ve věku 68 let Bohumil Pejskar
yy
Došlo k přemístění prodejen ve měsřídili odstěhovat.
(*1870), majitel hotelu na náměstí čp. 22.
tě: obchod s galanterií, umístěný v domě
Bratr majitelů uzenářské továrny Jana a
18. září 1938
čp. 208 v ulici „U Opatrovny“ byl přemísFrantiška Pejskarových.
ozbrojené přepadení celnice v Ruprechticích.
těn do Tomkovy ulice, do domu čp. 68;
hodinářství a zlatnictví, které doposud síd30. září 1938
19. září 1938
lilo v domě čp. 274 v Tomkově ulici, bylo
došlo k ozbrojenému přepadení celnice ve byl vydán rozkaz všem vojenským jednotkám
přestěhováno do Kostelní ulice, do domu
(včetně SOS) v Broumovském výběžku k
Starostíně.
čp. 99.
opuštění
dosavadních
pozic
a
stažení
na
ná22. září 1938
yy
Bylo započato s rekonstrukcí hostinrodnostní
hranici
do
prostoru
Ostaš
–
Česká
Freikorpsem byl přerušen provoz železnice
ce na Honech čp. 102 („U Raisů“).
Teplice – Trutnov. Současně byly zahájeny Metuje – Turov – Hony – Hvězda. Pro dočasyy
Bylo zrušeno pohostinství „U souseozbrojené útoky proti celnicím v Libné a ve né udržení pořádku zůstal v Broumově oddíl
četnictva
v
síle
46
mužů.
Po
oznámení
výdů“
ve
Žďáru.
Zdoňově; útočník již v poledních hodinách
ovládal prostor vytyčený vesnicemi Libná, sledků mnichovské konference však jen těžko 1978
odolával náporu místních henleinovců a ráno
Zdoňov, Adršpach, Hodkovice a Janovice.
3. září 1978
3. října ustoupil do Police nad Metují.
23. září 1938
zemřel ve věku 73 let Josef Urban, bývalý ho1948
byla v 22.30 nařízena všeobecná mobilizace
lič, výrobce loutek-marionet, poté pracovník
všech vojáků do 40 – jako reakce na stupňují- 1. září 1948
podniku Inventor na odpočinku a dlouholetý
cí se požadavky německé Říše na odstoupení byla rozdělena správa obecné a měšťanské technický pracovník Kolárova divadla.
pohraničních oblastí s podílem německého školy.
3. září 1978
obyvatelstva. Z obav z válečného konfliktu se 8. září 1948
byly zahájeny oslavy 725. výročí založení
stěhovaly z Police nad Metují do vnitrozemí se konal pohřeb bývalého presidenta Dra
města Police nad Metují. Bylo vzpomenuto
matky s dětmi i celé rodiny, rukovali vojáci, Edvarda Beneše, který zemřel dne 3. září ve
roku 1253, kdy byl listinou krále Přemysla
takže po mobilizaci a po odchodu nevojáků věku 64 let. Příslušníci Sboru národní bezpečk opevňovacím pracím u Slavíkova nezbyla nosti (SNB) zatýkali osoby, které se v Praze Otakara II. přenesen do Police týdenní trh z
ve městě ani polovina obyvatelstva. Zbraně zúčastnily pohřbu. Ihned na nádraží po příjez- Provodova – tj. první písemná zmínka o Polici.
byly odevzdány na policii, houfně se nakupo- du vlaku byli zatčeni Jaroslav Prouza, Václav Pro veřejnost byly při té příležitosti otevřeny k
valy zásoby potravin, ve městě se každou noc Řehák Adolf Puschmann ze Žďáru a Ladislav prohlídce (tzv. „den otevřených dveří“) závonacvičovalo zatemnění. Mobilizovány byly i Meisner z Bukovice. Byli uvězněni ve zdejší dy Veba a Kovopol, místnosti budované sauny
státní autobusy, takže dopravu pošty z nádra- věznici okresního soudu a poté bez jakéhokoliv a budova nové požární zbrojnice. Na náměstí
ží obstarával pouze koňský povoz speditéry rozsudku odvezeni na více než půlroční nucené byl uspořádán tzv. „staročeský jarmark“.
Oslavy pokračovaly sérií pořadů v Kolárově
Marie Pohlové. Školní třídy byly zabrány práce do uhelných dolů ve Svatoňovicích (!).
divadle.
Národní gardou, vojskem a přestěhovaným 22. září 1948
Okresním úřadem z Broumova, takže vyučo- zaslal Místní národní výbor v Polici nad 1998
vání bylo omezeno.
Metují na příslušné centrální úřady žádost o Září roku 1998
Tento den mělo na Broumovsku vypuknout přidělení znárodněného benediktinského pivoByla provedena demolice bývalé dřevěné školorganizované povstání, jehož cílem bylo varu ve Velké Ledhuji a o jeho začlenění do
ní jídelny na Komenského náměstí. Původně
ovládnout broumovskou kotlinu a na linii připravovaného místního komunálního podbyla postavena roku 1969 jako dočasné proBroumovské Stěny – Adršpašsko-teplické niku. Žádost však byla ministerstvem výživy
vizórium – nakonec zde stála dlouhých 29 let.
skály vybudovat obranné pozice proti pro- zamítnuta.
Připravil František Janeček
tiútoku české strany. Tato akce Němců však
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Škola včera a dnes

Do dnešních dnů nejvýraznější a nejzásadnější reformou našeho školství zůstává
reforma školství, vyhlášená císařovnou a
českou královnou Marií Terezií. Vydáním
Všeobecného školního řádu dne 6. prosince 1774 se podstatným způsobem změnilo
školství v celé tehdejší rakouské monarchii.
Povinnost se vztahovala na děti od 6 do 12
let. Nejrozšířenější byly školy triviální, kde se
učilo číst, psát a počítat. V první a druhé třídě
probíhala výuka česky, ve třetí už německy. Na
venkově byli žáci od vyučování osvobozeni
vždy v době polních prací, vzdělání se zvlášť
na venkově nepovažovalo za nezbytné. Školní
vysvědčení potřebovali jen chlapci, kteří šli na
řemeslo. Na vesnicích se učilo v jednotřídkách
nebo dvojtřídkách, byly umístěny v prostých
přízemních domcích, v nichž byli pohromadě
žáci různého věku. O vzdělání všech dětí se
staral jeden učitel, případně řídící a pomocný
učitel. Takhle vypadala tzv. stará škola, jak ji
známe z popisu Boženy Němcové v její povídce Pan učitel.
Velký zlom nastal v roce 1869 přijetím

oddělené dívčí a chlapecké ústavy byly spojeny a přerozděleny zpět do systému škol obecných a měšťanských. Nesourodé řemeslnické
školy sjednoceny pod střední průmyslové školy (SPŠ). Národní výbor prvním zákonem ze
dne 28. října 1918 přijal tzv. recepční normu,
která umožnila nově vzniklému státu převzít
celý právní řád a systém Rakousko-Uherska.
Po vzniku samostatného Československa
v roce 1918 se také stavěly nové školy v moderním duchu. Vzdušné funkcionalistické budovy bez zbytečných okras navrhovali přední
architekti. Důraz se kladl na hygienu a celkové zdraví žáků, takže kromě záchodků měli
k dispozici i sprchy, v budově bývala ordinace
školního lékaře, jídelna, prostorné tělocvičny,
a pokud to bylo možné, i venkovní hřiště.V
učebnách se počítalo maximálně se 60 žáky,
oblečení se již odkládalo v šatnách, nikoli ve
třídách apod. Samozřejmě mnoho škol fungovalo nadále v daleko prostší podobě, zvlášť na
venkově.
Po skončení II. světové války byla pro
veškerou mládež školským zákonem z roku

Tak vypadala třída za Boženy Němcové.
Hasnerova zákona, který prodloužil školní
docházku na osm let pro chlapce i pro dívky.
Základní školství se dělilo na 2 stupně: školu obecnou a školu občanskou (měšťanskou).
Obecné školy navštěvovaly děti v prvních pěti
letech školní docházky (6–11 let) a v dalších
třech letech děti, které nepokračovaly ve studiu na školách občanských nebo středních.
Zákon zavedl státní dozor nad školami, rovné právo všech na základní vzdělání, podpořil
profesní přípravu učitelů i jejich lepší finanční
zajištění a do výuky přidal nové předměty:
přírodopis, zeměpis, dějepis, měřictví, tělocvik, ruční práce.V místech, kde byl dostatek
žáků, se vyučovali zvlášť chlapci a zvlášť dívky. O tom svědčí dva vchody do škol, jak je
najdeme u řady budov postavených v 19. století ve větších městech.
Ve stavu z roku 1868 převzala školství
roku 1918 vzniknuvší Československá republika, která však provedla několik změn:
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stupně. Tím se veškeré mládeži dostalo stejné
výuky během celé povinné školní docházky.
Třetí stupeň tvořily čtyřletá výběrová gymnázia a odborné školy. Studium na těchto školách
bylo ukončeno závěrečnou zkouškou, která
byla nezbytná pro přijetí na vysoké školy.
Podle školského zákona, schváleného v
roce 1960, byl přebudován celý systém výchovy a vzdělávání v naší republice. Výchovná
zařízení od tohoto roku tvoří jednotný školský systém. Jeho jednotlivé stupně a druhy na
sebe navazují. Povinná školní docházka byla
prodloužena na 9 let a realizována na nově zřízené základní devítileté škole, která se vnitřně
členila na dva stupně. Tvořil ji první stupeň
s 1.-5. postupným ročníkem a druhý stupeň s
6.-9. postupným ročníkem. Po ukončení základního vzdělání mohli žáci získat střední
vzdělání v odborných učilištích, učňovských
školách, středních všeobecně vzdělávacích
školách, středních odborných školách či na
středních školách pro pracující.
Novelou školského zákona z roku 1990
se výrazně posílila samostatnost škol jako
právních subjektů. Byl umožněn vznik soukromých a církevních škol. Od roku 1990 byla
také zavedena víceletá gymnázia, která do
svých nižších tříd přijímá žáky ve věku povinné školní docházky z pátých nebo šestých tříd
základní školy.
Důležitá byla novela školského zákona č.138/1995 Sb, která zakotvila jednotnou strukturu základní školy:
první stupeň ZŠ tvoří 1.-5. ročník pro děti ve věku od 6 do 11 let
druhý stupeň ZŠ tvoří 6.-9. ročník pro děti od
11 do 15 let
Na prvním stupni vyučuje všem předmětům obvykle jeden učitel. Na druhém stupni
je výuka zajišťována učiteli specializovanými, většinou na dva předměty. Všechny školy a školská zařízení mohou být součástí buď
školství státního (včetně škol spravovaných
obcemi) nebo školství nestátního (soukromého nebo církevního). Vzdělání na základních
školách, které jsou spravovány obcemi, je bezplatné. Na nestátních školách se vybírá školné.

1948 vytvořena jednotná výchovně vzdělávací
Připravil František Janeček
soustava, do níž byly začleněny
všechny druhy škol s výjimkou
škol vysokých. Tímto zákonem
byly zestátněny všechny školy.
Ve všech školách bylo vzdě7. února 1883
lání poskytováno bezplatně.
bylo v HLAVŇOVĚ po druhé hodině odpolední pozoroPovinná školní docházka byla
váno „v celé obci i jinde v okolí silné otřesení země trvastanovena na devět let - pro
jící asi 2 vteřiny. Okna u školní světnice hlučně zařinčela
děti ve věku od 6 do 15 let.
a žáci uleknuti na sebe pohlíželi.“ (Pamětní kniha obce
Jednotná škola byla rozdělena
Hlavňova)
na první, druhý a třetí stupeň.
16. května 1883
Základní vzdělání poskytovaly
„ráno bylo vše pokryto napadlým sněhem jako o
školy prvního a druhého stupVánocích. Ovocné stromy již v květu ohýbaly se pod tíží
ně. První stupeň, tzv. národní
sněhu. Květ většinou zmařen. Nepříznivé počasí uškoškolu, tvořilo pět ročníků býdilo také žitu, které počalo metat.“ (Pamětní kniha obce
valé obecné školy. Na ni navaHlavňova)
zovaly čtyři postupné ročníky
28. července 1883
střední školy, tzv. druhý stupeň
byl založen hasičský sbor v HLAVŇOVĚ.
jednotné školy, který nahradil
Vybral František Janeček
bývalé tři typy škol druhého

V Hlavňově před 135 roky
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Vzpomeňme:

yy 14. září 1937 v Lánech, ve svém letním sídle,
dožil ve věku 87 let svůj plodný život první
československý prezident Tomáš Garrigue
Masaryk. Pocházel ze skromných poměrů,
ale na studia si dokázal vydělat jako vychovatel v rodinách mecenášů. Vystudoval filozofii
na univerzitách ve Vídni a v Lipsku, přijal
místo na Karlově univerzitě v Praze a v roce
1897 byl jmenován profesorem. Masarykovi se podařilo získat amerického prezidenta
Wilsona pro myšlenku československého státu a po zásluze se stal prezidentem I. ČSR.
Vykonával tuto funkci až do prosince 1935,
kdy pro chorobu abdikoval. Pro svůj politický
realismus si získal oblibu i u prostého lidu a
vysloužil si laskavou přezdívku „tatíček Masaryk“.
yy 19. září 1922 se v Kopřivnici narodil mnohonásobný olympijský vítěz na vytrvalostních
tratích Emil Zátopek. Pocházel z dělnické
rodiny s mnoha dětmi. K pravidelnému sportování se dostal až před maturitou na průmyslovce ve Zlíně. Jeho devizou byla vždy
nesmírná vytrvalost, ani v dobách své největší
slávy neslevoval z tvrdého tréninku. Stal se

důstojníkem československé armády, a jak
sám s úsměvem vzpomínal, překonání některých rekordů dostal rozkazem. První olympijskou zlatou medaili získal na OH v Londýně
v roce 1948. Na olympiádě v Helsinkách
v roce 1952 získal tři zlaté medaile. V roce
1954 už byl držitelem všech světových rekordů na dlouhých tratích od 5 do 30 kilometrů.
Na celém světě se jméno Zátopek stalo symbolem běhu a vytrvalosti.
yy 27. září 1941, v době německé okupace,
nastoupil do úřadu zastupujícího říšského
protektora Čech a Moravy Reinhard Heydrich. Heydrich jako šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti současně řídil celý nacistický
bezpečnostní aparát. S jeho jménem je spojováno „konečné řešení“ židovské otázky.
V Čechách a na Moravě měl v úmyslu nastolit tvrdý okupační režim a důsledné využívání
průmyslového potenciálu země pro německé
cíle. Vlna teroru, který rozpoutal, měla zlomit český národ a přinutit ho k bezvýhradné
spolupráci s nacistickým režimem. Na den
přesně po osmi měsících však skupina československých parašutistů, vyslaných exilovou

vládou v Londýně, spáchala na Heydricha
atentát. Jako bezprostřední odpověď německé bezpečnostní síly popravily tisíce lidí pro
schvalování atentátu, srovnaly se zemí obec
Lidice u Prahy (muže povraždily, ženy a děti
poslaly do koncentračních táborů) a o několik dní později vypálily ještě obec Ležáky u
Pardubic.
yy 30. září 1938 přijala československá vláda nedobrovolný diktát konference z 29.
září v Mnichově, kde se šéfové vlád Francie (Daladier), Anglie (Chamberlain), Itálie
(Mussolini) a Německa (Hitler) dohodli na
rozbití ČSR. Důsledky mnichovského diktátu
byly katastrofální. Československo muselo
Německu odstoupit všechna pohraniční území obývaná německou menšinou. Těšínsko,
Javořina a část Oravy připadly Polsku a jižní části Slovenska a Zakarpatskou Ukrajinu
získalo hortyovské Maďarsko. Okleštěná
republika zůstala formálně samostatným
státem, ale ve skutečnosti byla úplně závislá
na Německu. K jejímu definitivnímu rozbití
a rozpadu na Protektorát Čechy a Morava a
Slovenský štát došlo 14. a 15. března 1939.
Vybral F. Janeček.

Š KO L S T V Í

Základní umělecká škola informuje…
Zahájení školního roku
V pondělí 3. září začíná nový školní rok –
v historii naší školy již dvacátý devátý!!
A tímto školním rokem také zahájíme novou etapu, kdy jsme opustili provizorní prostory v klášteře a veškerá výuka již tedy bude
probíhat na jednom místě, v nově zrekonstruovaných a rozšířených prostorách naší školy.
První zářijový týden bude ve znamení
tvorby rozvrhů – to je vždycky ten nejnáročnější úkol na začátku školního roku. Aby vše
proběhlo co nejlépe, připravili jsme určitá organizační opatření a prosíme rodiče a žáky o
spolupráci:
Od pondělí do pátku budou všichni učitelé
shromážděni v přízemí v komorním sále ZUŠ,
kde budou k dispozici k domluvám rozvrhů
jak kolektivních předmětů, tak individuálních
nástrojových hodin
Konkrétní rozvrh „úředních hodin“ jednotlivých učitelů v tomto týdnu a jejich přítomnost k domluvě rozvrhu najdete od 30.8.
na webových stránkách školy: www.zuspolice.cz
V těchto dnech, prosím, přijďte s rozvrhem základní či střední školy a s rozvrhem
dalších aktivit žáka, aby bylo již možné domluvit závazný rozvrh pro výuku na naší škole
Prosíme o trpělivost a vstřícnost zvláště
v případech, kdy skutečně nebude možné vyhovět některým vašim požadavkům na výhodnější kombinace
Věříme, že se nám společnými silami podaří všechny rozvrhy zdárně a včas sestavit a
že již ve druhém týdnu budeme moci zahájit
výuku oficiálně podle rozvrhu.
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Den otevřených dveří
a Slavnostní galavečer

Města, Kraje, sponzorů a dodavatelských firem, díky nimž se toto dílo podařilo nakonec
dovést do zdárného konce.
Těšíme se na vás!

Repríza „Spící krasavice“

Ve chvílích, kdy píšeme tyto řádky, ještě
stále probíhají ve škole dokončovací práce
(především rekonstrukce hlavního schodiště), ale v září by již celá náročná rekonstrukce včetně přístavby školy
měla již být úplně hotova
a přiblížil se tak čas, kdy
bude možné s výsledkem
seznámit i veřejnost.
Tuto událost jsme naplánovali na sobotu 15.
září, kdy uspořádáme
od 10:00 do 13:00 hodin
„Den otevřených dveří“, kdy si budete moci
prohlédnout školu nejen
zvenčí, ale i zevnitř.
V 18:00 hodin proběhne na novém koncertním
sále Slavnostní galavečer za účasti představitelů

V červnu jsme byli svědky premiéry úspěšného tanečního představení „Spící krasavice“, které připravili žáci tanečního oboru naší
školy pod vedením Alžběty Černé. Premiéra
i následující repríza dokázaly Kolárovo divadlo vyprodat a představení vzbudilo takový
ohlas, že si veřejnost vynutila ještě další dvě
představení, které připravujeme na středu a
čtvrtek 26. a 27. září od 18:00 hodin opět do
Kolárova divadla.
Přijďte se tedy i vy potěšit dojemným příběhem na motivy pohádky o Šípkové Růžence
v nádherném zpracování více než stovky
účinkujících.
(ZUŠ)
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Nový školní rok začíná

Centrum propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí je nynější název původní
Střední školy propagační tvorby a polygrafie
ve Velkém Poříčí, která byla začleněna do
nově vzniklého subjektu s názvem Střední
škola průmyslová, textilní a polygrafická
se sídlem v Hronově. K hronovské a poříčské škole byla ještě přičleněna střední škola
v Červeném Kostelci.
Ve Velkém Poříčí probíhají v tomto roce
dvě velké investice. První jsou dokončovací
práce na Centru odborné přípravy polygrafických oborů z dotačních prostředků EU a
druhou decentralizace topení školských budov
z prostředků Královéhradeckého kraje. Práce
na výstavbě nejmodernějšího polygrafického
vzdělávacího centra v České republice pokračují stálým tempem. V první fázi probí-

halo především bourání starých objektů, dále
následovala nová výstavba. Nyní se blížíme
k třetí etapě, ve které proběhne instalace polygrafických technologií. Té však musí předcházet stavební připravenost a velmi důležité
jsou také datové a silové elektrické obvody.
Moderní polygrafické stroje jsou ovládány
počítači, které jsou choulostivé na výpadky
proudu nebo napěťové impulsy. Proto ČEZ
vybuduje pro objekt centra zcela novou přípojku. Rychlost jejího vybudování má pro
další vývoj a dodržení harmonogramu projektu zásadní význam. Oproti výstavbě polygrafického centra, která probíhá v části školy
nezatížené provozem, je decentralizace topení
novým systémem budovaným v prostorách,
opuštěných pouze na prázdninové období.
Odměnou však bude větší komfort a především značné úspory.
Poříčská střední škola se rovněž zapojila
do dlouhodobého projektu Národního ústavu pro vzdělávání s názvem Modernizace
odborného vzdělávání, jehož cílem je rozvoj kvality odborného vzdělávání a podpora uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.
Projekt si klade za cíl modernizaci kurikula
středního odborného vzdělávání pro obory
Reprodukční grafik a Reprodukční grafik
pro média. Pracovní skupina je tvořena
učiteli odborných předmětů a polygrafickými odborníky ze středních škol v Praze,
Brně, Rumburku a Velkém Poříčí, kteří mají
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přehled o náplni výuky polygrafických
předmětů a zároveň
znají
nejnovější
trendy oblasti polygrafie a fotofyziky.
Jeho cílem je aktualizace rámcových
vzdělávacích programů, školských
vzdělávacích programů, vzdělávacích
modulů a komplexních úloh.
minulém
V
školním roce dosáhli poříčští studenti celé řady

úspěchů v mnoha
odborných soutěžích.
Připomeňme alespoň
dvě vítězství Vojtěcha
Borsíka a Karolíny
Hamplové v uměleckých a grafických
disciplínách soutěže
Region Plzeň 2018,
dále výborný výsledek
Pavlíny Kadaníkové
v celostátní kadeřnické soutěži WORLD
OF BEAUTY & SPA
Praha 2018 a vynikající 1. místo Nely
Múčkové ve výtvarné disciplíně mezinárodní
soutěže CEMACH, která za odměnu získala
prázdninový vzdělávací a poznávací zájezd
do Izraele. Také autorská kniha CHAOS Evy
Bartoškové zaznamenala velký úspěch v celostátní soutěži Studentský design 2018 a bude
vystavena na konci října v rámci prestižní
pražské přehlídky Designblok. Velkou radost
dělají poříčské střední škole i její absolventi.
Například letos v létě Michaela Šimůnková,
studentka plzeňské fakulty designu a umění,
vyhrála v Miláně evropskou soutěž v návrhu
originální obuvi Shake the future of the footwear sector! Poříčští mají tedy na co navazovat i v novém školním roce.
Mgr. Rudolf Volhejn, Mgr. Dagmar Prokopová,
Ing. Petr Michal a Mgr. Renata Lelková
Centrum propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí

SETKÁNÍ V ITÁLII
KVĚTEN 2018 –
PROJEKT ERASMUS+
MOVING WATERS
Romantické Benátky a slunnou oblast
v okolí oblíbené letní destinace Rimini
v Itálii navštívili 3 žákyně a 2 učitelé
náchodské ACADEMIA MERCURII,
soukromé střední školy, během třetího
projektového setkání žáků všech partnerských škol (ČR, Anglie, Itálie, Německo
a Holandsko) v polovině května v rámci
projektu spolufinancovaném programem
Erasmus+ s názvem „Moving waters –
how water shapes us“.
Projekt je zaměřen na vliv vody na
lidskou činnost, tématem tohoto setkání
bylo umění ovlivněné vodou, ať už se
jedná o architekturu, tanec, dramatické či
výtvarné vyjádření nebo literaturu. Žáci
obdivovali sepjetí architektury a vody
v romantických zákoutích Benátek, navštívili unikátní plovoucí muzeum (kolekci malebných rybářských loděk) ve
městě Cesenatico a prohlédli si turisty
čím dál oblíbenější přímořské letovisko
Rimini, kde obdivovali řadu antických
památek, včetně nedávno objeveného
domu chirurga s překrásnými mozaikovými podlahami a unikátní sbírkou chirurgických nástrojů pocházejících z roku
260 n.l.
Žáci byli ubytováni v rodinách žáků
partnerské italské školy a budou jim moci
jejich pohostinnost oplatit za rok při projektovém setkání ve městě Náchod. Do
té doby se ale ještě uskuteční projektové setkání žáků v bavorském Mnichově.
Příjemným zakončením návštěvy Itálie
byla návštěva starobylého univerzitního
města Boloňa, kde jsme obdivovali neopakovatelnou atmosféru historického
centra s jeho renesančními paláci v blízkosti nejstarší univerzity Evropy.
ředitelka školy
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Blíží se výročí 100 let Československa

Před třemi týdny byla v Ostravě zveřejněna na slavnostním zasedání a uvedena na
trh nově vydaná kniha nakladatelstvím Jota
„Za svědky minulosti“. Kniha autora Milana
Švihálka byla vydána ke 100. výročí založení
Československa po 1. světové válce 28. října
1918. Na slavnostním uvedení na trh, kam byli
pozváni zástupci významných českých značek
a firem, které v té době výrazně ovlivňovaly
postavení ČR mezi přední země v Evropě i ve
světě, se uskutečnil slavnostní program, kde
autor pan Švihálek zveřejnil informace o tom,
jak je potřebné navázat na naši českou historii a dále rozvíjet ČR. Mnoho významných
osobností, které se zúčastnili této akce, kde
byly uváděny zajímavé informace, což se natáčelo také Českou televizí a Českým rozhlasem, obdivovali nově vydanou knihu. Autor,
který dříve pracoval jako redaktor ČT a ČR
tam uváděl např. informaci o tom, že máme
mnoho památek, ale že bohužel v současné
době mizí významná řemesla v Čechách na
Moravě i ve Slezsku a že toto je potřeba řešit
a zkvalitnit především technickou výuku pro
speciální obory a mládež motivovat k zájmu
o technické obory, tvořivou činnost a naučit je všem základům techniky a dovednosti.
Mnoho známých osobností, které vymysleli a
organizovali vývoj a výrobu našich známých
produktů, které byly na světovém trhu velmi
oceňovány, proslavili naši republiku. Po rozpadu Rakouska-Uherska byla ČR společně
s Německem a Anglií hodnocena jako země
na nejvyšší úrovni v Evropě.

V této knize je uvedeno mnoho známých
českých značek a firem, které v Česku vyráběly takové výrobky, které nás proslavily,
jako např. automobily Tatra, Škoda, Praga,
motocykly Jawa a ČZ, lokomotivy a vagóny
vyráběné ve Škoda Plzeň, ČKD a dalších firmách, významné textilní stroje, skleněné výrobky, keramika a další produkty, které byly
známy po celém světě a které nás proslavily.
V knize je uvedeno 45 těchto značek a firem
z celé ČR. V našem Královéhradeckém kraji
byl zveřejněn např. Třebechovický betlém a
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jako jediná firma byla uvedena firma Merkur
z Police nad Metují, která v minulosti i současnosti významně ovlivňuje zájem mládeže
o tvořivou činnost a tím se zkvalitňuje jejich
technické a praktické vzdělání. Pan Švihálek
zdůraznil, jak za 1. republiky začal Merkur
toto ovlivňovat, o čemž svědčí i to, že v období kolem r. 1935, kdy byla v tomto období
velká světová krize a tehdy autor stavebnice
Merkur, pan Jaroslav Vancl, prosazoval do
školství stavebnici Merkur, když prohlásil
tento názor: „Chceme-li, aby naše republika
obstála ve světové krizi, musíme naši mládež a
následně i celou veřejnost naučit rychle a konstruktivně reagovat na vznikající příčiny krize
a to vyvolá potřebné reagování na problematiku vymýšlet nová řešení a tím obstát v krizi,
na to se musí mládež naučit.“
Všichni přítomní souhlasili s tím, že je
potřebné, tak jak to uváděl pan Švihálek, motivovat a podporovat mládež i celou veřejnost
k tomu, aby navázali na naši vynikající historii a i v současné době se věnovali našemu
budoucímu rozvoji, který je závislý na iniciativě technického rozvoje návazno na současný světový trend tzv. novou technickou
revoluci nazývanou Industry 4.0. Autor ve
své knize uvádí jaký význam měl, má a bude
mít Merkur, píše např. o tom, jak mnoho významných vědeckých osobností a technických
pracovníků se díky Merkuru orientovali na
vynálezy, inovace nově vytvářených výrobků
a následně i na vědeckou činnost. Uvádí např.
Otto Wichterleho, historicky nejznámějšího
českého vědce, který vymyslel mnoho vědeckých objevů a vynálezů, které si většinou
zkoušel na modelech a zařízeních vyrobených
z Merkuru. Nejznámější jsou kontaktní čočky,
které v roce 1961 vyrobil na zařízení sestrojeném z Merkuru na základě využití odstředivé
síly při odlévání čoček. Jeho nově vytvořený
produkt je využíván desítkami miliónu lidí na
celém světě.
Dále uvádí, že profesor Jaroslav
Heyrovský, první český nositel Nobelovy ceny
z roku 1959, také začínal na Merkuru, který
obdivoval a v posledním období, kdy jsme
obnovili po 23 letech výrobu vláčků, byl nadšen, že byla výroba obnovena. Dalším nositelem Nobelovi ceny je Peter Grünberg, rodák
z Plzně, kde jeho tatínek
dělal šéfa konstruktérů ve
výrobě lokomotiv v plzeňské Škodovce. Jeho
tatínek si přál, aby syn
se také stal technikem,
a proto mu již v šesti letech koupil stavebnice
Merkur a učil ho základům techniky a konstruování. Po válce však otec
zemřel a následně byl
Peter s maminkou přestěhován do Německa, kde
pokračoval v technickém
vzdělávání a dotáhl to až

na vědeckou práci, za kterou dostal Nobelovu
cenu za fyziku. Jeho produktem byl vynález,
jak na principu magnetorezistence zkonstruovat paměti, které se dnes používají s ohromnými kapacitami na všech počítačích, tabletech,
noteboocích, fotoaparátech, kamerách a také
na telefonech a mobilech, což dnes prakticky
využívají všichni lidé na celém světě. Tento
světový vynález je základem současné technické revoluce Industry 4.0, kdy je celý výrobní
proces počínaje výrobou, konstruováním, projektováním, řízením výroby, obchodní činnosti, ekonomiky založen na digitalizaci a novém
systému řízení. Ještě nedávno pan Grünberg
prohlašoval, když vzpomínal na mládí v Plzni,
jak ho Merkur motivoval k technice a vědě. Za
svoji činnost byl před lety jmenován čestným
občanem Plzně. Majitel firmy Merkur ho chtěl
v roce 2020 pozvat do Police nad Metují ke
100. výročí vzniku Merkuru, bohužel se stalo to, že před čtyřmi měsíci zemřel. Německo
ve svých sdělovacích prostředcích uvedlo, že
to byl vědec, jehož vědecká činnost ovlivnila
celý rozvoj využívání digitalizace a tím proslavila Merkur, Česko a Německo.
V knize je také uvedeno mnoho dalších
informací o Merkuru a jeho významu, např.
informace o krásném Muzeu Merkur, o největším sběrateli stavebnic Jiřím Mládkovi a
hlavně o zachránci stavebnice Merkur, Ing.
Jaromíru Křížovi, který svoji aktivitou ovlivnil vývoj v celé ČR. Po sametové revoluci,
kdy bylo požadováno vrátit bývalým majitelům malých a středních firem v restituci
jejich původně znárodněné majetky, nebyl
schválen restituční zákon pro malé a střední
firmy, byl schválen jen zákon pro prodejny,
hospody a dílny. Proto zorganizoval společně
s původním majitelem firmy panem Petrofem
z Hradce Králové, který vyráběl hudební nástroje, především piana a klavíry, shromáždění původních vlastníků a jejich potomků
v Náchodě v bývalé jídelně Rubeny, kde se
sešlo ze severu Královéhradeckého kraje na
250 účastníků, kteří schválili a sepsali 1. petici
v ČR v novodobých dějinách se žádostí, aby
byly navráceny znárodněné firmy původním
vlastníkům. Petice byla předána představitelům a poslancům bývalého federálního shromáždění, před jednáním v bývalém FS byly
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rozdávány žádosti všem poslancům, aby se
zrušilo původní zákonné rozhodnutí o nepovolení restituce. Prakticky celý den se poslanci dohadovali a až večer byl původní zákon
poprvé zrušen a teprve o půl druhé v noci byl
přijat zákon o pouhé 4 hlasy o restituci malých a středních firem. Na základě toho byla
Jaromíru Křížovi následně také vrácena bývalá tkalcovna po jeho dědovi Josefu Königovi,
kterou musel zprovoznit a obnovit, protože
byla 15 roků používána pouze jako skladiště
bývalého Kovopolu. Postupně budovu zprovoznil a obnovil kovovýrobu se zaměřením
na zpracování nerezu a dalších kovových produktů. Následně potřeboval vyrobit součástky
v automatárně bývalého Kovopodniku (následně Kovab), ale výroba v Kovabu byla již
přes půl roku zastavena a Kovab byl likvidován. Proto pan Kříž požádal o možnost odkoupení části strojního vybavení, to však nebylo
umožněno z důvodu likvidace, pouze byla
možnost pronajmout celý Kovab v Polici nad
Metují a v Broumově. Proto se uskutečnila
dohoda o pronájmu těchto objektů a strojního
zařízení, byli přijmuti bývalí pracovníci a pan
Kříž zorganizoval obnovení výroby stavebnice Merkur, která by jinak již dávno zanikla, jelikož po 14 dnech po uzavření nájemní
smlouvy byl na Komeb vyhlášen první konkurz v republice v novodobých dějinách po sametové revoluci. Konkurenční firma Meccano
z Francie chtěla odkoupit firmu, aby ji zlikvidovala a zbavila se tak největší konkurence
podobného produktu. Meccano má jiné rozteče a šroubky a nebylo by možné toto zkombinovat, tím by Merkur zaniknul. Panu Křížovi
se podařilo úspěšně zachránit výrobu Merkuru
postupným odkoupením vyhlášené exekuce,
na jednu budovu byla dokonce vyhlášena poslední aukce v ČR. Následně nastalo obnovení

výroby a další rozšiřování produktů v budoucnosti. Vedle Merkuru obnovil výrobu dětských
plechových koleček, začal vyrábět tříkolky,
koloběžky, dětské kovové nářadí a mnoho dalších produktů. V roce 2000 začal obnovovat
po 30 letech výrobu kovových elektrických
vláčků Merkur ve velikosti „0“ v měřítku
1:45, které byly po roce 1968 zrušeny rozhodnutím RVHP, kdy bylo rozhodnuto, že se budou vyrábět v NDR plastové vláčky velikosti
„H0, TT a N“. Uvedením této velikosti „0“ na
trh a výstavu v Norimberku bylo motivováno
mnoho světových firem vyrábějící vláčky velikosti „H0 a TT“ k výrobě „0“. V současné
době firma Merkur vytvořila pro modelářské
kroužky kolejiště, které je vytvářeno ze segmentů, které budou montovat a modelovat
skupiny modelářů. Vytvořené segmenty se
dají vzájemně propojit a vytvořit velká kolejiště. V současné době je oslovováno hodně
škol, např. v Hradci Králové a když se podaří
na školách vytvořit hodně segmentů, může se
pak udělat velká akce a může se tak postavit
ohromné kolejiště, které by se dalo zapsat do
Guinessovi knihy rekordů, jako největší kolejiště postavené žáky ZŠ. V těchto kroužcích se
naučí mladá generace všem základům řemeslných profesí, veškeré technice, elektronice i
programování.
V roce 2009 se začaly ve firmě vyvíjet a
vyrábět technické učební pomůcky pro zkvalitnění výuky na všech tipech škol (ZŠ, ŠS i
university), které mají zkvalitnit technickou
a především praktickou výuku a motivovat
mládež k technické tvořivosti, naučit je všem
základům techniky a řemesel a co nejlépe je
připravit na budoucí život. To může výrazně
ovlivnit současnou situaci, kdy se na trhu práce nedostává potřebný počet odborných profesí a kdy je potřeba mladou generaci orientovat

na nové výrobní systémy včetně automatizace,
robotizace apod. To je základem pro rozvoj
průmyslu, zemědělství, potravinářství a všech
technických oborů, což zajistí ekonomický
rozvoj a životní úroveň celé ČR a jak je zmíněno, je potřeba navázat na historickou tradici
tak, aby ČR byla opět na světové úrovni.
Moc nás potěšilo, že byla vydána tato kniha ke 100. výročí založení Československa a
že jsme v ní uvedeny jako významná firma
ČR, která může výrazně ovlivnit rozvoj ČR,
protože náš nově vyvinutý systém „Merkur
Education“ je svým způsobem unikátní.
Mnoho zemí se začíná zajímat o naše produkty, které by chtěly použít ve školách např.
v Rakousku, což obdivoval rakouský prezident, v Německu, Slovensku, Rusku, Ukrajině
a dalších zemích. Např. anglická firma BBC
motivovala Anglické království a jejich firmy,
aby masově podporovaly technickou výuku na školách, aby se žáci a studenti naučili
např. konstruovat modely a jejich ovládání.
Velmi se jim zalíbil náš robotický podvozek,
který vystavili v lednu 2018 na světové akci
v Londýně, který byl ovládán mikropočítačem Mikrobit, na kterém naučí systému programování a prakticky si vyzkouší ovládání
vytvořených modelů nově vytvořeného edukativního systému z Merkuru a využívat jej
pro zkvalitnění vyučování a tvořivou činnost
mládeže. Např. Hospodářská komora ČR organizuje celostátně v krajských soutěžích
s Merkurem „Hledáme talenty pro firmy“. Do
toho by se měla zapojit i naše ZŠ v Polici nad
Metují. Merkur bude zveřejňován na mnoha
akcích pořádaných státními orgány, např. na
Pražském hradě při oficiální oslavě výročí
vzniku Československa, na ministerstvu MPO
a dalších institucích.
Kristýna Laštůvková, Monika Hladíková

Srpen 1968 očima východočeských pamětníků
Hradec Králové, 13. srpna 2018 – Jak
vzpomínali na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968
tehdejší pracovník Rubeny Náchod či voják?
Co v danou dobu dělali a jaké následky to pro
ně mělo? I to mimo jiné zaznamenali dokumentaristé neziskové organizace Post Bellum.
„Osmičková výročí mají v české moderní
historii nezastupitelnou úlohu. Byly to právě
přelomové „osmičky“, které navzdory vnitřním a vnějším okolnostem politicky aktivizovaly generace a na dlouhou dobu ovlivnily
společnost. Rok 1968 je přelomové období,
které ovlivnilo generaci Václava Havla a poznamenalo společnost do současnosti. Je to
doba velké naděje a následného zklamání, ale
i naivity, že se totalitní režim dokáže demokratizovat z vnitřních zdrojů,“ vysvětlil ředitel
Paměti národa Východní Čechy Tomáš Heller,
proč je důležité si události nejen roku 1968
připomínat.
„Události roku 1968 ovlivnily celou společnost, ale také odhalily charaktery lidí.
O to více je smutné, že i přes velké množství
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pamětníků, které máme a kterým nenasloucháme, se do současného politického popředí vrací a zakořeňují lidé, kteří se aktivně
podíleli na totalitním režimu. Jak vidno, část
českého národa trpí ztrátou paměti, a proto
je jediným řešením obnova mezigeneračního
dialogu a oživování příběhů pamětníků, kterým totalitní režim prostřednictvím i těch lidí,
kteří se nyní opět chápou příležitostí, ničil či
zničil život,“ dodal Heller s tím, že sdílení mezigeneračních zkušeností je nejlepší ochranou
demokracie.

Okupace v Náchodě

Vzpomínky bývalého profesionálního vojáka Rudolfa Macka zachytil před jedenácti
lety dokumentarista Jan Horník pro projekt
Příběhy 20. století. Rudolf Macek se v roce
1948 po komunistickém puči zapojil jako
profesionální voják do protikomunistického odboje. O dva roky později byl společně
s ostatními členy odbojové skupiny zatčen a
odsouzen k trestu odnětí svobody na 22 let.
V roce 1962 byl amnestován. „Musel jsem jít
do Rubeny dělat gumaře, lisovat technickou

pryž. To byly víceméně galeje. Lisy měly 280
nebo 180 stupňů Celsia,“ vyprávěl Macek s
tím, že právě v Rubeně ho zastihly i události
roku 1968.
„Když byla invaze, byl jsem členem závodní rady. Měli jsme takový výbor..., pak většina
skončila na indexu. Když vjížděly tanky do
Náchoda po hlavní silnici, dojely na křižovatku a tam měly cedule Praha a vracely je zpátky. Zase se vrátily na hranice a tam byly autobusy přes silnici a gumy zapálený. V Náchodě
byl poměrně solidní odpor. Když hlásili, že z
Prahy jedou estébáci v těch šestsettrojkách
na Náchod, vyjel autobus a nákladní auto a
na něm policajti s kulomety a smetlo estébáky
ze silnice. Nestříleli, ale donutili je převrátit se do příkopu – policajti,“ popsal situaci
v Náchodě Macek. Jak vzpomínal, uvažoval
o emigraci, ale kvůli manželce, která nechtěla
opustit rodiče, k tomu nakonec nedošlo.
Zajímá Vás celý životní příběh Rudolfa
Macka? Najdete ho společně s dobovými fotografiemi v archivu Paměti národa na www.
pametnaroda.cz
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Zlikvidoval „Štrougalovy sady“

Polický rodák Jan Šolta, jehož vzpomínky natočil v květnu letošního roku dokumentarista Karel Kužel pro projekt Příběhy 20.
století, prožil srpnové události na vojně na
letišti u Čáslavi. Jak vzpomínal, aby se vyhnul
nejotravnějším částem vojenského výcviku,
předstíral, že je nemocný.
„Ale když jsme byli ve tři hodiny ráno
vzbuzeni rotmistrem, že jsme okupováni, tak
jsem se okamžitě uzdravil, nafasoval ostré
a samopal a šli jsme bránit republiku. Jenže
brzy jsme zjistili, že se nedá dělat vůbec nic,
kasárna byla obklíčena polskými tanky, nad
letištěm lítala letadla, která hrozila, že budou
bombardovat letiště, pokud by se někdo přiblížil ke strojům. Navíc nám řekl velitel divize, že
sovětští mechanici, kteří tam byli u těch migů
nastálo přidělení na letišti, nějakým způsobem
znemožnili spojení, zablokovali vysílačky, takže byly vůbec potíže dostat spojení s Prahou
atd...,“ vyprávěl Šolta s tím, že brzy na to byli
přesunuti na letiště Hradčany u Mimoně. To
ovšem chtěly pro své letouny sovětské jednotky, takže vojáci museli asi po měsíci na základě rozkazu letiště vyklidit a na to byl jejich
druhý letecký stíhací pluk zrušen.
Jak dokumentarista Karel Kužel poznamenává, českoslovenští vojáci prožívali od počátku invaze vojsk Varšavské smlouvy velké
ponížení a reagovali na to různými solidárními
akcemi – do jedné z nich se zapojil právě i Jan

Šolta. Z mimoňského letiště byl přeložen do
Kbel, kde se společně se dvěma kolegy rozhodl, že se zajedou podívat na Václavské náměstí k soše sv. Václava. Pod ní lidé po smrti
Jana Palacha improvizovaně vytvořili pietní
památník, kam nosili květiny. Komunisté sice
tento památník neodstranili, ale postavili před
něj květináče s tújemi, aby se k němu lidé nedostali. Tomuto lesíku lidé říkali „Štrougalovy
sady“ podle jména tehdejšího tajemníka ÚV
KSČ Lubomíra Štrougala.
„Tak jsme přišli k těm Štrougalovejm sadům a zorganizoval jsem na místě ‚brigádu‘,
kdy jsme to všechno vytrhali, vysypali a rozdupali, takže během chvilky bylo po sadech,“
vyprávěl Jan Šolta s tím, že je u toho někdo
vyfotil a tyto fotografie se následně dostali do
rukou příslušníků vojenské kontrarozvědky. Ti
pak s fotodokumentací dorazili na posádku do
Kbel a předložili ji k nahlédnutí důstojníkům.
Ačkoli Jana Šoltu na fotkách poznali, zapřeli
ho a vojenský lékař dokonce uvedl, že svobodník absolvent Šolta nemohl na Václavském náměstí být, protože v tu dobu ležel na ošetřovně.
Díky tomu Šolta nebyl potrestán.
Zajímá Vás celý životní příběh Jana
Šolty? Najdete ho společně s dobovými fotografiemi v archivu Paměti národa na www.
pametnaroda.cz
Přijdou Vám svědectví pamětníků událostí
20. století důležitá? Chcete pomoci s jejich natáčením? Staňte se členy Klubu přátel Paměti
národa! https://www.postbellum.cz/klub/

Přihlášku do klubu naleznete na http://
klub.pametnaroda.cz/
Víte ve svém okolí o člověku, jehož životní příběh by stálo za to zaznamenat?
Kontaktujte prosím východočeskou pobočku Paměti národa na tel. 723 113 280
nebo emailem na tomas.heller@postbellum.
cz. Děkujeme!
Paměť národa je projekt neziskové organizace Post Bellum, který dokumentuje a
veřejnosti zpřístupňuje životní příběhy pamětníků, kterým do života zasáhl jeden či oba totalitní režimy 20. století. Spolutvůrci projektu
jsou Ústav pro studium totalitních režimů
a Český rozhlas. Post Bellum také vzdělává
děti i dospělé, vydává knihy, organizuje výstavy, společenské akce, zážitkové workshopy
či školní vzdělávací projekt Příběhy našich
sousedů. Posluchači a diváci mohou znát
rozhlasový dokumentární cyklus Příběhy 20.
století, který od roku 2013 vysíláme na vlnách Českého rozhlasu, nebo stejnojmenný
šestnáctidílný dokument vysílaný v České televizi. Pobočku pro východní Čechy jsme založili v říjnu 2017 a zaměřujeme se primárně
na natáčení vzpomínek východočeských pamětníků. Realizujeme výstavy, pořádáme besedy, vzděláváme žáky a studenty, vyrábíme
televizní dokumenty a publikujeme příběhy
východočeských pamětníků.
Paměť národa Východní Čechy

Příměstské tábory v Polici nad Metují 2018
5 týdnů, 5 táborů, 87 dětí a 6 lektorů

Město Police nad Metují získalo dotaci na pořádání příměstských táborů. Dotace
byla poskytnuta z operačního programu
Zaměstnanost a byla poskytnuta prostřednictvím MAS Stolové hory. Každoročně, po
dobu tří let, se během letních prázdnin uskuteční celkem pět příměstských táborů a vždy
ještě jeden o jarních prázdninách. Tábory jsou
pro dvě věkové skupiny – děti do 6 let a děti
od 6 do 12 let. Tábory se konají v prostorách
Mateřského centra MC Mamina a v Muzeu
papírových modelů. Každý tábor trvá jeden
pracovní týden, vždy od 7:30 do 15:30 hodin.
Dětem se věnují zkušení lektoři, kteří připravují pestrý program. Během každého tábora
děti navštíví i animační program speciálně
připravený pro ně.
První tábor v MC Mamině pro děti od 3 do
6 let vedla Martina Macounová. Tábor s názvem Pohyb je hra a hra je radost, byl zaměřen na podporu dětí v pohybu. Děti byly co
nejvíc na hřištích a hrály hry, soutěžily. Touha
malých dětí hýbat se, je stejně přirozená, jako
jejich touha po poznávání nových věcí. Právě
pohyb jim umožňuje objevovat svůj životní
prostor a nová místa. Pohyb a motorika úzce
souvisí s centrálním nervovým systémem.
Děti s Martinou Macounovou vyráběli vlastní originální tričko, které navrhla Martina
Nosková ve spolupráci s časopisem BEN JÁ
MÍNA. Animační program pro ně připravily
lektorky muzea Pod čepicí v Hronově, kde
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děti navštívily současnou výstavu Mikro x
Makro.
Druhý tábor s názvem Svět pohybu v
MC Mamině vedla opět Martina Macounová
s Leou Kolmanovou. Děti se opět pohybovaly dle počasí na hřištích, v Sokolovně a v
Mamině. Tábor byl opět zaměřený na pohyb
a rozvoj motoriky a snažil se přispět k tomu,
aby děti k pohybu získaly přirozeně pozitivní
vztah. Probíhaly soutěže, za které děti získaly
diplomy a medaile. Děti si opět vyrobily originální trička a animační program byl tentokrát opravdu kouzelný. Celé dopoledne měly
děti možnost strávit s kouzelníkem. Ten jim
předvedl spoustu kouzel, některá je i naučil.
Nakonec došlo i na kouzlení z balónků.
Třetí tábor v MC Mamině vedla Martina
Nosková. Která připravila program pod názvem Galerie pod širým nebem. Během celého týdne děti pracovali s pracovním sešitem
BEN JÁ MINA V GALERII. Opět si děti vyrobily vlastní trička. Během tábora děti hodně
tvořily a celým týdnem nás doprovázela pohádka O klukovi z plakátu. Po vzoru umělců
Huga Demartiniho, jsme tvořili ve vzduchu
i na zemi náhodné objekty. Jako Jackson
Pollock nebo Yves Klein jsme malovali i vlastním tělem a barvy stříkali opravdu hodně daleko, takže nikoho neminula koupel v bazénku.
Fotili jsme mraky a hned jsme si je zkusili
dokreslit. Animační program pro nás tentokrát
připravil kameraman a tvůrce videí Tomáš

Valášek. Celý den
jsme s ním natáčeli video, které
brzy zveřejníme.
První tábor
v Muzeu papírových modelů se
uskutečnil
pod
názvem Výlety za
poznáním pověstí a bájí Policka.
Během
týdne
16 dětí poznávalo s Martinou
V á ň o v o u
a
Danielou
Vo j t ě c h o v o u
krásy
města
Police nad Metují
a okolí. Putování
byla inspirována
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knihou „Pověsti z Policka – o kraji mezi
Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují“.
Cesty a výlety je zavedly třeba k „zelené“
Suchodolské kapličce nebo na Ostaš. V průběhu týdne si děti vytvořily vlastní táborový
hrníček, tričko, minci nebo šperk z bájného
pokladu pod polickým klášterem. V rámci
týdne děti absolvovali animační program –
kurs grafiky, techniky suché jehly s výtvarníkem Jaroslavem Soumarem. I když počasí
tak úplně nepřálo, i tak děti s lektorkami stihly
táborák.
Druhý tábor v Muzeu papírových modelů byl opět inspirovaný knihou, tentokrát pod
názvem Putování s Malým princem. Děti si
zasadily květinu a celý týden jsme cestovali
po planetách. Čtvrteční den s Názvem Planeta
koní aneb stáváš se na vždy zodpovědným za
to, cos k sobě připoutal, děti navštívily animační program u koní s Helenou Rubáčkovou.
Děti si opět vyrobily vlastní tričko a hrníček,
během celého týdne si dělali záznamy do
svého náčrtníku. Vyrobily si i vlastní hudební nástroje a zahráli jsme si koncert v lese na
Žděřině. Poslední den si děti vyrobily dobroty
na společný rozlučkový piknik. Počasí tentokrát přálo opravdu hodně, takže jsme dětmi
navštívili i koupaliště.
V rámci projektu bylo nakoupen výtvarný
materiál a další potřeby pro kreativní tvorbu
během táborů. Dále sportovní potřeby a hračky. Děti měly během táborů zajištěn pitný režim a stravu včetně oběda a svačin. O tábory
byl velký zájem. To, že zaujmout děti opravu
není snadné, víme všichni. Lektorům letošních

táborů se to povedlo.
Děkujeme za pochvaly
rodičů jak emailem, tak
na facebooku Příměstské
tábory v Polici. Další příměstský tábor se uskuteční
o jarních prázdninách
v Muzeu papírových modelů v termínu: 4. – 10. 3.
2019 pro děti ve věku od 6
do 12 let.
Děkujeme
Družstvu
vlastníků a jejich kuchařkám za výborné obědy,
Sokolům za možnost úkrytu před deštěm v Sokolovně
a všem animátorům, kteří
pro děti vymysleli speciální program jen pro
ně. Videa a fotografie najdete na facebooku
Příměstské tábory v Polici nad Metují.
Bc. Martina Váňová

Klienti a pracovníci PDZ
doporučují výlet na Ostaš

Sociální pracovníci Péče o duševní zdraví střediska Náchod pořádají
pravidelné klubové aktivity pro klienty. V létě využívají hezkého počasí
k pořádání aktivit v přírodě na čerstvém vzduchu.
Na začátku prázdnin podnikli výlet na Ostaš. Výletu se účastnilo 6 uživatelů služeb z Náchoda a Broumova. Všichni se společně sešli v Pěkově a zamířili
do skal. Proplétali se mezi balvany bludiště skalního města a na vrcholu si užívali nádherný výhled.
Výlet všichni hodnotili jako skvělou příležitost strávit den aktivně, protáhnout svá těla a poznat se lépe s ostatními. Jeden z klientů, pan Mirek říká:
„Ostaš mě okouzlila, je to krásné místo, které rozhodně stojí za to navštívit.
Den jsem si moc užil, viděl jsem něco nového a popovídal si s ostatními.“
Pracovníci pořádáním výletů a dalších aktivit dávají možnost lidem s duševní nemocí strávit den neobvyklým způsobem, setkat se s lidmi s podobným
osudem, prožít společné zážitky a navázat nová přátelství.
Bc. Michaela Venclová/PR manažerka
Polický měsíčník - září 2018

Setkání přátel a obyvatel
Pěkova a Honů

jak se již stalo tradicí, dovolujeme si Vás pozvat na
toto naše setkání, které se uskuteční v sobotu 8. 9. 2018 u
Honského rybníka ve 13:00 hodin. Opět bude možnost se
setkat při malém občerstvení a hudbě, promluvit se sousedy,
rodáky a přáteli. Opět bude připravena zábava hlavně pro naše
nejmenší.
U příležitosti letošního 100. výročí vzniku Československé
republiky bychom chtěli současně uctít památku našich sousedů, kteří se z 1. světové války nikdy nevrátili a kteří patří k
těm, kdo pomohli vzniku našeho státu. Tento akt proběhne u
obnovené pamětní desky na Honech. Budeme rádi, když jim
přinesete malou kytičku jako poděkování.
Moc se na Vás těšíme a věříme, že Vás setkání opět potěší.
Za Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů
Ivan Konečný
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Mateřské centrum Ma Mi Na
ÚT – těhotné a maminky s dětmi do cca 1 roku
(Martina Steinerová, Jitka Zemánková)
ST – Zvídálek
(Lucie Kalousková, Božena Vrabcová)
ČT – chodicí děti cca od 1 - 2 let s doprovodem (Eva Marková, Markéta Adamová)
PÁ – sportovní dopoledne pro děti s
doprovodem
Sportovní páteční dopoledne – pro aktivní
maminky a ještě aktivnější děti, nejlépe chodicí. Dopoledne bude organizováno dle počasí a
zájmu příchozích, buď venku na sportovištích
a hřištích nebo v sokolovně. Pro bližší informace sledujte FB.

Ohlédnutí za
prázdninami

PRÁZDNINOVÉ
VÝLETY

Děkujeme Báře
Bryksí za plánování
a organizování výletů během celého léta. Letos bylo opravdu horko, takže jsme čtvrteční dopoledne trávili na
koupališti, ale přesto jsme pěšky, na kole, na
kolečkových bruslích, s kočárky a odrážedly
navštívili některá krásná místa našeho kraje
– Slavný, suchodolská kaplička, Adršpach –
Teplice, Ostaš aj. Věříme, že se připojí více
maminek a dětí, které s námi budou sportovat
během celého roku.

KROUŽKY a KURZY

Tanečky pro děti
– každé pondělí. V případě zájmu volejte Martinu Macounovou, tel: 723 731 987.
Keramika – každé úterý, začínáme. Zájem
hlaste Martině Noskové, tel: 605 550 606.
Angličtina pro děti
– povede Andrea Michálková. Je určeno pro
děti ve věku 5-6let. Den a čas bude upřesněn.
Počet míst v kurzu je limitován!

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tři týdny o prázdninách bylo MC plné
dětí. Letos se Příměstské tábory organizovali ve spolupráci s Martinou Váňovou a
Muzeem papírových modelů a městem Police
nad Metují. Za spolupráci a organizaci všeho
potřebného bychom chtěli moc poděkovat.
Více o táborech napíše hlavní organizátorka
Martina Váňová.

Ve školním roce 2018/2019 zahajujeme
pravidelnou činnost mateřského centra
v pondělí 3. 9. 2018!
Dopolední programy - všední dny 9 - 11 h
PO – děti 2-3 roky s doprovodem
(Petra Kociánová, Marie Hornychová)

Kurz šití na stroji
– každý čtvrtek od 19:00-21:00h
Vlastní šicí stroj podmínkou.
V případě zájmu volejte Lucii Riegerovou,
tel: 777798472
Informace k dopoledním programům, kroužkům a kurzům budou uveřejněny na www.mcmamina.cz a FB!
Těšíme se na Vás!!
MC MaMiNa

Den otevřených dveří
v červenokosteleckém Saargummi

Den otevřených dveří s ukázkou výroby proběhne ve výrobním závodě Saargummi v Červeném Kostelci. Návštěvníci
budou moci shlédnout nový provoz automatizace v nově vybudované hale.

Saargummi v Červeném Kostelci pořádá den otevřených dveří pro širokou veřejnost a své zaměstnance. Prostory firmy včetně
nově postavené haly bude možné shlédnout 15. 9. 2018 od 9 do 17
hodin. Návštěvníci uvidí výrobu profilů, moderní dvoukomponentní lisy, mísírnu gumárenských směsí a automatizovanou výrobu
spojování.
Po prohlídce firmy se návštěvníci přesunou k prostorám nově
vybudované haly, kde na ně bude čekat doprovodný program.
Celým dnem bude provázet moderátor a zpěvák Roman Vojtek.
Návštěvníci se mohou těšit na kapelu Rolling Stones - Revival ,
workoutové vystoupení a kouzelníka pro děti i dospělé.
Pro malé návštěvníky bude připraven kolotoč, skákací hrad,
tvořivé dílny a spousty soutěží, za které je čekají odměny. Během
celého dne si děti budou moci udělat fotku s maskoty nebo si odnést
namalovaný obrázek přímo na obličeji. Pro dospělé jsou připraveny
zahradní šachy, fotbal pool, kuželky a mnoho dalšího. Kdo si bude
chtít prohlédnout firmu a okolí z ptačí perspektivy, může využít
vyhlídkový vrtulník, který bude celý den létat nad firmou.
Akce se uskuteční za každého počasí a všichni návštěvníci budou moci využít bohaté nabídky stánků s občerstvením.

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

Operátorka gumárenské výroby,
mzda 30 000 Kč až 32 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Hana Říhová
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SKAUTSKÉ OKÉNKO

Československý tábor skautů a skautek

Tento rok slavíme 100 let od vzniku
Československé republiky, a tak nás napadlo
oslavit to netradičně. Táborem na Slovensku.
Dlouho to vypadalo, že se to nepodaří, ale hlavně díky Michalovi Burešovi – Bumerangovi se
to podařilo.
Byla sobota 14.července a my vyráželi na
netradiční tábor. Natěšeni, ale trochu s obavami jak to všechno dopadne. Naším prvním cílem byla Bratislava. Tam jsme přenocovali do
neděle, a navštívili Bratislavský hrad a tematickou Slovensko-českou a Česko-slovenskou
výstavu.
V neděli jsme se přesunuli na skautskou
základnu do Zvolenské Slatiny. Bylo to zvláštní, být na táboře v klubovně, ale pro poznávání Slovenska to byl výborný výchozí bod.
Hned v pondělí Ti zdatnější z nás, vyrazili
na dvoudenní putování přes Nízké Tatry. Ti
mladší ale také nelenili a vydali se do hornické
osady s názvem Špania Dolina a přes rozhlednu Šachtička do Banské Bystrice. Druhý den
pak poznávali okolí Zvolenské Slatiny, pátrali
po okolních keškách a večer připravili večeři
pro zmožené poutníky z Tater. Ve středu byl
oddechový den. Bylo tedy dost času na hry,
fotbal i ringo a večer na souboj v československém couráku. Ve čtvrtek nás čekala cesta přes
Štiavnické vrchy do Banské Štiavnice. Tam
jsme si prohlédli starou štolu a Slovenské banské múzeum. V pátek jsme vyrazili do nedalekého Vigláše, kam vedla kdysi úzkokolejná
železnice. Mají tam vystavenou starou lokomotivu s vagonem, kterou jsme samozřejmě
důkladně prozkoumali. Dalším bodem trasy
byl starý vagón přes řeku, ale mapy nás trochu zradily. Tam kde byla kreslená cesta, cesta
ve skutečnosti nebyla a naopak. Vagón jsme
nakonec zdárně našli a zahráli si v něm několik her. Cílem našeho pátečního putování byla
prohlídka zámku Vigláš a pak už cesta zpět,
ale ne jen tak ledajaká. Starší většinu cesty
zpět běželi, podle toho, jak jim síly stačily a
ti mladší měli za úkol vyměnit skautský turbánek s místními za něco hodnotnějšího. Když
večer všichni zdárně dorazili do klubovny,
roztopili jsme pec na pizzu a při čekání na dopečené pizzy jsme si vyprávěli, jak kdo cestu
zpět do klubovny zvládl a co se podařilo vyměnit za turbánek. U skautské klubovny na
zahradě měli kromě pece na pizzu i horolezeckou stěnu a saunu. Samozřejmě jsme vše
vyzkoušeli a bylo nám tam moc fajn. Bylo ale
na čase vyrazit na opravdový tábor.
V sobotu nás čekal velký přesun na tábořiště, cesta vlakem byla v teplém dni úmorná.
Slovenské autobusy jsou naštěstí nafukovací a
tak se nám zdárně podařilo dorazit do Zázrivé,
odkud jsme stoupali na tábořiště. Čekal nás týden společného táboření se skauty ze 104. sboru z Bratislavy v horském sedle mezi Zázrivou
a Oravskou Lesnou. Tábořiště bylo zhruba
1100 m.n.m. a byl odtamtud krásný výhled na
Malou Fatru, lepší jsme opravdu najít nemohli! V neděli jsme se rozdělili na dva týmy – na
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Apgary a Asingy. Apgaři byli vyhnáni z tábořiště, a museli si najít nové místo k táboření.
Mezi rody začal nelítostný boj. Jako v každé
válce, i u nás byla třetí strana. Byl to překupník, který dodával zbraně a materiál a vydělával tak na každém rodu. Po pár dnech bojů a
několika bitvách, navrhli Asingové Apgarům
mír, s tím, že to nikam nevede, že budou neustále útočit jedni a pak druzí. Místo přijetí
míru ale přišel útok. Nakonec zástupci obou
rodů vyjednávali a napadlo je zlikvidovat překupníka. A tím zničili zlo, které podporovalo
konflikt. Poté sepsali mírovou smlouvu, pod
kterou se nakonec všichni podepsali. Nastal
mír a do konce tábora ještě pár dní zbývalo.
Ale nelenili jsme a vyplnili je hrami, společným povídáním, někteří zvládli i túru na

Velký a Malý Rozsutec. Večery jsme trávili u
ohně a společně zpívali – česky i slovensky.
Občas pro nás bylo náročné si rozumět, přeci
jen slovenštinu moc často u nás neslýcháme,
ale zároveň bylo zábavné zjišťovat jak se co
řekne v opačném jazyce. Třeba i při společném vaření v kuchyni jsme naráželi na spoustu
zapeklitostí.
Druhý týden utekl jako voda a nás čekalo
loučení a dlouhá cesta domů. Tu nám zpestřil ještě výpravčí v Náchodě, který nám pustil
vlak na Žďár, protože měl pocit, že již všichni
z výlukového autobusu přestoupili. Od dvouhodinového čekání na další vlak nás naštěstí
zachránili rodiče. Kteří si nás místo do Žďáru
přijeli vyzvednout do Náchoda.
Díky všem, kteří tábor organizovali, ať
už ten Československý,
nebo ten pro mladší
v
Bartošovicích
v Orlických horách. Bylo
to spoustu hodin práce,
před, na táboře i po něm
odpracovaných zadarmo.
Odměnou nám byli spokojení táborníci. Snad i
za rok najdeme dost odvážných, kteří budou rádi
obětovat svůj volný čas
pro druhé.
Fotky z táborů a
informace o novém
školním roce u skautů
najdete na našich webových stránkách:http://
skalaci.skauting.cz
Za skautské středisko
Haňďa Kohlová
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ASTRONOMICKÝ KLUB POLICE NAD METUJÍ
PODZIMNÍ
ROVNODENNOST

Astronomický podzim, podzimní rovnodennost nastane 23. září ve 3 hodiny 54 minut
SELČ. Slunce vstoupí do znamení Vah a bude
svítit kolmo na rovník. Do konce měsíce září
se den zkrátí o 1 hodinu a 47 minut.

nejlépe mimo město. Galaxie M31 je od nás
vzdálená 2,25 miliónu světelných let a je nejvzdálenějším objektem ve vesmíru pozorovatelným bez dalekohledu.

OBLOHA V ZÁŘÍ

V první polovině noci uvidíme na obloze
stejná souhvězdí jako o letních prázdninách.
Planety Merkur, Venuše, Mars, Jupiter i Saturn
se přesouvají nad západní obzor a postupně
končí období jejich dobré pozorovatelnosti.
Ve druhé polovině noci uvidíme vysoko nad jihem podzimní souhvězdí: Pegasa,
Andromedu, nevýrazné Ryby, Berana a
Trojúhelník. Kolem 1 hodiny po půlnoci budou již nad východním obzorem i některá souhvězdí zimní.
Na připojené mapce jsou znázorněna podzimní souhvězdí. V souhvězdí Andromedy
je elipsou zakreslena poloha známé galaxie
M31. K jejímu pozorování si musíme vybrat místo bez veřejného nočního osvětlení,

ČERVENCOVÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE

Za pozorováním úkazu jsme vycestovali do prostoru mezi Maršovem a Českou
Metují. Z polní asfaltové cesty byl krásný
výhled na Ostaš, Hejšovinu, Bor a vzdálené
Orlické hory. Pozorovali jsme dalekohledem
typu Dobson o průměru 250 mm. Podmínky
nebyly dobré vinou letního zákalu nad jižním
obzorem. Začátek zatmění jsme proto bohužel
neviděli. Pozorování maximální fáze zatmění
bylo ovlivněné již zmíněným zákalem. Celé
akce se účastnilo 10 zájemců.

Příští zatmění Měsíce:

úplné dne 21. ledna 2019 po 4. hodině ranní,
částečné v noci z 16. na 17. července 2019

Pohledy do vesmíru
16. září uplyne již 49 let od pádu meteoritu
Police!
SLUNCE vstupuje do znamení Vah 23. září
ve 3 hodiny 54 minut SELČ,
MĚSÍC
3. v poslední čtvrti, 9. v novu,
17. v první čtvrti, 25. v úplňku,
MERKUR začátkem září ráno nízko nad
východním obzorem,
VENUŠE začátkem září večer velmi nízko
nad západním obzorem,
MARS
v první polovině noci v souhvězdí
Kozoroha,
JUPITER večer nízko nad jihozápadním
obzorem v souhvězdí Vah,
SATURN večer nad jihozápadem
v souhvězdí Střelce,
URAN
po celou noc v souhvězdí Berana,
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Žhavé léto Léta Páně 2018

Ano, stalo se. A stále trvá snad už od dubna tohoto roku a to máme půlku srpna. Prostě
se ohříváme, jak se patří a teploty nad 30 stupňů s tropickými nocemi už patří ke každodennímu rituálu. Tak nevím, zdali jsme se něčím
neprovinili, my lidé, že nás boží prst trestá nad
míru teplem či se blížíme podle přírodních zákonů k subtropickému podnebí místo středoevropskému se čtyřmi ročními obdobími jako
dosud. A protože mám sklony k nevědeckým
poznatkům, dávám vinu našemu nepatřičnému chování, neboť ze sebe děláme pány tvorstva, a počínáme si tak, jako bychom uměli
poroučet větru, dešti.
Rozepsala jsem se asi nepatřičně, protože
jak jsem znovu četla a listovala si v Polickém
měsíčníku, měly se příspěvky čtenářů posílat
už v červnu, ale můj věk mi občas chybně radí,
a tak se omlouvám. Snad to redakce přijme a
zveřejní podle své úvahy.
Tento rok je vlastně pro nás výjimečný
nejen počasím, ale i oslavami stého výročí
vzniku Československé republiky a další osmičková léta nám připomínají významné události, některé smutné. V roce 1938 jsme přišli
o svobodu, posléze jsme se stali protektorátem
Německa. Zažili jsme první nesvobodu a totalitu, ze které jsme se dostali v květnu 1945.
Vybojovali jsme si znovu svobodu a chtěli pokračovat v tom, co jsme si v první Masarykově
republice osvojili. Volby v roce 1946 nás posunuly rychle do roku1948 a co následovalo,
víme. Padesátá léta nás vrátila zpět do marasmu a nesvobody. Až začátek roku 1968 byl nadějný, vraceli jsme se ke svobodnému myšlení
a konání. Srpnový zásah sovětských tanků a
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spřátelených armád zhatil naše vykročení ke
svobodě. Je to období, ke kterému se budeme
stále vracet a z kterého je nutné vzít si poučení zvláště nyní, kdy desinformační kampaně
z Východu nás neustále falešným výkladem
pražského jara atakují a přirovnávají sovětský zásah k našemu vysvobození od ideologie
Západu, dokonce i fašismu.
Nyní se píše rok 2018 a konečně jsme se
dočkali, že na nočním zasedání sněmovny z
11. 7. na 12. 7. sněmovna odhlasovala důvěru vládě 105 hlasy (proti bylo 91 hlasů) po
nekonečných 264 dnech jednání a pan Babiš
se stal dlouho očekávaným premiérem. Tedˇ
jsme v očekávání, co nám jeho vláda nadělí. Prim tam hrají poslanci ANO a ČSSD.
Uvědomujeme si, že poprvé od sametové
revoluce komunisté dostali klíčovou roli při
vzniku této vlády. V den památky obětí komunismu jmenoval prezident Zeman vládu s jejich podporou a to ještě bez ministra zahraničí,
který se mu nelíbil. Snad se dočkáme vyvrcholení a vláda bude kompletní.
Radostnou událostí bylo dne 1. 7. konání šestnáctého Všesokolského sletu. Průvod
Prahou čítal asi 15.000 účastníků od nás
a ze zahraničí a byl zahájen vzpomínkou
v Národním divadle. První slet byl r. 1882.
Jako protest proti Gottwaldovi se Slet také
uskutečnil v r. 1948 a z té doby mám fotografii
14-ti letého Vaška Hybše (snad mi to promine, že ho tak důvěrně oslovuj)i, který kráčí
před pochodujícími sokoly a polickou muzikou jako dirigent. V roce 1956 komunistický
režim zakázal spolek Sokol, který měl mezi
Čechy dlouhou tradici. Má sestřička Boženka

se tohoto sletu zúčastnila. Bylo velice dojemné sledování průběhu letošního sletu aspoň
v televizi. Sundávání vlajky za zvuků hymny
a písně Ach synku, synku a fanfár „ Drahý
národ český neskoná, všechny hrůzy překoná“ … ve mně vyvolávaly i bez přímé účasti
pocity pochopení a národní hrdosti. Starostka
Obce Sokolské sestra Houšková se rozloučila
se cvičenci a oznámila příští konání 17. Sletu
v roce 2024. Ukončení jásalo za zvuků pochodu „ Lví silou…“
Zahájení měsíce srpna v sobotu 4. 8. bylo
v hospůdce u Malíků na Ostaši pohodové a
příjemné. Jak jinak by se to mohlo odehrát
než v tomto krásném a milém prostředí. To se
na Ostaši sešli známí muzikantští „Kamarádi
osady pět“ (oni se už trochu rozmnožili)“ ale
Pětka zůstane pětkou a já jsem si je nemohla odepřít, i když pěšky bych se jen stěží dobelhala. Ale kamarádka Mirka, známá to dobrá duše, našlápla auto a byly jsme tam „coby
dup“. „Chlapci“, snad je tak mohu oslovit, to
prostě s tou svou muzikou umí a pro mne to
je srdeční záležitost. Ty Bobkoviny od Pavla
Bobka mě berou za srdce a vůbec celý ten
jejich repertoár. Všichni jsme si pobrukovali
a bylo nám fajn u srdce a všechny bolesti a
strasti života šly stranou. A tak to má „bejt“,
protože hudba a vůbec umění z nás dělá lidi
bez bázně a hany. A proto muziko, hraj, ať
jsme na světě rádi a máme se všichni rádi.
Doufám, že tomu bude tak i o Polické pouti. Atˇ zazní zpěv, housličky, kytara, klávesy,
basa a benjo (bendžo) v podání „Pětky“.
Jarca Seidelová
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Cesta zarubaná k hospůdce mojej … Reakce na příspěvek „Cesta zarubaná“

Na podzim loňského roku byla zahájena rekonstrukce hlavňovského rybníka. Informace o jejím průběhu uvedl Ing. Jan
Troutnar v březnovém čísle PM. Rekonstrukce byla dokončena
začátkem srpna letošního roku. Na cestě, která vede od Klůčku
po žluté turistické značce na hráz rybníka, dále do Kovářovy
rokle a na Hvězdu, překvapil většinu turistů vybudovaný bezpečnostní přeliv údajně pro staletou vodu. Kdo se mohl pod
tento projekt podepsat, měl by se po nově vybudované hrázi do
hospůdky Na hrázi alespoň někdy projít v době dešťů, ledovatky nebo sněhu. Uvažovalo se také o starších lidech, rodičích
s kočárkem?. Kdo bude zodpovědný za případné úrazy, které
mohou nastat? Má se od parkoviště pod hrázi žíznivý nebo
hladový turista směřující do hospůdky projít nejprve zpět na
začátek silničky na Hvězdu, pak pořádně rozbitou cestou k rybníku a do chatové osady? To opravdu nezbyly peníze z dotace
Ministerstva zemědělství na potřebnou lávku a na ukončení
stavby pro spokojenost veřejnosti? Kdo ze zodpovědných projektantů, stavbařů, ochranářů atd. odpoví a vysvětlí tento postup
v Polickém měsíčníku? Jak a kdy bude tento problém vyřešen?

František Janeček
V pondělí 20. srpna se především díky Mgr.
Michalu Burešovi uskutečnila v Pellyho domech
konference Bratrská návštěva. Velmi zdařilá! I
pro Vás, kteří pamatujete, Vám, kteří pamatovat
nemůžete, otiskujeme příspěvek pamětníka pana
Karla Pfeiffera. Lidský a mnohé vypovídající.
Přejme si, abychom základní znalostí našich dějin, přehledem a chápáním souvislostí
řídili naše kroky, které budou určovat směr celé
společnosti.

Ida Jenková

Vzpomínka na srpen
68 mýma očima

Šeď našich šedivých dnů řízených stranickým vedením komunistické strany a životem,
který se nesměl vybočovat napravo ani nalevo
osvěžilo tak zvané Pražské jaro. Nové vedení pod taktovkou Alexandra Dubčeka prudce
oteplilo studené závany ze Sibiře. Byla zrušena
cenzura a noviny konečně začaly psát pravdu a
odhalovat doposud zatajené a zamlčené zločiny. Železná opona, která nás svírala 20 let, se
nadzvedla a lidé mohli konečně jezdit a vidět
svět takový, jaký doopravdy byl. Byly znovu
obnoveny zakázané organizace, jako na příklad
Skaut, Sokol, Orel a další. Byl ustaven Klub angažovaných nestraníků a sdružovali se i vězni
50. let. Také ústřední výbor komunistické strany se rozdělil. Dubčekovci nadšeně podporovali
změny a uvolnění, Stalinisté okolo Biľaka by se
nejraději stali dalším státem v říši Sovětského
svazu.
Velká většina lidí tyto změny podporovala a sledovala politický život u nás, jako nikdy
předtím. Brežněv si zahrával s Dubčekem jako
kočka s myší a urážel jej tím, že mu tykal, zatímco Dubček mu vykal. Občas jsem zaslechl,
že Dubček je slabý. To je ohromná mýlka, právě naopak. Nikdy v historii Československa
se nenašla postava, která by našim nepřátelům
dokázala tak vzdorovat. Uvědomil jsem si to
až tehdy, když jsem si přečetl celý, úplně celý
několika hodinový rozhovor, který vedl Dubček
s Brežněvem v Čierné nad Tisou.
Tehdy Brežněv Dubčeka nezlomil v ničem… a tak si chudák Brežněv pomohl s tanky a
mnohatisícovou armádou.

Polický měsíčník - září 2018

Jak říká klasik „Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly“. Dobrým
úmyslem byla v tomto směru kompletní rekonstrukce Hlavňovského rybníku,
včetně jeho odbahnění. Zpevněná hráz již nehrozí protržení, a rekonstrukcí tak
byly ochráněny majetky obyvatel Hlavňova (včetně chalupářů) v hodnotě desítek milionů korun. Akce byla financována za pomoci dotačních prostředků
z národních programů Ministerstva zemědělství. A tady je kámen úrazu, nebo
vzniklé nedokonalosti. Původně zpracovaný projekt pro rekonstrukci rybníka
počítal v místě přelivu s lávkou. Bohužel byl naddimenzován a s ohledem na
podmínky dotačního programu jsme byli nuceni projekčně upravit bezpečnostní přeliv tak, aby byl postaven výrazně levněji. V souvislosti s tím bylo přijato
rozhodnutí, že stěny přelivu nebudou kolmé, ale že budou provedeny ve spádu,
který bude pochozí (tedy bude odpovídat v tomto směru normovým požadavkům). Po zrealizování přelivu se ukázalo, že spád, přesto že odpovídá normě, je pro především malé děti a starší občany obtížně překonatelný. V tomto
směru se tedy budeme snažit zajistit nějakou úpravu daného úseku buď dodatečným osazením lávky, nebo zajištěním povalového chodníku se zábradlím,
nebo uzpůsobením stávající pěšiny v tělese hráze pro pojezd kočárků a vozíků.
Děkujeme za vznesenou připomínku a žádáme o trpělivost s konečným dořešením tohoto úseku. Do doby dořešení této nedokonalosti využijte parkoviště u
silnice na Hvězdu a přístupu na hráz z této strany.
Jirka Škop, místostarosta

My jsme se s manželkou tou dobou stěhovali do nově renovované školy v Suchém Dole, kde
jsme i bydleli. Těšili jsme se na první noc v novém voňavém bytě. Jenomže ráno před pátou
hodinou mě vzbudilo silné bouchání na okno.
Byl to náš přítel, Pepík Dostál: „Pusťte si rádio,
přepadli nás Rusové…“ Takové bylo naše ráno,
21. srpna.
Dnes si lidé ani neumí představit tu hrůzu,
když se ráno probudíte a zjistíte, že v noci, když
jste spali, byl přepaden celý národ, v mžiku stály
ve všech městech tanky. Jediné, co jsme tehdy
věděli, byly zprávy z rozhlasu a televize, že jsme
byli věrolomně přepadeni bez vědomí prezidenta, vlády a čelních představitelů. Tito byli neznámo kde a nemohli nám podat žádné zprávy. My
všichni jsme si v tu chvíli mysleli, že jsme pevně
semknuti, a že s námi nikdo nehne.
Všude, v celé zemi byl zmatek, nikdo nevěděl, co se děje a proč. Ale také jsem, konkrétně
v Suchém Dole zaslechl poznámku: „…to je
dost, že přijeli udělat tady pořádek…“ Jinak si
na Policku ničeho zvláštního nevybavuji, pracoval jsem v Náchodě a již při cestě do práce jsem
uviděl barikádu u ČSAD a všude i tady byly
silniční směrové tabule všelijak zpřeházeny.
Spousta lidí postávala v ulicích rozhořčených
nad nočním přepadem. Rozhlas a televize nás
občany neustále informovala, co se kde děje a
převážně v Praze, neboť tam se i střílelo a umírali nevinní lidé. Od hranic přes celý Náchod
stály polské tanky a jiná vojenská technika.
Lidé bezmocně svírali ruce a mnozí i plakali,
ano viděl jsem to na vlastní oči. Jediný možný
odpor bylo možno spatřit snad na všech výlohách a domech, které byly oblepeny plakáty na
protest. Naše stranické předsednictvo bylo zatčeno a odvezeno neznámo kam. Nevěděli jsme,
jestli je Dubček zastřelen, nevěděli jsme vůbec
nic. Tato situace trvala až do té doby, dokud se
naši představitelé nevrátili z Moskvy, kam byli
odvlečeni a donuceni podepsat nejhanebnější
protokol v dějinách. Na křižovatce u Itálie byly
pohozeny všechny proruské tabulky a stranické
knížky, neboť i mnoho komunistů toto ponížení neuneslo. Mnoho lidí, často celé rodiny prchaly do západních zemí. Západní země s námi
sympatizovaly, uprchlíkům pomáhaly, ale naše
očekávání nesplnily. Politicky pro nás neučinily

vůbec nic. Lidé vedli mezi sebou vášnivé debaty,
zda uprchnout nebo zůstat. Přátelil jsem se tehdy
se známým kapelníkem Václavem Hybšem, který mě požádal, abych mu na delší dobu uschoval
jeho Mercedes ve škole na zahradě. Věděli jsme,
že po druhé světové válce tady kradli, a toho se
obával. A jak pokračovaly dny, zdálo se, že je
národ tak jednotný, a že jej nezlomí ani ruské
tanky. To jsme si mysleli dost dlouho, snad do
Vánoc. A jak se museli střídat vedoucí činitelé
a zvláště co Dubček podepsal „pendrekový zákon“, byl konec všem nadějím.
Moskevská doktrína, pečlivě připravená
měsíce dopředu, donutila postupně celý národ,
aby poklekl na kolena. Kdo tak neučinil, svým
dětem zkazil celý budoucí život. Děti, které za
nic nemohly, se nedostaly na žádnou školu, to
opravdu trvalo až do pádu komunismu, jen si
vzpomeňte. Pokud si dobře vzpomínám, napravování nás neposlušných začínalo v Náchodě
asi tak, že v Beránku byla pozvánka na Večer
sovětských písní. Předpokládali jsme, že tam nikdo nepůjde, ale sál byl najednou plný. Mnozí
z diváků svou účast vysvětlovali tím, že to dělají
pro děti. Zdálo se nám to zbabělé, ale bylo to
opravu tak a byla to pravda. Utahování šroubu
pokračovalo a to tím, že každý, kdo zastával nějakou funkci nebo dobře placenou práci, musel
předstoupit před zvláštní komisi a měl podepsat,
že se mýlil a že se vstupem vojsk bezvýhradně
souhlasí. Kdo to nepodepsal, přišel o místo a o
dětech jsem již mluvil. Z vás starších, kdo tady
sedíte, jste byli v seznamech STB, i když jste
se k ničemu nezavázali a nic jste neprovedli.
Slídičský systém byl dobře vypracovaný ve snaze, aby každý donášel na každého. STBáci se zajímali o všechno, co děláte, jak smýšlíte, s kým
se bavíte, a jaké jsou vaše zájmy. Vzdělaní lidé,
kapacity pracovali v kotelnách, myli okna a jiné
podřadné práce. V tomhletom hnusu žila celá
republika. Vážení, važte si toho, že si dnes o
tom můžeme jen svobodně povídat, že můžete
jezdit, kam chcete, nepotřebujete ani jedno razítko nebo souhlas domovníka. Můžete podnikat a
nahlas vyjadřovat své názory.
Letos slaví naše republika 100 let od svého
vzniku. Uvědomte si prosím, že tak dobře, jako
se teď máme, jsme se nikdy neměli. Važte si toho
a děkuji vám za pozornost.
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Zhodnocení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují

Vedení města Police n. Met. pravidelně
informuje občany města o své činnosti prostřednictvím Polického měsíčníku. Z těchto
informací by našinec mohl nabýt dojmu, že
je vše v nejlepším pořádku a vše probíhá naprosto bezchybně. To, že si toto nemyslí ani
samo vedení města naznačuje např. fakt, že do
čela povinně zřizovaného kontrolního výboru
zastupitelstva města (KV), jehož jsem členem,
byl poněkud nestandardně zvolen člen jedné z
„vládních“ stran, který má z logiky věci ve své
činnosti poněkud omezený prostor působnosti, což mělo (předvídatelně) neblahý dopad na
činnost samotného výboru. Běžný stav by měl
být naopak takový, že předseda KV je volen z
opoziční, zpravidla nejsilnější, strany.
Vzhledem k tomu, že se mandát současného kontrolního výboru blíží ke konci, dovolte mě krátce zhodnotit jeho činnost. KV v
průběhu svého funkčního období od podzimu
r. 2014 řešil pouhé dva (!) kontrolní úkoly,
kdy oba navíc vzešly ze zastupitelstva města
(ZM). Díky liknavému přístupu předsedy výboru byl první kontrolní úkol řešen naprosto
neúměrnou dobu (i přes moje opakované intervence jak na předsedu KV, tak i jeho stranického kolegu místostarostu města a nakonec
i na schůzi ZM), zápis z kontroly spatřil světlo
světa až téměř dva roky (!) po zadání úkolu
počátkem ledna 2017 (bez mojí intervence by
pravděpodobně nebyl vyřešen dosud). Toto
významným způsobem negativně ovlivnilo
produktivitu a další činnost kontrolního výboru. Kromě toho předseda výboru, ač byly
navrženy vlastní náměty na kontrolní činnost,
následně (alibisticky) opakovaně požádal ZM
o zadání dalšího kontrolního úkolu, který
byl řešen až dosud. Tento přístup však nelze
z výše uvedených důvodů vytýkat primárně
pouze samotnému předsedovi KV, nýbrž ZM,
potažmo vedení města, které složení a tedy i
předsedu výboru nominovalo a odsouhlasilo.
Přitom poměrně zajímavých námětů ke kontrole se nabízelo hned několik. Např. okolnosti
koupě objektu MILPO, kde se až po odkoupení a uzavření smlouvy o demolici objektu

nečekaně (!) zjistilo, že se zde nachází čpavek
v množství nikoliv nevýznamném, což si vyžádalo neplánovaný náklad na jeho likvidaci ve výši cca 75 tis. Kč (přesná částka není
dohledatelná), hrazený z rozpočtu města. Pan
místostarosta toto pochybení odůvodnil tím,
že město obdrželo nepravdivou informaci od
prodejce nemovitosti a paní starostka označila
vícenáklad na likvidací čpavku za „minimální náklad“. Z uvedeného je zřejmé, že vedení města se tímto excesem nenechalo vyvést
z rovnováhy, resp. jej evidentně považuje za
zcela normální stav. Přitom zde zcela zjevně
došlo k pochybení buď při uzavírání kupní
smlouvy nebo při převzetí objektu, čímž městu vznikla škoda (!) ve výši ceny likvidace
čpavku. Vedení města dosud nepovažovalo
za vhodné vysvětlit občanům, jejichž majetek
spravuje, zda a jak byl tento exces řešen (tuto
informaci nelze dohledat). Dalším námětem
kontroly by mohla být rekonstrukce chodníků
v Pěkově, kdy oproti původnímu zadání městu
vznikl a byl uhrazen vícenáklad na neplánovanou změnu povrchu částí tělesa chodníků,
což mělo dle původního odhadu projektanta
stát cca 70 tis. Kč. Následně byl vícenáklad
rozpočtován na cca 400 tis. Kč. Nakonec však
město vyslovilo příslib doplacení částky ve
výši 800 tis. Kč, což má zahrnovat navíc i instalaci zábradlí (z neznámého důvodu rovněž
původně neplánované) v ceně 197 tis. Kč. Do
třetice stojí za zmínku rekonstrukce místní
ZUŠ, která byla jistě potřebná a proti které by
nebylo co namítat, pokud by nebyla zahalena
do jistého „oparu tajemství“. Již první otazník
vyvolává prohlášení starostky města z dubna
2018, že dosud netuší (!), kolik rekonstrukce
stála. Dále uvádí, že na akci město mělo čerpat
úvěr ve výši 18,5 mil. Kč (informace z dubna
2018) z celkové předjednané úvěrové částky
25 mil. Kč. Dále město požádalo o dotaci z
IROPU ve výši cca 9 mil. Kč, dvakrát město
obdrželo dotaci k podpoře kraje v celk. výši 3
mil. Kč a v rámci akce „Hithit“ bylo vybráno
0,5 mil. Kč. Přičemž ze zápisu ZM z června
2018 lze zjistit, že dosud vedení města neví,

zda obdrží dotaci na rekonstrukci ZUŠ a v jaké
výši bude rozpočtové určení daní. Z dostupných veřejných zdrojů plyne, že stejně jako
mnohé jiné obdobné akce, ani tato rekonstrukce se neobešla bez schvalování dodatečných
víceprací v milionových (!) částkách. Tyto informace jsou samy o sobě alarmující – těžko
by takovýmto způsobem postupoval jakýkoliv
soukromý stavebník. Z neověřených zdrojů,
leč znalých dění na MěÚ, zaznívají informace, že skutečná celková částka za rekonstrukci měla přesáhnout původně rozpočtovanou
sumu. Navíc se zdá, že rekonstrukce byla
vzhledem k místním potřebám a možnostem
pojata poněkud velkoryseji, než by bylo zdrávo. Proto by jistě nebylo od věci, aby vedení
města zveřejnilo podrobné vyúčtování celé
akce, kdy toto by mohlo zároveň být předmětem kontroly příštího KV ve spolupráci s výborem finančním.
Obdobných příkladů a námětů ke kontrole
by se dalo uvést více, nicméně se domnívám,
že i tento namátkový výčet bohatě postačí.
Z výše uvedeného se zdá, že zadávání a
vynakládání finančních prostředků na projekty
je zbytečným luxusem, když nakonec je stejně vše jinak, včetně konečné ceny. Pokud by
existovalo kvalitní zadání a poté byl zpracován kvalitní projekt, nezbylo by na jakékoliv
vícepráce příliš prostoru. V opačném případě
každý vícenáklad je zásadním zásahem do
rozpočtu města. Rozhodně se tedy nedá hovořit o péči řádného hospodáře, se kterou by
vedení města jinak mělo pečovat o jim svěřené
finanční prostředky.
Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že
nové vedení města pochopí, že kontrolní výbor mu může být ku prospěchu, kdy může
upozornit na chyby, či hrozící nebo vzniklé
škody a do čela KV si zvolí kompetentní osobu z řad opozičních stran. Pokud zvolí postup
jako současné vedení města, bude tím nepřímo
deklarovat, že o kontrolu svojí činnosti nestojí - z jakého důvodu, to ponechám na fantazii
každého ctěného čtenáře.
Bc. Josef Zima, člen KV

Reakce na článek "Zhodnocení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Police nad Metují"

Je těžké reagovat na článek, kde od počátku do konce není téměř nic popsáno pravdivě.
Je těžké psát reakci v době, kdy je uzávěrka
vydání, a kdy by pro sepsání precizní a vypovídající odpovědi bylo potřeba několika hodin.
Takže jen telegraficky.
Předseda kontrolního výboru byl po minulých komunálních volbách navržen „opoziční“
ČSSD, která sama na post předsedy kandidáta
neměla. Za celou dobu volebního období nedostal předseda kontrolního výboru od „vedení města“, ode mne, nebo snad od kohokoliv
jiného, pokyny k tomu, jak má postupovat,
které věci má (nemá) kontrolovat, jaké mají
být závěry kontrol apod. Jediným pokynem
k činnosti kontrolního výboru, o jehož vydání
KV v začátku volebního období požádal, byla
specifikace úkolů, kterými se může v rámci svého mandátu zabývat (toto bylo přijato
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usnesením zastupitelstva na veřejném jednání
zastupitelstva).
Mimo jiné fungování kontrolního výboru
upravuje zákon o obcích (z. č. 128/2000 Sb.) a
jednací řád. Ani jeden z dokumentů neupravuje četnost jednání KV, a rovněž pak nestanoví,
jakými věcmi se má KV zabývat. Je celkem
nepochopitelné a iracionální, když se člen KV
vyjádří ke špatnému fungování KV měsíc před
koncem mandátu tohoto výboru prostřednictvím měsíčníku, aniž by tuto svou nespokojenost avizoval předtím zastupitelstvu, či kolegům z KV.
Ke zmíněným kauzám jen telegraficky:
Čpavek v MILPU – informaci o odvezeném čpavku jsme dostali od konkursního
správce při prohlídce objektu, kdy nám tento
přímo ukazoval faktury za vyčerpaný a odvezený čpavek. Z této informace jsme vycházeli,

a měli ji za objektivně pravdivou. Před zahájením bouracích prací se však ukázalo, že
v technologii ještě zůstalo zbytkové množství
čpavku (což demontáže části armatur nebylo
možné předem ověřit), který musel být ekologicky zlikvidován.
Chodníky Pěkov – chyba nevznikla na
straně města, ale na straně pracovníků SÚS
KHK Kraje, kteří nás před zahájením stavby
informovovali o tom, že kompletní rekonstrukce chodníků ve stávajících úsecích proběhne na náklady kraje. V závěru stavby pak
tito tuto informaci popřeli, a proběhlo několik
náročných jednání, ve kterých jsme z částky
2,2 milionů, která byla po městě požadována,
klesli až na 800 tis. Kč s tím, že jsme získali příslib, že ještě minimálně v hodnotě 400
tis. Kč nám kraj zajistí úhradu části nákladů
města při rekonstrukci Ostašské ulice (toto
Polický měsíčník - září 2018

přesouvání bylo již nutné kvůli finančnímu
ukončení akce v Pěkově ze strany kraje). Tedy
i zde je věc popsána odlišně a nejsou zde zmíněny klíčové aspekty problému.
ZUŠ – tato náročná akce měla jistě řadu
svých problémů. Souhrn finančních částek
z části souhlasí (HIT-HIT, dotace Kraj, předpokládaná výše dotace IROP). Výši čerpaného úvěru nemohu nyní rozporovat ani potvrdit, neb nemám k ruce potřebné podklady.
Nicméně tato akce probíhala jak finančně,
tak dohledově, pod bedlivým informováním
rady města a zastupitelstva města. Proběhlo
několik prohlídek stavby, kdy bylo umožněno jak členům zastupitelstva, tak členům výborů a komisí se prohlídky stavby zúčastnit.
K jednotlivým změnám, které stavba nesla,
byly zpracovány změnové listy obsahující
odůvodnění, potřebnost, účelnost, efektivitu

a hospodárnost změn. Je třeba mít na paměti, že v řadě případů projektant nemohl tušit
(i přes provedené sondy), jaký bude stav konstrukcí po jejich odkrytí, v řadě případů byly
z projektu vypuštěny některé části, či konstrukce, avšak v průběhu stavby se ukázalo,
že bez nich bude dílo v budoucnu vykazovat
vady, nebo nebude možné jej bezpečně užívat. Pravda, v několika málo případech bylo
zjištěno, že projekt neřešil všechny detaily, a i
zde bylo nutné schválit změny tak, aby stavba
mohla být dokončena. V některém z příštích
vydání se pokusíme soupis všech změn, včetně důvodů uvést.
Co z daného článku vnímám pozitivně je
zjištění, že by bylo potřeba donutit projektanty k zodpovědnější práci (pro dokreslení: když
jsme jednou soutěžili projektanta na zhotovení projektové dokumentace a uvedli jsme

Září 1948

Jaký je Domov
důchodců Police nad
Metují domovem?

V pátek 3. září 1948 zemřel druhý československý prezident Dr. Edvard Beneš.
Jaroslav Seifert tehdy napsal báseň Září,
datovanou 9. září1948, den po prezidentově pohřbu. Byla pak po dlouhá desetiletí zcela ignorována a dodnes patří mezi jeho málo známé verše,
ačkoli v ní jsou myšlenky hluboké, obavy, které
se bohužel naplnily více, než se tehdy očekávalo.
Nabízíme ji zde našim čtenářům:
Měsíci révy, měsíci brázd,
měsíci stříbrné šedi,
znovu a znovu budem si klást
otázku bez odpovědi.
Kdo nám to vyrývá do čela
dny tvoje přeostrým rydlem?
Proč, proč slova neodletěla
třeba se zlomeným křídlem?
Namísto hroznů dozrává žal,
jako by nebylo zbytí.
Jaké jsi nahořklé víno dal
našemu lidu však píti?

Každého z nás hned napadne, jak jsme
rádi za to, že tu máme domov důchodců, který
je bezbariérový a má velké prostory, že obyvatelé Domova mohou žít v příjemném prostředí a mohou svůj čas trávit tak, jak sami chtějí
- na pokojích, ve společenských místnostech,
na balkonech i venku na zahradě….. A že jsou
tu šťastní a spokojení.
Je to skutečnost nebo vize?
Skutečnost to do nedávna byla.
Dnes už je to jen vize.
Jaký je dnes - pod novým vedením Domov důchodců Police nad Metují?

Květen je láska. Už nebude
pro lásky krásnější doby.
Pro smutek dal jsi nám, osude,
v tesklivém září dva hroby.

Co je to vlastně domov?

Dnes opět půjdeme se zvony
za rakví, jak jsme šli kdysi.
Není zas v záhybech opony
ukryta výhružka čísi?
Nenaklání se nad propast
svět ve svém posupném hledí?
Měsíci révy, měsíci brázd,
měsíci stříbrné šedi.
Dva hroby v tesklivém září – to je konstatování, že k Masarykovu hrobu přibyl před sedmdesáti lety hrob Benešův. TGM zemřel 14.
září 1937 a byl pohřben v Lánech, Edvard Beneš
zemřel 3. září 1948 v Sezimově Ústí, kde je i
jeho hrob. Ačkoliv nad Benešovou rakví mluvil
Klement Gottwald, nástupce ve funkci prezidenta, byla účast na tomto pohřbu ostře sledována
jak policií, tak různými „informátory“ a pro
leckterého účastníka měla nemilé důsledky, mj. i
pro mého bratra. Byl jako desetiletý s maminkou
na Masarykově pohřbu, rozhodl se jet i na pohřeb
Benešův. Následky časem pocítil. Ve skautském
zápisníčku mám uvedeno: „V úterý 7. září tryzna
ve skautském oddíle, 8. ve škole.“ A pak už byly
zmínky o Benešovi potlačovány.

/AF/
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V roce 2010 se podařilo za velkého úsilí dostavět domov důchodců tak, jak jsme si
všichni přáli. Budova dnes působí dojmem
krásného Domova s nádhernou zahradou a
okolím.

Domov je místo, kde nás mají všichni rádi,
kde o nás pečují, kde máme své oblíbené věci
a kde se cítíme v bezpečí. Je to milé, přátelské
a příjemné prostředí, kde můžeme svůj čas trávit tak, jak my sami chceme. Nejdůležitější je,
že tam jsou lidé, které máme rádi.
Je Domov důchodců Police nad Metují
domovem, kde bychom toto všechno našli?
Ne, dnes už není.
Pod novým vedením je v současné chvíli
domov důchodců jen velká nemocnice s nedostatkem personálu a s nedostatečnou péčí o
obyvatele. Vytratila se empatie, cit i poslání.
Vedení domova důchodců svým chováním
nenaplňuje poslání „domova“, ani nesplňuje
veřejný závazek.
Domov důchodců Police nad Metují býval jedním z nejlepších a nejvyhledávanějších
domovů v okolí. A dnes ……opak je pravdou?
Přáli bychom si, aby se domov důchodců
stal opět „domovem“, a aby tu lidé byli šťastní
a spokojení.
Podávková Jindra

do zadávací dokumentace text, že projektant
odpovídá za náklady na vícepráce, tak se nám
žádný nepřihlásil), a firmy k odpovědnějšímu
naceňování nabídek. V systému organizace veřejných zakázek malého rozsahu jsme udělali
za posledních roky velký pokrok, nicméně je
pořád co zlepšovat. Mimochodem, právě oblast veřejných zakázek je pod drobnohledem
každoročního auditu, kterým město prochází,
a za uplynulé období nebyla ve veřejných zakázkách města shledána ze strany auditujícího
orgánu žádná pochybení.
Kritizovat je správné, ale když už někdo
dospěje do stádia, kdy kritizuje někoho veřejně, měl by se jistě lépe a detailněji seznámit
s objektivními skutečnostmi. Doufám jen, že
si laskavý čtenář přečetl podrobně jak původní
článek, tak moji reakci, a že si o věci udělal
správný úsudek.
Kontrolní výbor může být jistě ku prospěchu města, pokud bude fungovat, a nebude
paralyzován složitostí úkolů, kterými se sám
rozhodl zabývat. Uvidíme, jak voliči rozdají
karty, a kdo bude o složení výboru rozhodovat, případně koho bude možné do tohoto orgánu nominovat.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Matematické rekreace

Nejprve si uvedeme řešení úloh z prázdninového čísla PM (červenec – srpen 2018, str.
37):
1. úloha: Vyměníme 6 a 7, dále 10 a 11.
2. úloha:
12
27
=
⋅ 483 5796,
=
⋅ 198 5346,
48
=
⋅159 7632,
39
=
⋅ 186 7 254,
42
=
⋅138 5796,
4=
⋅1738 6952,
18=
⋅ 297 5346,
4=
⋅1963 7852.
3. úloha:

a)
b)
c)
d)
e)

1⋅ 2 ⋅ 3 − 4 =
2
(1⋅ 2 ⋅ 3 + 4 ) : 5 =2
(1 + 2 ) ⋅ 3 + 4 − 5 − 6 =2
1⋅ 2 ⋅ 3 + 4 + 5 − 6 − 7 =
2

(1 + 23) : 4 + 5 + 6 − 7 − 8 =2

Jistě uznáte, že úlohy byly jednoduché.
A nyní jedna nová úloha:
V následujícím schématu doplňte znaménka početních výkonů (popřípadě i závorky) tak, aby vznikly rovnosti:
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6

= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
7
= 8
7 8
= 9
7 8 9 = 10

Číslice stojící vedle sebe je možno
považovat za číslo. Pořadí číslic se nesmí
měnit
Řešení zašlete nejpozději do 10. října
20178 na adresu janecekf@cbox.cz. Nejlepší
řešení budou odměněna.
Připravil František Janeček
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Samuelova lípa

K prvním Samuelovým narozeninám jsme
se rozhodli, že zasadíme strom. Zasadit strom
není nic složitýho – vykope se díra do země,
prolije vodou, popř. přidá hnojivo, pak se hlína dá zpět a všechno se ještě několikrát prolije
litry a litry vody… Problém nastal ve chvíli,
kdy jsme se rozhodovali, co to bude za strom.
Švestka nebo jabloň, platan nebo dub? Volba
nakonec padla na symbol mnoha slovanských
kmenů a jeden ze symbolů české státnosti –
zasadíme lípu. Samuelovu lípu.
Takže už scházelo jenom vymyslet místo, kde ji zasadíme. Na zahradě? V dohledu
z domu? Nebo někde jinde? Roční dítě ještě
nemá svoje oblíbený místa, kam by si chodilo
hrát, takže výběr místa je na rodičích. Nakonec
jsme přesně definovali, co má být o lípy vidět: hodně rozhledu a Ostaš. Míst, odkud je
vidět z Police Ostaš je mnoho. Třeba z křižovatky u kostela. Nebo z fotbalového hřiště. Z
Havlatky. Ze sídliště… nakonec padla volba
na místa, kam chodíme na procházku s Daisy
a s kočárkem – tedy za vodárnu. Ostaš jako na
dlani – no… za předpokladu, že bysme chtěli lípu zasadit uprostřed louky. Jinak se naše
hora stolová ukrývá za stromy kolem fabriky
firmy Hauk. Takže nic.

Nakonec jsme místo našli. Je z něj vidět
nejen na Ostaš a Polici, ale i na Bor. A navíc je
to místo, kam jsem si před třemi desítkami let
chodíval hrávat já.
A mezitím moje plotýnka opustila svoje
místo a udělala ze mě ploužícího se skoro-mrzáka. Přesto jsme chtěli vyrazit. Pozvali
jsme Martinina bratra Tomáše, připravili vše
potřebné – stromek, rýč, motyku, kanystr
s vodou, tyčky, fangle, košík s občerstvením,
víno… a hned, jakmile jsme vyšli z domu,
začalo pršet. Návrat trval zhruba třicet vteřin.
Pokus č. 2, o pár dní později. Vše bylo daleko nadějnější. Na druhou stranu – táhnout se
ty skoro tři kilometry se všemi „verky“, nebyl
žádný med. Pršet začalo, až když jsme došli
skoro na místo. Tentokrát návrat trval podstatně dýl. Ale aspoň jsme měli definitivně vybraný plac.
Pokus č. 3; vedro a jasná obloha. Už jsme
se co nejvíc přiblížili autem. „Zasadit strom
není nic složitýho – vykope se díra do země,
prolije vodou, popř. přidá hnojivo…“ Hned
první věc se ukázala jako velice složitá. Po
vykopání asi dvaceti centimetrové díry se
z podloží stal kamenolom. Motyka se odrážela od opukových kamenů, špička rýče od

nich odskakovala a jiskřila a jedním z nejzřetelnějších výsledků bylo, že nás s Tomášem
brněly ruce. Navíc svítilo slunce a během
chvilky práce v kamenolomu jsme kropili díru
vlastním potem. Teplo naštěstí blahodárně
působilo na bederní oblast mých zad a bolest
ustoupila (o týden později se zase vrátila v tu
nejnevhodnější chvíli – během dovolené – a
můj návrat domů se podobal návratu ztraceného syna; protože jsem nedokázal sedět, tak
jsem těch cca. 60 km absolvoval ve stoje v autobuse a vlaku a celé to trvalo víc jak sedm
hodin – průměrnou rychlost návratu nechci ani
počítat).
Ale zpět k Samuelově lípě. Po asi hodinové práci v kamenolomu se díra zdála dostatečně hluboká. Prolili jsme ji vodou, nainstalovali
stromek a zjistili, že vykopaná hlína zdaleka
nestačí na zahrnutí do úrovně původního terénu. Zato z vykopané opuky bysme klidně
mohli postavit kus opěrné zdi. A tak jsme dosypávali hlínou z pole…
A nedaleko lípy jsme zakopali flašku slivovice. Takže hrozí, že pod lípou Samuel bude
slavit třeba svoje osmnáctý narozeniny nebo
svatbu…
Pavel Frydrych

Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Poděkování a rozloučení
s Mons. Marianem Lewickim
Se zármutkem v srdcích ale i s křesťanskou nadějí přijala polická farnost skutečnost,
že nás dne 18. srpna, po dlouhé těžké nemoci,
opustil pan děkan Mons. Marian Lewicki. Od
jubilejního roku 2000, tedy 18 let, byl našim
duchovním pastýřem a v radostech i těžkostech nás doprovázel křesťanským životem.
Těžkosti pozemského života pak výrazně zakusil sám na sobě při těžké nemoci, kterou přijal a statečně nesl, vstříc Božímu království.
Poslední bohoslužbu v Polici n. M. sloužil
v neděli 29. srpna, kde jsme mu poděkovali
za jeho dlouholetou službu. Od 1. srpna se
ze zdravotních důvodů vrátil do Červeného
Kostelce, do farnosti, kam před 27 lety přišel
z Polska, a kde měl sloužit jako kaplan pro
Hospic Anežky České. Vzhledem k rychlému
zhoršení nemoci ale zůstal pacientem hospicu,
a zde také zemřel. Rozloučili jsme se s ním
25. srpna při mši svaté a doprovodili jsme ho
na místo jeho posledního odpočinku na polickém hřbitově. Chtěli bychom mu ještě i touto
cestou poděkovat za jeho kněžskou misijní
službu, Bohu poděkovat za jeho život a popřát
mu, ať odpočívá v Pokoji a Kristus, Věčné
Světlo, ať ho příjme do své otevřené náruče.

Nový kněz pro farnosti Police n.
M., Bezděkov n. M. a Machov
Od 1. srpna byl novým administrátorem
ustanoven ThLic Mgr. Jaroslaw Furtan, Ph.D.,
který vedl farnost v Českém Meziříčí. Z důvodu jiných závazků se práce ve farnosti ujal až
od září. Přejeme mu vše dobré a vyprošujeme
Boží požehnání.
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Nový školní rok
Letošní léto je z velké části za námi, prázdniny a dovolené utekly jako voda a před námi
je nový školní rok. S ostatními školními předměty bude také probíhat i výuka náboženství - křesťanská výchova, kterou zajišťuje
polické děkanství. Vyučovány budou všechny
třídy, spojené do několika skupin, v obvyklém
rozsahu 1 hodina týdně. Přesné termíny vyučovacích hodin pro jednotlivé skupiny budou
sděleny. První hodiny proběhnou v týdnu od
17. do 21. září. Přejeme všem školákům a studentům úspěšný nový školní rok a rodičům dostatek trpělivosti a moudrosti k doprovázení,
podpoře a povzbuzování.

Liturgický kalendář
2. září 8. září 9. září 14. září 16. září 21. září 23. září 28. září 29. září 30. září 2. října 7. října -

22. neděle v mezidobí, cyklus B
Svátek Narození Panny Marie
23. neděle v mezidobí,
Svátek Povýšení svatého kříže
23. neděle v mezidobí,
Den církevních škol
Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty
25. neděle v mezidobí,
Slavnost SV. VÁCLAVA, 		
MUČEDNÍKA, hlavního
patrona Čech, Státní svátek
Svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů
26. neděle v mezidobí
Památka Svatých andělů strážných
27. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb v měsíci září bude
následující:

yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod..
yy v pátek 28. září na slavnost sv. Václava
slavnostní mše svatá od 8.00 hod
V neděli 9. září (2.neděle v září) slaví polická farnost výročí posvěcení farního kostela Nanebevzetí P. Marie (letos už 724. výročí, kostel byl dokončen a vysvěcen v r.1294).

V neděli 16. září se koná poutní bohoslužba v kapli sv. Kříže na Ostaši.
Začátek v 15. hod.
V pátek 28. září se koná poutní bohoslužba v kostele sv. Václava v Machově.
Začátek v 10. hod.
za ŘK farnost Police n.M.

Ing. Jan Troutnar

Pouťová mše svatá

Návštěva slavnostní mše svaté v Polici nad Metují na slavnost
Nanebevzetí Panny Marie je pro mne i
pro mé přátele velmi inspirující pro příkladné vztahy člověka k člověku. Rád
se sem vracím každý rok! Nádherná mše
svatá s velmi krásnými zpěvy sboru, je
nádherný zážitek a balzám na duši!
Velice se mi líbí velmi milé vztahy
místních lidí a vstřícná pohostinnost,
která se všude běžně nevidí. Kdyby takových to lidí bylo v naší zemi více, byla by
situace ve společnosti úplně jiná. Zaplať
Pán Bůh za takovéto lidi.
Jiří Krutil - Kramolna

Polický měsíčník - září 2018

Závěrem ještě malé obrazové ohlédnutí za osobností, životem a velkým kusem kněžské
práce pana děkana Mons. Mariána Lewického na Policku:

Svěcení hasičského praporu v Bezděkově nad Metují 2006

Svěcení symbolů obce Žďár nad Metují 2007

Svěcení zvonu v Bukovici 2008

Svěcení památníku - Velké Petrovice 2008

Svěcení Suchodolské kapličky 2012

Svatohubertská mše 2015

Předvánoční vytrubování 2015

Otevření polické hasičské zbrojnice po rekonstrukci 2018

Polický měsíčník - září 2018
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MĚSTSKÁ POLICIE

Čas prázdnin je za námi , jako kdyby ani nebyl…

Městská policie v uplynulé době prováděla zajištění mnoha akcí pořádaných městem.
Běh na Hvězdu, Petrovické zatáčky… Pouť na
Hvězdě, Kvíčerovská pouť, Benefiční koncert
PSO a další.

stavu.

Letošní vedra vyhnala i mnoho lidí k vodě…u nás tedy na plovárnu. Zde jsme prováděli celou řadu preventivních kontrol, ale i
kontroly na vyžádání personálu.

Kontrolovali jsme všechna sportoviště..
část jedné noční služby s námi strávil i sportovní referent.

Podařilo se odhalit autora nápisů na budově lyžařského vleku…ten si svá díla beze
zbytku odstranil a vše uvedl do původního

Pouť proběhla bez zásadních problémů,
nějaká ta facka skrze letní lásky, něco ztraceného, něco nalezeného …to patří k pouti jako
kolotoče.

Spolupracovali jsme s pracovníky technických služeb v oblasti veřejného pořádku, technické pomoci a dopravního značení.

Potýkali jsme se tradičně s osobami, kterým se bytí na tomto světě vymklo z ruky….
nu což, musíme je korigovat poměrně často,
na výchovu už je u nich opravdu pozdě..
Dopravu ve městě trochu ztížila i uzavírka
Ostašské ulice, věříme že po jejím dokončení,
bude doprava po Polici zas o kousek lepší.
Organizačně budeme spolupracovat i na
dalším ročníku tradičního cyklistického velezávodu Rallye Sudety.
ved.strážník MP Petr Zima

ZE SPORTU

Jak jsme běželi na Hvězdu aneb jak pan Schmiedt pomoci nepřišel
Polovina července bývá už tradičně pro
běžce-vrchaře spojena s Během na Hvězdu,
který je zařazen do Maratonstav Českého poháru v běhu do vrchu a do Velké ceny východních Čech.
Také letos se do Police sjelo ze všech koutů Česka a Polska dohromady 264 běžců (108
dětí, 146 účastníků na trati 8,7 km a 10 na
pětikilometrové vzdálenosti). Zahraničních
sportovců bylo dvanáct.
Děti jako vždy začínaly a do soubojů se vrhly s velkým elánem. Své kategorie
vyhráli P. Bejšovcová (BKL Machov), M.
Mareš (SKI Police nad Metují), A. Hůlková

(SKI Police nad Metují), V. Bulička (AK
Kroměříž), L. Bejšovcová (BKL Machov),
J. Dvořák (Dvořákovi), V. Kubečková (BKL
Machov) a Š. Klimeš (SK Hvězda Pardubice).
Dětem jako vždy udělala velkou radost zmrzlina od D. Schreibera pro všechny a tombola,
ve které byly hlavními cenami dary od firem
Cross Jaromír Kříž a Knihy – papír – hračky
Jiří Kohl. Osvědčila se nám každoroční spolupráce s členy OSK Opočno, kteří pravidelně jezdí na letní dětský tábor v Maršovském
údolí a letos pozvání na naši akci přijalo neuvěřitelných 28 dětí.
Hlavní závod žen se nesl ve znamení

jediného jména – Adéla Stránská z týmu
Iscarex Česká Třebová. Svým výkonem doslova šokovala, když tato úspěšná česká reprezentantka skončila celkově sedmá (!!!) a
zcela deklasovala soupeřky v čele s fenomenální a dosud téměř neporazitelnou T.
Metelkovou (TJ Sokol Hradec Králové - celkově jedenáctá!), vítězkou kategorie žen 45
– 54 letých, před kterou měla v cíli náskok
téměř dvě minuty! „Jsem hodně spokojená, trať byla taková hravá, bylo tam všechno – asfalt, louky, les i ty kameny na konci.
V těch skalách byly náročné uličky, protože
jsem to neznala, ale líbilo se mi to.“ Adéla

brala Hvězdu i jako přípravu na kvalifikaci na mistrovství světa a na mistrovství ČR
v běhu do vrchu: “Rozhodovali jsme se mezi
Hvězdou a Dvoračkami (běh Rokytnice n.
J. – Dvoračky, pozn. autora), nakonec jsme
si vybrali Hvězdu, protože se nám líbí zdejší
okolí.“ Jako celkově třetí žena doběhla nestárnoucí legenda R. Hájková (Maratonstav
Úpice). „Trať je nádherná a s výkonem jsem
taky spokojená,“ řekla nám Renata a dodala:
„na to, že nic nedělám…“ V kategorii žen nad
55 let byla při neúčasti B. Paulů favoritkou
bývalá reprezentantka J. Grohová (Vrchlabí)
a její náskok před druhou H. Hellerovou činil
nakonec skoro šest minut! Juniorky absolvovaly kratší pětikilometrovou trať a zcela jasně
dominovala dcera Táni Michaela Metelková
(OK 99 Hradec Králové).
Mezi muži byl také jen jeden favorit a i on
nenechal nikoho na pochybách, že si přijel do
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Police pro vítězství. Dominik Sádlo (SK Nové
Město nad Metují) měl už na náměstí náskok
před zbytkem startovního pole, který navýšil
až téměř na minutu na druhého F. Záveského
(Iscarex Česká Třebová). Jeho čas je jen o tři
sekundy pomalejší než traťový rekord olympijského medailisty J. Magála z roku 2011.
Nebýt popadaných stromů na trati, bylo by to
pravděpodobně na přepisování rekordních tabulek. Třetí skončil M. Štantejský (Raidlight
Team), následován vítězem kategorie mužů
nad 40 let J. Králem (Iscarex Česká Třebová)
a druhým v této kategorii O. Pencem (Cyklo
Tony). Šestý celkově byl vítěz mezi juniory
O. Volák (SKI Police nad Metují). To také
byli všichni, kdo dokázali Adélu porazit.

Mezi muži nad 50 let byl v cíli nejdřív jasný
favorit B. Jančík (Svartes Hořice). „Trať byla
perfektně značená, nebyl vůbec žádný problém, ani to přelézání nebo obíhání stromů“
potěšil nás svým hodnocením Bořek. „S výkonem to bylo trochu horší, musím příště víc
přišlápnout,“ doplnil ještě. Za ním proběhl cílem otec a hlavní trenér Adély Aleš Stránský
(Iscarex Česká Třebová), kterému se v roce
2009 (tedy ve 49 letech!) podařilo závod vyhrát celkově. V kategorii mužů mezi 60 a 69
lety kraloval jasně J. Siegel (Choceň) před
M. Krupičkou, který premiérově závodil za
Polici. O. Šmída (Maratonstav Úpice) ovládl
závod „sedmdesátníků“ ve vynikajícím čase.
„Osmdesátníci“ se závodu nezúčastnili a tak
se nejstarším na trati stal jedenadevadesátiletý Jiří Soukup (TJ Liga 100 Hradec Králové),
který však celou trasu nezvládl a od rozcestí U
Václava byl odvezen do cíle autem. Velký dík
za celou záchrannou operaci patří S. Šrůtkovi.
O. Šmídovi, V. Kvapilovi a Z. Beranovi.
Letos vyšlo snad vše – byly finanční i věcné ceny, bohatá tombola, spokojenost s tratí,
přijatelné počasí, skvělí spolupracovníci, žádné zranění a já nezapomněl na radnici peníze
ani vánočky J.
A komu poděkovat za pomoc, která byla
velmi vítaná? Především městu Police nad
Metují, které poskytlo místo pro veškeré
zázemí závodu před startem včetně šaten a
ozvučovací techniky, starostce Idě Jenkové
za to, že si našla i přes nabitý program čas
na to, aby nás kromě jiného podpořila před
startem a v cíli, tajemníkovi P. Pohnerovi za
to, že řešil náš problém s ozvučením, dále
sboru rozhodčích ve složení H.+J. Pohlovi,
M.+J.+J. Havlíčkovi, P. Jansa, A.+R. Pohlovi,
P. John za dokonale zvládnutou prezentaci,
starty, doběhy a vydání výsledkových listin
dětí i dospělých, M. Řehákovi a M. Kotrčovi
za dokonalý zvuk na náměstí i na Hvězdě,

Silniční závody se přehouply do druhé půle

Českomoravská asociace motocyklového sportu pověřila Piešťanský automotoklub
uspořádáním dalšího závodu seriálu na
„Přírodních okruzích“ vč. kategorie Klasik.
Závod se pořádal od pátku 6. 7. do neděle 8.
7. 2018 na Piešťanském letišti. Letošní rok
byl příznivější s počasím, celou dobu nás provázelo sluníčko. Lišáci vyrazili s karavanem
po druhé odpolední. Večer už nás přivítali na
Slovensku.
V sobotu ráno se šlo na formální a technickou přejímku. Po deváté hodině byl první
měřený trénink. Po obědě se konal druhý trénink. Po kontrole stroje přišlo drobné seřízení
a očista. V neděli ráno přišla hezká chvíle pro
Miloše Théra, jezdce AMK Police nad Metují
a jeho stroj ČZ 125. Postavil se na první místo
ve třídě Klasik do 175 ccm. Krátce po startu
se ujal vedení ve třídě. Během závodu zvyšoval svůj náskok a projel první do cíle. Čtyři
závody a čtyři vítězství, to je bilance Lišáka
z Petrovic. V posledním závodě už nemůže být
předstižen. Cesta domů byla příjemná, s pocitem štěstí.
Polický měsíčník - září 2018

O týden později pořádal Autoklub České
Republiky v Ostravě – Radvanicích svůj závod
na „Přírodních okruzích“. Cesta do Ostravy
vedla tradičně přes Polsko. Miloš si jako vždy
dal smaženého pstruha já kávu. Pro naše fandy
– Syrenka je otevřena a pstruha dělají dobře,
říká závodník. Pro ty, kteří by se chtěli stavit,
je nalevo asi 200 m před lodí na Otmuchowě.
Večer jsme ještě stihli formální a technickou
přejímku. Ráno počasí ještě vydrželo a první
tréninky se odjely bez deště. Na druhý trénink
už jezdci nastupovali do přeháněk. Miloš se
rozhodl, že lepší čas už v dešti nebude, tak do
druhého tréninku nenastupuje. Ráno se počasí
umoudřilo a start nebyl ohrožen. Petrovický
Miloš Thér (AMK Police nad Metují) stál
na startu spolu s nejlepšími jezdci kategorie
Klasik. Po startu se brzy vyjasnilo, kdo bude
tvrdit muziku. Do druhého kola už Miloš vedl
třídu 175 ccm. Bohužel ve třetím kole praskl
napínák řetězu. Tentokrát závodníka opustilo
štěstí. Škoda 25 bodů, ale domů jel bez zranění. Jedinou radost přinesl dobře usmažený
pstruh. Domů jsme dojeli v pořádku.

L. Gregorovičové za vydatnou pomoc všude, kde to bylo potřeba, Muzeu papírových
modelů za volné vstupenky pro závodníky,
Š. Horákovi za zdařilé fotky a za spolupráci
při pátečním značení trasy, Technickým službám za vodu v cíli a dopravní značky, CKVS
za zajištění všech potřebných „lejster“ a tisk
propozic, již zmíněným V. Kvapilovi za uzavírku závodu a Z. Beranovi za dopravu běžců,
T. Hauschkemu za veškerou práci v cíli, D.
Hauschkové za to, že, ač připravená, se nakonec rozhodla neběžet a pomoci mi u dětských
běhů na náměstí i na Hvězdě u „dospěláků“,
když viděla, že to „nedávám“, Policii ČR a
městské policii za usměrňování dopravy a zajištění bezpečnosti účastníků, Chatě Hvězda
a obzvlášť skvělému panu Novákovi za poskytnutí prostoru a elektřiny, spolku Apeiron,
který zajistil a zaplatil hudební osvěžení na
Hvězdě, Lesům ČR a CHKO Broumovsko
za pochopení, že běžci nejsou škodná, J. +
S. Kubasovým a M. Beranové za obsazení
problematických míst na trati, takže nám už
běžci nevolali z Broumova, všem sponzorům
a spoustě dalších pomocníků, na něž jsem určitě zapomněl, za což se omlouvám.
Loni jsem žádal o pomoc při Běhu na
Hvězdu. Ozvali se mi lidé, kteří pomohli a
to nejen ti, co bydlí v Polici. Děkuji jim. Pak
jsou druzí, kteří dokáží jen kritizovat to, co
ostatní ve svém volném čase zadarmo uspořádali nebo vytvořili. Ty druhé jsem mezi pomocníky nezaregistroval. Ono je totiž lehčí
kritizovat než něco tvořit. A tak i já se možná
od někoho z nich dozvím, že to bylo „velmi
chudé, bez nápadu a inspirace, prostě amatérské“ (citace z PM 7+8/2018 z úplně jiné
akce). Ale vůbec nic si z toho dělat nebudu.
Výsledky vzhledem k omezenému prostoru PM najdete na http://ski.polickej.net/
zavody/.
Jarda Mazač

Od pátku 17. srpna do neděle 19. srpna
2018 uspořádal AČR v Hořicích svůj poslední závod motocyklů na „Přírodních okruzích“! V pátek jako vždy byla administrativní a technická přejímka, kterou absolvoval
Miloš bez problémů. V sobotu dopoledne byl
první trénink a odpoledne druhý. Menší problém způsobila pérka v zadní brzdě. V obou
případech praskly. Večer se vše vyřešilo.
Pomohl Milošův německý kamarád Ronald.
Nedělní ráno slunečné. Plánovaný start se
trochu opozdil. Miloš na své ČZ 125 ccm
mírně zaostal na startu a vyjížděl jako sedmý
ve třídě. Během závodu se vypracoval až na
druhé místo, ale v konečné fázi závodu přišla
menší chyba v řazení a několika centimetrová prohra s Mírou Tázlerem. Milošovo heslo
„Každá bedna dobrá“ přijal 3. místo s úsměvem, a to by ve sportu mělo být. Teď nás čeká
závod v Dymokurech a poslední závod sezóny je 15. a 16. září na letišti v Hradci Králové
(AČR).
za AMK Čvaňhák
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Prázdniny máme za sebou. Tréninkové volno jsme využili k odpočinku, dovoleným, táborování, ale také ke sportování
podle vlastních zájmů.
V červenci jsme opět jeli na cyklosoustředění, tentokrát na
singletraily Jedovnice v Moravském krasu. Určené pro zdatnější
cyklisty. Perfektní čtyři intenzivní dny na kolech doplněné vodními hrátkami, jeskyňařením, turnajem ve vybíjené a tancem :-)
Máme bezvadné a šikovné děti, určitě měly doma co vyprávět.
Děkujeme rodičům, kteří nám pomohli vše naložit a vyložit, postavit stany a odřídit tam i zpět.
V červenci jsme pod vedením Jardy Mazače uspořádali 32.
ročník Běhu na Hvězdu. Na dětských tratích na náměstí závodilo
108 dětí, kde nejpočetnější výpravu tvořili již tradičně zde tábořící opočenští skauti. Závodili i naši členové s pěknými výsledky
na bedně. Na dlouhou trasu se vydalo 157 dospělých. Věříme, že
oblíbený a krásný běh do vrchu bude díky mnoha dobrovolníkům, pomoci města a dalších sponzorů pokračovat ve své tradici
i nadále. Těšíme se na další ročníky.
Horké dny jsme pravděpodobně všichni trávili hlavně u
vody. I proto byla naše letošní účast na petrovických zatáčkách
poněkud slabší. Přesto jsme si ze závodu na koloběžkách odnesli několik medailí a mimo to jsme potrénovali na kolečkových
bruslích a lyžích. Tím jsme zahájili „podzimní kolečkovou“ tréninkovou přípravu. Brusle i lyže si balíme s sebou na hlavní letní soustředění ve Žďáru nad Sázavou. Čtyři tréninkové skupiny
budou poslední týden v srpnu běhat, bruslit, lyžovat a závodit na
cyklotrasách kolem kempu Pilák.
Závody, které pořádáme (nebo spolupořádáme), a na které
zveme všechny běžce:

BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI – 32. ročník terénního běhu na 25 km, v sobotu 1.9. v 10 hodin, start
Malé Hony a cíl U Lidmanů v Machovské Lhotě. Pouze
pro dospělé.
BĚHY NA HAVLATKU - v úterý 11.9. v 17 hodin -vyřazovací sprinty, memoriál Míry Šmída
SLUNCEKROS - 34. ročník terénního běhu, v sobotu 22.
září 2018 v 16 hodin, Bischofstein
OKOLO OSTAŠE - 45. ročník lyžařského přespolního běhu, závod Poháru přespolních a lyžařských běhů
Královéhradeckého kraje a veřejný závod pro všechny věkové kategorie, v neděli 21. října 2018 v 10 hodin
V červenci náš klub obdržel rozhodnutí o přidělení dotace z programu MŠMT a z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Peníze jsou určeny na činnost mládeže, pořádání závodů a nákup sportovního materiálu, potřebného vybavení pro organizaci
závodů a soustředění. Věříme, že díky poskytnutým finančním
prostředkům náš klub zajistí svým členům přístup ke kvalitní tréninkové přípravě, účasti na krajských i republikových závodech
a získá lepší zázemí pro pořádání vlastních závodů. Děkujeme.
Závěrem si dovolíme oslovit čtenáře s prosbou o nabídku
pronájmu vhodných technických prostor pro mazání lyží a skladování dalšího materiálu, s elektrikou a dobře přístupný autem i
v zimním období. Zároveň hledáme trenéry pro rozšíření našich
řad – tréninky v úterý a pátek + víkendové závody.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, KHK a Police nad Metují
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SKI Police nad Metují z.s.

SKI Police nad Metují z.s.

pořádá 45. ročník lyžařského přespolního běhu,
závod Poháru přespolních a lyžařských běhů Královéhradeckého kraje
a veřejný závod

pořádá 34. ročník terénního běhu

klub běžeckého lyžování

klub běžeckého lyžování

OKOLO OSTAŠE

18. ročník MEMORIÁLU MIRKA HEJNYŠE
v neděli 21. října 2018 v 10 hodin
Přihlášky do pátku 19. 10. 2018 do 14h na: skipolice@seznam.cz
Prezentace a dodatečné přihlášky od 8:30 h u lyžařského vleku „Nebíčko“
(nejpozději 30min před startem)
Startovné:

nejmenší a předžactvo 0,- Kč, žactvo 10,- Kč, dorost 20,- Kč,
dospělí 30,- Kč

Starty:

hromadné po kategoriích dle rozpisu

Kategorie:

nejmenší děti nar.
předžactvo
minižákyně
minižáci
žákyně nejmladší
žáci nejmladší
žákyně mladší
žáci mladší
žákyně starší
žáci starší
dorostenky mladší
muži A
muži B
muži C
muži D
dorostenci mladší
dorostenky starší
dorostenci starší
ženy

2015 a mladší
2013 a 2014
2011 a 2012
2011 a 2012
2009 a 2010
2009 a 2010
2007 a 2008
2007 a 2008
2005 a 2006
2005 a 2006
2003 a 2004
2000 až 1980
1979 až 1970
1969 až 1960
1959 a starší
2003 a 2004
2001 a 2002
2001 a 2002
2000 a starší

80 m
120 m
400 m
400 m
600 m
600 m
1500 m
1500 m
1500 m
3000 m
3000 m
12500 m
12500 m
12500 m
12500 m
5000 m
5000 m
5000 m
5000 m

Tratě:

vedeny po loukách v okolí lyžařského vleku,
tratě 5 a 12,5km po polních a lesních cestách

Informace:

Jan Pohl, tel: 608 476 058
mail: skipolice@seznam.cz

10:00 h
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
11:00
11:00
11:10
11:10
11:10
11:10
11:15
11:15
11:15
11:15

v sobotu 22. září 2018 v 16 hodin
Prezentace: od 15h u chalupy Václava Kubečka (Slunce)
na Jiráskových Skalách u Teplic nad Metují
Startovné:

dospělí 50,- Kč, mládež 20,- Kč

Kategorie:

mládež do 18 let, ženy, muži, veteráni 40, 50

Trať:

délka 9km, těžký, velmi členitý skalní terén. Tři velká
stoupání a dva prudké seběhy. Většinou měkké lesní cesty a
pěšiny, místy pískovcové kameny a schody a cca 500m
asfalt.
Mládež běží 3,5km.

Informace:

hlavní pořadatel - Václav Kubeček, tel: 732 279 601,
www.sluncekros.wz.cz
mail: kubecek.martin@gmail.com

muži, ženy
12:00 - prezentace
13:00 - zahájení

Přijďte posedět k dobrému pivu
a shlédnout bitvu hasičských
družstev o předposlední body
do letošního ročníku
Náchodské hasičské ligy.
občerstvení zajištěno po celé
odpoledne
Těšíme se na Vás

Polický měsíčník - září 2018

45

Pavel Brýdl to dokázal! Stal se mistrem republiky ve SkyMarathonu

Terénem v Beskydech běžíte 41 kilometrů. Nahoru dolu, nahoru dolu, nahoru dolu. Do
nohou se vám „zakousne“ 3400 výškových
metrů do kopce i z kopce. I ti nejlepší na trati
strávili přes čtyři hodiny. Mistrovství České
republiky ve SkyMarathonu, které se letos
konalo popáté a startovalo na něm přes 300
závodníků, je drsný běžecký očistec. A vítěz?
Trutnovský vytrvalec Pavel Brýdl!
Osmatřicetiletý závodník se konečně dočkal. Po čtyřech druhých místech mu bylo
dopřáno vychutnat si pocit, jaké je to stát na
nejvyšším stupínku. „Asi mě už ostatní chtěli
nechat vyhrát,“ vtipkoval nový český šampión, který do cíle v celkovém pořadí přiběhl
druhý za Italem Luccou Carrarou s odstupem
tří minut. A naopak stejný náskok měl na třetího Tomáše Macečka.
Letošní pátý ročník Czech Energy Team
Perun SkyMarathonu se nesl ve znamení
změn. Ty se týkaly i trati. „V prvních čtyřech
ročnících byla první půlka hodně těžká, stále
se stoupalo a sbíhalo, bylo to i docela technické. Ale druhá půlka byla taková běžečtější,
což mi vyhovuje,“ poznamenal Pavel Brýdl.
Letošní profil však pořadatelé vymysleli jinak.
Ztížili ho tak, že v podstatě závodníky „hnali“
do jednoho kopce za druhým. „Ale docela mi
to sedlo,“ usmál se trutnovský běžec, jak se s
náročnější tratí vypořádal.
V závodu dlouho spolupracoval s Italem
Carrarou. Tomáš Maceček běžel kousek před
nimi. „Hlídali jsme si ho, takže před námi
byl maximálně nějakých 300 metrů,“ vyprávěl Pavel Brýdl. Ten se rozhodl k nástupu
asi na 25. kilometru a vypracoval si na čele

přibližně minutový náskok. Ale co se pak nestalo. Zabloudil. Na trati se nacházelo spoustu
odboček z hlavní cesty do lesa a běžec Mizuna
a Olfincar teamu jednu netrefil. „Bylo to v seběhu, kde se běželo po klackách, takže si hlídáš, aby ses nerozšvihal. Ještě svítilo sluníčko.
Přeběhl jsem to asi o 500 metrů,“ popisoval.

Z minutového náskoku tak rázem byla
dvouminutová „sekyra“ na vedoucí dvojici.
„Docela těžko se mi to pak sbíhalo,“ přiznal
Pavel. Manko se mu podařilo stáhnout až na
začátku posledního kopce. V tom měl nejvíce
sil italský reprezentant, jenž prudké výběhy
nahoru umí a vzdálil se tam českým závodníkům na více než minutu a půl. „Bylo jasné,
že už ho nedoběhnu,“ věděl Pavel. Závěrečný
seběh proto už pojal tak, aby se moc nezničil.
Tomáš Maceček byl za ním a on věděl, že si
běží pro mistrovský titul. Čas v cíli - 4 hodin
14 minut a 35 vteřin.
„Určitě mě to potěšilo. Dával jsem si to
jako první větší vrchol sezony, na který jsem
se docela chystal a
vyšlo to,“ radoval se
z premiérového českého triumfu, který
potvrdil jeho formu
v letošní sezoně.
„Myslím, že je to docela dobré. Mám za
sebou asi šest závodů v Polsku a Česku
a zatím se daří,“
poznamenal.
Jako letní vrcholy

si Pavel Brýdl plánuje starty na několika větších závodech v Rakousku a Itálii. „Ještě se
také bude rozhodovat o nominaci na mistrovství světa v horském maratonu, ale to vůbec
netuším, jak si to na svazu rozhodnou. Žádné
oficiální nominačky nebyly,“ prozradil. V nadcházejících dvou víkendech ho čekají závody
v Polsku a pak se představí i na domácí trati
Trutnovského Olfincar půlmaratonu.

Michal Bogáň, trutnovinky.cz

KOUPÍM

dětský časopis ČTYŘLÍSTEK
a hračky pro děti.
Kontakt: 608103810

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště-naproti kostelu)
PRODEJ 13. 9. 2018

Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří:
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci

12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.

cena: 140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč

! VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ !
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov

tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158, po - pá 7 - 15 h!

PRONAJMU
OBCHOD U NÁMĚSTÍ
v Polici nad Metují
o rozloze 30 m2
Kontakt: 736 480 070

Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na
www.prodej-drubeze.cz
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Hostinec u Lidmanů
a hokynáři ze Lhoty

pořádají

v sobotu 29. 9. 2018
od 8.00 hodin

UKRUTNOU
SBĚRATELSKOU
BURZU
všeho, co se
nachomejtne do
kšeftu.
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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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KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
47

...bez vrásek na duši

Srdečně zveme všechny zájemce na

SOBOTA
15. 9. 2018
14–17 HODIN

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
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/

PRONAJMEME
BYT
v Suchém Dole

Kontakt: 724 935 554

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

25. 9. 2018 v 15.00 hod.

Police n. Metují

27. 9. 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
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V POLICI NAD METUJÍ

ZÁ�Í 2018
Pellyho domy

Vycházky Polickem

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU
St�edy 5.,12. a 19. 9.
v� dy od 14:30

Za ukázkami lidové architektury, haltý��
a míst spojených s historickými událostmi

/ Sál Pellyho dom�,
�ádné p�ihlá�ení p�ed první p�edná�kou,
�kolné 200 K� . Vstupné 60 K� /p�edná�ku.

KURZY SPOLE� ENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDE�
Soboty 8., 15. a 22. 9. od 18:00,
a sobota 29. 9. od 10:00
/ Sál Pellyho dom�

PODZIMNÍ VÝSTAVA
13.�14. 9., denn�9:00�12:00
a 13:00�17:00
/ Sál Pellyho dom�
12. ro� ník. Výp�stky ze zahrádek a kv�tiny,
ú� ast St�ední �koly propaga� ní tvorby a polygra� e Velké Po�í� í, obor aran� ér. Výstava
d�tských prací � sout�� Kouzlíme s kv�tinou.

Kolárovo divadlo
SPÍCÍ KRASAVICE
St�eda 26. 9. a � tvrtek 27. 9.,
v� dy od 18:00
Reprízy tane� ní pohádky � ák� tane� ního
oboru Al� b�ty � erné ZU� Police nad Metují.
Vstupné: 100 K� / 80 K� Prodej vstupenek
od 3. 9. v IC Police nad Metují a Náchod.

Kino / Kolárovo divadlo
COCO
� tvrtek 20. 9. od 17:30
Animovaný hudební � lm nejen pro d�ti.
Hudebn� nadaný Miguel by se cht�l stát
slavným hudebníkem...
Animovaný / Hudební / Fantasy / Mysteriózní
/ Dobrodru� ný / Komedie / Rodinný. USA,
2017, 105 min.
Vstupné: 70 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty

VYCHÁZKA POLICKEM VI.
Sobota 8. 9.
Historická vycházka s Mgr. Janem T�mou
z Bezd�kova n. Met. na Rade�ov. Délka trasy
cca 9 km. Náro� nost: lehká a� st�edn� t�� ká,
vesm�s po zpevn�ných cestách.

VYCHÁZKA POLICKEM VII.
Ve stínu tajemné Hej�oviny

Sobota 15. 9.
Vycházka s Mgr. Petrem Köpplem, pracovníkem Správy CHKO Broumovsko. Z Machovské
Lhoty do Polska, do oblasti Národního parku
Góry Stolowe. Délka trasy cca 13 km. Náro� nost: terén st�edn�t�� ký a� t�� ký, 5� 6 hodin.
Trasu lze individuáln� zkrátit asi o jednu
t�etinu. Nutný cestovní doklad (trasa vede
p�es PL).
Po� et ú� astník� je limitován. Bli� �í informace, p�ihlá�ky
a platba p�edem v polickém Informa� ním centru, nejpozd�ji 2 dny p�ed konáním akce. Ú� astnický poplatek:
100 K� / 50 K� d�ti (nezahrnuje dopravu na místo konání).

Ostatní akce
POHÁR � R V MINIKÁRÁCH
Sobota 1. 9.�ned�le 2. 9.,
denn�9:00�cca 15:00
https://amk-police.webnode.cz/akce/

B�H BROUMOVSKÝMI
ST�NAMI
Sobota 1. 9.
Více na http://ski.polickej.net/zavody/

PODZIMNÍ SPANILÁ JÍZDA
KLUBU HISTORICKÝCH
VOZIDEL
Sobota 29. 9. od 8:00
/Masarykovo nám�stí

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

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.

Muzeum papírových
model� + Zelený dome� ek
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 3. 9. od 9:00 do 17:00

VÝSTAVA / KAREL DEMEL:

FRANCOUZSKÝ � ANSON V GRAFICE

� trtek 6. 9.�ned�le 30. 9.
/ Zelený dome� ek
Vernisá� : � tvrtek 6. 9. od 18:00
V rámci Nové Terasy po�ádá spolek Apeiron
s podporou M�sta Police nad Metují

VÝSTAVA / IVAN ZADRA�IL:

SV�T PAPÍROVÝCH MODEL�

Sobota 15. 9.�listopad 2018
/ expozice Muzea papírových model�
Vernisá� : sobota 15. 9. od 17:00
Pr��ez tvorbou od model� aut, p�es vlaky
k monumentální architektu�e hrad� a zámk�.

Provozní doba IC v zá�í: 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

MUZEUM D�TEM
Pátek 27. 9.�ned�le 30. 9.
/ Muzeum papírových model�
Interaktivní dílni� ky pro d�ti (9:00� 17:00).

P�ipravujeme
71. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
19. 10. HRÁ� I
DS Kolár Police nad Met.
3. 11. KU�A� KY A SPASITELKY
Divadlo EXIL Pardubice
10. 11. PRODANÁ NEV�STA
Spolek divadelních ochotník� Alois Jirásek Úpice
14. 11. � ERT A KÁ� A
Divadelní agentura Praha
16. 11. RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Divadelní soubor J. K. Tyl Mezim�stí
9. 12. 4 SESTRY
Studio DVA Praha

Prodej vstupenek od 10. zá�í v IC Policenad
Metují a Náchod. Více na www.policko.cz

MODEL CUP 2018
Tradi� ní sout�� modelá�� s doprovodným
programem.

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

Běh z Police do Police - 23. 6. 2018 (foto Š. Horák)

Vernisáž výstavy Miloše Kleinera- 2. 7. 2018 (foto archiv autora)

Petrovické zatáčky - 4. 8. 2018 (foto M. Schirlo)

Letní kino - srpen 2018

