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Oprava výtluků, překopů a kanálových vpustí na komunikacích
V rámci pravidelných letních oprav komunikací se město znovu
zaměřilo především na opravu kanálových vpustí. V poptávkovém řízení byla vybrána spol. s.r.o. AL Silnice z Holic, se kterou máme dobré
zkušenosti z minulých let. Společně s TS Police n/M jsme vytipovali
nejhorší kanalizační poklopy, vpusti a překopy ve městě. Vpusti byly
vyčištěny, opraveno rozbité zaústění trub, u většiny opravovaných šachet bylo samonivelačním betonem obnoveno rovné dno, opravena
vyzdívka a vrchní litinová (ocelová) část osazena do roviny vozovky.
Opravují se také vybrané silniční výtluky a překopy infratechnologií
Silkot. Při opravě touto technologií nevzniká přechodová spára, která je průvodním jevem klasických oprav, ale znovu se obnovuje původní jednolitý povrch vozovky, takže opravené místo poté nepraská
a nedochází k vytváření nerovnosti na vozovce. Nahřívaná plocha
zahrnuje i blízké okolí opravovaného místa a spolehlivě likviduje
praskliny vybíhající do stran. Tím také zabraňuje opětovnému vzniku
výtluků. Město realizuje tento způsob oprav komunikací již šestým rokem a vyčleňuje na ně část svých finančních prostředků, aby jednak
udrželo či zlepšilo jejich stav, a jednak prodloužilo jejich životnost.
Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

Oprava střechy č.p. 97 – radnice

Koncem měsíce května byla zahájena rekonstrukce části střechy
radnice, konkrétně nad č.p. 97. Stávající asfaltové šindele byly na hraně životnosti, při zhoršených povětrnostních podmínkách části krytiny
odpadávaly ze střechy. Odvětrávací potrubí ústilo do půdního prostoru.
Záhlaví trámů a pozednice byly ztrouchnivělé. Krov nebyl zcela zpevněný.
Stavba je realizována firmou TESMEN s.r.o., Červený Kostelec,
která byla vybrána na základě uskutečněného výběrového řízení, podle
zákona o zadávání veřejných zakázek. Předmětem rekonstrukce bylo
celkové zpevnění a výměna některých nosných částí střešní konstrukce,
výměna krytiny, nové oplechování, odvětrání půdního prostoru, výměna okapních svodů a bleskosvodu. Byla použita falcovaná hliníková
krytina PREFA, v tmavě šedém provedení, která byla schválena Národním památkovým ústavem v Josefově.
V průběhu realizace bylo rozhodnuto také o výměně části podlahy, která byla ve velmi špatném stavu. Z tohoto důvodu byla původní
podlaha demontována. Pod nová pochozí prkna, byla vložena izolační
minerální vata, v tloušťce 20 cm.
Část střechy, ze strany    náměstí, byla dokončena před začátkem
Polické pouti. Termín dokončení všech stavebních prací je stanoven do
30.9.2019.			 Jan Sýkora, investiční technik

INFORMACE Z RADNICE
Prázdniny na radnici…

…milí čtenáři, nerad bych, aby název
článku byl nějak zavádějící nebo snad špatně pochopen. Samozřejmě žádné prázdniny
na radnici nebyly, normálně se pracovalo,
i když jednotliví zaměstnanci postupně čerpali
dny zasloužené dovolené. Vždy bylo myšleno
na zastupitelnost, a tak doufám, že kdokoliv
měl na radnici jakýkoliv požadavek, bylo mu
vyhověno a odcházel spokojen. Věřím, že
i Vy jste si užili letní dny volna a odpočinku,
načerpali nové síly, jste zdraví a plni elánu
do další pracovní činnosti.
Vraťme se ale těsně před prázdniny, do posledního červnového týdne. Krásnou účast
měl další ročník recesistické akce pořádané
Dobrovolným svazkem obcí Policka, Běh
z Police do Police. V historických kostýmech
za doprovodu kapely Šlapeto, zdolali všichni
cestu z Police na polické nádraží, kde využili pohostinnosti kolegů z Velkých Petrovic.
Následovala cesta vlakem do Žďára, milé přivítání a velmi aktivní účast na Svatojánském
jarmarku. Po celý týden mě provázela setkání
s dětmi a mládeží – stužkování předškoláků
z naší mateřinky a slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ a absolventů ZŠ. Zasedání Rady
města a veřejné zasedání zastupitelstva. Vinný
košt u Bukovické hasičárny, kde kulisu dotvářela moravská cimbálovka a zahajovací koncert Busking tour našeho Police Symphony
Orchestra na polickém rynku. Zároveň také
koncert benefiční pro místní benediktinský
klášter, kde má PSO novou zkušebnu. Koncert
byl naprosto úžasný, krásný zážitek a vybraných 107 tisíc korun. Moc vám všem děkuji
za takovou podporu. Dalším skvělým koncertem byl koncert v rámci festivalu Za poklady
Broumovska v místním kostele. Náš kostel
sice nepatří do tzv. Broumovské skupiny kostelů, na jejichž podporu je festival pořádán, ale
velmi si vážím možnosti být ve vybrané festivalové společnosti a tím podpořit ušlechtilou
myšlenku.
Znovu zahrozila velká voda, tentokrát
snad bez vážnějších následků. Osvědčila se
provedená opatření, ve kterých je nadále pokračováno – čištění příkopů, strhávání krajnic,

čištění a oprava propustků. Čeká nás ještě
oprava a odvodnění některých cest. Přes sto
borců z celé republiky prokázalo své kvality v dalším ročníku běhu do vrchu – Běhu
na Hvězdu. Naplno se rozjely letní aktivity
ve městě. Zdokonalené a vylepšené letní kino
se těší velké návštěvnosti a zrovna tak Nová terasa u MPM, kde na vysoké úrovni prezentuje
své atraktivity spolek Apeiron. Ostrostřelecká
garda polická absolvovala tradiční odbornou
přípravu – střelby pod Vlčincem. V Zeleném
domečku vystavoval humorista a grafik Jiří
Slíva. Stále pokračujeme ve vyjednávání o pokračování dětské pediatrie v Polici, drobných
úpravách grantového systému a oddávání vdavekchtivých párů.
Začátkem srpna projela Policí sedmá,
česko-polská jízda historických vozidel,
cestou z Náchoda do Walbrzychu. V Polici
měly posádky dovednostní úkol, přestávku
a občerstvení. Vyhodnotily a ocenily jsme
vozy v soutěži elegance, nejlepším byly předány poháry starosty města. V srpnu se také
rozběhly některé výstavy. V Pellyho domech
ke 100.výročí založení skautského střediska
v Polici – fotky, vzpomínky, artefakty, táboření, interaktivní prvky. Setkání Skaláků,
Tomíků a jejich přátel bylo milé a v příjemné
atmosféře. Vzpomínalo se, veselilo a hlavně
slavilo. V Opočně, v zámecké Míčovně, obrazy Josefa Korejze Blatinského, který ve své
tvorbě zabloudil až na Policko, společně se sochami Ládi Cimrmana. Městys Nový Hrádek
zvítězil v krajském kole soutěže Vesnice roku.
Držme palce, ať se podaří dobře reprezentovat
Královéhradecký kraj v celostátním kole.
Petrovické zatáčky. Další ročník úspěšné
sportovní akce pro celou rodinu. Trochu nás
potrápil déšť a tím bylo návštěvníků méně, ale
i přesto vládla příjemná a spokojená nálada,
někdo bruslil, někdo koloběžil, někdo se přišel jen podívat. Velké poděkování všem, kteří
přiložili ruku k dílu a zorganizovali perfektně
připravenou akci.
V živé paměti máme všichni nosnou
akci léta, Polickou pouť. Věřím, že jen v příjemných vzpomínkách. Alespoň dle ohlasů

Léto z pohledu místostarosty

Nové číslo měsíčníku se Vám dostává
v den, který nepatří mezi oblíbené dny školou povinné mládeže, a naopak se celkem těší
oblibě u rodičů této mládeže. Důvody netřeba zdůrazňovat… V každém případě jsou
prázdniny a čas dovolených minulostí. Letní
(prázdninové) měsíce jsou často označovány
za „okurkovou“ sezónu, kdy se nikde nic neděje. Z našeho pohledu se letos v létě na radnici okurková sezóna (ostatně jako kdykoliv
před tím) nekonala.
Začalo to ostatně už v úvodu července, kdy jsme se společně s arch. Pavlem
Metelkou, zpracovatelem změny územního plánu č. 1 zúčastnili jednání na krajském
úřadě, kde jsme se pokusili zvrátit negativní
stanovisko vydané (dost překvapivě) odborem
Polický měsíčník - září 2019

životního prostředí k návrhu změny územního
plánu. Po určitém úsilí se nám podařilo nalézt
cestu, se kterou jsme ovšem narazili na Správě
CHKO. Věc se snažíme nadále řešit, ale problémy, na jaké naráží tato změna, jsou opravdu až neskutečné. Přesto zůstávám optimistou
a věřím, že do konce roku bude změna územního plánu č. 1 po třech letech projednávání
(sic!) účinná.
Byť se nám v průběhu léta již vyhýbaly
devastující účinky přívalových srážek, pokračovali jsme aktivně jak v odstraňování
následků červnových přívalových srážek, tak
v plánování protipovodňových opatření, která by v budoucnu co možná nejvíc zamezila
přívalovým srážkám působit škody na veřejném či soukromém majetku. Bylo provedeno

POZVÁNKA

na 5. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2019,
které se bude konat
ve středu

18. září 2019
od 17.00 hodin

na sále Pellyho domů

Rozpis lékařů

stomatologické služby

září 2019

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

07. – 08. 09. Medical Cannabis s.r.o.
MUDr. Jitka Farná
Tyršova 328, Police n. M.
14. – 15. 09. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
21. – 22. 09. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.
28. – 29. 09. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police n. M.

Tel. č.
491 512 277
603 479 084
602 304 594
491 541 654
602 333 427

místních i přespolních návštěvníků. A věřte,
že hlavně přespolní byli mile překvapeni –
atraktivitou, doprovodným programem a akcemi, ale i soudržností, sousedskou pohodou,
lidskostí… přesně tím, na co může být Police
hrdá. A proto moje poděkování míří k Vám
všem, za super víkend, který dotváří obraz
Police.
Jirka Beran

vyčištění a obnovení příkopů, stržení travních
drnů na krajnicích účelových komunikací,
pročištění propustků. Dále byla označena
místa, kde nefungují stávající odvodňovací
zařízení, jejichž oprava bude v blízké budoucnosti realizována. Lokalitu jsme prohlédli rovněž s Ing. Jakoubkem z firmy Agroprojekce
Litomyšl, která projektovala dobře fungující
systém záchytných poldrů pod Cikánkou,
přičemž na základě jednání a pochůzky zpracuje Ing. Jakoubek studii možných řešení
pro zachycení vody v lokalitě Klůčku. Z této
studie se pak rozvinou další aktivity města
stran zvýšení ochrany města před přívalovými
srážkami.
Tématu protipovodňové prevence se věnovala i komise životního prostředí, která
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vedle „tvrdých“ opatření (poldry, odvodňovací příkopy) doporučila spíše projekty zadržující vodu v krajině, a to zejména vsakovací
průlehy, výsadba stromořadí, jiný způsob zemědělského hospodaření na erozních pozemcích. Vedle tohoto tématu se komise věnovala
i tématu zefektivnění odpadového systému
města. Z hlediska odpadového systému upozorňujeme na dotazníkové šetření, které bude
probíhat v první polovině září ve spojení s propagací informační platformy města MOBILNÍ
ROZHLAS. Předem upozorňuji, že budeme
moc rádi za Vaše odpovědi v tomto dotazníku!
V dalším jsme se zaměřili na problémy
související s oblastí negativních dopadů dopravy ve městě, s tím, že budeme nadále vyvíjet maximální snahu zajistit realizaci opatření
na zvýšení bezpečnosti silničního provozu
na území města prostřednictvím dotačních
programů MAS, kraje či Státního fondu dopravní infrastruktury. Na základě pochůzky
s projektantem bylo vytipováno několik opatření, na jejichž řešení budeme nyní pracovat.
Jedná se o návrh úprav nebo doplnění přechodů na komunikaci II/303 (ul. Pod Jasany,
Žďárská), úpravu autobusové zastávky „Pod
Ostašem“, včetně realizace přechodu, rozšíření tělesa komunikace v ul. Nádražní pro zachování možnosti podélného parkování, úprava nezdařeného výjezdu ze zálivu autobusové
zastávky v ul. Ostašská, včetně úpravy podélného parkování a zřízení cyklopruhu v celé
délce ulice; realizaci chodníku v ul. Bělská
a posouzení možnosti změny režimu křižovatky U Adlera, vč. návrhu míst pro přecházení.
Nad rámec těchto záměrů bude ještě zpracována studie úprav zastávkových zálivů a přechodu u hlavní silnice ve Velkých Petrovicích.

Je to běh na dlouhou trať, a ne vše se podaří
zrealizovat hned, ale nemůžeme stát na místě,
a doufat v zázrak.
V rámci investičních prací proběhla první pochůzka s projektanty, kteří mají
zpracovávat
projektovou
dokumentaci
na REKONSTRUKCI TOMKOVY ulice.
Na místě byl posouzen stav chodníků, kanalizace, dešťových svodů, a byly prodiskutovány možnosti řešení, včetně požadavků města
(cyklisté v obou směrech, parkování obyvatel,
řešení veřejného osvětlení). Dokumentace by
měla být dokončena do konce roku, přičemž
v průběhu prací na dokumentaci budeme aktivně jednat s majiteli nemovitostí, abychom
co možná největší penzum problémů vyřešili
již ve fázi projektu, a předešli tím zablokování
realizace rekonstrukce v budoucnu. Již nyní je
jasné, že se bude jednat o stavebně i investičně
velmi náročnou akci, přičemž je i možné, že se
nepodaří rekonstrukci zrealizovat v jedné stavební sezoně (buď z důvodů technické náročnosti, nebo z důvodů rozpočtových možností
města).
Těsně před zahájením tradiční pouti
jsme díky Milanu Schirlovi, jeho manželce,
panu sochaři Petru Váňovi a jeho kolegovi
Hynku Schejbalovi byli obohaceni o novou
sochu Panny Marie ochránkyně našeho města. Z toho místa ještě jednou děkuji srdečně
VŠEM, kteří mají tento počin „na svědomí“!
Je třeba zdůraznit, že všichni zainteresovaní
se rozhodli udělat věc, která nemá v dnešní
době obdoby. Je potěšující vidět nejen krásný výsledek sochařské práce, ale i vnímat to,
že v tak složitém soukolí do sebe nakonec
správně zapadla všechna kolečka, aby se dílo

mohlo podařit. Při odhalení a svěcení sochy
byla mezi přítomnými moc pěkná atmosféra,
a v davu lidí bylo cítit, jak si lidi k sobě najednou umějí být blíž. Bylo tam spousta úsměvů
(které nic nestojí) a spousta laskavosti! Bylo
by moc fajn, kdyby se tato pozitivní atmosféra
dál šířila mezi lidmi! Ještě jednou, velký díky!
Na závěr léta, ještě než jsme udělali pomyslnou čáru za letošní koupací sezonou,
jsme zahájili práce na přípravě zadávacího
řízení pro realizaci rekonstrukce velkého bazénu a technologie na našem koupališti. O rekonstrukci se uvažuje drahnou řadu let, a stav
bazénu a technologie si již vyžaduje realizaci
oprav, jinak reálně hrozí, že v další koupací
sezoně bude koupaliště zavřeno, což by jistě
byla velká škoda.
Jak jste si mohli přečíst, léto bylo zajímavé, a nikoliv okurkové. Nyní začíná nový
školní rok, a já využiju možnosti, abych popřál všem, kterých se to týká, pokud možno
úspěšný školní rok, pevné nervy a hodně sil
pro zvládnutí všech úkolů, které studium
na různých stupních přináší!
Jirka Škop, místostarosta

Kvíčerovské dementi

Omlouváme se tímto všem, kterým chyběl na stránkách letošních Hlasů
z Kvíčerova Honza Antl, alias Pytel.
Bohužel, do redakce nedorazil žádný článek, podnět, či fotka, která by velebila tradiční oběť našich investigativců. Honzo, tak
snad příště!
Redakce HzQ

Technické služby informují
První elektrovozidlo v polických technických službách Nové lavičky na Klůčku

Polické technické služby si pořídily nového pomocníka. Jde o malé užitkové auto
na elektrický pohon, v parametru vozidel
do 3,5t od značky Alké. Tato italská značka je
prodejcem elektrovozidel ve více než 40ti zemích po celém světě.
Technické služby požádaly o dotaci
na Ministerstvo životního prostředí v rámci výzvy Národního programu životního prostředí.
Podmínky této dotace splnily a vozidlo bude
částkou 600 000Kč spolufinancováno z prostředků Státního fondu životního prostředí.
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Vozidlo bude sloužit ke komunitním účelům obce, bude určeno především pro svoz
odpadu a údržbu městských pozemků. Jeho
malý rozměr a celkem dobrý výkon umožňuje efektivně obsluhovat i hůře dostupná místa
ve městě. Dalším přínosem jsou nízké náklady na provoz, nulové emise, nehlučný provoz
a také flexibilní využití.
Na začátku července si jej pracovníci převzali do užívání od dodavatelské firmy a byli
seznámeni s obsluhou. Po vyřízení potřebných
dokladů, technické registrace a povinného
polepu vozidla vyjelo 12. července poprvé do ulic. Přestože
od uvedení do provozu zatím
uběhla krátká doba, už zaznamenáváme kladné odezvy
a hodnocení.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem
životního prostředí České
republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního
prostředí.
TS
www.sfzp.cz
www.mzp.cz

Dvě nové lavičky můžete využít při procházce cestou na Klůček. Původní, které už
byly ve špatném stavu pracovníci TS odstranili a nahradili novými, plastovými. Dvě další vyměněné lavičky jsou umístěny při cestě
ke kapličce nad Ochozí.
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Činnost a dění v obci Hlavňov – léto 2019

Hned na začátku měsíce června uspořádaly Hlavňovské ženy dětský
den na místním hřišti. Pro děti byly připraveny různé hry, úkoly, soutěže
i sladké odměny.
V měsíci červnu jsme se aktivně věnovali ve spolupráci s panem
Janečkem vložením dat a historických fotografii do připravovaných stránek
naší obce. Ohledně webovských stránek jsme také intenzivně řešili věci
související s novým nařízením GDPR.

Dne 8.6. uspořádal TJ Sokol plánovaný tajný výlet za bohaté účasti dětí
a SDH Hlavňov se v červnu zúčastnil několika soutěží, z nichž se ve Velké
Ledhuji umístil na krásném 4. místě.
15. června se naší oblastí prohnal krátkodobý velice intenzivní déšť,
který zapříčinil polom dřevin na malé straně a nános malého množství bahna na komunikace. Polom jsme svépomocí za pomocí techniky odstranili
a umožnili tak průjezd přes komunikaci. Ušetřili jsme tak práci jednotce
HZS, která v tu dobu měla nejen v Polici nad Metují plné ruce práce, neboť
tato oblast byla přívalovým deštěm zasažena daleko více.
V polovině měsíce června jsme se zástupci města a stavební firmou projednávali menší investiční akci plánovanou na tento rok, totiž kontejnerové
stání v dolejší části obce.
Ke konci června jsme v obci uspořádali tradiční fotbalové utkání
Polsko-Česko, kdy za námi přijeli naši kolegové až z 500 km vzdáleného
polského města Bydgoscz. Utkání bylo velice napínavé, a nakonec jsme
konečně po dlouhých letech zvítězili.

V rámci investičních akcí jsme společně realizovali za velké pomoci Martina Baláka dětské hřiště umístěné vedle hasičárny. Terénní úpravy
provedl Ondra Kohl a zeminu – více jak 3 plné valníky – poskytlo město
z kompostárny. Po odstranění drobných nedostatků související s uváděním
do provozu se dětské hřiště začalo na plno využívat. Věříme, že dětské hřiště bude ku prospěchu všech dětí a bude sloužit po dlouhá léta.
Dále jsme po organizační stránce diskutovali opravy pamětihodností,
které by měly být v měsíci srpnu hotovy. Dále byl projednán začátek stavebních prací – drenáže a oprava komínu na obecní škole, třešňový sad,
fotbalový turnaj a vyjasnění nájmů pozemků a budov v majetku města.
V nejbližších dnech nás čeká úklid obecní stodoly tak, aby mohla začít plánovaná oprava.
Dne 2.7. byly vytipovány výtluky v obci, a ještě týž den opraveny.
V první polovině měsíce července jsme provedli svépomocí instalaci
betonových laviček. 5 laviček jsme nainstalovali kolem rybníka a jednu
jsme umístili na krásné místo u obecní zvoničky. Pod podpěrné nohy laviček jsme umístili betonovou dlažbu, která byla poskytnuta TS, dlaždice jsme vyrovnali, obsypali zeminou a postupně nainstalovali nohy, sedák
a opěradlo. Instalaci laviček jsme zvládli bez techniky a celková váha jedné
lavičky činí 280 kg. Lavičky jsme instalovali v počtu 5 lidí celkem 5 hodin. Akce se jmenovitě zúčastnili Hrnčíř P., Hrnčíř M., Peška J., Toman B.,
Vaniš M. a za to jim patří velké poděkování.
Ohlas na nové lavičky je velmi pozitivní a již druhý den všechny lavičky u rybníka byly obsazené.
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Další akcí konanou v první polovině měsíce bylo představení nových
webovských stránek naší obce, které vzniky za účelem snadnější a efektivnější správy všech informací zde obsažených. Na nových stránkách www.
hlavnov.cz lze najít užitečné odkazy ať na stránky města Police nad Metují,
tak odkazy na zajímavé turistické cíle v našem okolí. Obsáhlou položkou
je také historie, která monitoruje vývoj naší obce od počátku 13. století
do současnosti. Součástí jsou také dobové historické fotografie pořízené
v naší obci.
Tvorba stránek byla zdlouhavá, neboť se jednalo o autorských právech, struktuře stránek, atd…nicméně věříme, že informace budou sloužit
ke vší spokojenosti nejen návštěvníků, ale i nás občanů žijících v naší obci.
Stránky i nadále budeme zdokonalovat a zásobovat dalšími užitečnými informacemi či fotografiemi nejen z naší obce.
Závěrem patří poděkování celému týmu, který stránky vytvářel, zejména pak Jardovi Peškovi, který stránky obce má na starosti a Petru Johnovi,
který stránky vytvořil.
Ke konci měsíce opravil kameník Nývlt sochu Žitavce a sv. Jana
Nepomuckého jež byly dotčeny řáděním vandala, který se na nich bohužel
podepsal. Opraveno a pozlaceno bylo písmo na tabulce u sochy Žitavce
a dále u obou pamětihodností byl opraven a znovu na penetrován kámen,
který byl narušen povětrnostními vlivy.
Ve druhé polovině měsíce proběhla úprava dětského hřiště, kdy instalující firma v rámci reklamace opravila špatně zabetonované sloupky. Dále
proběhla schůzka a diskuze ohledně příjezdové plochy k pozemku sousedícím s dětským hřištěm.
V termínu 20-21.7. se v obci na místním hřišti uskutečnilo fotbalové
utkání – Hlavňov Kap 2019 ve kterém bohužel družstvo TJ Sokol Hlavňov
nepostoupilo do dalšího dne. V nejbližších dnech dojde k vybudování kontejnerového stanoviště a k úpravě dvou obecních cest – vše pod taktovkou
Martin Vaniš
Ondřeje Kohla.				

Setkání přátel a obyvatel Pěkova a Honů
dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční setkání,
které se uskuteční

v sobotu 7.9.2019 u Honského rybníka v
15:00 hodin.
Opět se setkáme při občerstvení a hudbě se sousedy,
rodáky a přáteli. Odpoledne posezení a zábava pro naše nejmenší - večer zábava s kapelou.
Srdečně všechny
zveme k přátelskému setkání.
Za Společnost pro
rozvoj Pěkova a Honů
Ivan Konečný
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019
Město Police nad Metují letošní rok už podruhé realizovalo 6 příměstských táborů podpořených dotaci prostřednictvím MAS Stolové hory
z Evropského sociálního fondu na Příměstské tábory v Polici nad Metují.
Letošní rok tak celkem 90 dětí prožilo
příměstský tábor se zkušenými a kvalifikovanými pečovateli. S dětmi trávily čas Martina
Frydrychová,
Lea
Kolmanová,
Martina
Macounová, Martina Nosková, Nikola Plná,
Daniela Vojtěchová.
Děti měly zajištěný celodenní tematický program v čase 7:30 – 15:30 hodin a během každého
tábora děti prožily speciální animační program
připravený přímo pro ně. Byly to animační programy na Farmě Wenet v Broumově, v Muzeu
pod čepicí v Hronově a ve Mlýně Dřevíček. Dále
pak animační program s Nikolasem Letzlem
a Kateřinou Čadílkovou. Maximální počet dětí
na tábor byl 15. Tábory probíhaly v mateřském
centru MC Mamina a v muzeu papírových modelů. V MC MaMiNa proběhly tři tábory pro děti
do 6 let. Další tři tábory se konaly v Muzeu papírových modelů pro děti ve věku 6-12 let. Jeden
tábor byl o jarních prázdninách, zbylé dva proběhly o letních prázdninách. V ceně tábora byl
zahrnut oběd, dopolední a odpolední svačina,
pitný režim, veškerý materiál, jízdné a vstupné.

V letošním roce se v rámci dotace prostřednictvím MAS Stolové hory z Evropského sociálního fondu konaly tyto tábory:

4. 3. – 8. 3. Broumovsko na dlani

Příměstský tábor s Martinou Frydrychovou
a Danielou Vojtěchovou
Jarní příměstský tábor pro děti od 6 let
Místo konání: Muzeum papírových modelů

Děti se vydaly na velkou objevitelskou výpravu. Zkoumaly, co se skrývá pod povrchem
země, a pod lupou se podívaly do říše hmyzu.
Ponořily se do světa pod vodní hladinou, bloudily džunglí rostlin, a odvážily se i do říše divoké
zvěře. Vše, co během týdne děti činily, bylo zaměřeno na poznávání živé i neživé přírody, pozorování nebo experimenty. Vytvořily vlastní komiks a zažily opravdovou šipkovanou v terénu.
Nechyběl celodenní výlet. Děti si z tábora mimo
jiné odnesly vlastnoručně pomalovaný hrníček.

Pohyb a motorika úzce souvisí s centrálním nervovým systémem a s tím, jak se v dětství vyvíjí.
Uvědomujeme si důležitost pohybu v dětském
věku a tímto příměstským táborem jsme chtěli
přispět k tomu, aby děti k pohybu získaly přirozeně pozitivní vztah. Hry, básničky, říkanky,
písničky a tanečky, to vše bylo nedílnou součástí
programu. Zábavný týden plný pohybu v přírodě
a poznávání nových kamarádů. Děti držely polední klid.

5. 8. – 9. 8. Letem světem

Příměstský tábor s Martinou Frydrychovou
a Danielou Vojtěchovou
Letní příměstský tábor pro děti od 6 let
Místo konání: Muzeum papírových modelů

22. 7. – 26. 7. Co se děje v trávě

Příměstský tábor s Martinou Noskovou
a Andreou Plnou
Letní příměstský tábor pro děti do 6 let

Místo
konání:
Mateřské
centrum MC MaMiNa v Polici nad Metují
Jak už název napovídá, tématem celého týdne
byla příroda a především život sám. Děti poznávaly nejen hmyzí říši, ale celý mikrosvět. Hrály
kreativní hry, tvořily a kochaly se přírodou.
Během týdne poznávaly ostatní, samy sebe a své
okolí. Cílem celého týdne byla společná cesta
skrze zábavné dětské téma. Příměstský tábor
může být také prvním krokem k osamostatnění
vašich dětí a „přípravkou“ na opravdové tábory
bez rodičů.

Děti skrze výtvarné umění a vlastní tvořivost během týdne objevily celý svět. Vyzkoušely
si řadu rozmanitých výtvarných technik a her.
Dalším záměrem bylo zlepšit jejich vlastní pohled na sebe sama, na vlastní snažení a práci
ve škole. Děti pomocí knih a internetu plnily
nejrůznější úkoly. Pracovaly v týmech i jako jednotlivci. Poslední den opravdu doslova okusily
celý svět. Raut plný nezvyklých pochutin měl
nakonec kromě oliv a chalvy úspěch.

12. 8. – 16. 8. Letní školička II

Příměstský tábor s Martinou Macounovou
a Leou Kolmanovou
Letní příměstský tábor pro děti do 6 let
Místo konání: Mateřské centrum MC MaMiNa
v Polici nad Metují

29. 7. – 2. 8. Letní školička I

Příměstský tábor s Martinou Macounovou
a Leou Kolmanovou
Letní příměstský tábor pro děti do 6 let
Místo konání: Mateřské centrum MC MaMiNa
v Polici nad Metují
Děti se během týdne prostřednictvím vzdělávacích programu Maiwaldovi akademie
v Broumovském klášteře seznamovali s místem,
kde žijí. Navštívily tyto programy: Broumovsko
skrytou kamerou, Voda, voděnky, Skriptorium Kouzla barev, Knihtisk, Žít baroko.
V Muzeu papírových modelů si vyrobily
řadu krásných věcí – třeba pytlík na svačiny nebo
hrníček. Vyzkoušely si malbu na plátno. Vyrobily
řadu 3D vystřihovánek a pracovali s 3D puzzle.

15. 7. – 19. 7. Rychlé šípy aneb
o stopách tajemství přírody

Příměstský tábor s Martinou Frydrychovou
a Danielou Vojtěchovou
Letní příměstský tábor pro děti od 6 let
Místo konání: Muzeum papírových modelů
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Celý týdenní program byl zaměřen na podporu dětí v pohybu. Děti byly co nejvíce venku
na hřištích a hrály hry. 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.

Děti se opět pohybovaly dle počasí na hřištích a v mateřském centru. Program byl hodně
podobný příměstskému táboru Letní školička I,
ale byl uzpůsoben dětské skupině, která se na táboře sešla. Tábor byl zaměřený na pohyb a rozvoj motoriky. Cílem bylo přispět k tomu, aby
děti k pohybu získaly přirozeně pozitivní vztah.
Probíhaly soutěže, hry, tanečky, říkadla.
Děkujeme za obědy, které byly zajištěny
v jídelně Družstvu vlastníků v Polici nad Metují.
Dále děkujeme za spolupráci časopisu Ben Já
Mína. V rámci dotace se v příštím roce uskuteční
opět 6 táborů a už teď s radostí připravujeme program jednotlivých táborů. Děkujeme za přízeň
a věříme, že i další tábory budou stejně povedené
a budou bavit nejen děti, ale i nás dospělé:)

Mgr. Martina Frydchychová
Polický měsíčník - září 2019

Informace ze sociálního odboru
Na sociálním odboru MěÚ Police nad Metují
došlo od 1.6.2019 k personální změně a paní
Ilonu Kejdanovou nahradila Mgr. Olga Landová.
Za dlouholetou sociální práci na obci patří paní
Iloně Kejdanové naše poděkování. Další změna
nás čeká od 16. 9. 2019, kdy k nám nastoupí nová
síla na místo sociální pracovnice pečovatelské
služby s pracovištěm na DPS Javor, K Sídlišti
259. Postupně chceme rozšiřovat, modernizovat
a profesionalizovat celou pečovatelskou službu.
Již dnes můžeme nabídnout služby seniorům
a zdravotně postiženým občanům Police nad
Metují a okolních obcí v době od 6:30 do 19 hodin, a to po celý týden včetně víkendů. Naším
cílem je pomoci seniorům a zdravotně postiženým tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém
přirozeném prostředí. Pečovatelskou službu poskytujeme i v obcích Bukovice, Žďár nad Metují,
Suchý Důl, Machov a Bezděkov. Smlouvu máme

Den seniorů

Svůj svátek slaví ženy, děti, matky, zamilovaní. Na to jsme zvyklí. V kalendáři najdeme i spoustu dalších významných dnů
a svátků, které zaměřují pozornost na různé
skupiny obyvatel. Pojďme společně oslavit
Mezinárodní den seniorů, který připadá na
1. října. Město Police nad Metují se letos přidává
k řadě velkých i menších měst v České republice
a připravilo na tento den program, kterým chce
udělat radost starší generaci občanů, ale také jim
předat zajímavé informace. 1.října chceme vyjádřit uznání všem, kteří celý život pracovali, předávali své zkušenosti mladším, pomáhají, nebo
se zapojují do kulturního a společenského života obce a často nás překvapují svým humorem,

uzavřenou i s obcí Česká Metuje. Pokud pečovatelky do okolních obcí zajíždějí, obce za své
občany hradí část nákladů na pečovatelskou službu. Město Police nad Metují požádalo o dotaci
na vybudování Střediska osobní hygieny. Tím by
se terénní pečovatelská služba rozšířila i o ambulantní formu služby. Středisko osobní hygieny
na DPS Javor by pak mohly využít osoby, které
nemají v místě bydliště vhodné hygienické zázemí a vybavení.
V mnoha případech rodiny pečují o své seniory nebo zdravotně postižené členy doma, bez
naší pomoci. Mnohdy ani nevyužívají příspěvek
na péči, na který mají nárok, a který může pomoci při úhradě služeb. Všem občanům, kteří nezištně poskytují péči svým rodinným příslušníkům
nebo osobám blízkým, patří naše úcta a poděkování. Jedná se o psychicky, fyzicky i časově náročnou práci. Na sociálním odboru vám můžeme

poskytnout potřebné poradenství, zprostředkovat
zapůjčení kompenzačních pomůcek, pomoci
vám při podání žádosti o příspěvek na péči, předat kontakty na další sociální a zdravotní služby.
Sociální práce na obci se zaměřuje i na další cílové skupiny: rodiny, děti, osoby ohrožené
sociálním vyloučením, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby v hmotné nouzi, osoby bez
přístřeší, osoby ohrožené domácím násilím,
závislostí na návykových látkách apod. Kromě
výkonu veřejného opatrovnictví pro osoby omezené ve způsobilosti k právním úkonům sociální
odbor poskytuje bezplatné sociální poradenství,
na které má nárok každá osoba.
Každý z nás se může dostat do životní situace, ve které potřebuje pomoc, radu, podporu
nebo zprostředkování sociální služby. Můžete
nás kontaktovat osobně nebo na tel. číslech:
491 509 995, 775 442 409.

nadhledem a životní moudrostí.
1.října 2019 ve 14 hodin jste všichni srdečně zváni do Pellyho domů, kde vás čeká bohatý
program s občerstvením. Vystoupí děti ze ZUŠ,
Polická pětka, „Bábinky“ z TJ Sokol Hronov.
Zajímavé informace nám poskytne zástupce
Policie České republiky, pracovnice detašovaného pracoviště MPSV a další hosté. Zapojte
se do soutěže o nejlepší seniorský vtip. Anketní
lístek naleznete níže. Nepřehlédněte nominaci
do krajského kola soutěže „Babička roku.“
1. října mohou senioři navštívit Muzeum papírových modelů zdarma. Od strážníků městská
policie můžete 1.října čekat nejen pozdrav, ale
i malý dárek v podobě reflexního prvku. Zapojí

se i děti z polické základní škol. Naváže Domov
důchodců v Polici nad Metují, kde se dne 10. října od 9 do 16 hodin uskuteční den otevřených
dveří.
Mezinárodní den seniorů nám poskytuje
pěknou příležitost zajít s kytkou za babičkou,
nebo na kus řeči za dědou. Udělejte si 1. října
pěkný den napříč generacemi. Jedním z důležitých kritérií pro posouzení kulturní úrovně společnosti je její vztah k péči o seniory. Jak jsme
na tom my? Žije se seniorům v Polici dobře? Co
pro to můžeme udělat? Možná nás pár odpovědí
napadne 1. října.



Mgr. Olga Landová
vedoucí sociálního odboru

Soutěž o nejlepší seniorský vtip
Vyhodnocení proběhne 1. 10. 2019
v Pellyho domech.

Vítěz soutěže získá cenu!

Text anekdoty:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Jméno a věk autora………………………………………………………………………..
Vyplněný lístek prosím vhoďte do schránky v přízemí MěÚ v Polici nad Metují do 27. 9. 2019.
Text anekdoty se jménem autora lze zaslat i e-mailem na adresu landova@meu-police.cz.
Polický měsíčník - září 2019
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PROGRAM:

- zahájení
Mgr. Olga Landová
- minutový dokument
uvítací proslov starosta
- vystoupení ZUŠ
zpívání nejmenších dětí
- Mgr. Eva Prachařová PČR
„prevence se vyplatí“
- soutěž prací žáků ZŠ
- prezentace programu Univerzity 3.věku
Mgr. Ida Jenková
- taneční vystoupení „Bábinky“

TJ Sokol Hronov
- představení Feuersteinovy metody

- k čemu slouží I.C.E. karta

Mgr. Jana Fröhlichová z MPSV

- vystoupení KAMARÁDŮ OSADY 5

1. října 2019 od 14:00
Police nad Metují - Pellyho domy

POŘADATEL: Město Police nad Metují

instrumentálního obohacení s nabídkou workshopu

Mgr. Naďa Dvořáková
- soutěž o nejlepší seniorský vtip

Mezinárodní

Den seniorů
Doprovodné a navazující akce:

1. - 27. září
Nominace „Babičky roku“ Královehradeckého kraje a anketa o nejlepší seniorský vtip
( vyplněné lístky z Polického měsíčníku, vhazujte do schránky na Městkém úřadě.)
1. října
Vstup zdarma do Muzeua papírových modelů
Městská policie – reflexní prvky pro seniory ZDARMA (Masarykovo náměstí)
Výstava plakátů na sále Pellyho domů (portréty seniorů)
10. října
Den otevřených dveří v DD Police nad Metují
Workshop Feurnsteinova metoda (Pellyho domy, učebna v 2.. patrě, od 16.00)
6
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Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Polický měsíčník - září 2019

Počet vnoučat:

Podpis:

Poskytnuté údaje budou použity výhradně pro potřeby realizace projektu
BABIČKA ROKU 2O19 v souladu se zákonem č. 1O1/2OOOSb. o ochraně osobních
údajů.

dne

V

Potvrzuji podpisem, že zde uvedené údaje jsou pravdivé:

E-mail:

Telefon:

Osobní zájmy:

Původní profese:

Bydliště:

Počet dětí:

Datum narození:

Příjmení:

Jméno:

Babička Královéhradeckého kraje 2O19

PŘIHLÁŠKA
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Zde odstřihněte

info@babickaroku.cz
www.BabickaRoku.cz

Mediální partner: TV Šlágr

Akce se koná pod záštitou hejtmana Jiřího Štěpána
a náměstka hejtmana Vladimíra Dernera
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Vladimír Derner

Posílení mezigeneračních vztahů
Propojení trávení volného času celé rodiny
Ukázka lidských hodnot a pravé vnitřní krásy člověka
v seniorském věku s ohledem na zachování stávajících
a vytvoření zcela nových tradic napříč generacemi

Další informace na www.BabickaRoku.cz

>
>
>

CÍLE PROJEKTU BABIČKA ROKU:

náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje s gescí za sociální oblast

vnoučaty.
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Věk od 55 let > Trvalý pobyt v Královéhradeckém
Olomouckém kraji kraji
Zaslání řádně vyplněné přihlášky označené heslem
„BABIČKA KRÁLOVÉHRADECKÉHO
OLOMOUCKÉHO KRAJE“ KRAJE“
Nominace lze zaslat také elektronicky na e-mail:
milenahesova@seznam.cz
info@babickaroku.cz

Řízený rozhovor – představ sebe, svůj kraj a bydliště
v rozsahu max. 3 min.
Ukaž, co umíš – zpěv, tanec, hra na hudební nástroj,
recitace, sport, ukázka vlastní tvorby (malování,
přednes vlastní básně, ruční práce, apod.)
Módní přehlídka – společenské oblečení dle vlastního
výběru (popř. kroj)

>

>
>
>

stánky s občerstvením – SeniorKavárna
stánky s lékařskou tématikou > prodej biokosmetiky
produkty zdravé výživy, čokostánek, prodejní výstava
ručních prací, prodej knih
seniorské cestování, seniorské ozdravné pobytové
balíčky, vizážistka, kosmetická poradna, kadeřnice

DOPROVODNÉ AKTIVITY:

Sun Club 3*+ s all inclusive pro 2 osoby.

postupuje
do celorepublikového
ﬁnále. Vítězka
celorepubliVítězka soutěže
BABIČKA OLOMOUCKÉHO
KRAJE
2O19 kového
kola
vyhraje
týdenní
zájezd
na
ostrov
Djerba,
hotel
postupuje do celorepublikového ﬁnále. Vítězka celorepubliSun
Club
3*+
s
all
inclusive
pro
2
osoby.
kového kola vyhraje týdenní zájezd na ostrov Djerba, hotel

zlatá, stříbrná a bronzová
1. -BABIČKA
OLOMOUCKÉHO KRAJE 2O19
2. BABIČKA
SYMPATIE
- vybere obecenstvo
- zlatá, stříbrná
a bronzová
3.
NEJSTARŠÍ
BABIČKA
2. BABIČKA SYMPATIE - vybere obecenstvo
Vítězka
soutěže BABIČKA
KRÁLOVÉHRAD. KRAJE 2O19 3. NEJSTARŠÍ
BABIČKA

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍCÍCH:
1. BABIČKA KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE 2O19
HODNOCENÍ
SOUTĚŽÍCÍCH:

seniorské populace + host (osobnost kraje)

Moderátor:
Vladimír Hron
Hodnotící odborná
komise: lidé, kteří si váží
seniorské
populace
+
host
(osobnostlidé,
kraje)
Hodnotící odborná komise:
kteří si váží

>

>

>

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY:

>

>
>

PODMÍNKY NOMINACE BABIČKY:
Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

■ společenský oděv
■ lidový kroj

Uzavírka nominací:

3O. 9. 2O19

3. Obálku označte heslem „BABIČKA KRÁLOVÉHRAD. KRAJE“

nebo elektronicky na e-mail info@babickaroku.cz

Mendlovo náměstí 1a, 6O3 OO Brno

2. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu: Senior Pas,

pokud máte hlášen trvalý pobyt v Královéhradeckém kraji

1. Soutěže se můžete zúčastnit od věku od 55 let,

Podmínky Vaší nominace:

vystupovat na módní přehlídce:

V jakém oděvu budete

Jakou jste do soutěže zvolila volnou disciplínu:

Proč si myslíte, že byste měla postoupit do finále soutěže:

rodinu, pro místo kde žijete, Vaše pracovní úspěchy:

Váš životní příběh - stručně prosím popište Váš přínos pro

Charakteristika babičky:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K PŘIHLÁŠCE:

Město

Police nad Metují
zve na
II. veřejné projednání při příležitosti
tvorby nového strategického
dokumentu.

KDY: čtvrtek 19. 9. 2019 v 18:00
KDE: Pellyho domy – společenský sál
Chcete, aby byly Vaše názory zohledněny v připravované strategii?
Chcete pomoci rozvoji Vašeho města?
Přijďte využít možnosti zapojit se do diskuse nad budoucí
podobou města.
Občerstvení zajištěno.

Kontakt: Ondřej Krejčí
telefon: 775 571 570
email: krejci@envipartner.cz

Polický měsíčník - září 2019
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pravidelná změna intervalu svozu
odpadu z popelnic

Od 37. kalendářního týdne, přesněji od 12. září 2019, bude provedena pravidelná změna intervalu svozu směsného 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. Celoroční svozový harmonogram je k dispozici v pokladně v přízemí polické radnice a k nahlédnutí na internetových stránkách města Police n. M. (www.meu-police.cz).

Mobilní sběr nebezpečných a objemných
odpadů a elektrozařízení z domácností

Ve 40. kalendářním týdnu, konkrétně ve středu 2. října 2019,
proběhne v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech, pravidelný
mobilní sběr 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:
zast. č.

ulice, nároží, místní část
Radešov, na návsi

16.00 - 16.10

2.

Hlavňov, u bývalého parkoviště pod vlekem

16.20 - 16.30

3.

Hlavňov, u hasičské zbrojnice

16.35 - 16.45

4.

Hlavňov, parkoviště na otočce (u cesty na Hvězdu)

16.50 - 17.00

5.

Pěkov, autobus. zast. u skladu fy. Čáp a syn

17.10 - 17.20

6.

Pěkov, u obecního domu

17.25 - 17.30

7.

u odbočky na „malé“ Hony

17.35 - 17.45

8.

Hony, na návsi

17.50 - 18.00

9.

Pěkov, mezi domy č.p. 47 a 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. Není přípustné, aby byly odpady na sběrných zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Informace k tomuto sběru jsou uvedeny v brožurce „Průvodce pro
nakládání s komunálním odpadem“, která je k dispozici v pokladně
v přízemí polické radnice a na internetových stránkách města Police n.
M. (www.meu-police.cz).

Město Police n. M. opět nabízí k prodeji vaky, pro usnadnění
transportu posečené trávy, listí, př. štěpky   ze zahrad a ostatních
ploch zeleně na kompost nebo do kompostárny. Vaky mají rozměr 60 x
60 x 65 cm, jsou vyrobeny z pevné kašírované tkaniny a na dvou protilehlých stranách májí dvě ucha pro snadné nesení a vyklopení obsahu.
Cena vaku je 150,- Kč. V případě zájmu zajděte na polickou radnici
do účtárny v přízemí nebo na odbor IMŽP, případně zavolejte na číslo
491 509 993 nebo napište na mailovou adresu: troutnar@meu-police.cz.
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Město Police nad Metují dlouhodobě usiluje z ekonomických
i ekologických důvodů o efektivní nakládání s komunálním odpadem,
a zejména o snížení množství nevyužitého směsného odpadu v popelnicích. Protože stále více než 25% tohoto odpadu tvoří biologicky rozložitelný odpad, který pak končí na skládce, podporuje město mimo jiné
i domácí kompostování, jako velmi efektivní způsob předcházení vzniku odpadů. V loňském roce proto požádalo, na základě ankety zájmu
občanů, o dotaci na nákup domácích zahradních kompostérů. V březnu
letošního roku bylo Státním fondem životního prostředí ČR rozhodnuto o přidělení dotace městu a v květnu pak byla uzavřena
kupní smlouva s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o., vybranou ve výběrovém řízení, na dodání celkem 130 ks domácích kompostérů,
tří velikostí. Firma již městu dodala kontejner pro sběr nepotřebných
oděvů, který byl také součástí tohoto projektu, a kompostéry by měla
dodat do konce měsíce září. Po jejich dodání městu budou na dobu
5 let, na základě smlouvy, zdarma zapůjčeny všem, kdo o zápůjčku
projevili zájem a jsou na polické radnici zaevidováni. Termíny předání budou zveřejněny a zájemci vyzváni k převzetí.   

příjezd - odjezd

1.

Nabídka transportních vaků
na trávu, listí, štěpku …

Podpora domácího kompostování –
zapůjčení zahradních kompostérů

ASEKOL – certifikát environmentálního
vyúčtování

V loňském roce odevzdali poličtí občané a vlastníci rekreačních
objektů prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL k recyklaci 9 097,87 kg starých elektrospotřebičů. Toto konání se již několik let vyplácí a město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech
třídění a recyklace elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování spol. ASEKOL, která
s městem dlouhodobě na recyklaci spolupracuje vyplývá, že vytříděním 9 097,87 kilogramů elektra, následně předaného k recyklaci, bylo
uspořeno 111,06 MWh elektřiny, 5 845,01 litrů ropy, 507,06 m3 vody
a 4,59 tun primárních surovin.
Navíc tím byla snížena emise skleníkových plynů o 23,70 tun CO2
ekv. a produkce nebezpečných odpadů o 105,54 tun. Výsledek studie
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme,
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží velký dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát
více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již
v každé středně velké obci. Zároveň sběrná místa v ulicích jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit
vysloužilé elektro, si správné místo k odložení najde.
Polický měsíčník - září 2019

Za 14 let existence společnosti ASEKOL,
která organizuje celostátní systém zpětného
odběru elektrozařízení, vysbírali Češi celkem
již 204 057 tun vysloužilých elektrozařízení.
Mimo jiné to znamená, že Češi sběrem vysloužilého elektra uspořili tolik vody, kolik by
spotřebovali obyvatelé města Plzně na sprchování během šesti měsíců. V roce 2018 sebral
ASEKOL po celé ČR celkem 18 460 tun starých elektrospotřebičů. Nejlepšího výsledku
co do objemu dosáhl Středočeský kraj, kde
bylo k recyklaci předáno 2 434 tun.
Ve sběru byly zastoupeny všechny kategorie; drobná elektrozařízení, velké spotřebiče
i televizory a počítačové monitory. V průměru
každý obyvatel České republiky vytřídil přibližně 1,74 kg elektrozařízení.
Meziročně stoupá objem sběru drobného
elektra. K nejčastěji vyhazovaným artiklům
patří rychlovarné konvice, nabíječky, rádia,
malé vysavače a žehličky, a to díky červeným
kontejnerům. Sběr do červených kontejnerů
navíc pomáhá handicapovaným spoluobčanům. ASEKOL již od roku 2015 spolupracuje

s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která mimo jiné podporuje zaměstnávání osob s handicapem. Za každý jeden
kilogram elektrospotřebičů vhozených do červeného kontejneru věnuje Národní radě jednu
korunu. „Za celou dobu spolupráce jsme tak
přispěli více než 4 miliony korun a pomohli
tak zdravotně postiženým spoluobčanům při
získávání pracovních příležitostí,“ říká Karel
Krejsa.

Společnost Opravárna aktuálně sdružuje
největší síť drobných opravářů i odborných
servisů v Česku. „Začali jsme s webem, který
jednoduše spojuje zákazníky s opraváři. Díky
němu jsme dnes schopni najít opraváře na cokoliv opravitelného. Momentálně je opravitelnost na našem webu díky lepšímu cílení a široké síti téměř 60 procent,“ tvrdí zakladatel
portálu Opravárna a projektu Opravme Česko
Jan Charvát.

Vyjma osvětové a charitativní činnosti se
ASEKOL více zaměřil na aktuální problematiku cirkulární ekonomiky. Jediným vhodným
přístupem k ochraně přírody je důsledné třídění, kvalitní recyklace, znovu uvádění recyklovaných materiálů do oběhu a především
snížení spotřeby a tím i produkce. „Spousta
zákazníků si nechává staré elektrospotřebiče
doma pro případ, že by ty nové předčasně dosloužily. I proto jsme se rozhodli spojit s projektem Opravárna. Je důležité informovat, jak
správně třídit vysloužilé elektrospotřebiče,
pokud již oprava není možná,“ dodává Karel
Krejsa.

Díky partnerství se společností ASEKOL
budou autoři projektu společně usilovat, aby
vysloužilé výrobky neskončily na skládce, ale
na recyklačních linkách. „Ačkoli jsme za loňský rok vysbírali téměř 18 500 tun vysloužilých elektrospotřebičů, víme, že především
staré drobné elektro zůstává často v českých
domácnostech nevyužité. Správnou recyklací
je přitom možné jednotlivé materiály využít
znovu, tímto způsobem lze zrecyklovat až 95
procent materiálů,“ konstatoval Karel Krejsa.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.8.2019
město Police nad Metují 4037obyvatel.

Jubilea
V červnu 2019 slavili
paní Věra Škraňková
70 let
paní Bohuslava Krtičková
pan Václav Truhláč
pan Pavel Plachta
75 let

paní Anna Tillerová
paní Libuše Adámková
paní Jaroslava Komersová
pan Petr Starý

85 let

pan Zdeněk Horský

V červenci 2019 slavili
70 let
paní Antonieta Lamková
pan Rudolf Krtička
pan Jaroslav Pinkava
75 let

paní Radmila Hubková
paní Bohumila Kašparová
pan Aleš Bezděk

80 let

paní Marie Gennertová
pan Jan Schwarz
pan Jaroslav Matěna

85 let

paní Lotta Prouzová
pan Milan Gumulák

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a mnoho krásných dní plných pohody
v dalších letech.
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí, a nepřejí si být jmenováni
v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990
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Svatby
Nemůžeme říct, že bychom se v letošním létě
nudili. Oddáváme o sto šest. Převážná většina obřadů probíhá v terénu, na obvyklých místech (Hvězda,
u Kaštanu), ale i těch méně častých. Několik svateb
proběhlo i na zahradě.
1. června
yy Stanislav Mádle a Kristýna Hladíková - u Kaštanu
yy David Máslo a Veronika Neumannová - penzion
Majka
8. června
yy Jan Fišák a Kelsey Veronika Geislerová - obřadní
síň
yy Pavel Lokvenc a Jitka Kubelková - u Zaječí rokle
yy krásný obřad na zahradě
14. června
yy Pavel Frydrych a Martina Váňová - louka na Slavném při západu slunce
15. června
yy Jaroslav Kubásek a Monika Veverková - na zahradě v Bukovici
22. června
yy Jan Máslo a Pavlína Kousalová - v lomečku v Suchém Dole
yy Martin Thér a Barbora Richterová - u Kaštanu
24. června
yy malý, ale krásný na Hvězdě
6. července
yy Josef Culek a Karolína Chytrá - obřadní síň
yy Daniel Konrát a Aneta Nentwichová - kaple
Hvězda
20. července
yy Martin Backa a Denisa Ševčíková – obřadní síň
yy jedna malá svatba na Hvězdě
yy Miroslav Kollert a Jana Letzelová – na zahradě
yy Lukáš Koky a Iveta Kokyová
církevní sňatek v kostele v Polici n.M.
27. července
yy Jiří Zelený a Marcela Ledvinová - Hvězda před
kaplí
Dagmar Hambálková, matrikářka

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

  Zlatá svatba
Dne 5.7.1969 si manželé Miroslav
a Vlasta Kubečkovi slíbili věrnost a řekli ano na společný život. Letos v červenci oslavili Zlatou svatbu. Dokázali jste
to, co není samozřejmostí. Do dalších
let Vám přejeme především zdraví a radost z každodenních maličkostí.

David Máslo a Veronika Neumannová

Pavel Frydrych a Martina Váňová
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KNIHOVNA
Podzim v knihovně
s povídkou

„Povídka je nejoblíbenější, ale taky nejobtížnější literární útvar. Na malé ploše nesmí
chybět hlavní hrdina, zápletka ani překvapivý
konec a každé zaváhání je hned vidět.“ To uvádí
na webových stránkách lektorka kurzů tvůrčího
psaní Pavla Trnková. V knihovně jsme se rozhodli povídce věnovat letošní podzim. Ona si
nás totiž povídka našla a jaksi sama se zamíchala
do našich akcí:

Mikroprojekt
Slovem i obrazem

Knihovna města Police nad Metují spolu s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. CK
Norwida ve Świdnici realizuje projekt „Slovem
i obrazem“ spolufinancovaný Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014-2020
Interreg V - A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Číslo projektu:
CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0001774.
Finále projektu spojené s prezentací knih,
které vznikly v rámci soutěže, spolu s vernisáží výstavy plakátů, vzniklých při workshopu,
se uskuteční v Polici nad Metují v pátek 6. září
od 17 hodin na sále Pellyho domů..
Nejdříve představíme knihy vydané oboujazyčně. Shodou okolností soutěž na obou stranách
hranice vyhrály ženy. U nás to byla paní Olga
Landová, které vyšla knížka povídek „S vůní
jasmínu/Zapach jasminu“. Přijďte si poslechnout
ukázku z knihy a rozhovor s autorkou. Snad se
dozvíme, kde vzala inspiraci, proč píše povídky,
jak se rodí humor i nečekané pointy. Stejně tak
představíme knihu paní Justyny Koronkiewicz
„A jednak boli/A přece bolí“. Jedná se o ve verších napsaný příběh matky, kterou zavrhla její
dcera.
Následovat bude vernisáž výstavy plakátů,
které vznikly při společné práci autora textu a fotografa (vždy Čech a Polák) během workshopu,
který se konal v polické knihovně v březnu tohoto roku. Pokusíme se jednotlivé autory představit
prostřednictvím jejích tvorby.
Na závěr si poslechneme koncert jazzové hudby v podání hudebníka a učitele hudby
Bohdana Janeczka a jeho přátel. Pan Janeczek je
zároveň tlumočník a překladatel a celým projektem nás coby tlumočník provázel.
Věříme, že celý projekt přispěje k vytváření
kulturních vazeb na obou stranách hranice.

Společné čtení
se Senior klubem Ostaš,

aneb procházka povídkovou tvorbou. Během
úterních odpolední si přiblížíme povídkovou
tvorbu, povíme si něco o autorech a hlavně si poslechneme povídky v již tradičním podání skvělého interpreta – pana Františka Pivoňky.
První čtení se uskuteční v úterý 1. října
2019 od 15 hodin. Při kávě či čaji se domluvíme
na dalších setkáních.
Srdečně zveme všechny zájemce.
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Kurz tvůrčího psaní s paní Pavlou
Trnkovou

Začátkem letošního roku v knihovně proběhl
kurz tvůrčího psaní, který se účastnicím velmi
líbil, a již tehdy jsme domlouvali pokračování.
V říjnu chystáme další víkendový kurz, tentokrát
zkusíme tvorbu povídky. Paní Pavla nás seznámí
s literární teorií a zároveň nás provede i praxí –
hravou formou zapojíme fantasii a zkusíme psát.
Rádi uvítáme minulé i nové účastníky.
Paní Pavle Trnkové vyjde kniha povídek,
chystáme večer autorského čtení, na kterém nám
svou knížku představí (doufám, že to nakladatel
stihne). Přesný termín zveřejníme během září
na plakátech.

Beseda s východočeskými
spisovateli

V listopadu chystáme besedu s autory
Střediska východočeských spisovatelů (předběžně p. Burčíková, Šlechta a Kopecká). Také
tam na nás bude vedle románu a poezie čekat
povídka.

Sherlockem Holmesem
v knihovně

V září se vrátíme ke klasické literatuře.
Začíná školní rok a žáci a studenti se v hodinách
literatury vracejí ke knížkám a četbě. Dnes již
klasiky mohou číst nejen na papíře. Řada knih
vyšla jako audioknihy a také pražská Městská
knihovna na svých stránkách zveřejňuje v rámci

Vzpomínka
Je to už rok,
co nás předčasně opustil Milan
Urban. Kamarád,
který byl často
přítomen na našich schůzkách.
Kamarád, který
nám vždy, když
jsme potřebovali,
nezištně pomohl.
Vzpomínáme na něj jako na příjemného
a upřímného člověka, na kterého jsme se vždy
mohli plně spolehnout.
Klub sběratelů Policka
projektů E-knihy klasiků e-knihy, které lze zdarma stáhnout, a tak povinnou četbu získat. Stačí
najít stránky Městské knihovny v Praze – www.
mlp.cz a na nich jít přes E-kniha do projektů
a tam si vybrat z nabídky knih. Třeba povídku šlépěje od Karla Čapka najdeme v jeho díle
na adrese www.mlp.cz/karelcapek a dál hledáme knihu Povídky z jedné kapsy a podle obsahu žádanou povídku. Je na adrese https://web2.
mlp.cz/koweb/00/04/34/55/33/povidky_z_jedne_kapsy.pdf. To všem pokud si vyberete formát
pdf. Ovšem knihovna nabízí možnost prohlížení
on-line nebo stažení v různých formátech. Prostě
dnešní studenti (a nejen oni) mají bohaté možnosti při získávání literatury. Jen je využít.
Vaše knihovnice

Nabídka knih:
yy Kaplan, Karel: Politický proces s Miladou
Horákovou a spol. – komentované dokumenty.
Autor rozkrývá historii soudního procesu,
jehož výsledkem byly čtyři justiční vraždy,
na nichž se podílely komunistická strana,
bezpečnost, justice i tehdejší hromadné sdělovací prostředky.
yy Bernieres, Louis de: Prach, který se snáší
ze snů.
Román z Anglie z počátku minulého století.
Začíná smrtí královny Viktorie, pokračuje
obdobím první světové války a končí poválečným obdobím. Jeho protagonisté se musí
vyrovnat s tragickými událostmi války, ale
přesto jdou dál a začínají znovu žít.
yy Cílek, Václav: Evropa, náš domov.
Hledání evropské duše ve skalách, mezi
stromy i lidmi.
Publikace se věnuje vývoji a historii Evropy
a Evropanů.
yy Kotek, Marcel: Sklizeň vlčích máků.
Faktografický příběh Bohuslava Slezy, záložního poručíka, přímého účastníka národního boje za osvobození a blízkého spolupracovníka Obrany národa.
yy Loubiere, Sophie: Chlapec s kamínky.
Francouzský psychologický thriller o babičce, která se snaží ze všech sil pomoci
podivnému chlapci ze sousedství, jehož
existenci policie i sociálka popírají.
yy Hlavinková, Lucie: Apatykář.
Historický detektivní román z období roku
1908, kdy se mladý farmaceut František
vydává vykonávat svou lékárenskou praxi
do prostředí městečka Štramberk.

yy Bowen, Rhys: Panství Farleigh.
Historický společenský román americké autorky z doby druhé světové války, kdy Velká
Británie musela čelit i nebezpečí pocházejícímu z vlastních řad.
yy Ravatnová, Agnes: Ptačí tribunál.
Psychologický román o soužití dvou osamělých lidí, vzájemně skrývajících svá tajemství.
yy Garner, James Finn: Politicky korektní pohádky na dobrou noc.
Humorné převyprávění známých pohádek,
které se spíše než kulturně zastaralým stereotypům obsaženým v jejich původních
verzích vysmívá samotnému fenoménu politické korektnosti.
yy Janda, Martin: Pro dnešek a pro příště zavřeno - příběh ze Sudet.
Vyprávění z prostředí Sudet o přátelství, lásce a komplikovaných vztazích Němců a Čechů, se kterými zásadně pohnuly tragické
dějinné události druhé světové války.
yy Benešová, Monika: Moje pacifická hřebenovka.
yy Vzpomínky mladé Češky, která sama zdolala jednu z nejtěžších pěších tras na světě.
yy Jonasson, Jonas: Stojednaletý stařík, který
se vrátil, aby zachránil svět.
Alan Karlsson si se svým přítelem Juliem
užívá bezstarostný život v luxusním hotelu
na Bali. A právě, když se začínají nudit, rozhodnou se na počest Alanových narozenin
uspořádat si výlet horkovzdušným balónem…
Dáša Ducháčová
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KULTURA

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK
Začínáme ve čtvrtek
19. září!

pomáhal tatínek či maminka! A kvůli takovému suvenýru se určitě vyplatí navštívit Muzeum a strávit tady s dětmi
klidně i půl dne.

Každý čtvrtek
15:00 – 17:00 hodin

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

ZÁŘÍ 2019

Otevřeno denně od
9:00 do 17:00
Pro objednané skupiny jsme
připravili zcela nové programy.
Jejich nabídku najdete na našem webu www.mpmpm.cz

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pondělí 2. září
od 09:00 do 17:00 hodin

Jako každé první pondělí v měsíci mimo
prázdniny, jsou dveře Muzea otevřeny
pro všechny zdarma.

Existuje lepší nápad, jak si „zlepšit“ náladu po prvním školním dnu, než se zajít pokochat do Muzea? A navíc
zadarmo? Určitě ne! A tak se nebojte a
ozvláštněte si první pondělí v září návštěvou unikátní expozice, kterou se
v celé Evropě může chlubit jen Police
nad Metují.
Objevte naprosto nečekané souvislosti
mezi světem z papíru a světem kolem
nás. Můžeme vás ujistit, že o překvapení není v Muzeu nouze. 
Polický měsíčník - září 2019

Modelářský kroužek se opět hlásí. S novým školním rokem přichází i možnost
učit se trpělivosti, prostorové představivosti a kreativitě přímo v inspirativním prostředí Muzea papírových modelů. Vaše dítě může přijít na zkoušku,
osahat si práci papírového modeláře a
potom se rozhodnout, zda chce v tvoření pokračovat.
Navíc – vedoucím kroužku je jeden
z nejtalentovanějších papírových modelářů v České republice, vicemistr ČR
Luboš Matěna! Tak neváhejte a přiMuzeum papírových modelů
hlaste své děti, aby se mohly učit od nejPodle otevírací doby Muzea
lepších z nejlepších.
VÝSTAVA KONČÍ 15. 9.!!!
Luboš už pravidelně vozí medaile a diplomy ze soutěží v Čechách i v Polsku a První dva týdny v září ještě máte možnost nahlédnout do historie papírového
skvěle reprezentuje Muzeum.
modelářství. Výstava Sběratelské sny
Josefa K. nabízejí unikátní výběr se
sbírky Josefa Kropáčka. Josef Kropáček,
jeden z duchovních otců Muzea, je největším sběratelem vystřihovánek a papírových modelů v České republice.

VÝSTAVY:

JOSEF KROPÁČEK:
SBĚRATELSKÉ SNY JOSEFA K.

Cena za jednorázový vstup je 30,- Kč.
Jedno pololetí: 400,- Kč
Celý rok: 800,- Kč
Pro druhé dítě z rodiny je cena za kroužek zvýhodněna! (Pololetí 250,- Kč; celý
rok 450,- Kč)

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
28 a 29. září

od 9:00 do 17:00 hodin
V Muzeu si najde „to svoje“ celá rodina.
Ale prioritně pro děti je určena tradiční
interaktivní dílna v expozici.
V rámci interaktivní dílničky může nejmenším návštěvníkům, ale i dospělých,
vzniknout ojedinělý suvenýr, který
bude mít čestné místo na poličce v dětském pokoji. Proč? Protože si ho dítě
vyrobí samo! Nebo bude mít vzpomínku na to, že s tímto suvenýrem mu

Výstava obsahuje nejen modely v 3D
podobě (pan sběratel je nechává ve
stavu, v jakém je získal a na některých
je na první pohled vidět, že přežily dvě
světové války a mnoho politickospolečenských
zvratů)
–
ale
představuje vystřihovánky i v „placaté
podobě“.
Sám
Josef
kropáček
s nadsázkou říká, že v placaté podobě
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(tedy neslepené) je má radši, protože
zaberou méně místa 
Sběratelská vášeň Josefa K. dokoncce
postoupila tak daleko, že má pro svoji
sbírku zvlášť postavenou přístavbu
vedle svého domu…

K výstavě vyšel katalog, který je možné
si v Muzeu zakoupit. V něm se mimo
jiné můžete dočít vše o tom, jak může
sběratelství čehokoliv ovlivnit život
člověka, kolik úsilí stojí získání nového
exponátu nebo i to, proč by některé
z majitelů vystřihovánek či modelů
nejradši „zabil“.
Výstava potrvá do neděle 15. září.

Výstava nabízí unikátní pohled na
tvorbu papírových modelů, protože se
jedná z 90% o pracovní modely. A většina z nich nikde ještě nebyla veřejně
prezentována!

K výstavě vydalo Muzeum unikátní
pexeso, ve kterém se nehledají dva totožné obrázky, ale dvojici tvoří vždy
pracovní model a model hotový, tak jak
ho znají po dokončení práce modeláři. I
díky pexesu si můžete udělat obrázek o
ohromném záběru pana architekta,
Muzeum papírových modelů který byl před deseti lety ne náhodou
korunován na „Papírového krále Rido února 2020
charda V.“
Podle otevírací doby Muzea Výstava potrvá do února roku 2020 a je
Výstava RV 90 měla být oslavou kulatin součástí expozice Muzea.
Papírového krále, nejznámějšího autora papírových modelů, pana architekta Richarda Vyškovského. Bohužel,
na začátku srpna zasáhla papírový svět
smutné zpráva o odchodu pana archiVernisáž v sobotu
tekta do modelářského nebe.
28. září od 15 hodin
Berme v tuto chvíli výstavu RV 90 jako
Muzeum papírových modelů
připomínku neuvěřitelně plodného žiPodle otevírací doby Muzea
vota plného fantazie, který bezesporu
pan architekt prožil.

RV 90

Další z krátkodobých výstav v expozici
Muzea. Tentokrát nás do úžasného
světa papírových modelů zve architekt
Milan Weiner. Jméno Milana Weinera je
úzce spjato s historií i současností Muzea, protože patří k jeho „duchovním
otcům“ a je i autorem jeho dlouhodobé
koncepce.

Miniboxy Milana Wenera

A hlavně je to pan modelář s velkým
„P“. Mezi „papíráky“ dokonce existuje i
terminus technicus weinerovština!
Milan Weiner vstoupil do světa papírových modelů svými miniboxy před třiceti lety. V publikaci „Místo, kde papír
ožívá“ se píše: „Na táboře Čs. červeného
kříže v Oboře u Lanškrouna v létě roku
1989 obdržely tělesně postižené děti
zvláštní ceny v táborové hře nazvané
Rallye Paříž-Dakar o cenu Claye Regazzoniho – jednoduché vystřihovací modely kamionů z jednoho jediného dílu,
vlastně krabičky. Byly to první miniboxy, jejichž rodina dnes čítá stovky
kusů. Jejich autor, ing. arch. Milan
Weiner (*1955) na ten nápad přišel již
na podzim předchozího roku. Jako architekt se zabýval projektováním částí
měst a územních celků a měl blízko k jejich prostorovému ztvárnění, k modelování. Tady nacházíme inspirační zdroj
pro miniboxy. Na onom památném táboře Červeného kříže někoho napadlo,
ať sympatické modely nabídne do ABC.
Povedlo se a již pod mezinárodně srozumitelným názvem Minibox se první
dva objevily v prvním ABC po sametové
revoluci, v č. 6, roč. 34, které vyšlo 21.
11. 1989.“
A miniboxy se za těch 30 let staly legendou…
Kromě samotné výstavy v expozici si
návštěvníci budou moci prohlédnout
úchvatnou miniboxovou krajinu, která
najde svoje místo naproti vstupu do
Část miniboxové produkce z časopisu ABC Sálu architektury. A v říjnu v Zeleném

MILAN WEINER:
MINIBOXY & KRAJINY
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domečku představí na výstavě Muzeum
Milana Weinera jako architekta. Určitě
mnoho jeho realizací poznáte, aniž
byste věděli, že architektem, který stál
na začátku stavby, byl právě Milan
Weiner a Weiner Design Studio.

Jedna z miniboxových krajinek
Milana Weinera

„nejvtipnějšího z vážných grafiků“ Jiřího Slívy představuje další grafická
jména o „kterých se ví“.
Zatímco Slava Iljašenko je pro mnístnbí
už etablovaným a známým autorem, jehož tvorba je v regionu prezentována a
respektována, tak Anna Larina-Dzimira
je pro místní téměř „terrou inkognita“,
tedy neznámým jménem.
Anna Larina-Dzimira je nejen skvělou
grafičkou, ale i vyhledávanou restaurátorkou uměleckých děl. Žije a tvoří
v polské Świdnici, tedy v partnerském
městě Police n/M.

A celou aktuální produkci vydavatelství
WDS, tedy více jak 40 vystřihovánek
z dílny Milana Weinera, si můžete v Muzeu zakoupit a klidně i podlehnout
kráse miniboxů.

Anna Larina-Dzimira,
Slava Iljašenko:
Grafika
Vernisáž v pátek
6. září od 16 hodin
Zelený domeček
Výstava potrvá do 29. 9.

A. Larina-Dzimira: Sen

Její grafiky často zachycují strhující pohyb, jakoby se snažila zachytit pulsující
a stále spěchající dobu, ale to jí nebrání
Zelený domeček pokračuje v prezentaci v tom, aby ve výsledku vytvořila medišpičkové grafiky i v září. Po výstavě tativní dílo.

Pár střípků z „Terasy 2019“

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je Nová Terasa 2019 už
minulostí. Ve chvíli, kdy já píšu tyto řádky, čeká Terasu ještě pár dní, chystá se ještě poslední akce a v kalendáři není
3. září, ale 20. srpna. A tak vše podstatné z „Terasy“ napíšu
příště. Včetně poděkování, ale jedno chci napsat už teď –
poděkování za podporu Kavárně K(r)AFÁRNA a Městu Police nad Metují.
Ale teď bych se s vámi chtěl podělit o pár střípků, nezapomenutelných
chvil z letošního roku.
Asi nejintenzivnější zážitek se odehrál večer 20. července. Začínala
krásná a teplá noc a právě skončilo promítání filmů Miroslava Šmída. Loučil
jsem se s návštěvníky a v tu chvíli se odkudsi ozvalo: „Co takhle minutu
ticha.“ Najednou se nad Terasou doslova rozrostlo ticho 150 mlčících lidí
(nechtějte vědět, jak ticho roste – neumím tu chvíli jinak popsat). Minuta
ticha nebyla nijak symbolická, protože trvala skutečně minutu. Minutu,
kterou jsme věnovali polickému patriotovi Miroslavu Šmídovi. Dovolím
si k tomu soukromou poznámku: ještě teď, když to píšu, mi naskočila husí
kůže. Byl to skutečně velice emotivní a intenzivní zážitek.
Další střípek: 29. června po skončení promítání grotesek Charlie
Chaplina jsem šel poděkovat Pavlu Čapkovi za brilantní hudební doprovod.
Řekl mi: „Nečekal jsem, že to bude takový. Párkrát jsem se neudržel a musel se smát a ruce si hrály, co chtěly!“ A věřím, že všichni, kteří si Charlieho
nenechali ujít, mi potvrdí, že ruce hrály skvěle a dokonale…
A ještě třeba: den před koncertem Jardy Svobody se u nás před domem
zastavila jakási žena a prohlížela si přes bránu zahradu
– evidentně něco hledala. Pak
se otočila a šla pryč. Já vyrazil chvilku za ní, u Sokolovny
jsem ji dohnal, a protože se mi
zdálo, že stále něco hledá, zeptal jsem se jí, jestli můžu nějak pomoc. „Ten koncert zítra
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Oproti tomu Slava Iljašenko se více pohybuje v realistickém zaznamenání
světa kolem sebe, které ovšem mnohdy
překročí k až snovým záznamům. Často
pracuje s náměty z měst, s postavou či
portrétem a tuto realitu transformuje
do až surreálných poloh, jenž lépe vyjadřují to, co autor chce a potřebuje říct.
Určitě si nenechte ujít unikátní možnost podívat se na tvorbu těchto dvou
osobností.
Výstavy potrvá do 29. 9. Vstupné dobrovolné.

Za MPM Pavel Frydrych

bude na zahradě?,“ ptala a se a podle libozvučného rrr jsem poznal, že se
jedná o Francouzku. Odpověděl jsem jí, že koncert nebude na zahradě, ale
na Terase a zavedl jí tam. Druhý den na koncert přišla a o přestávce si povídala s Jardou Svobodou. „To je moje kamarádka Suzanne z Paříže. Část
roku pracuje tady v Čechách a vždycky si na pár vyjede na dovolenou tam,
kde zrovna hraju.“ Takže vítejte Pařížanky v Polici!
Na tom samém koncertu mi jeden z návštěvníků řekl, že přijel
z Jilemnice na otočku jen kvůli koncertu a že to stojí za to.
A třeba ještě tento střípek: 8. 8. měl přednášku na Terase režisér
Igor Chaun. Já se den před tím vrátil z Brugg ze své cesty stopem. Večer
bylo všechno připraveno: Igor nejprve volal z Jaroměře, že jede směrem
na Nové Město nad Metují a že má trochu pocit, že nejede úplně dobře. No,
nejel. Za půl hodiny mi volal z Náchoda a říkal: „Budu mít trochu zpoždění,
protože mi tady u benzinky kleklo auto. Ale už mám domluvenýho stopa
do Police…“ Čekajícím
lidem jsem řekl, že jsem
Igora inspiroval a že přijede stopem… Přijel pár
minut po sedmé, začal vypravovat a skončil pár minut po deváté. A druhý den
ráno natočil video z procházky po Polici – můžete
se na něj podívat na youtube. Jmenuje se „Ráno
do LVÍ BRÁNY“.
To by mohlo stačit… i když třeba ještě tohle, nebo támhleto, nebo něco
jiného… anebo si prostě jenom počkám do příštího roku a opět se s vámi
podělím o střípky z Terasy. Anebo – úplně nejlépe – si přijďte na Terasu ty
střípky a střepy prožít společně s námi, protože na světě skutečně nejsou
nejdůležitější věci, ale okamžiky.
Pavel Frydrych, Apeiron z. s.
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PETROVICKÉ ZATÁČKY

DIVADELNÍ KLUB

NABÍDKA PRONÁJMU PROSTOR
Město Police nad Metují nabízí k pronájmu nebytové prostory – DIVADELNÍ
KLUB – v suterénu Kolárova divadla,
Jiráskova č.p. 151, Police nad Metují.
Předmětem pronájmu prostor je zajištění provozu, správy a údržby uvedených nebytových prostor a zabezpečení služeb při kulturních akcích pořádaných provozovatelem Kolárova divadla, a to v souladu s právními, hygienickými a bezpečnostními předpisy.

V pořadí již 11. ročník je minulostí. Počasí nám
letos moc nepřálo. Bylo deštivo, mokro a v
kombinaci s novým ještě zcela neoježděným
asfaltovým potahem to zkrátka nebylo pro
bruslaře to pravé. Organizačně vše proběhlo
bez zásadních problémů. Po zhodnocení výsledků byla účast v hobby závodě na koloběžkách oproti loňsku o 6 závodníků vyšší, což nás
vzhledem k počasí mile překvapilo. Po celou
dobu bylo k dispozici více jak 50 ks koloběžek
KOSTKA různých typů a velikostí, které si
mohli návštěvníci vyzkoušet přímo v praxi.
Do závodu se přihlásilo celkem 69 závodníků.
Přivítali jsme mezi nimi např. závodníky z Pardubic, Sokolova, Prahy 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. Výsledky
jsou k dispozici na www.sportvpolici.cz
Díky podpoře od 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, Kola-Rtyně a SportHotárek.
Děkujeme také Technickým službám Police
nad Metují, Městské policii, manželům Roischlovým, Autodopravě Resl, kolegům, pořadatelům, rozhodčím a dobrovolníkům, kteří
celou akci pomáhají zajistit technicky.
Tak zase za rok…. Ještě jednou díky všem!
Martin Balák

LETNÍ KINO

Celkem bylo naplánováno 10 projekcí. Počasí
letošního léta nám přálo, všech 8 dosavadních
projekcí jsme mohli uskutečnit, buď ve standardním, nebo náhradním termínu.
Dosavadních 8 projekcí navštívilo celkem 640
diváků. Největší návštěvnost zaznamenala filmová novinka letošního roku – Ženy v běhu.
Velké poděkování patří Městu Police n. M.,
které pro letošní rok schválilo finance na zlepšení zázemí (výstavba stěny pro velkoplošné
promítací plátno, zřízení zázemí pro promítací
techniku).
Jana Rutarová
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Jedná se o prostory Divadelního klubu
a sociálního zařízení o výměře cca 150
m2.
Předpokládané zahájení provozu:
říjen / listopad 2019
Bližší informace o pronájmu a možnost
prohlídku prostor je možné zajistit po
předchozí domluvě na tel. 728 267 377
(p. Hušek).
Základní informace a požadavky na
provoz zařízení:
• Prioritou provozování Divadelního
klubu budou služby pro divadelní veřejnost a účinkující. Provoz pronajatých prostor bude přizpůsoben potřebám a provozu Kolárova divadla a
návštěvníkům divadla – klub bude
otevřen v přiměřené době před a po
každém představení, ve vzájemné
součinnosti a dle předchozí dohody
provozovatele divadla a nájemce.
• Nájemce užíváním předmětu nájmu
zajistí kvalitní provoz na úrovni odpovídající potřebám kulturního zařízení
(personál, služby, sortiment, kultura
oblékání a vystupování personálu).
• Provozování Divadelního klubu
v součinnosti s pronajímatelem.
• Je vítána součinnost v propagaci Kolárova divadla a Divadelního klubu,
vstřícnost k provozu divadla a divadelním hostům.
• Provoz klubu, jakož i přilehlých prostor, bude nekuřácký.
• Živnostenské oprávnění k provozování pohostinské činnosti
• Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
• Výše nájmu bude smluvně dohodnuta a bude závislá na tom, do jaké
míry se na vybavení Divadelního
klubu bude podílet pronajímatel a do
jaké míry nájemce.
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PRÁZDNINY VE ZNAMENÍ OPRAV PODZIMNÍ VÝSTAVA - 15. ročník
26. a 27. 9. 2019, 9:00 - 17:00 hod.
A DROBNÝCH ZMĚN
V letních měsících jsme se v Pellyho domech i Kolárově divadle věnovali drobným
i větším opravám a dalším aktivitám, které
by měly přispět ke zlepšení prostředí
i provozu objektů.
Na sále Pellyho domů vzniklo zázemí
k baru, aby ho v případě potřeby bylo
možné využívat samostatně, nezávisle na
jí-delně Pellyho domů.
V Konferenční místnosti ve 2. patře vzniklo
drobné zázemí pro možnost zajistit
účastníkům občerstvení v průběhu školení
a kurzů, na které během roku prostory
poskytujeme.
Od srpna sídlí v přízemí Pellyho domů kancelář Dobrovolného svazku obcí Policka. V
Kolárově divadle jsme pokračovali a v září
ještě budeme pokračovat v opravě a výmalbě chodeb navazujících na foyer. Opraveny jsou také nosné sloupy na jevišti. Celé
léto probíhala renovace židlí, které najdou
nové využití v Divadelním klubu. Divadelní
klub je dalším místem, kde probíhají práce
a dojde k úpravám a změnám. Bude
zřízeno nové barové zázemí, které bude
bezprostředně navazovat na kuchyň. Klub
bude vybaven jiným nábytkem a novou
podlahovou krytinou a bude vymalován.
Z výše uvedených důvodů není plánován
do Kolárova divadla na září žádný program.

Sál Pellyho domů
Vstupné: dobrovolné

STVA MĚSTA

NOC SOKOLOVEN

2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA
Čtvrtek 19. 9. 2019 / Sál Pellyho domů
Polický měsíčník - září 2019

Sobota 28. 9. 2019, ve 14:00 hod na polickém rynku
Vycházka z Police nad Metují na Hvězdu,
v dobovém oblečení.

DRÁTOVANÉ SVÍCÍNKY NA ČAJOVÉ
SVÍČKY - DRÁTOVACÍ KURZ
PODZIMNÍ JÍZDA HISTORICKÝCH
Čtvrtek 26. 9. 2019 od 17:00 hod.
Konferenční místnost Pellyho domů
Tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou
vhodné pro všechny věkové kategorie. Veškerý materiál v ceně. Rezervace nutná předem na tel. 724 924 863 nebo emailem na
obchod.lenka(zavinac)email.cz
Cena: 150 Kč / osoba

KOLÁROVO DIVADLO
KINO
Omlouváme se, že Kolárovo divadlo a kino
nenabízí v září žádný program. Důvodem
je dokončování oprav a drobných
rekonstrukcí.
Děkujeme za pochopení.

OSTATNÍ AKCE
BEZ HRANIC: STOLOVÉ HORY
VYCHÁZKA POLICKEM V.

Sobota 14. 9. 2019
Botanická, zoologická a geologická vyJana Rutarová cházka s Mgr. Petrem Köpplem a se zástupci Parku Narodowego Gór Stolowych: z
Kudowy Zdrój přes Góry Stolowe do MaPELLYHO DOMY
chova.
Přihlášky a platba předem v Informačním
SLOVEM I OBRAZEM
centru v Polici n. M. Více informací na
Pátek 6. 9. 2019 od 17:00 hod. www.policko.cz
Sál Pellyho domů
Délka trasy: 18 km. Náročnost: těžká trasa,
17:00 - prezentace knih: Olga Landová část trasy mimo značené a udržované trasy.
Vůně jasmínu/Zapach jaśminu a Justyna Ko- Délka: celodenní
ronkiewicz A jednak boli/A přece bolí. Účastnický poplatek: 100 / 50 Kč
18:30 - vernisáž výstavy plakátů z
PO PAMĚTIHODNOSTECH
workshopu.
19:15 - koncert jazzových melodií v podání PĚKOVA A HONŮ
Bohdana Janeczka a jeho přátel
VYCHÁZKA POLICKEM VI.
Sobota 21. 9. 2019
KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
Historická vycházka s Mgr. Janem Tůmou, z
Sál Pellyho domů
Pěkova na Hony a zpět.
So 7. 9. od 18.00 / So 14. 9. od 18.00 /
Přihlášky a platba předem v Informačním
So 21. 9. od 18.00 / So 28. 9. od 10.00 / So centru v Polici n. M. Více informací na
5. 10. od 18.00 - prodloužená www.policko.cz
Vstupné: 50 Kč / lekce
Délka trasy: cca 7 km. Náročnost: lehká až
středně těžká trasa. Délka: cca 4 hod.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL- Účastnický poplatek: 100 / 50 Kč
Středa 18. 9. 2019 od 17:00 hod

GARDEN PARTY

Sobota 28. 9. 2019 od 15:00 hod
Sokolovna, Tyršova ul.
Součást celorepublikového dne s tělocvikem, lidmi, historií a architekturou Sokola –
den se sokoly v sokolovnách.

VOZIDEL

Sobota 28. 9. 2019
Sraz vozidel cca od 9:00 hod. na náměstí.

PŘIPRAVUJEME
POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO
ČASU
Úterý 8. 10. / 22. 10. / 12. 11. / 26. 11. 2019
/Sál Pellyho domů

JAROSLAV JOŠT - ŠITÉ GOBELÍNY

Čtvrtek 10. 10. 2019 – prosinec 2019
Foyer Kolárova divadla
Výstava šitých gobelínů Jaroslava Jošta.
K vidění budou velkoformátové ručně šité
gobelíny s různými náboženskými, mytologickými i všedními motivy.
Zahájení výstavy: čtvrtek 10. 10. 2019 od
18:00 hod.

Výstava bude otevřena v době konání akcí
v divadle, případně po předchozí dohodě.

VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

Čtvrtek 12. 12. 2019 / Kolárovo divadlo
Prodej vstupenek od 1. 10. 2019.
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72. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY LAKOMEC A DALŠÍ SVĚTCI
PŮJČKA ZA OPLÁTKU

NODIVSE, Nové Město nad Metují
Pátek 11. 10. 2019 od 19:00 hod.
Půjčka za oplátku je méně známou hrou z
pera Williama Shakespeara. Tématy hry
jsou moc, spravedlnost a chtíč.
Přijďte se pobavit a zasmát se s NODIVSE NOvoměstskou DIVadelní SEbrankou. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané! Příběh
o vládci, který těžce hledal cestu ke správnému rozhodování. Jak vladař zvolí při prosazování zákona, řádu, mravu a mravnosti?
Může se v mocenském mechanismu uplatnit lidská lítost, odpuštění, milosrdenství,
citlivost a pokora? Zde je zkouška veškeré
naší míry a víry.

VARIACE NA TYGRA

DS Kolár Junior, Police nad Metují
Pátek 18. 10. 2019 od 19:00 hod.
Parta mladých studentů objeví knížku o
imaginárním tygrovi, která je natolik nadchne a zaujme, že se spontánně rozhodnou zahrát si jí na divadle. Protože je o
lásce, touze a odvaze jít si za svým
snem a především o fantazii! Nadchnou
pro ní i vás?
Režie: Jaroslav Souček.
Délka představení: 70 min.
Doporučujeme pro diváky starší 10 let.
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DS Vrchlický, Jaroměř
Pátek 25. 10. 2019 od 19:00 hod
Jak slastné je koupat se v penězích a jak nezbytné je tyto statky střežit? Nepřetržitě
podezírat, stále bdít a neusnout. A jak nevýhodné je, když tomuto vyznání zkříží
cestu … třeba … láska?
Inscenace DS Vrchlický Jaroměř, v režii Jana
Sklenáře, zvítězila na divadelní přehlídce v
Červeném Kostelci a postoupila na celostátní přehlídku Divadelní piknik Volyně.

DO ZDI

Divadlo Exil, Pardubice
Pátek 1. 11. 2019 od 19:00 hod.
„Je to dar z nebes ztratit paměť.“
Viktor ztratil po autonehodě paměť. Každý
den k němu domů dochází žena, která se v
něm všemi prostředky snaží probudit minulost. Viktor se brání. Ona chce pravdu za
každou cenu. Jak to všechno bylo a je? Kdo
je Viktor, kdo je Marion a kdo je ta, která ho
tak vytrvale vrací do reality a budí k životu?

ÚČA MUSÍ PRYČ

Divadlo Verze, Praha
Sobota 9. 1. 2019 od 19:00 hod.
Emoce vřou, v prvním pololetí se známky
dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je
špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za
známky nese zodpovědnost? Samozřejmě
učitelka! A proto je
nutné ji ihned odvolat.
Pět rodičů je pět rozdílných charakterů –
zatrpklý
nezaměstnaný, který je neustále
za zadkem své dceři,
ambiciózní ranařka,
nerozhodná intelektuálka a manželský pár v
krizi, navíc vykořeněný přestěhováním
do místa školy kvůli
práci.
Učitelka však nedává
svoji kůži zadarmo –
nastaví rodičům zrcadlo a ukazuje se, že jejich děti jsou různým
způsobem
problémové a zdrojem nepokojů ve třídě.
Hrají: David Prachař,
Jana Janěková ml.,
Kristýna
Frejová,
Linda Rybová, Igor
Chmela, Petra Špalková
Vstupné: 520 / 490 Kč.

SVĚTÁCI

DS Kolár, Police nad Metují
Pátek 15. 11. 2019 od 19:00 hod.
Tři socialističtí fasádníci se v Praze šedesátých let snaží o to, aby se z nich stali intelektuálové a oslnili dámy z nóbl společnosti. Dramatizace známé filmové komedie Z. Podskalského a V. Blažka v podání
souboru DS Kolár Police nad Metují.
Režie: Jaroslav Souček
Hrají: Jiří Trnovský, Jan Antl, Ivo Hambálek, Květa Vídeňová, Věra Křičková, Stanislava Holečková, František Pivoňka, Ivana
Richterová a další.
Prodej vstupenek na představení od 9.
září 2019 v Informačních centrech v Polici
nad Metují, Teplicích nad Metují a v Náchodě.
Vstupné na jednotlivá představení, pokud
není uvedeno jinak: 100 / 80 Kč

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVĚ V PRODEJI

ZRNKOVÁ KÁVA LAMCAFÉ
Polický rodák Patrik Lamka provozuje
rodinnou pražírnu v Hradci Králové od r.
2013. V letošním roce se stal jedním
z prvních držitelů značky Regionální
produkt Hradecko a nyní dodává kávu do
domácností, kanceláří, firem, ocbhůdků a
kaváren po celé České republice. V nabídce
má kávu různého původu, vždy se jedná o
100% Arabicu. Rádi jsme zařadili kávu pana
Lamky mezi ostatní regionální produkty
v našem IC. Nyní si u nás můžete zakoupit
kávu z Kolumbie a Brazílie.
Cena za balení po 100 g: 80 Kč

Provozní doba
Informačního centra v ZÁŘÍ
Pondělí - pátek
Sobota, svátky
Polední přestávka:

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

Polický měsíčník - září 2019

České koncerty - pořádají - 2019

5. 10. 2019 MACHOV

KULTURNÍ DŮM
OD 19:30 HODIN

+ MILOŠ MEIER
DRUMMINQ SYNDROME

INFO: WWW.CESKEKONCERTY.CZ
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI: INFOCENTRA - HRONOV, NÁCHOD, ČERVENÝ
KOSTELEC, TIPSPORT HRONOV, ÚŘAD MĚSTYSE MACHOV

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl
ve spolupráci s obcí Suchý Důl
pořádá tradiční Suchodolské posvícení
Program:
28. 9. 2019 10.00 hod
20.00 hod

Soutěž požárních družstev o putovní Svatováclavský pohár
Tradiční posvícenská zábava v kulturním domě v Suchém Dole; hudba Ledvin Stones

29. 9. 2019 14.00 hod

8. ročník traktoriády pod Bubnem

30. 9. 2019 9.00 hod

Tradiční průvod od základní školy se mší svatou v kapli panny Marie Lurdské
Krojovaná dechová hudba Svárovanka ze Strážnice – kapelník Tomáš Hanák
Akce se koná za každého počasí, areál na hřišti bude zastřešen
Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v kulturním domě v Suchém Dole

Hlavní partner:
Informace: 602 537 374
Všichni jste srdečně zváni

Oblastní
charita
Červený
Kostelec zve na benefiční představení
„Hrdinové“. Jedná se o povedenou komedii uváděnou Divadlem v Rytířské,
která potěší díky inteligentnímu humoru, dobrému překladu a skvělému obsazení. Hra získala v Anglii v roce
2006 cenu za nejlepší komedii. V hlavních rolích vystoupí Petr Kostka,
Jaroslav Satoranský a Miroslav Vladyka. Představení se koná v neděli
8. září v 19 hodin v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Vstupenky
lze zakoupit online
na stránkách: www.
mksck.cz.
Výtěžek
představení bude věnován na podporu
budování nového zázemí Mobilního hospice Anežky České
v Červeném Kostelci.
Polický měsíčník - září 2019
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OBRÁZky Z OBÁLKY
ADAM MALÝ,
11 let, Police nad Metují

Autor je žákem oboru grafika v
ZUŠ Police nad Metují.
Malba vznikla jako soutěžní práce pod vedením paní učitelky
Petry Nádaždyové. Co je na obrázku z obálky, se dozvíte přímo
od autora.
Adame, jaké místo z našeho okolí je na malbě?
Je to BMX park. Chodím tam často, když neprší. A s tátou to tam všelijak vylepšujeme a doopravujeme. Třeba plot, budem dělat i takovou molitanovou jámu.
Protože všichni neznáme tento sport, dovolím si
citovat Wikepedii:
BMX je mladý sport, řazený podobně jako skateboarding k adrenalinových sportů. Tento sport se
dá provozovat čistě rekreačně pro zábavu, nebo také
profesionálně, až na vrcholové mezinárodní úrovni.
Od předškolního věku po seniorské kategorie, bez
ohledu na pohlaví. Je provozován jak na venkovních sportovištích, tak v patřičně upravené hale. Při
tomto individuálním cyklistickém sportu se používají speciálně konstruovaná jízdní kola s výplety
o průměru 16 palců (dětská) až 24 palců.
Jak jsi se k tomuto sportu dostal?
Chodil jsem na tohle hřiště, ještě když jsem bydlel v Suchém Dole. To jsem ještě začal jezdit jenom
na horským kole a pak jsem dostal BMX kolo.
Baví Tě malovat?
Chodím na grafiku, takže natáčíme, stříhám videa a vymýšlím nějaký projekty na počítači.
A co Tě nejvíc baví ve škole?
Dějepis, tělocvik, taky trochu zeměpis.
Máš v Polici, nebo v okolí nějaké nej nej oblíbené
místo?
BMX park a taky chodím do Sokolovny
na parkour.
No a tady si dovolím také doplnit definici
parkuru.
Parkour je umění pohybu, nebo umění přemístění. Základem je schopnost dostat se z bodu
A do bodu B efektivně, s co nejmenší spotřebou
energie, hezky a účinně za použití vlastního těla a to
prostřednictvím akrobatických prvků, salt tzv.flipů,
přeskoků apod. Pomáhá v překonávání libovolných
překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi, taky však
traceur může navštěvovat tělocvičny(gymy) ve kterých si může nebezpečnější triky vyzkoušet a naučit se je– a může být provozován jak ve městě, tak
na venkově. Parkour se zaměřuje na trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk
ve všech situacích (a především kritických) uměl
pohybovat klidně a sebejistě.
Na co by ses zeptal pana starosty, kdyby tu takhle
seděl s Tebou on?
Proč lidi ničej hřiště. S tím by chtělo něco dělat.
A jak podle Tebe bude vypadat Police, až budeš
dospělý. Až nebudeš chodit do žádné školy?

Nevím, chtěl bych bydlet jako dospělej
zase v Suchým Dole. Mám radči přírodu než
město.

Čím bys chtěl být?

Ještě nevím.

Mgr. Martina Frydrychová
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Koncert Společná věc

V úterý 22. října se v Kolárově divadle v Polici nad Metují uskuteční neobvyklý koncert s názvem Společná věc.
Tomáš Pfeiffer rozezní starobylý nástroj –
Vodnářský zvon, který má původ ve starém
Tibetu a Číně. Tento nástroj vytváří rezonance s bohatou škálu tónů, které podle odkazu dávných mistrů kladně působí na celou bytost i prostor.
Navíc je tento historický nástroj doprovázen velkoplošnou parabolickou projekcí.
Témata jednotlivých skladeb inspiruje
každodenní život, příroda, výjimeční lidé,
vesmír apod.
Po koncertě si mohou návštěvníci nástroj zblízka prohlédnout či na něj přímo
sáhnout a vnímat sílu jeho rezonance, v určitých frekvencích vidět i levitaci vodních
kapek.
Koncert začíná v 19 hodin, vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v Infocentru na Masarykově náměstí
v Polici nad Metují, po internetu na www.
dub.cz nebo objednat či zjistit více informací na tel. 774 032 776. Těšíme se
na setkání.

Zakončení Festivalu zážitků

Po celé letní prázdniny jsme mohli navštívit celkem osm míst a zúčastnit se aktivit zdarma. Letošní
zážitky se nesly v duchu vojenských památek, a tak
jsme si mohli vyzkoušet střelné i bodné zbraně, bránili jsme pevnost nebo se naučili vojenské morálce.
Dne 21. 9. od 14 hod. zahájíme poslední festivalový zážitek představením vojenské historie
Kladského pomezí. Na pódiu u adršpašského zámku
se objeví historické jednotky zastupující jednotlivé
epochy od středověku po 20. století, k vidění bude
také vojenská technika. Ve dvou pásmech se pak
představí jednotliví aktéři, kteří popíší historickou
zbroj a předvedou, jak se v ní bojovalo.
Historik Bc. Richard Švanda pohovoří o vojenských dějinách našeho regionu. Samotná akce ponese
název Za posledním vojenským tajemstvím. To budou moci návštěvníci uhodnout během jejího konání,
pokud projdou po tematických stanovištích a splní soutěžní úkoly, za které obdrží indicie
k vyřešení. Odpovědi soutěžící nakonec vhodí do osudí na stánku společnosti Branka,
kde nejen obdrží malou pozornost, ale jejich odpověď bude ke konci dne slosována. Dva
ze tří šťastných výherců obdrží věcné dárky. Na třetího pak čeká speciální dárek v podobě
projížďky vojenským vozidlem V3S, na kterou může vzít i svou rodinu. Po slosování
dojde k předání festivalového klíče pro rok 2020, který se ponese ve znamení tradic.
Akce je určena pro všechny generace. Těšíme se na vás!
Text: Richard a Jiří Švandovi
Foto: Jan Záliš
Polický měsíčník - září 2019

Přehled kulturních akcí pořádaných Muzeem Náchodska v měsíci září 2019

Stálá expozice muzea
Dějiny Náchoda a Náchodska

Stálá expozice Muzea Náchodska
v Broučkově domě na Masarykově náměstí
čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek
vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Organizované
výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722
nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12,
13-17 hod.

Tužme se! - 150 let Sokola v Náchodě

Muzeum Náchodska si vás dovoluje pozvati na výstavu věnovanou slovutnému sokolskému spolku, kterýž v proslulém městě
Náchodě působnost svou zahájil již před 150
léty. Výstava, instalovaná v Broučkově domě
na Masarykově náměstí čp. 18, bude trvati až
do 29. září 2019. Navštíviti ji lze denně mimo
pondělí 9-12, 13-17 hod.

150 let Sokola v Náchodě komentovaná prohlídka výstavy

V úterý 10. září a 24. září proběhne
v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp.
18, od 15 hodin komentovaná prohlídka výstavy Tužme se! Výstavou vás provede její autorka Mgr. Mariana Poláková, Ph.D. Všechny
srdečně zveme!

48. ročník Ratibořického mapového
okruhu - Výstava fotografií

Muzeum Náchodska společně se Sekcí
fotografů regionu Náchod, Městským klubem v Novém Městě nad Metují a městem
Náchod zve do výstavní síně na rohu Tyršovy
a Zámecké ulice v Náchodě na výstavu soutěžních fotografií. Slavnostní vernisáž a vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže „48.
ročníku Ratibořického mapového okruhu“ se
uskuteční v sobotu 7. září 2019 ve 13.30 hodin. Následovat bude setkání s Konstantinem
Korovinem a jeho fotografiemi z Japonska,
jež proběhne v přednáškové síni Pranýř
na Masarykově náměstí čp. 1. Výstava potrvá
od 8. do 22. září, otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.

Šestý muzejní sedánek v roce 2019
Nadregionální přesah některých
událostí za Protektorátu v Náchodě

Ve středu 4. září 2019 proběhne v přednáškové místnosti Staré radnice, Masarykovo
náměstí čp. 1 v Náchodě od 17 hodin další
z cyklu muzejních sedánků, tentokrát věnovaný připomenutí některých událostí v Náchodě
a jeho okolí v nelehké protektorátní době.
Opomenut nezůstane např. požár náchodského skladiště pohonných hmot na konci srpna
1941 a následné perzekuce, neznámá tragédie Náchodska z doby prvního stanného práva, běloveské události a odplata za ně, k níž
došlo zanedlouho v květnových dnech roku
1945 v náchodském pivovaru apod. Besedovat
s vámi bude historik PhDr. Václav Sádlo.
Všichni jsou srdečně zváni!
Polický měsíčník - září 2019

Sedmý muzejní sedánek v roce 2019
Vízmburk – život na hradě v zrcadle
archeologie

Ve středu 2. října 2019 proběhne v přednáškové místnosti Staré radnice, Masarykovo náměstí čp. 1 v Náchodě od 17 hodin další z cyklu
muzejních sedánků, tentokrát věnovaný hradu
Vízmburku. Hrad Vízmburk byl v 70. a 80. letech 20. století pro množství archeologických
nálezů, které vypovídají o každodenním životě na středověkém hradě i jeho zániku, nazýván Východočeskými Pompejemi. Poodhalte
s námi tajemství tohoto hradu, jeho architektury, dávné minulosti i záchrany této gotické památky, která se řadí k nejstarším v našem regionu. Besedovat s vámi bude archeolog Mgr. Jan
Košťál. Všichni jsou srdečně zváni!

Pevnost Dobrošov a Festival zážitků

Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs.
pohraničního opevnění z let 1935-1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době probíhá
dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace
pevnostního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná zůstává naučná stezka
dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě zveme.
Jako alternativu k návštěvě pevnosti můžeme
doporučit srub N-S 82 Březinka (www.brezinka.cz) a muzeum Kahan III (www.kahan3.
cz). V sobotu 21. září také proběhne v zámeckém areálu v Adršpachu slavnostní zakončení
Festivalu zážitků, který ve spolupráci s organizací Branka, o.p.s. v letních měsících probíhal rovněž v prostorách kolem dobrošovské
pevnosti.

Tvůrčí dílna – leptání skla

Muzeum Náchodska srdečně zve všechny
zájemce do Jiráskova rodného domku na tvořivou dílnu, na které si budou moci vyzdobit
svou originální skleničku leptáním. Dílnička
se uskuteční v sobotu 21. září od 14 do 16.30
hodin. Vstupné zahrnující potřebný materiál
činí 50,- Kč.

Police nad Metují
NAPOMEZÍ

Alijance – Olga Alia Krušlišová, Jana
Pavlišová Mořkovská
Muzeum Náchodska zve návštěvníky
do Laudonova sálu v benediktinském klášteře v Polici nad Metují na výstavu vytvořenou
speciálně pro prostor benediktinského kláštera. Intermediální instalace reaguje na bouřlivou historii města a nesnadnou koexistenci lidí
a přírodních pralesních sil. Prales, který musel
ustoupit polím a výstavbě města, si vždy našel
cestu zpátky do míst, kde dříve lidé nevlád-

Mezinárodní den archeologie
v Muzeu Náchodska

Muzeum Náchodska se i letos připojí k Mezinárodnímu dni archeologie, který
se uskuteční v sobotu 19. října 2019 v budově stálé expozice Muzea Náchodska
v Broučkově domě na Masarykově náměstí
čp. 18 a ve Staré radnici čp. 1 v době od 10
do 17 hodin. Celodenní program bude plný
aktivit pro děti, které si budou moci zábavnou
formou vyzkoušet činnost archeologů a dalších odborných pracovníků.
Program dne archeologie bude spojen
s oslavami140 let od založení muzea, v jejichž
rámci si zájemci budou moci prohlédnout
nejstarší přírůstky z archeologických sbírek
muzea. V 11 hodin bude představen „zlatý
poklad“, jeden z největších pravěkých zlatých
depotů v ČR.

Hana Koblížková-Šálová:
Náchod v obrazech a fotografiích

Ve dnech 4. října až 3. listopadu 2019 proběhne v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 výstava obrazů a fotografií Hany
Koblížkové-Šálové. Vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 3. října 2019 od 17 hodin. Všichni
jsou srdečně zváni!

Hronov
Hronov v pohybu

Do 28. 10. 2019 mohou zájemci
v Jiráskově muzeu v Hronově navštívit výstavu, která je provede historií sportu v Hronově
a okolí. V září je otevřeno v sobotu a v neděli
9-12, 13-16.30 hod.

li, a mazal jasnou hranici mezi dvěma světy
– civilizovaným a divokým, novým a starým.
Křehká rovnováha může být kdykoliv narušena. Les si vezme to, co bylo dříve jeho,
proroste zpátky do města, do budov, pokojů...
Výstava potrvá do 30. 9. 2019. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-16.30 hod.

Tvůrčí dílna – tvoření tiskátek

Muzeum Náchodska srdečně zve všechny
zájemce do staré školy Dřevěnky na tvořivou
dílnu, na které si budou moci dle vlastní fantazie z gumy a dřeva vyrobit originální tiskátka.
Dílnička se uskuteční v sobotu 28. září od 14
do 16.30 hodin. Vstupné zahrnující potřebný
materiál činí 50,- Kč.
Mgr. Jan Tůma
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Bez Šance Fest V., punkrock opět
pomáhal dětem

Pátý ročník hudebního benefičního festivalu Bez Šance Fest, který se konal dne 27. července 2019 v Polici nad Metují v areálu letní Hospůdky u Pavla,
pomohl svým výtěžkem 22.445 Kč Dětské onkologii při FN Hradec Králové.
Ta získala potřebnou zbylou částku na nákup nezbytné pomůcky pro děti s dýchacími problémy, především díky návštěvníkům, kteří přijeli ze všech koutů,
sponzorům a neziskovým organizacím, které se rozhodly pomoci.
Počasí nám přálo, pozitivně hodnotíme i profesionální přístup kapel, které
se rozhodly dát část honoráře na benefici a na místě uspořádat dražbu. V neposlední řadě nás potěšili samotní účastníci, kteří na festivalu vytvořili rodinnou
atmosféru.
Po těch pěti letech pořádání festivalu jsme se utvrdili v tom, že tvoříme
festival s duší. Jeho tvář hodláme v příštích letech více profilovat kapelami,
které neuhýbají ve svých názorech, nepodporují rasismus, ctí podstatu lidství
a svými texty souzní s poselstvím festivalu.
Co plánujeme na příští ročník? Užít si to jako letos a pozvat zase nějakou
zahraniční kapelu. Po letošním ročníku, kde jsme opět zaznamenali přes 300
návštěvníků, jsme se domluvili, že rozšíříme stanové městečko, zkvalitníme
jídlo, více zapracujeme na doprovodném programu a spustíme již dlouho plánovaný předprodej vstupenek.
Ještě jednou velké díky firmám Saargummi, Radegast, neziskové organizaci Apeiron, městu Police nad Metují, dobrovolným hasičům a všem ostatním podporovatelům a sponzorům festivalu. Děkujeme také lidem z Police
nad Metují a okolních vesnic za toleranci vůči hluku, který se během akce
linul z areálu.
Těšíme se opět za rok!
kolektiv Spolku Kvíčeroff

Zveme vás
do nově otevřené vinárny






stáčená vína
lahvová vína
míchané nápoje
něco k zakousnuti

Možnost soukromých akcí

(oslavy, firemní večírky atd.)

s možností rautů.

facebookové stránky:
Vinoteka & vinny bar
tel: +420498771552

POHLEDY DO HISTORIE

Z pamětní knihy obce Hlavňova
Pokračování z minulého čísla (4. část)

Století XIX.

Zřízení školy. Až do roku 1820 chodily dítky hlavňovské do školy do Suchodola.
Rodiče dětí poznávali, že děti trpí újmu ve vyučování, proto se usnesli, že zřídí školu vlastní. K tomu účelu byla již v roce 1818 sepsána
kupní smlouva na chalupu Josefa Klímy čp.
35, aby tam byla zřízena škola. Tak po dvou
letech (1820) začalo se vyučovat v jednotřídní hlavňovské škole. Prvním učitelem byl
Josef Beran. Prvním místním školdozorcem
byl Václav Krtička, muž velmi svědomitý
a spravedlivý. Ten až do své smrti školu pilně navštěvoval, učitele hájil a pečlivě se staral
o potřebné věci.
Roky ubíhaly, klidně žilo obyvatelstvo
obce a nastal památný rok 1848. Konstituce.
Záznamů z té doby je málo. Téměř žádné.
V roce 1853 byly v obecním zastupitelstvu
tyto osoby.
Představený: František Jirků z čp. 9
Radní: Hynek Berka, rolník z čp. 37, Josef
Schwaanse, rolník z čp.37
Členové: Antonín Kinzel (čp. 19), Josef
Borna (čp. 33), Florian Berka (čp. 41),
Antonín Winter (čp. 27) a František Janeček
(čp.2) - vesměs rolníci.
V dubnu (28. 4.) vykonalo obecní představenstvo společně s výborem přehlídku obce
a bylo usneseno, že se přes potok naproti čp.
26 a čp. 56 pořídí nákladem obce dřevěný
most.
Užitek myslivosti (honební) na pozemcích
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náležejících obci připadl císařským patentem
(v červenci 1853) majitelům pozemků. Bylo
však třeba, aby pronájem honitby převzal někdo oprávněný k nošení zbraně a znalý honebního patentu.
Při dražebním pronájmu konaném u c. k.
podkrajského úřadu v Broumově 10. července
1853 najal honitbu v Hlavňově rolník Antonín
Winter z čp. 27 za 17 zl. 6 kr. stř. ročně. To
se nelíbilo správcovství Dominia polického
a zvláště nadlesnímu, který chtěl najmout honitbu v celém okresu pro klášter.
Občané brzy tuto nelibost ucítili. Povstal
pomalu nepokoj a sočení proti nájemníkovi
Antonínu Wintrovi (inu bylo to v Hlavňově;
pozn. pisatele), který beztoho dražební podmínky nedodržoval a také dodržovat nemohl.
Proto bylo v obci usneseno, že myslivost
bude převedena na tehdejší vrchnost prostřednictvím nadlesního. Ten však se uvolil platit
pouze 6 zl. stř. ročně nájmu. První nájem,
který obec obdržela prostřednictvím berního úřadu v Polici nad Metují, byl zaúčtován
do obecních příjmů.
Od r. 1848 přestali občané platit vrchnosti poplatek na farské koně a dávky z krav.
Protože však tyto dávky k výkupu nepřišly,
bylo v říjnu 1853 stanoveno, že se tyto dávky
odvádět musí. Dluh obnášející za 5 roků 10
zl. 16 kr. stř. byl zaplacen z obecních příjmů.
Před mnoha lety oženil se zdejší příslušník
Jan Franz a zemřel potom v Pace. Zanechal
po sobě vdovu Františku se třemi dětmi. Ta
byla i s dětmi poslána postrkem do Broumova
a odtud do Hlavňova, aby se o ní jako svou

příslušníci postarali. Byl jí dán byt u Václava
Kleinera ve výměnkářské světničce v čp. 38
a později u Františka Lamky v čp. 56 a dovoleno jí, aby zároveň s jinými chudými sbírala
v obci almužnu.
Rok 1854. Dne 5. ledna 1854 sešlo se
obecní zastupitelstvo, aby uzavřelo účty
za rok 1853. Při této příležitosti byly ujednány
následující věci:
1. Hned jak byl výsledek c.k. vyvazovací komise v záležitosti zhoštění činže občanům
doručen, spláceli někteří z nich buď zcela
nebo jen zčásti náhradní jistiny do obecní
pokladnice. Jistina náhradní, která vcelku
236 zl. stř. obnáší, bude zúčtována k obecnímu příjmu. K obecnímu příjmu vzaty
budou též až dosud dluhující nedoplatky
za zakoupená stavební místa, které činí
10 zl. 45 kr. Když byly odečteny výdaje,
které v tomto roce neobyčejně vzrostly,
od příjmů, shledáno bylo, že zůstává hotovost 202 zl.stř. Usneseno, aby se z této
částky vzaly 2 zl. pro příjem na nastávající
rok a 200 zl., aby bylo uloženo na 5% úrok
od 1. ledna 1854. K obecnímu příjmu aby
se pak bral i nadále jako úrok z této jistiny.
2. Od 1. ledna t.r. mají se výlohy obecní o takzvané „mimovydání“ pod jedním zapisovat
a společně účtovat.
3. Místní představený p. František Jirků udává, že s dosavadní roční mzdou 6 zl. stř. pro
budoucnost se nemůže spokojit. Ustanoven
tedy jeho roční plat na 12 zl. stř. a za každou cestu k úřednímu jednání do Police 20
kr. stř. nebo roční paušál 8 zl. stř.
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V měsíci dubnu byla opět provedena prohlídka obce a usneseno, aby se zřídila před příbytkem čp. 60 na takzvaném Broumovském
stezníku přes potok široká kamenná lávka se
zábradlím.
Počátkem července 1854 dostavily se
do obce katastrální c.k. komise, aby ustanovily domovní daň.
K ulehčení státních finančních záležitostí
byla nařízena císařským patentem dobrovolná
státní půjčka. Ta nedošla však žádoucího cíle.
Zdejší obec upsala 20 zl. stř.
Rok 1855. Zdejší příslušník František
Schulz, podruh a zedník, chtěl odejít do Uher,
aby se tam živil prací zednickou. Avšak ženu

a šestiletého syna chtěl zde zanechat. Dříve
však, než se mu domovský list k tomu účelu vydal, musel se jeho otec Jan Schulz
z Huttberka zavázat, že se o dítě svého syna
až do návratu otcova, a v případě, že by se
nevrátil, až do dvanácti roku dítěte otcovsky
bude starat.
Prozatímně zřízené krajské vlády a podkrajské úřady byly zrušeny a zavedeny opět
krajské úřady a okresní úřady. V Polici byl
okresní úřad s okresním soudem spojen.
Úřady ty počaly dnem 1. července svoji činnost. Okres polický byl tehdy od okresu broumovského zcela oddělen.
Dne 10. června nalezly zdejší dvě ženy

Marie Čechová a Anna Pejskarová v lese
na skalách vpravo od Hvězdy mužskou mrtvolu, která zde nepochybně ležela již přes
rok. Věc ta byla oznámena c.k. okresnímu
hejtmanství. Dne 12. června bylo zavedeno
šetření a 15. června byla mrtvola pohřbena
na polickém hřbitově. Výlohy tím povstalé
byly prozatím představeným obce zaplaceny
a likvidovány. Poněvadž se domovská příslušnost tohoto nalezence nevypátrala, zaplaceny
jsou starostovi výlohy z obecní pokladnice
chudých.

Pokračování v příštím čísle.
Vybral, gramaticky a stylisticky upravil
František Janeček

Osudové ženy

Alžběta Bavorská – Sissi - krásná manželka Františka Josefa I.

Muži z celé Evropy po ní toužili, ženy jí
záviděly – taková byla na první pohled Alžběta
Bavorská, která vešla do dějin do dějin pod
pseudonymem „Sissi“. Život císařovny, které náleží druhá uncová zlatá mince České
mincovny z cyklu Osudové ženy, však nebyl
žádnou romantickou pohádkou. Manželka
císaře Františka Josefa I. proslula nejen svou
krásou, ale i na tehdejší dobu nezvyklou mírou
emancipace. Přestože mohla mít vše, co chtěla, nebyl její život vždy procházkou růžovou
zahradou. Jaká skutečně byla?
Princezna Alžběta se narodila na Štědrý
den 24.prosince 1837 v Mnichově dceři bavorského vévody Maxmiliána. Stala se oblíbenkyní svého otce, s nímž trávila bezstarostné dětství na zámku Possenhofenu, kde jí otec
naučil například jezdit na koni nebo plavat,
což byly v té době spíše chlapecké dovednosti. Vyrůstala stranou od panovnických dvorů
i etikety v Bavorských Alpách.. Stala se z ní
nekonvenční a svobodomyslná dívka.
Její život se však změnil, když doprovázela svou matku a starší sestru Helenu na setkání
s rakouským císařem Františkem Josefem I.
do lázní Ischlu. Mladý císař zde poprvé nedbal
rad své matky, arcivévodkyně Žofie Bavorské,
a za svou životní družku si vybral patnáctiletou Sissi. O necelý rok později, v dubnu 1854,
se bavorská princezna stala manželkou o osm
let staršího císaře. Nebyla však připravená
na to, co si pro ni rakouský dvůr přichystal.
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Vstup Alžběty na císařský rakouský trůn
byl poznamenán neustálými spory mezi ní
a její tchyní. Vytížený manžel, který vládl
ohromné mnohonárodnostní říši, měl na svou
choť jen málo času. Mladá císařovna vychovaná ve svobodomyslném prostředí, se jen
s odporem dávala svazovat přísnou španělskou etiketou, která ve Vídni vládla. Z počátku byl mladý panovnický pár obdivován
po celé Evropě, zvláště vídeňské obyvatelstvo
si novou císařovnu pro její bezprostřednost
zamilovalo.
Sissi se sice navenek podvolila a dokonale
zapadla mezi smetánku 19. století, ale uvnitř
zůstala svéhlavá. Výtkám navzdory jezdila
na koni, byla stále někde na cestách a vyjadřovala svou nepříliš žádoucí lásku
k Uhrám. Ovšem poté, co byly Alžbětě odebrány brzy po narození její děti, jejichž výchovu převzala císařova matka, rozpory mezi
manželi se prohlubovaly. Sissi nejevila zájem
o každodenní rutinu císařského dvora a brzy
využila svých zdravotních problémů k častým
odjezdům na zahraniční léčení. Nešťastný
dvojí život, který doprovázela řada osobních
tragédií, však Sissi způsoboval deprese a další psychické potíže.
Do vnitřních záležitostí císařství zasáhla
pouze v jediném případě, kdy podpořila snahy maďarské šlechty o rovnoprávné postavení
uherského království, zde však byl její vliv
určující a stala se faktickou hlavou promaďarské „lobby“ na vídeňském dvoře. Zasadila se
o změnu císařova názoru na otázku dualismu
a spolu s manželem byla roku 1867 korunována svatoštěpánskou korunou. Díky její přímluvě se v rakouské politice prosadil i maďarský
hrabě Andrássi, o jehož vztahu k císařovně
kolovaly celou Evropou pro císaře nepříjemné
historky, zvláště ohledně narození nejmladší
dcery Marie Valérie.
Od sedmdesátých let se císařovna zdržovala ve Vídni čím dál tím méně, její odpor
vůči dvoru narůstal a nedokázala jej překonat ani neustálá láska císařova, který své
choti plnil jakákoli přání. Krásná císařovna
putovala Evropou, navštěvovala panovnické dvory a známá lázeňská místa. Odmítala
však oficiální setkání a většinou se na cestách
pohybovala inkognito. Byla posedlá svým zevnějškem a chorobné hladovění kombinovala
s nepřiměřenou fyzickou námahou. Milovala

pohyb a cvičení a několikrát denně se nechávala vážit. Při výšce 172 centimetrů její váha
nikdy nepřekročila 50 kilogramů, přičemž
pět z toho tvořily její pěstěné vlasy. Péči o ně
věnovala každý den několik hodin a její královsky placená dvorní kadeřnice musela vždy
spočítat, kolik vlasů zůstalo na hřebenu.
Po smrti jediného syna Rudolfa došlo
k faktickému rozpadu manželství a Sisčino
místo v císařově ložnici zaujala herečka
Kateřina Schrattová. Císařovna pokračovala
ve svém pobytu v zahraničí, který se jí stal
roku 1898 osudným – v Ženevě byla zavražděna 10. září italským anarchistou Luigim
Luchenim. Panovník se z její smrti nikdy zcela
nevzpamatoval.
Atentátem tak zahynula žena, která sice
odmítala předem určenou roli, svým působením ve prospěch Maďarů však pomohla na půl
století řešit osud vídeňské vlády ve středoevropské monarchii. Vděční Maďaři dodnes
uctívají svou předposlední královnu téměř
jako světici. Její silně zidealizovaný život se
pak stal námětem filmu, v němž herecké umění Romy Schneiderové nahradilo reálný císařovnin život krásnou legendou.
Reverzní strana mince z dílny nadaného
medailéra Vojtěcha Dostála, DiS., je beze zbytku věnována portrétu císařovny s detailně propracovaným komplikovaným účesem. Opis
uvádí celé její jméno a přezdívku ALŽBĚTA
BAVORSKÁ – SISSI. Krásu panovnice podtrhují korunka, závoj a náhrdelník.
Připravil František Janeček
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Za čokoládu z Braunau do Böhmen und Mähren

„Tak pojďte pobejt,“ vítal nás vždy můj
„český“ děda, švec - Antonín Kleiner od roku
1940 ve své skromné sednici, v malebném domečku na Záměstí v Polici. Děda žil a svoje
ševcovské řemeslo mistrně provozoval původně v Broumově. Narodil se v Hlavňově.
Ve dvanácti letech osiřel, a tak se jej ujala
rodina místního sedláka. Když mu bylo 15
let, dal jej jeho pěstoun do učení k německému mistru ševci do Broumova. V roce 1905
se děda oženil a jeho domovem už navěky
měl zůstat Broumov. Svou ženu Adélku poznal v Hostinci Hamburg, dnešní restauraci
U Generála Laudona. O tom ostatně vypráví
povídka „O ševcovském tovaryši“, která vyšla
v loňském roce v Broumovských novinách.

Děda s babičkou měli čtyři děti. Nejstarší
byl Josef, v roce 1911 se narodila moje
máma a po ní přišly na svět ještě sestry Anna
a Elleonora. V předválečných letech byly již
dvě děti, jak se říká - „z domu.“ Josef se oženil první a máma poznala při tancovačkách
na Hvězdě svého Augustina. Děda s babičkou, strýc Josef se ženou Bertou a obě svobodné dcery se po Mnichovu a zabrání Sudet
Němci po několika měsících z Broumova
odstěhovali. Děda s babičkou si koupili menší domek v Polici nad Metují na Záměstí.
Strýc se usadil v Kuklenách u Hradce, Ella
odešla studovat do Prahy. Teta Anna se vdala do Dobříkova u Zámrsku. Udělala dobře,
protože v Broumově byla silně angažovaná
v Sokole, který byl Němcům a později i komunistům trnem v oku.
V úvodu jsem záměrně použil termín „český děda.“ Měl jsem samozřejmě i „německého“ dědu - kováře. Nebýt Hitlera a Mnichova
nemuseli oba své domovy opouštět. První děda
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měl výhodu, mohl si vzít s sebou do Police své
ševcovské řemeslo. Německý děda ale musel
opustit a zanechat v Broumově pod klášterem svoji kovárnu, známou jako „Rathner
Schmiede.“ Stojí na břehu Stěnavy dodnes
a slouží jako garáže.
Do Police k dědovi a babičce jsme jezdívali s mámou celou válku. Většinou koncem
týdne, někdy i dvakrát do měsíce. Roubená
chaloupka na Záměstí se stala po několik let
mým druhým domovem. Doma v Broumově
bylo smutno, táta musel hned narukovat
do wehrmachtu, a tak jsem jej ani nepoznal.
U dědy bylo živo, vždy u něj seděl na verpánku jeho přítel, pan Žídek. Prý jsem na něj
hned německy křičel: „Žídek veg.“ A Žídek
musel vzít za vděk židlí od kuchyňského stolu. Děda mi
vysvětlil, že u něj v Polici se
nesmí mluvit německy. Česky
jsem neuměl, a tak jsem toho
moc nenamluvil, jen tak seděl
na verpánku a díval se. Vydržel
jsem se dívat na dědu až do večera, to říkal, že má fajrot. Bylo
úžasné jej pozorovat, jakou
rychlostí dělá do podrážky boty
šídlem dírky. Botu měl připevněnou k noze potěhem. Nabral
si do úst několik floků, které
pod údery kladívka bleskově
mizely v připravených dírkách. Potom orašplovat, oříznout knejpem, přišít dratvemi
a lepit popem. Jen občas se
mě babička německy zeptala,
jestli nemám hlad. Ale česky
jsem se učil rychle. Moje první
slova byla: sedm, osm, devět,
deset, spodek, filek, král, eso
a barvy karet. Ta malá světnička o třiceti šesti čtvercích
sloužila dědovi a babičce po 24
krásných společných let jako
kuchyň, ložnice, obývák, koupelna a ševcovská dílna. Půda,
na které to vonělo nevyzvednutou obuví, kůžemi, gumou a roštím, sloužila každý rok při
Kvíčerovské pouti jako noclehárna pro čtyři
rodiny s osmi vnoučaty.
Do Police jsme jezdili s mámou vlakem.
V Teplicích přistoupili finančníci a kontrolovali propustky do Čech. Kdo neměl propustku, musel v České Metuji vystoupit, protože
tady byla hranice mezi Říší a protektorátem.
My jsme vystupovali až ve Žďáře, do Police
se šlo už pěšky. Tedy máma. Já jsem se pohodlně vozil. V létě v kočárku, v zimě na saních.
Vzpomínka na cestu, kterou jsem sledoval zabalený až po uši ve fusaku, je i po osmdesáti
letech živá. Ještě vidím před sebou spěchající
záda mámy, ve zkroucených rukou napnutý
provaz od saní. A vlevo a napravo nic, jen ubíhající a nekonečné vysoké sněhové závěje.
Děda za války nikdy nebyl dlouho bez
práce. Ale někdy mu přece jen došel materiál, a pokud nedostal nějaké řemeny nebo kůže
od sedláků, bylo hůř. A tak musela jít v roce

1942 do práce babička. Našla zaměstnání jako
uklízečka v Pellyho domě v rodině pana Otty
Schimmera.
Historie rodu Pelly sahá až do napoleonských válek. Rodiny Pelly podnikaly v textilním průmyslu, ve výrobě likérů, budovaly
cihelny a tkalcovny. V roce 1942, po smrti
Viléma Pelly mladšího převzala správu Pellyho
podniků jeho sestra Vilemína. Krátce nato
byla z Pellyho podniků vytvořena akciová
společnost a do jejího vedení vstoupili Němci.
Žena pana Schimmera se jmenovala Elizabeth
a pocházela z Kudovy Zdróje, kde měli její rodiče cukrárnu. Manželé Schimmerovi se brali
v Jugoslávii. Narodily se jim tam dvě dcery,
Ljubica a René. Později se jim v Polici ještě
narodil syn Willi.
Babička chodila k Schimerovým uklízet dvakrát týdně. Pokud jsem byl s mámou
v sobotu u dědy, tak mě brávala s sebou. Paní
Schimmerová byla hrozně hodná a milá paní.
Zavedla mě hned do tělocvičny a dovolila
mi, abych se po celou dobu, co bude babička uklízet, houpal na kruzích. To bylo něco!
Bradla, švédské bedny, všelijaké tyče a lana,
veliké míče a moc jiného podivného nářadí. S dětmi paní Schimmerové jsem si nikdy
nehrál, ale pamatuji si, že jedna z jejich dcer
byla moc hezká. Byla mnohem starší a když
na mě promluvila, tak jsem se hrozně styděl. Jakmile byla babička s úklidem hotová,
paní Schimmerová jí poděkovala a zaplatila.
Babička zase odpověděla „danke“ a „küss die
Hand,“ což bylo v němčině zkrácené „ruku
líbám.“ Já jsem dostal velikánskou čokoládu. Paní Schimmerová mě pohladila a řekla,
abych ji dal mamince. A zřejmě věděla proč.
Při odchodu z velkých dvoukřídlých dveří
jsme paní domu pozdravili „Grüss Gott“. Pana
továrníka, pokud zabloudil do tělocvičny,
jsem se bál, měl takový hromový hlas.
Když jsme přišli zpátky k dědovi, odevzdal
jsem čokoládu mamince. Nesměl jsem z ní ani
kousíček ochutnat, směl jsem se jen podívat.
Začátkem příštího týdne jsme šli na příslušný
německý úřad v Broumově a máma dala tu čokoládu jedné úřednici. Čokoláda byla za války
totiž tuze vzácné zboží a my jsme za ni od té
paní dostali opět propustku za dědou a babičkou do Police.
Kromě úklidu v Pellyho domě měla babička ještě jedno menší zaměstnání, dělala po večerech v polickém kině uvaděčku. Hrály se
nejen skvělé české filmy, převážně veselohry,
které známe z filmových večerů pro pamětníky, ale i německé filmy v původním znění.
Jednou, v roce 1944 mě babička vzala s sebou.
Po cestě mi vysvětlila, že ten film není pro děti
a že musím být zticha nebo dostane vyhubováno. Před vchodem do kina mě ukryla za svou
širokou sukni a schovala na balkoně. Ještě
jednou mi důrazně dala prst na ústa, to abych
nezapomněl, a věnovala se kontrole vstupenek. Bylo mi tehdy sedm let, učil jsem se
v Broumově u pana Fiedlera na housle. Zřejmě
mám kapku hudebního talentu, zdědil jsem jej
po babičce. Večer, když s dědou ulehli do postele, zhasli světlo a modlili se „Otče náš, …“
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Já jsem na kanapi, kterému děda důvěrně říkal
faulenc, ani nedýchal a noční světnicí se nesl
tichý, sametový babiččin hlas: „Za ostrůvkem
v řece Volze, v ranní páře nad vodou, objevil se znenadání Stěnka Razin s lodí svou.“
Stěnka Timofejovič Razin (1630-1670) byl
ruský kozák, pirát, povstalec a lidový hrdina.
Píseň je známá jako „Píseň o Volze.“
V kinosále zhasli, lidé ztichli, rozhrnula
se opona. Na programu bylo promítání výpravného německého filmu „Žena mých snů.“
V hlavní roli se představila jedna z největších hvězd tehdejšího, ale hlavně německého
filmového nebe, maďarská herečka Marika
Rökk. Zpívala ve filmu dvě písně a jedna
z nich se mi natolik zahryzla do paměti, že
jsem si ji doma na housle hned přehrál.

už nechodila uklízet do Pellyho domu a nám
skončilo cestování do Police za čokoládu.
V prosinci roku 1945 na základě dekretu
presidenta Beneše o konfiskaci majetku kolaborantům a Němcům je akciová společnost
Pelly znárodněna. Paní Schimmerová se odstěhovala s dětmi do malého bytu v Husově
ulici v Broumově. Její manžel našel azyl
a podnájem v rodině paní Sagnerové v dnešní Soukenické ulici. Paní Schimmerová, jako
žena bývalého „vykořisťovatele“ neměla
na růžích zrovna ustláno. Ale její služebná,
polická babička, na ni nezapomněla. Přijížděla
za ní a jejími dětmi občas z Police autobusem,
zastavila se u nás a řekla: „Pojď se mnou,
navštívíme paní Schimmerovou, mám pro ni
a její děti nějaké jídlo!“ Paní Schimmerová

do Švýcarska. Syn Willi se oženil s Maďarkou,
která pracovala ve Vebě. Několik roků byl zaměstnán jako poštovní doručovatel a později
se vystěhoval se svou ženou do Kanady. Paní
Schimmerová odešla po odchodu svých dětí
za sestrou do západního Německa.
Pan Schimmer byl velmi vzdělaný člověk, znal několik jazyků. Za svého pobytu
u Sagnerů vyučoval francouzštinu, angličtinu a vykonával různá povolání. Pracoval jeden čas na Státním statku v Adršpachu, jako
úředník ve Stavoslužbě Broumov. Konfiskace
majetku, odchod do Broumova do podnájmu
a rozchod s rodinou byly zřejmě důvodem
k jeho náklonnosti k alkoholu. Pití se mu nakonec stalo osudným. Odešel dobrovolně ze
života a oběsil se v bytě u paní Sagnerové, kde
jej objevil její syn. Po smrti pana Schimmera
bydlel v jeho podnájmu před svou cestou
do Kanady ještě nějaký čas jeho syn Willi
s manželkou.

Epilog:

Ta prokletá melodie toho foxtrotu mě
pronásleduje dodnes: „In der Nacht ist kein
Mensch nicht gern alleine…“ S tím lze ostatně souhlasit, že „v noci není žádný člověk rád
sám.“
Marika Röck byla i vynikající stepařka, narodila se roku 1913 a dožila se 91 let.
Poslední vystoupení měla v německé televizi
ještě v roce 1998. Před několika měsíci jsem
poslouchal v autě hudební pořad. Tuším, že jej
uváděl pan Hybš, a ohromně mě potěšilo, že
v jeho pořadu tahle filmová melodie zazněla.
Babička mě potom již do kina nikdy nevzala, ostatně už nebyla ani příležitost. Za několik měsíců skončila válka a Sudety se vrátily
tam, kam přes osm staletí patřily. Babička

Připomeňme si…
25. září 1906

se jako dítě chudého krejčího ze Žižkova
narodil hudební skladatel Jaroslav Ježek.
Od narození trpěl těžkou zrakovou vadou.
Když mu bylo devět let, musel jeho otec narukovat a Jaroslav byl dán do Ústavu pro slepé
a nedoslýchavé děti na Hradčanech, kde získal základy hudebního vzdělání. Pak byl přijat na pražskou konzervatoř. Studoval klavír,
skladbu a mistrovskou školu u Josefa Suka.
V roce 1928 dochází v Ježkově životě v zásadnímu střetnutí - Ježek poznává dvojici divadelníků a komiků J. Voskovce a J. Wericha,
v jejichž Osvobozeném divadle pak po příštích deset let působil jako skladatel, dirigent
a dramaturg. Písničky Voskovce a Wericha,
ke kterým skládal hudbu, se hrají dodnes.
A kdo by neznal jeho bravurní, leč interpretačně náročný Bugatti step? Komponoval však
i skladby koncertního a symfonického charakteru ovlivněné jazzem. Roku 1939 Ježek odjel
spolu s Janem Werichem a Jiřím Voskovcem
do Spojených států amerických. Zde 1.1.1942
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plakala, políbila babičku, poděkovala a řekla, že už mi žádnou čokoládu dát nemůže.
Ve dveřích na rozloučenou vzájemné „Grüss
Gott,“ ale na „ruku líbám“ jako za války, už
nezbylo.
Paní Schimmerová se časem z Broumova
odstěhovala a další roky žila na Honech
a v Polici. Mladší dcera René chodila do školy v Polici. Těžce nemocná ve svých čtrnácti
letech zemřela. Je uložena na polickém hřbitově a její pohřeb uhradil dle sdělení pamětnice
z domova důchodců pan Václav Hybš. Dcera
Ljubica pracovala v broumovské Vebě, ve které se v padesátých letech montovaly švýcarské
technologie. Za jednoho montéra, který pracoval na stavech, se Ljubica vdala a odešla s ním

zemřel v nemocnici v New Yorku na ledvinovou chorobu ve věku 36 let.

27. září 1941

v době německé okupace nastoupil do úřadu zastupujícího říšského protektora Čech
a Moravy Reinhard Hendrich. Hendrich 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 Hendricha atentát. Jako bezprostřední odpověď německé bezpečnostní síly popravily
tisíce lidí pro schvalování atentátu, srovnaly
se zemí obec Lidice u Prahy (muže povraždily,

Po dědově smrti se babička odstěhovala do Hradce Králové k synovi a chaloupku
prodala mladým Pohlovým, kteří se každé
prázdniny přátelili s mými pražskými bratranci. Dnes už domeček nestojí. Pokud jedu přes
Polici do Ruprechtic, zajedu si k němu vždy
na pár vzpomínek na dětství, ale vítá mě už
jen prázdná parcela a několik planěk od plotu.
Je jen dobře, že Police má opět své Pellyho
domy, Pellyho park. A nejen to: požárníci jsou
opět hasiči, Hygie holiči, Narpy papírnictví,
dětské vývařovny jídelny. Obnovy jsou opět
obuvníci, VB je zase policie a do Broumova
na náměstí se vrací Café Herzog. Vydrží
to…??
Petr Rathner
Autor děkuje panu Jiřímu Kopeckému,
paní Novotné v domově důchodců a panu
Erichu Sagnerovi z Martínkovic, bez jejichž cenných informací by tato story nebyla
vznikla.

ženy a děti poslaly do koncentračních táborů)
a o několik dní později vypálily ještě obec
Ležáky u Pardubic.

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 část 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.
Připravil František Janeček
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ŠKOLSTVÍ
„Všude dobře, doma nejlíp“ aneb jak procestovat 6 zemí za jeden den

Učitelé a vybraní žáci 2. a 3. ročníku z ACADEMIA
MERCURII, soukromé střední školy v Náchodě, připravili dětskou animaci pro náchodské školky. Jednalo se o mateřské školky Březinova a Alšova. Pro děti bylo nachystáno 6 stanovišť,
kde každé představovalo jednu zemi: Českou republiku, Anglii,
Německo, Španělsko, Rusko a Francii. Země byly vybrány podle
jazyků, které se na naší škole vyučují. Žáci střední školy si pro
děti připravili různé pomůcky, se kterými pak dané země představili. Tento nový projekt měl velký úspěch jak na straně mateřských škol, tak na straně naší střední školy. Setkání těchto dvou
věkových skupin a vzájemné předávání informací bylo velkým
zážitkem pro všechny zúčastněné. Rádi bychom v příštím školním
roce tento projekt opět zopakovali.
Všem zúčastněným moc děkujeme.
Igor Chmelař a Šárka Rudolfová

Žáci na stáži ve Španělsku

ACADEMIA MERCURII již podruhé uskutečnila odborné pracovní stáže pro své žáky. Studentky 2. ročníku oboru Cestovní ruch, vyjely
na týden do španělské Lleidy, pracovat na recepci hotelu Ciudad de
Lleida. Při této příležitosti využily, jak své odborné vědomosti, tak znalost španělského a anglického jazyka. Partnerem náchodské soukromé
střední školy je ve Španělsku střední odborná škola Institut Maria Rúbies.
Skvělou zprávou je, že obě školy budou v této spolupráci pokračovat
i v tomto školním roce!

Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Mateřské centrum Ma Mi Na
Ohlédnutí za prázdninami PRÁZDNINOVÉ VÝLETY

Markéta Maršíková během celého léta organizovala výlety pro maminky s dětmi do blízkého okolí. Děkujeme za úžasné zprávy na FB
s popisem trasy a mapou. Účast byla opravdu hojná. Byla to skvělá
příležitost poznat se s maminkami napříč všemi dopoledními programy.
A kam jsme se to vlastně vydali?

PRVNÍ PRÁZDNINOVÝ VÝLET

Sešla se nás pěkná skupinka, maminek, miminek i větších dětiček.
Cestou na Žděřinu děti hledaly fáborky a schovaná psaníčka s úkoly
a nakonec v lese našly poklad skřítků. Na Zděřině jsme si odpočinuli,
občerstvili a vydali se domů.

TŘETÍ PRÁZDNINOVÝ VÝLET

V úterý jsme se vydali na Ostaš. Podle fotek to sice nevypadá, ale
sešlo se nás hodně. Akorát věk dětí byl velmi různý, od 6 měsíců do 6
let, takže jsme se trochu rozutekli každý jinam - maminky s miminky
poseděly u občerstvení, některé děti si pohrály na hřišti a ty největší
řádily v lese na lanovce a hledaly borůvky. Takže si každý přišel na své
a výlet jsme si užili všichni.

DRUHÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET

Tentokrát jsme se podívali k Čertově skále, obešli křížovou cestu
a jen o fous nezmokli. Měli jsme to prostě dobře načasovaný
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ČTVRTÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET

Dnes jsme jeli vláčkem do Adršpachu a pak příjemnou procházkou zpět do Teplic, kde jsme se osvěžili zmrzkou a ledovými nápoji.
Všem děkuji za účast, byl to krásný výlet.

PÁTÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET

V úterý jsme se s dětmi vydaly na Stopování, které v rámci
Jiráskova Hronova připravuje knihovna. Prošly jsme se po stopách
Aloise Jiráska, větší děti cestou hledaly a plnily úkoly. Cestu jsme zakončily řáděním v novém vodotrysku na náměstí a na hřišti v parku.

tábory již podruhé 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.
Letos poprvé jsme organizovali i dva turnusy příměstského tábora s angličtinou. Zájem byl obrovský, proto příští rok budeme rádi
opakovat.
Krom středečního programu Zvídálek, který zahájí koncem
září, ve školním roce 2019/2020 zahajujeme pravidelnou činnost
mateřského centra v pondělí 2. 9. 2019!
Dopolední programy - všední dny 9 - 11 h
PO – těhotné a maminky s miminky do cca 1 roku (Jana Hrušková, ?)
ÚT – chodicí děti cca od 1 - 2 let s doprovodem (Martina Steinerová,
Jitka Zemánková)
ST – Zvídálek (Martina Steinerová, Božena Vrabcová)
ČT – děti 2-3 roky s doprovodem (Eva Marková, Markéta Adamová)

KROUŽKY a KURZY 

Začínají koncem září…datum a čas bude upřesněn
lektorkami!!!
Tanečky pro děti – každé pondělí. V případě zájmu volejte Martinu
Macounovou, tel: 723 731 987. Keramika – každé úterý. 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!
Kurz šití na stroji – dle zájmu a domluvy, vede Tereza Rückerová,
tel. 606 144 491

ŠESTÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET

Další vydařený výlet, tentokrát do Pstružné.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Tři týdny o prázdninách bylo MC plné dětí. Letos se Příměstské

Informace k dopoledním programům, kroužkům a kurzům budou
uveřejněny na www.mcmamina.cz a FB!
Těšíme se na Vás!!
MC MaMiNa

VE MĚSTĚ JE SOUMARÍNA
Projekt: MÁMA NENÍ TÁTA

aneb co ten táta s dědou všechno umí
Mateřské centrum
MC MAMINA z.s.
v Polici nad Metují získalo grant z programu Máme rádi Broumovsko
2019 a z Města Police nad Metují na projekt
Máma není táta.
Našim cílem bylo především setkat
se mezigeneračně a dát prostor tatínkům,
aby svým dětem ukázali, jak jsou báječní a co všechno umí. Domluvit se společně
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na jedné věci je výzva. Jako třeba stavba Májky.
Setkat se a společně něco vytvořit.
Cílem tohoto projektu bylo dát dětem
možnost zažít něco jiného, třeba i nového. Dát
dětem příležitost mít další důvod ctít a vážit
si mužů v rodině. Mužům, manželům a dědečkům byl dán prostor, aby mohly být vzorem
svým dětem.
Rodiče jsou v životě dítěte ty nejdůležitější osoby. Jsou těmi nejlepšími vzory, zároveň
největšími podporovateli sebedůvěry a životních jistot. Otec je pro správný rozvoj dítěte
nepostradatelný, což platí nejen pro chlapce,
ale i pro dívky.
Tento projekt si kladl za cíl být nápomocný k utváření a upevnění vztahů v rodině, mezigeneračního vztahu, k posílení sounáležitosti celé komunity.
Prvotní úkol, vyzpovídat děti, co by si
přály, byl jednoduchý.
Skoro okamžitě se
shodly na lodi, která
musí mít klouzačku
a pískoviště. Místo,
které svou prací oživíme, jsme vybírali poměrně dlouho.
Nakonec jsme zvolili „prázdný“ prostor
v centru města mezi
Muzeem papírových
modelů a kavárnou

KrAFÁRNA a to s cílem nabídnout loď nejen
místním dětem, ale i návštěvníkům města.
Velké poděkování patří především třem
tatínkům a to Milošovi Noskovi, Jaroslavu
Soumarovi a Pavlu Frydrychovi. Dále pak
všem, kteří se na jejím vzniku podílely.
Loď jsme v sobotu 24. srpna v rámci Dne
Muzea papírových modelů pokřtili jménem
„Soumarína“. Jméno vymyslely děti v čele
s Míšou Pavlínkovou o příměstském táboře
v Muzeu papírových modelů. Všem za zaslané návrhy děkujeme.
Srdečně Vás zveme! Přijďte si
na „Soumarínu“ pohrát.
Martina Frydrychová
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I vaše dítě je ohroženou kyberšikanou, MAS Stolové hory proto cílí na prevenci
Nové technologie přinášejí užitek a ulehčují život, ale jsou s nimi spojené také hrozby,
které si neuvědomujeme. Na děti číhá v online
prostředí mnohdy větší riziko než v reálném
světě. Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
se proto zaměřuje na prevenci rizikového chování na internetu.

Macháčkem pořádáme interaktivní divadla.
V sále se vytvoří falešná virtuální sociální
síť a každý student se přes svůj mobil se stane v přímém přenosu pozorovatelem šikany.
Po představení je řízená diskuze, ve které jsou
zmiňovány pravidla komunikace na síti, morální hodnoty i trestně právní přesah.

svých žáků a mnohdy ani vlastně nevím, kam
možné záznamy ze školních akcí mohou doputovat,“ řekla jedna z účastnic akreditovaného
semináře.

Kapitán Ondřej Moravčík z Policie
ČR přednáší o metodách komunikace žáků
ve virtuálním prostoru a formách kyberšikany. Debatuje se studenty i s pedagogy o tzv.
moderní lásce a tom, co znamenají sociální
sítě pro mladistvé, o principech sebeprezentace na sítích a jak na nich vnímáme sexualitu.
Zmiňuje také rizika sextingu a jak jim předejít.

„Kombinace přednášek a konkrétního
osobního zážitku je jedna z nejlepších forem
prevence v případě mladistvých. Do projektu
je zapojeno přes 700 žáků
ze čtyř středních odborných
škol a gymnázia,“ vysvětluje paní Anna Špačková, koordinátorka aktivit projektu.

Napsala Ing. Anna Hubáčková, Ph.D.,
koordinátorka projektu

Zároveň na veřejných přednáškách hovoří
i k rodičům, kteří často nerozumí online světu,
ve kterém žijí jejich děti.

K y b e r š i k a n a
není
tématem
pouze
v Královéhradeckém kraji,
proto jsme pozvali přednášet
kapitána Pavla Schweinera
(E-Bezpečí), aby předal své
zkušenosti místním pedagogům z policejních vyšetřování v olomouckém kraji.
Cílil na prevenci, diagnostiku a řešení kyberšikany.
Mluvil o zvláštnostech, nejčastějších chybách a úloze
školy při řešení problémů.

„Jedna z mých dcer v loňském roce poslala intimní fotky svému blízkému kamarádovi, který se jimi neváhal pochlubit ostatním.
Dcera se z toho sesypala a celý rok jsme to
doma pak museli řešit. Nevěděli jsme ani
vlastně pořádně jak. Po přednášce jsem viděl,
že není jediná, komu se to stalo a už aspoň
tuším, co bychom jako rodiče mohli udělat
a jak ji hlavně lépe chránit,“ podělil se o svou
zkušenost pan Josef T., který byl na přednášce
v Polici nad Metují.
Aby se podobným situacím předcházelo,
tak pro studenty ve spolupráci s Dominikem

Projekt „V pasti sociálních sítí“
(19SMP01-0025) je realizován za podpory
Královéhradeckého kraje.

„Jako pedagožka se den- Kapitán Pavel Schweiner konzultuje s Annou Špačkovou možně setkávám s vynalézavostí nosti spolupráce v oblasti prevence šikany na sociálních sítí.

132 dětí a 119 rodičů z 68 rodin na Náchodsku podpořili Dobří andělé
Pomáhat je potřeba i nadále

Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho
tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi,
ve kterých se objevila rakovina nebo jiné
vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či
rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka
Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl,
jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé –
podporují tisíce rodin po celé České republice.
„I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče
věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.

podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci
zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst
příběh konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí
si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit
registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém
Andělském účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková
a dodává: „Pro rodiče představuje podpora

Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc
nejen finanční, ale také psychickou – mají pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co je důležité.“

Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová - PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

Pravidelnost pomoci

Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Náchodsku desítky
dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále
roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo
dítě potýká s onkologickým onemocněním,
podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či
kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“
doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny
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Učitelky a knihovnice rozvíjí na Náchodsku čtenářskou
gramotnost dětí a žáků

Spojením knihovnic a učitelek v loňském roce vznikla
a pravidelně se setkávala pracovní skupina, která se věnuje
rozvoji čtenářství v našem kraji. Proč je čtení textů a knih pro
náš vývoj důležitý? Čtením trénujeme pozornost, představivost,
paměť a rozvíjíme slovní zásobu. Však se také říká, umět číst
texty rovná se umět číst svět.

Jak skupina pracuje? Členky popsaly příležitosti ve čtenářství mezi dětmi a žáky a na základě vlastních zkušeností
uspořádaly dva semináře, ve kterých představily, jak rozvíjet
čtenářskou gramotnost atraktivní formou.
Existuje totiž několik desítek výukových metod, jak podporovat čtenářství. Od skládankového učení, řízeného čtení,
T-grafu, pětilístku, rybí kosti, podvojného deníku, až po práci
s hrdinou a jeho kladnými a zápornými vlastnostmi. Zájem
o workshopy byl velký, ve svém volném čase přišlo přes 40
učitelů, knihovníků a rodičů, kteří se chtějí ve svém volném
čase vzdělávat. I v tomto školním roce bude skupina pokračovat dál ve své práci. Chystá návštěvu knižního veletrhu, exkurze do knihoven a také jedná o dalších workshopech, které by
vedli renomovaní odborníci.
Jestli i vy máte zájem se rozvíjet ve čtenářství, sledujete
práci skupiny na těchto stránkách: https://www.mas-stolovehory.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani/.
Skupina pracuje v rámci projektu „Rozvoj vzdělávání
na Náchodsku - MAP 2“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009
163), který realizují Místní akční skupiny Stolové hory, z. s.
a Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
Napsala: Ing. Anna Špačková, Ph.D.

Saar Gummi Czech je tu již 20 let

Jako datum vzniku Saar Gummi Czech je obvykle udáván
rok 2000, kdy začala výstavba závodu v Červeném Kostelci.
Viditelným aktivitám ale nutně předcházela spousta práce
a společnost byla oficiálně založena zápisem do rejstříku
v prosinci 1999. Za chvíli tomu tedy bude 20 let.
SGC vznikla jako výrobní dceřiná firma německé společnosti. Dnes jsou některé podobně založené podniky označovány za montovny. Možná mezi ně při zběžném pohledu
patřila na začátku i SGC. Ale v záměrech českých manažerů
to skoro od samého začátku bylo jinak. A záměry se podařilo naplnit, už po deseti letech byla SGC největší ve skupině SaarGummi a dnes je evropským lídrem v oblasti výroby
dynamických těsnění karosérií, tedy pryžových těsnění dveří,
kufru a kapoty zejména osobních aut.
Aby firma dosáhla dnešního postavení, lidé se nejdřív
museli od německých kolegů naučit vyrábět. Potom vlastními nápady začali vylepšovat technologie, následovala vlastní
konstrukce nových lepších strojů a současně zlepšování nejen
výrobních procesů. Společnost průběžně investovala do technologií a nových hal, poslední navenek výraznou změnou je
nová hala se dvěma novými linkami za více jak 300 miliónů
korun.
Nepříliš viditelné, ale o to významnější změny jsou vyvolané inovacemi. Jedna z posledních má i významný ekologický dopad. Jednomu ze zákazníků začala firma před nedávnem
dodávat odlehčený těsnicí profil, který uspoří jeden kilogram
z dosavadní hmotnosti auta. Protože SGC vyrábí těsnění
na několik miliónů aut ročně, potenciální úspora materiálu je
několik tisíc tun pryžové směsi každý rok. Ale hlavním přínosem je snížení emisí aut.
-pl-
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Rodina je základ regionu
MAS Stolové hory

Organizace Aufori pomáhá díky projektu Učí se celá rodina na území Místní
akční skupiny Stolové hory rodičům
a jejich dětem v nelehké životní situaci. Během prvních 9 měsíců, kdy tento
projekt běží, bylo podpořeno v Náchodě, Pavlišově, Malém Poříčí, Lipí,
Hronově, Zbečníku, Velkém Dřevíči a Polici nad Metují celkem 22 rodičů a 22 dětí. „Naším cílem je přispívat k tomu, aby děti mohly vyrůstat
ve svých rodinách a aby se zlepšily jejich šance na uplatnění ve společnosti,“ uvedla ředitelka Aufori, Lenka Matoušková.
Pracovníci Aufori, kteří rodiny navštěvují v jejich domácím prostředí, pomáhají při doučování dětí, zprostředkovávají odbornou pomoc
v psychologické nebo dluhové poradně. Cílem programu je, aby mimo
jiné došlo ke zlepšení školních výsledků dětí, snížení jejich školní absence či posílení hygienických návyků. „Díky Aufori se podařilo pomoci
vnučce dokončit povinnou školní docházku hlavně díky doučování a dostala se na střední školu“, děkuje paní z Náchodska.
Podpora se však týká i rodičů, neboť dítě se může cítit komfortně
jen v prostředí se stabilizovanou sociální situací a s fungujícími pravidly.
Podle vedoucí programu na Náchodsku, Venduly Bubelové, „se stal projekt Učí (se) celá rodina v regionu MAS Stolové hory důležitou součástí
systému pomoci ohroženým rodinám. Díky dobře navázané spolupráci
s rodinami, oddělením SPOD v Náchodě a dalšími institucemi mohou
pracovnice Aufori efektivně pracovat na zlepšování kvality života zapojených rodin.“
MAS Stolové hory tento dvouletý projekt podpořila částkou ve výši
téměř 1,7 milionu korun. Vzhledem k velkému zájmu klientů chce Aufori
v programu pokračovat i po roce 2020 a tak organizace požádala o další
podporu. V průběhu letních prázdnin členové MAS rozhodli o tom, že
navazující program podpoří opět částkou přesahující 1,5 milionu korun,
neboť si uvědomují, jak důležité je podporovat projekty v sociální oblasti.
Mirka Soldánová
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Střípky ze skautské historie
1989-1999

Po pádu totalitní moci v listopadu 1989
mohl být konečně skauting znovu obnoven. Čeští skauti navázali kontakty se skauty v exilu a bylo obnoveno členství Junáka
ve světové organizaci. V prosinci 1989 se konal v Praze v Městské knihovně valný sněm
Junáka. Zúčastnil se ho i Josef Hejnyš, který
skautoval již v letech 1968 – 70 a v Polici
vedl oddíl TOM jako dočasnou náhražku
za Junáka. Přesvědčoval členy oddílu, kteří
skauting nezažili, aby přešli do nové organizace. Přesvědčování bylo nakonec úspěšné,
a proto mohl být už v prosinci 1989 obnoven
oddíl Skaláků pod junáckou vlajkou. Na jaře
v roce 1990 vznikl i oddíl skautek a světlušek.
Vedení oddílu se ujala Iva Hejnyšová a Hana
Jenková, od roku 1991 i Věra Škraňková.
První skautskou akcí byl „Velký oheň“.
Promluvil na něm a druhý den se skauty besedoval bratr Milota Fanderlik, vůdce lesních
škol Jiráskovy oblasti a předválečný skaut.
U ohně první členové oddílu skládali skautský
slib.
První skautský tábor byl v létě 1990
v Nových Hradech. Po táboře se pokračovalo
v tradici slavnosti „Babího léta“, která se dodržuje dodnes na tradičních místech – Hlavňov,
Bělý, údolí Klučanky. První Svojsíkův závod
se konal v Náchodě v roce 1991, kde se naši
skauti umístili na druhém místě, skautky doběhly šesté.
V letech 1992 – 1994 tábořilo celé středisko najednou v Horní Vsi. Jezdilo se na tři
týdny, tábor stavěli táborníci sami na zelené
louce. Jednotlivé družiny se střídaly ve službě
v kuchyni, na nákup jezdily s károu, staraly se
o topení v kuchyni i o přísun pitné vody.
V roce 1995 jsme se vypravili opět společně na tábořiště karlovarských skautů do údolí Úterského potoka. Nakupovat se jezdilo
na kolách s krosnou. Na všech táborech se kromě táborové hry podnikaly delší výlety za poznáním okolí. Hrad Roštejn, Žirovnice, Telč,
Stříbro, Bezdružice, Konstantinovy Lázně,
přehrada Hracholusky.
Na další tábory 1996 – 1998 do Zdoňova
jsme jezdili na kolech. Kolo jsme využívali i k poznávacím výletům do sousedního
Polska – Sokolowsko, Krzeszow, Miroszow,
Chelmsko, Ke koupání jsme využívali teplické koupaliště. V romantické zřícenině kostela
skládali nováčci skautský slib. Udržovali jsme
kontakty s náchodskými skauty (Bischofstein,
Libná).
V roce 1996 zaznamenaly světlušky
úspěch v Závodě vlčat a světlušek. Po vítězství v Meziměstí, úspěchu v Miletíně se v září
zúčastnily celostátního kola v Doksech.
V roce 1999 jsme tábořili ve Zdelově
na tábořišti broumovských skautů. Výlety
opět na kolách – Častolovice, Holice, okolní
pískovny.
Během let jsme podnikali různé výpravy. Pravidelné byly velikonoční a podzimní
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prádniny, kdy jsme společně jezdili na chaty
(např. skautská chata Pod Bobřím vrchem,
Janovičky, Janské Lázně).
V roce 1999 slavilo středisko 80 let od svého vzniku. Navázali jsme kontakt s Václavem
Noskem – Windym. Jeho otec byl zakládajícím členem skautingu v Polici. Na oslavy
přijela řada hostů z ostatních středisek okresu
i činovníci z kraje. Slavnostní zahájení proběhlo před radnicí nástupem všech zúčastněných
středisek a hostů. V klubovně v Dřevěnce
byla instalována výstava, hojně navštívená.
V Divadelním klubu se sešli bývalí a současní členové
střediska. Zajímavá byla účast
a vyprávění známých osobností – Bohuslava Straucha –
Grizzlyho, Jaroslava Weigela,
Zdeňka Streubela, Věry
Pospíšilové, roz. Pellyové.
Před Klubovnou vyrostlo několik stanů, tee-pee i táborový kruh. Večer u táboráku se
zpívalo a vzpomínalo. Při té
příležitosti nám jeden bývalý člen oddílu nabídl na další
dva roky tábořiště na svém
pozemku v Helvíkovicích.
Oslavy byly zakončeny nedělní výpravou na Junáckou
vyhlídku.
V letech 2000 a 2001
jsme opět s koly tábořili v Helvíkovicích u řeky
Orlice.
Opět
poznávání
okolí – Žamberk, Letohrad,
Žampach, Potštejn, Litice.
Členové střediska se pravidelně zúčastňovali Závodu
vlčat a světlušek a Svojsíkova
závodu. V jejich pořádání
se střídala střediska okresu.
My jsme organizovali závody v letech 1997 a 1999
v Meziměstí a v Teplicích nad
Metují – Bučnici.
O Vánocích na Dlouhou
noc jsme se zapojili do předávání Betlémského světla
hned, jak ho skauti začali
přivážet do Československa.

Kalendářní rok jsme končili tradičním silvestrovským setkáním skautů na Junácké
vyhlídce.
Věra Škraňková, Hana Jenková

Letní tábory

O prázdninách naše středisko pořádalo
dva letní tábory. Týdenní tábor předškoláku s rodiči v Ohnišově . Na týden se spolu
proměnili v indiánský kmen Medvědů, který
kdysi přišel o svůj totem. Aby zachránili jejich kmen a získali zpět jeho bohatství, bylo
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zapotřebí totem najít a sestavit. Díly totemu
získávali různě, museli například prokázat
odvahu na noční stezce, přemoci bizony nebo
zničit nepřátelské bledé tváře. Spousta táborníků, i někteří rodiče byli na táboře poprvé, ale
zvládli to všichni výborně a naučili se mnoho
nového.
Starší část našeho střediska, vyrazila
na dvoutýdenní tábor do Bohdašína. Tam se
světlušky, vlčata skauti a skautky stali členy několika rodů, kteří bojovali mezi sebou
o místo na trůně. V průběhu tábora se však
objevila hrozba v podobě bílých chodců, které se jim společnými silami podařilo přemoci
a v jejich zemi díky tomu nastal mír a klid.
Tento tábor byli v pozici nováčků naši roveři,
(středoškoláci, vysokoškoláci), vedli poprvé
samotní celý tábor.A ne zrovna malý. Patří jim
velký dík za to, že se toho nebáli a dle dojmů

účastníků i rodičů to zvládli velmi dobře.
Fotogalerii i časy schůzek v novém školním roce najdete na našich webových stránkách: http://skalaci.skauting.cz
Haňďa Kohlová

Vzpomínka

V srpnu nás nečekaně opustil bratr Václav
Nosek - Windy, skaut, historik a sběratel
(*1943 / +2019). Aktivní skautský činovník,
člen dřívější Ústřední rady, zakladatel Klubu
skautských sběratelů a především jedinečný
popularizátor a znalec skautské historie, stejně jako díla Jaroslava Foglara. Ač z Police
nepocházel, měl k ní vřelý vztah a několikrát
do roka ji navštěvoval. Bohužel jeho poslední
návštěva před polickou poutí se pro něj stala
navždy poslední. Díky Windymu víme více
o úplných začátcích našeho střediska, neboť

jeho otec v Polici v roce 1919 založil první
skautský oddíl. Děkujeme za Tvoji oddanou
službu skautským myšlenkám, bratře Windy!
Nezapomeneme. Skaláci

Stravování v domově pro seniory v Polici nad Metují
aneb co u nás najdete pod pokličkou

Září je tu a podzim klepe na dveře. Dětem
skončily prázdniny, nám dospělým letní radovánky, dovolené a plni energie a nových
zážitků se vracíme ke svým každodenním povinnostem. Pro pracovníky našeho domova
seniorů je období léta a dovolených, které je
pro většinu lidí obdobím všeobecného zpomalení a relaxace, obdobím velmi náročným.
Náplní naší práce je zajistit na všech úsecích
činnosti domova plnohodnotný provoz a to
365 dnů v roce, 24 hodin denně, ať je zima
nebo léto, ať je svátek nebo všední den.
Pečlivě sledovanou prioritou péče je stravovací úsek domova. Pojďme se společně podívat pod jeho pokličku.
Říká se: „Sto lidí, sto chutí“. V našem zařízení vaříme celodenní jídlo pro 64 našich uživatelů. Připravujeme obědy pro naše zaměstnance a zhruba 15 dalších strávníků z města,
kteří si odnášejí obědy v jídlonosičích. Celkem
vaříme v průměru 100 obědů denně a tak výše
uvedený citát dennodenně ověřujeme. Každé
skupině diet vaříme jen jeden druh jídla. Je obtížné zavděčit se všem momentálním chutím
strávníků najednou. Doma si každý můžeme
uvařit či připravit jídlo, na které máme právě
chuť. My se snažíme zajistit pestrost jídelního
lístku, inspirovat se novými trendy a přáními
uživatelů, abychom dosáhli maximální spokojenosti dle našich možností.
Jídelní lístek sestavujeme vždy s týdenním předstihem. Vybíráme menu dle ročního
období, sezónních surovin, tradic a svátků.
Každý jídelní lístek je originál a obsahuje 5
jídel denně - snídani, dopolední svačinu, oběd,
odpolední svačinu a večeři. Pro uživatele s diabetickou dietou připravujeme ještě druhou
večeři. Našim cílem je pestrost a vyváženost
jídelníčku. Využíváme široké spektrum různých potravin, jako jsou mléčné výrobky,
obiloviny, maso, ryby, vejce, zelenina, ovoce
a i v rámci nich, aby se vystřídalo co nejvíce
jejich druhů. Na dopolední svačiny se podává
nejčastěji ovoce nebo teplé či studené nápoje.
Oběd je složen z polévky a hlavního chodu,
salátu nebo kompotu. Odpolední svačina je
buď sladká (koláče, jogurty, pudinky…), nebo
Polický měsíčník - září 2019

slaná (pečivo + uzeniny, sýry, pomazánky…).
K večeři připravujeme jak teplé, tak studené
pokrmy.
Pokrmy vaříme z čerstvých kvalitních
surovin za dodržení přísných hygienických
předpisů tak, aby byly kvalitní a chutné. V jídelníčku musí být alespoň jednou týdně ryby,
které nepatří spolu s luštěninou mezi oblíbená
jídla našich uživatelů. Snažíme se proto najít
jejich rozmanité tepelné úpravy. Jednou jsou
to smažené ryby, jindy karbanátky, pstruh pečený na másle nebo studené pokrmy, jako jsou
pomazánky či ryba v aspiku. Mezi oblíbené
pokrmy našich uživatelů patří maso, zelenina,
sladké pokrmy a velmi žádaná je uzenina v jakémkoliv provedení. Preferovanými přílohami jsou brambory, knedlíky a zelenina. Našim
uživatelům nejvíce chutnají klasická česká
jídla jako je sekaná, řízek, koprová omáčka,
bramborák, brambory s tvarohem, buchty, koláče a také párky a špekáčky na pivu. V horkých letních dnech je pro zpestření podávaná
zmrzlina. Takové okamžiky naše uživatele
vždy potěší, rozveselí a s chutí si jich užívají.
S ohledem na zdravotní stav našich uživatelů připravujeme kromě stravy klasické
i stravu diabetickou a šetřící (žlučníkovou).
Dle formy přípravy podáváme vedle celé stravy i stravu krájenou, mletou (příloha a maso se
mele na speciálním robotu) a mixovanou (potraviny jsou rozmixovány do tekutého stavu).
Tyto procesy jsou náročné, jak na přípravu,
tak na podávání.
Uživatelé se stravují na jídelně, kam si
dojdou sami nebo je tam přivezou na vozících pracovníci přímé péče. Personál kuchyně
vydává jídlo přes výdejní okénko, nápomocni jsou i pracovníci přímé péče. Těm uživatelům, kterým zdravotní stav již nedovoluje,
aby si sami došli do jídelny, dopravujeme
jídlo v termonádobách, jež zajišťují tepelnou
stálost připraveného jídla. S potěšením mohu
konstatovat, že jsme se letos rozhodli zakoupit
speciální pojízdné ohřevné stojany, díky nimž
zabezpečíme ještě vyšší teplotu jídel podávaných uživatelům na pokojích. Tato investice je
již připravena a bude realizována v nejbližší

době.
Všechny procesy spojené se zajištěním
stravování (vaření a výdej jídla, mytí nádobí,
úklid apod.) by nebylo možné zvládnout bez
pracovitého a spolehlivého kolektivu pracovníků kuchyně. Jejich pravidelné vzdělávání
je nutností pro udržitelnost nastavené kvality
stravování. Každoročně se zúčastňují vzdělávacích akcí, aby se seznámily s novými trendy
vaření, využitím nových netradičních surovin
k přípravě pokrmů, s moderními dezinfekčními a úklidovými prostředky, se změnami
hygienických předpisů a aplikovaly je do své
práce. V tomto i loňském roce se zúčastnily
speciálních akreditovaných vzdělávacích seminářů zaměřených na paliativní péči v domově. Díky získaným vědomostem, jsou nyní
schopny přizpůsobit výběr a přípravu pokrmů
všem uživatelům dle jejich aktuálního zdravotního stavu.
Pracovníci kuchyně mají své pomocníky,
bez nichž by nemohli zabezpečit plynulý chod
provozu. Nedílnou a velmi důležitou součástí
stravovacího úseku je zásobování, které zabezpečuje pro kuchyň kvalitní suroviny. Jak
jsem již zmínila, rozvoz připraveného jídla
k uživatelům na pokoje zajišťují pracovníci
přímé péče. Tito pracovníci připravené pokrmy uživatelům jednak na pokoje přinesou
a rovněž pomáhají potřebným s jejich podáním. Dalšími našimi nezbytnými pomocníky
jsou pracovnice prádelny, které pro nás připravují čisté vyžehlené pracovní oděvy, utěrky. K ruce máme skvělé údržbáře, kteří vždy
pomohou, když se nám něco porouchá nebo je
třeba mužské síly a umu.
Stručně jste se seznámili, co se pod „pokličkou“ úseku stravování domova seniorů
v Polici nad Metují nachází. Všem výše jmenovaným chci vyjádřit respekt a mé díky za jejich náročnou kvalitní dennodenní práci pro
naše uživatele. Spokojenost a úsměvy uživatelů jsou pro nás všechny, kdo o ně pečujeme,
tou největší odměnou a zdrojem energie pro
trvalou kvalitní, láskyplnou a trpělivou péči.
Renata Patzeltová - vedoucí stravovacího
úseku DD Police nad Metují
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Police nad Metují
Metují s finanční podporou Města Police nad
Metují v rámci projektu Zahradníkův rok
2019. Děkujeme za podporu Pizzerii Janeba.

PODZIMNÍ VÝSTAVA
26. a 27. září na sále
v Pellyho domech od 9
do 17 hodin
Srdečně zveme na tradiční, již 13. ročník výstavy
zahrádkářů.
Všichni víme, že umění zahradničení není jen
ve výpěstcích, ale také v tom je efektivně
sklidit a zpracovat. Proto letošní rok vyhlašujeme SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ JABLEČNÝ
RECEPT! Během čtvrtka 26. září od 9 do 17
hodin se můžete přihlásit i Vy. Stačí přinést
drobnou ukázku-ochutnávku a také recept.
Ty nejlepší recepty zveřejníme v příštím čísle
Polickém měsíčníku. Oceněni budou všichni
účastníci soutěže.
Na výstavě také bude naše nově vytvořená
SEMÍNKOVÁ BANKA. Někdo si vyměňuje známky, někdo kartičky, někdo turistická
razítka, no a někdo semínka rostlin. Proto,
pokud máte zájem a máte zbytná zajímavá semena, přineste je. Po celou dobu výstavy bude
možné si semena směnit. Semínková banka
k nám přišla z Francie a z USA v roce 2015
a nyní je v naší zemi už přes 60 semínkoven.
Více informací o projektu najdete na webových stránkách Seminkovny.com.
V neposlední řadě na výstavě bude STŮL
PŘEBYTKŮ, kam můžete přinést své přebytky ze zahrady a podělit se tak s ostatními, no
a třeba ochutnat výpěstky ostatních.

STAN SE ČLENEM ZOČZS
v Polici nad Metují

Na výstavě uvidíte také soutěžní výstavu „Kouzlíme s květinou“, prezentaci školy
SŠPTP Velké Poříčí, nebo také ukázku myslivosti spolku MS BOR Machov. V pátek 27.
září od 15 – 17 hodin se Vám budou věnovat
Vávrovi ze statku v Suchém dole. Na místě
bude také možné zakoupit jejich med. Ve čtvrtek 26. září od 16 hodin proběhne BESEDA
S VLASTIMILEM ŠINDELÁŘEM.
Renomovaný zahradník a florista, kterého znáte především ze stránek časopisu
Receptář, ale i z řady televizních pořadů
České televize. Vlastimil Šindelář se věnuje
poradenství a aranžování květinových výstav
v Litoměřicích, Olomouci, v Lysé nad Labem,
Českých Budějovicích i v zahraničí. Má za sebou zkušenost z oboru v jihoamerické Bolívii
a především desetiletou praxi v Německu.
Přijďte si poslechnout diplomovaného zahradníka, absolventa Jihočeské univerzity, kterému se záliba i vztah k přírodě staly živobytím.
Pro školní skupiny jsme na výstavě připravili
výtvarnou dílnu Voda v zahradě.
Výstavu pořádá Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Police nad

Zajímá vás příroda, máte zahradu, pěstujete? Staňte se členy zájmové organizace, která
sdružuje členy s tím nejušlechtilejším koníčkem. To co jíme, jaký máme vztah k půdě, přírodě, svému okolí je důležité pro nás všechny.
Dřív každý člověk měl bohaté znalosti o přírodě, o půdě a o způsobu pěstování. Generace
za generací si navzájem sdělovaly poznatky
a vědomosti. Dnes se toto předávání vytrácí.
Zahrádkáři tuto tradici udržují a budují komunitu, které záleží na předávání a sdílení zkušeností z oblasti zahradničení a pěstování. Po víc
informací přijďte první pondělí v měsíci v 16
hodin do polické čítárny.

KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

Konzultace a poradenství členů výboru základní organizace
Máte zahradu? Přijďte se poradit, jak pěstovat,
sázet, sklízet…
Čítárna polické knihovny, každé první úterý
v měsíci od 16 do 17 hodin.
Více informací a fotografií najdete na:
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Police nad Metují
Za výbor ZO ČZS v Polici nad Metují
Martina Frydrychová

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Polici nad Metují

PODZIMNÍ VÝSTAVA

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Polici nad Metují

BESEDA S VLASTIMILEM ŠINDELÁŘEM
čtvrtek 26. 9. 2019 od 16 hodin
Podzimní výstava, sál Pellyho domů
Přijďte si poslechnout diplomovaného zahradníka,
absolventa Jihočeské univerzity, kterému se záliba i vztah
k přírodě staly živobytím.
Renomovaného zahradníka a loristu Vlastimila Šindeláře znáte
především ze stránek časopisu Receptář, ale i z řady televizních
pořadů České televize.
Vlastimil Šindelář se věnuje poradenství a aranžování květinových výstav
v Litoměřicích, Olomouci, v Lysé nad Labem, Českých Budějovicích i v
zahraničí. Má za sebou zkušenost z oboru v jihoamerické Bolívii
a především desetiletou praxi v Německu.

Vstupné dobrovolné

Beseda je pořádána v rámci projektu Zahradníkův rok 2019.
Projekt je podpořen v rámci grantového programu Městem Police nad Metují.
Za podporu děkujeme Pizzerii Janeba.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Police nad Metují
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26. a 27. září na sále v Pellyho domech
od 9 do 17 hodin

Doprovodný program

BESEDA S VLASTIMILEM ŠINDELÁŘEM - čtvrtek od 16 hodin
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ JABLEČNÝ RECEPT!
do soutěže je možné se přihlásit s receptem a malou ochutnávkou
po celý čtvrtek přímo na výstavě

SEMÍNKOVÁ BANKA

možnost směny regionálních semen po celou dobu výstavy

STŮL PŘEBYTKŮ

nabídněte své výpěstky, nebo získejte přebytky ostatních

ODBORNÁ VČELAŘSKÁ PORADNA - pátek 15-17 hodin
doplněna prodejem medu

Výstava soutěže Kouzlíme s květinou pro ZŠ a MŠ
Výtvarná dílna pro soutěž Voda v zahradě pro ZŠ a MŠ

Vstupné dobrovolné
Výstava vznikla s podporou ZO ČZS Machov, MS BOR Machov,
SŠPTP Velké Poříčí, statkem Vávrovi Suchý Důl, Knihovnou města, CKVS Pellyho domy
a Městem Police nad Metují
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Police nad Metují
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Astronomický klub Police nad Metují
HVĚZDNÁ OBLOHA V ZÁŘÍ

Na první mapce je znázorněna hvězdná obloha tak jak ji uvidíme
v září nad jihem kolem 21. hodiny. Během září se souhvězdí pozvolna přesunou západním směrem (tj. vpravo). Na mapce jsou zakreslené
i planety Saturn a Jupiter. Poloha Měsíce platí jen pro 5. září. V dalších
dnech se Měsíc přesune východním směrem (tj. vlevo) a 8.září bude
tesně u Saturnu.

Na druhé mapce je znázorněný pohled na hvězdnou oblohu v září
1 hodinu po půlnoci nad jihem. (Výše nad obzorem než na mapce
předchozí). Je zde zakreslená poloha známé galaxie M31 v souhvězdí
Andromedy. Za velmi dobré viditelnosti a v místech kde pozorování
neruší pouliční osvětlení uvidíme galaxii M31 jako nenápadný mlhavý
obláček i bez dalekohledu. M31 je od nás vzdálená 2,5 miliónu světelných let!
Poloha Měsíce platí pouze pro 14. září. V dalších dnech se Měsíc
přesune východním směrem (tj. vlevo).

METEORIT POLICE 50 LET

16. září uplyne 50 let od pádu meteoritu Police. Protože okolnosti
pádu jsem již v P.M. detailně popisoval uvádím zde nejdůležitější údaje.
Meteorit dopadl na střechu domu č.p. 147 v Suchém Dole dne 16.
září 1969 v 8h 15min SEČ.
Po pádu na střechu se meteorit rozlomil. Hlavní část se skutálela
po střeše na dvůr a její hmotnost byla 780 g. Menší část propadla proraženým otvorem ve střeše, byla nalezana na půdě domu a její hmotnost byla 60,1 g. Později byl dohledán ještě úlomek o hmotnosti 4,3 g.
Velikost úlomku odpovídala dobovému desetihaléři. V archivu AK se
nachází jediná dochovaná fotografie tohoto posledního úlomku. Z mineralogického hlediska patří meteorit mezi chondrity.
Výsledky vědeckého výzkumu meteoritu včetně černobílých fotografií najdou zájemci v těchto publikacích:
SBORNÍK NÁRODNÍHO MUSEA V PRAZE řada B, přírodní
vědy, svazek XXVI, číslo 5 z roku 1970 s podtitulem Charakteristika
chondritu z Police nad Metují,
SBORNÍK NÁRODNÍHO MUSEA V PRAZE Acta musei nationalis Pragae volumen XXXVI B (1980) No1

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

23. září v 9 hodin 50 minut SELČ vstupuje do znamení 		
Vah, začíná astronomický podzim, podzimní
rovnodennost. V září se den zkrátí o 1 hodinu a 47 minut,

MĚSÍC

28. v novu, 6. v první čtvrti, 14. v úplňku,
22. v poslední čtvrti,

MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE

není pozorovatelná,

MARS

není pozorovatelný,

JUPITER

večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Hadonoše,

SATURN

v první polovině noci v souhvězdí Střelce,

URAN

po celou noc v souhvězdí Berana,

NEPTUN

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

ROZVRH ŽIVOTA

K zahájení nového školního roku
pro žáky i studenty

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Postřehy z Hlavňova

yy Rozděl si čas a šetři s ním, toť úspěchu je tajemstvím.
yy Odpouštěj cizím vinu, zlost, však sobě nikdy nedbalost.
yy Záměry dobré proveď hned, tím získáš přízeň dalších let.
yy Vždy snaž se pilně vzdělávat, chceš-li se v žití něčím
stát.
yy Rad moudrých lidí stále dbej, a rodičů svých poslouchej.
yy Hospodař z mlada, dokud čas, tím stavíš proti nouzi hráz.
yy Žij v šetrnosti. Tím jedině prospěješ své rodině.
yy I malý k cíli dospěje, když vytrvá a přesným je.
yy Vykonej nejdřív povinnost, pak ke hraní máš času dost.
yy Od malé mince spořit hleď, však neodkládej, začni teď!
yy Třib ducha, pracuj ze všech sil a vždy si urči větší cíl!
yy Až mine kouzlo školních let, v nichž dovedls rad těchto
dbát, pak otevřen ti bude svět. Však musíš chtít a vytrvat!
Z materiálů Okresní záložny hospodářské
Police nad Metují vybral F. Janeček
Polický měsíčník - září 2019

yy Na hrázi rybníka a u zvoničky byly
instalovány nové pěkné lavičky.
Myslíte, že jsou ze dřeva? Nikoliv,
z betonu. Pochvalu zaslouží členové osadního
výboru s dalšími
hlavňovskými pomocníky.

yy Voda z rybníka zase uniká (ale
do něho nepřitéká). Kdo za to
může? Nekvalitní projekt, špatně
odvedená práce provádějící firmy?
Kdo na to fundovaně odpoví a kdy
bude dílo konečně ke spokojenosti
a bez závad uvedeno do provozu?
A co lávka pro chodce přes přepad
na hrázi? Rozpočet na ni byl dostatečně vysoký, ale lávka nikde. Snad
do konce letošního roku? Malá travnatá pláž u rybníka by si zasloužila
také častěji posekat. A co příjezdová
cesta k rybníku a k chatové osadě?
Domluví se její vlastník s městem?

yy Hlavňováci a občasní návštěvníci a chalupáři poseděli u Doležalů
u příležitosti hlavňovské pouti s hudebním doprovodem paní Janečkové a bratrů Osobových.
yy Děkujeme. Vzpomínáte na doby
pouťových zábav v hospodě u Klimšů nebo karnevalů
na Hvězdě? Letošní pouťové posezení v hospodě na Hvězdě nemělo
chyb, pan Novák se svým týmem
byl na jedničku.
yy Diky osadnímu výboru a jejímu
předsedovi za péči o Hlavňov a jeho
problémy, v poslední době opravy
výtluků na místní komunikaci, zemní a instalační práce na místním dětském hřišti, pěkné webové stránky.
Z prázdninového pobytu
na chalupě vybral F. Janeček
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Když jsme táhli k Jaroměři
Když jsme táhli k Jaroměři,
ať si nám to kdo chce věří
zašli jsme si k starý Káče na večeři
A víte co? – začnu v jiném městě. Proč ne,
když můžu? Před několika lety hrálo v Polici
Divadlo Járy Cimrmana hru „České nebe“.
První věta, kterou pan Zdeněk Svěrák řekl
v divadle z pódia, zněla: „Tak jsme šťastně
projeli přes Náchod…“ V té době Náchod
zcela jasně vítězil v soutěži o město s největšími kolonami v našem okolí. A o pár let
dříve pro mě vítězil i v soutěži o město, kde
se nejhůř stopuje (tady se o prvenství dělil
se Šumperkem). Párkrát jsem vystoupil z autobusu na Starém městě a docela pohodlně
došel na autobusák souběžně s „uhánějícím
autobusem“.
Co se týče stopování, aktuální stav neznám
ani v Náchodě ani v Šumperku. Co se kolon
týče, nezdá se mi, že by se s opravou průtahu
města v Náchodě něco výrazně změnilo.
A teď do Jaroměře. Když přijíždíme
směrem od Police, první krásou, kterou nám
plynulost provozu umožní si pohodlně a spokojeně prohlédnout, je nová budova prodejny
Tesco. Ze sedačky spolujezdce ji mám nakoukanou docela obstojně. Oproti tomu, třeba autobusové nádraží nebo opravovaný most přes
Metuji jsem si s takovým klidem a pohodlím
ještě prohlédnout nestihl.
A pak přijde ta skutečná perla Jaroměře.
Obchodní dům firmy Wenke a syn, pod kterým
je podepsán geniální architekt Josef Gočár
(dnes je v něm umístěno Městské muzeum).

Potom přijde na řadu Grand Hotel Jaroměř,
který si ze svých stopařských dob pamatuji
jako ruinu u silnice. A dál – pořád Jaroměř.
Když jsme se vraceli z dovolené, mohl jsem
časovou osu cesty domů zkrátit do jedné věty:
„Pět hodin v letadle z Afriky do Prahy, z Prahy
před Jaroměř hodinu a čtvrt, přes Jaroměř hodinu a přes Náchod tři čtvrtě.“
Ale já mám skutečně rád Jaroměř. Třeba
i kvůli té sprosté písničce, z níž jsem citoval
na začátku. Nebo jako rodiště Josefa Šímy,
skvělého malíře, se kterým mám stejné datum
narození – tedy kromě letopočtu (do naší party
ještě patří třeba cestovatel David Livingstone,
spisovatel Philiph Roth či herec Bruce Willis).
Josef Šíma byl jedním ze dvou českých malířů, se kterými jsem se setkal v Muzeu moderního umění města Paříže (Museé d´art
moderne de la Ville Paris). Tím druhým byl
František Kupka, který v Jaroměři studoval…
Skutečně mám rád Jaroměř, ale dávám přednost prohlídce jejich pamětihodností při pěší
procházce a nikoli při cestě automobilem.
Bohužel, to druhé je častější a opakuje se stále
ta samá trasa a stejná scenérie. Obchodní dům
Wenke a syn se nikdy neokouká, ale Grand
Hotel nebo kruhový objezd zase taková pecka není, abych se na ně chtěl koukat znovu
a znovu.
Chápu, že kruhový objezd má zvýšit bezpečnost silničního provozu. Tedy i chodců. Je
fakt, že tohle se určitě daří – když se auto pohybuje rychlostí mezi 20 a 25 km/hod., tak téměř žádná závažná srážka s chodcem nehrozí.

Vražedné léto na dvojce

Tak to nám stále oznamovala Dvojka rozhlasu, ale proč zrovna takový název pro horké
slunečné léto, nevím. Snad, že program tohoto rozhlasu nás strašil už dopředu, co nás
v budoucnu bude očekávat, ale my, Poličáci,
se zastrašit nedáme. Mně je milejší polické
Vražedné pobřeží u hřiště, tedy se sportovištěm, kde se návštěvníci mohou pobavit nejen
sportem, ale i různými druhy „moků“ a vražedné je snad proto, že mohou krapet přebrat
a cesta domů je pak náročná. Já tam někdy,
když mám návštěvu, holduji pivu s příjemnou
obsluhou a povídáním si o všem možném. No,
tak často tam nejsem, ale přiznám se, že tento
vzdušný nenáročný „lokál“ je mi milejší než
ten rozhlasový a vícehvězdičkový. A víte, co
říkala moje babička a maminka o Policku? Že
je to kraj Bohem políbený, a proto jsem na stará kolena zakotvila zde.
Další radost bylo setkání s panem režisérem Igorem Chaunem, jehož přednáška se odehrála 8. 8. na Terase před Muzeem
papírových modelů, a to díky pozvání pana
Pavla Frydrycha. Pan režisér je jeden ze studentských vůdců sametové revoluce v roce
1989 se Šimonem Pánkem, Markem Bendou,
Martinem Mejstříkem, Jiřím Dientsbierem
ml., Monikou Pajerovou a dalšími. A jestli se všechno nepovedlo tak, jaké byly naše
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představy před třiceti roky, je to také vina nás
všech. V červnu 1993 byl přijat zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu
proti němu. A ejhle, teď se dovídáme od předsedy KSČM, že za zdražení vepřového masa
stojí demolice vepřína v Letech. To je příklad
toho, jak se projevuje pohrdavý postoj k těm
našim spoluobčanům, kteří byli na tomto
místě soustředěni, snad z rasových důvodů,
aby posléze zahynuli v plynu v Osvětimi.
Komunistický režim v tomto místě vybudoval
vepřín bez ohledu na jeho smutnou historii.
Při tom důvody zdražení je třeba hledat jinde
a nemají nic společného s likvidací vepřína.
Co chtěl pan předseda, „soudruh“, tímto tvrzením vyvolat, vím a vědí to jistě i ostatní.
Škoda, že neznám blíže filmovou tvorbu
pana režiséra Chauna, ale získal si mne svým
životním postojem. Teď bychom mu měli
přiřknout postoj hledače. Dětství a prožívání mládí režiséra Chauna nebylo pohádkové
a bezkonfliktní. Dopracoval se vlastně nejen
jako student FAMU, ale zejména v dělnických
povoláních takových životních zkušeností,
které mu otevřely cestu k poznávání smyslu
žití. Ta jeho přednáška či beseda nebyla jen zábavným povídáním, ale nasměrovala nás k zamyšlení nad tím, jak žijeme, čemu podléháme
a jaký vztah máme k různým náboženstvím či

Sice je v koloně poměrně složité najít přechod,
ale na druhou stranu, dá se pohodlně přejít tato
tepna Jaroměře v podstatě kdekoliv.
Kruhové objezdy jsou geniálním vynálezem. Pro mě je legendární ten náchodský, bohužel dnes již neexistující. Kdyby se do jeho
středu postavil květináč s fíkusem, zabral by
víc místa než střed otáčení. Jednou tam kdosi postavil popelnici. A mnoho, mnoho řidičů
sice vidělo značku kruhového objezdu, ale
samotný kruhák prostě nemohli najít. Dnes je
rozšířen, brzdí dopravu stejně efektivně jako
ten předcházející a voda se pod viaduktem drží
také podobně jako v předcházejících letech.
Jaroměř si postavila na cestě spojující
Náchod s Hradcem Králové kruháky čtyři. Sice tím téměř vyloučila možnost srážky
chodce s jedoucím automobilem; na druhou
stranu bych nechtěl dva týdny dýchat krásný
vzduch zaplněný smradem aut, projíždějících
městem.
Kdesi jsem četl, že v době, kdy si Sherlock
Holmes objednával drožku, pohyboval se průměrnou rychlostí 18 km/hod. Dnešní automobily se Londýnem pohybují rychlostí 13km/
hod. Není mnoho parametrů, ve kterých by se
malé české město mohlo vyrovnat Londýnu.
Ale že by o to lidé tolik stáli?
Kdyby dnes někdo chtěl zpívat o Jaroměři,
nejspíš by vynechal starou Káču a namísto ní
by zpíval o kruhu a kruzích kruhových objezdů. Asi se tomu říká pokrok.
Pavel Frydrych

uctívání. Úsměvné a nejen to, bylo vyprávění
o setkání pana režiséra s neznámým panem
Václavem v Náchodě, když mu tam vypovědělo auto službu a on se potřeboval rychle dostat do Police nad Metují, kde ho již návštěvníci přednášky očekávali. Představte si, že mu
ten dobrý muž nabídl, že ho do Police odveze,
a tak se stalo. Snad mu prý pomohl Budha,
vtělený do pana Václava. Ať je to tak či onak,
zázraky se někdy v různých podobách odehrávají a nevíme, jakou cestou k nim přijdeme.
Jsme pomalu na konci léta, i když to bývá
až 23. 9 U nás v Polici se říkalo, že s poutí
kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie je
s létem „šlus“, a tak se na to pomalu připravme, že začne ze strnišť foukat. Ale do té doby
nás čekají ještě příjemné časy, veselá pouť
s rozličnými atrakcemi, které jsme jako děti
ani neznaly. Vrcholem pro nás byly houpačky, řetízák a střelnice. Pak také vyjde „Polický
cancálek“ a velká událost - vysvěcení sochy
Panny Marie u polického kostela.
A k zakončení, přidám několik myšlenek
moudrých:
yy Nejtolerantnější jsme tehdy, když posuzujeme sebe sama. P.Pascal
yy Tolerance se získává tak jako humor, teprve zráním a věkem. M. Horníček
Jarca Seidelová
Polický měsíčník - září 2019

Víte, co jsou to palindromy?

Palindrom je slovo, věta, číslo nebo melodie, která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava)
a má vždy stejný význam.

Příklady palindromických slov: Anna, kajak, krk, madam, oko, radar, tahat
Nejdelšími českými palindromatickými slovy jsou trpné tvary některých záporných sloves:
nepochopen, nepotopen, nezasazen, nezařazen,
nezaházen.
Geografickým palindromem je například
grónské městečko Qaanaaq.
Zajímavější jsou pak palindomické věty.
Palindromy z nich vzniknou, pokud nebereme
v úvahu mezery mezi slovy, případně diakritiku
(je-li použita).V češtině patří mezi nejznámější
palindomické věty:
V elipse spí lev.
Bažantu padá za záda putna žab.
Fešná paní volá: má málo vína pan šéf?
Nevypusť supy ven.
Jelenovi pivo nelej
Zeman nemá kámen na mez.
Kobyla má malý bok.
Zajímavý je i tento palindrom:
Signa te, signa, temere me tangis et angis
(ochranný palindrom na Karlově mostě na vědomí tobě znamení, poskvrníš-li mě
dotykem, budeš zardoušen).

KÁLA – VĚČNÝ ČAS

Tady jsou zajímavá čísla, které mají nějakou
známou vlastnost a přitom jsou palindromická.
Například
palindromatická prvočíslo – 2, 3, 5, 7, 11, 101,
131, 151 …
palindromatické druhé mocniny – 0, 1, 4, 9,
121, 484, 676, 10201, 12321 …
Zajímavé jsou i palindromy, když se k nim
váže nějaké alespoň částečně doložené vysvětlení. Například s položením základního kamene
Karlova mostu je spojován palindrom ze samých lichých cifer 135797531. Podle historika
astronomie Zdeňka Horského mohl být základní
kámen položen 9. července 1357 v 5 hodin 31
minut. V tu chvíli prý byla příznivá konstelace Slunce a Saturnu. Palindrom je tedy sestaven z údajů: rok–den–měsíc–hodina–minuty.
Astrologové i sám český král a císař římský
Karel IV., který byl také zasvěceným mystikem,
tedy položení základního kamene pečlivě vybrali. Palindromická kombinace lichých čísel
měla stavbě přinést štěstí. Vzhledem ke skutečnosti, že most přestál několik bitev i povodní,
na této pověře možná něco bude.

Ale zajímavé jsou i palindromy číselné, např. 11, 22, 3333, ale jsou i trochu komplikovanější např. 121, 989, 6 776, 123 321,
5478745, atd.
Palindromická čísla vzbuzují největší pozornost především v oblasti rekreační matematiky.

Připravil František Janeček

Jiným jménem pro Pánův rys
Paramátmá (nadduše) je kála, věčný čas.
Věčný čas je svědkem všech našich činů,
dobrých i špatných, a zároveň přináší
příslušné reakce. Nemá smysl naříkat, že
nevíme, proč a zač trpíme. Je možné, že
jsme zapomněli na přečin, za který v současnosti trpíme, ale musíme mít vždy
na paměti, že Paramátmá je náš stálý společník, který ví o všem v minulosti, současnosti i budoucnosti. A jelikož tento rys
Pána Kršny zvaný Paramátmá předurčuje
všechny akce a reakce, je také nejvyšším
vládcem. Bez jeho svolení se ani stéblo
trávy nepohne. Živé bytosti dostávají tolik
svobody, kolik si zasluhují, a jestliže této
svobody zneužívají, výsledkem je utrpení. Oddaní Pána, kteří nezneužívají svoji
svobodu, jsou dobří synové Pána. Ostatní,
kteří ji zneužívají se dostávají řízením
času do nesnáze. Kála udílí podmíněným
duším štěstí i neštěstí. To vše je předurčené věčným časem. Stejně jako nesnáze
přicházejí bez pozvání, tak i štěstí k nám
může nečekaně přijít, neboť to vše předurčuje kála. Pro Pána tedy nikdo není
přítel ani nepřítel. Každý trpí nebo užívá
výsledky svého vlastního osudu. Osud si
živé bytosti samy vytvářejí vzájemným
stykem ve společnosti. V tomto světě chce
každý vládnout hmotné přírodě, a proto
každý pod dohledem Svrchovaného Pána
vytváří svůj vlastní osud. Pán je všepronikající a vidí proto činnosti všech. A jelikož nemá počátek ani konec, je známý
také jako kála, věčný čas.
Ze Šrímad-Bhágavatamu
opsala M. Jandová

Poděkování

Ve čtvrtek 15.8.2019 se nám po dlouhodobém úsilí podařilo před polickým kostelem odhalit a vysvětit sochu Panny Marie.
Nazvali jsme ji „Panna Marie ochránkyně
Police“. Věřím, že se tato socha stane nejen
dalším architektonickým skvostem v našem
krásném městě, který pohladí na duši každého
kolemjdoucího. Byl bych šťastný, kdyby se
stala pro Poličáky takovým majákem. Mohli
bychom také říct srdcem našeho města.
Kdyby lidé za ní začali chodit s důvěrou,
se svými starostmi, radostmi a přáními.
Abychom v její přítomnosti v sobě dokázali podněcovat touhu po dobru a po lásce,
která je dnes tak často přehlížena, a která nám
všem bolestně chybí.
A podle reakcí místních vidím, že by se
tato má přání mohla naplnit.
Především bych chtěl ale z celého srdce
poděkovat všem, kteří se na vytvoření sochy
Panny Marie ochránkyně Police podíleli.
Jmenovitě bych rád poděkoval své manželce
Zdeňce, která má se mnou tolik trpělivosti,
panu sochaři Petru Váňovi a jeho kolegovi
Hynku Schejbalovi. Dále pak všem mým synům a všem příbuzným, všem skvělým farníkům z Police, Janě a Kamilovi a všem dalším
z Pellyho domů, Davidu Máslovi a jeho partě,
Polický měsíčník - září 2019

starostovi Jirkovi Beranovi a lidem z Města,
Ivance Richterové, Jirkovi Henclovi z Elpolu,
zahradnictví Zobal, Petře Soukupové a mini
PSO, Tondovi Hubkovi, Majdě Troutnarové
a Katce Pfeiferové, paní Čápové, arciopatu
Prokopu Siostrzonkovi, Ireně Budweiserové,
Leoši Bártovi, Janě a Karlovi Křepelkovým
a mnoha mnoha dalším, kteří s realizací tohoto

nápadu pomáhali. Také firmě MycoMedica
a YaoMedica (TCM point s.r.o.), které tuto
akci finančně zaštítily. A také otci Marianovi
in memoriam, který nás v nápadu postavit sochu Panně Marii velmi podporoval. A hlavně
Panně Marii, za její lásku a trpělivost s námi.
Děkuji.
Milan Schirlo
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Dopis

Ve své bohaté sbírce dopisů se čas od času
probírám a pročítám, je to vzpruha, která mě
dobíjí.
Jeden však je adresován mým rodičům
a prarodičům od mládence „TOTÁLNĚ
NASAZENÉHO“v HOSTINCI u Vacků čp.
4 Kostelní ulice. My jako děti předškolního
věku jsme v této atmosféře žily a ty vzpomínky sice kusé, nám zůstaly. Osud jednoho
z nich p. Zdeňka Slámy – pseudonym
„Ostaš“, si dovoluji zveřejnit, možná, že
několik málo pamětníků to vrátí do let 1944 –
p. Josef Kohm ho poznal osobně, kdy se sešli
v nemocnici, kde byli hospitalizováni se závažnou nemocí, která je v krátkosti zveřejněna
ve zmíněném dopisu.
H. Krejčová

Milý pane Rejmunde
milá paní Rejmundová
a milá babičko!
Asi se trochu podivíte tomuto dopisu,
ale letos v únoru to bude dvaadvacet let, kdy
jsem jako dvacetiletý, nevycválaný človíček,
přišel do Vašeho městečka „pracovat pro vítězství velkoněmecké říše“. Dvaadvacet let!
Trochu mne mrazí to výročí, vždyť si docela
dobře pamatuji tu cestu vlakem z Pardubic,
toho mládence, který pro nás přijel, jakož
tu řadu dalších věcí, jako jsou některé slečny, dnes už usedlé paní s dětmi a mnoho,
mnoho dalšího. Nechci být sentimentální,
ale to přece není možné, že už je to taková
doba, kdy jsem jezdíval v pyžamu po náměstí na saních, které tahal Pedro a kdy pro
mne omdlévala rusovlasá Liduška na třetím
schodu schodiště kina, kde řediteloval jakýsi pan Olda Rejmund, který se samozřejmě
tímhle bavil, zatím co já byl v podezření, že
chudinka omdlévá, protože …. nu, však víte.
A teď tu sedím dvaačtyřicetiletý usedlý pán
– ale ne zase usedlý natolik, že bych občas
něco nevyvedl. Jenomže teď vyvádím v mezích zákona a v rámci mírového pokroku,
jak říkával Jaroslav Hašek, se kterým měli
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tehdejší mocipáni rovněž dost potíží.
Nu, co Vám mám povídat. Začnu
chronologicky. V roce 1946 jsem odešel
z Ruprechtic na vojnu, kde se mi podařilo
ulovit během 4 dní oboustranný zánět pohrudnice a po 2 letech špatného léčení se
objevila tuberkulóza kostí páteře, se kterou jsem si poležel od roku 1948 do r. 1953
ve špitále v sádře. Protože mi v téhle době
byla na lůžku dlouhá chvíle, začal jsem ledacos psát a ledasčemu věřit. Mělo to tu výhodu, že mne přijali v roce 1951 do Svazu
čs spisovatelů, takže jsem se stal spisovatelem z povolání a dost dlouho se tím i živil. Jenomže, když už potom jsem byl doma
a ohmatával očima nový svět, neubránil
jsem se různým výhradám a kritice našeho života, což při mém satirickém talentu
nebylo nic divného. Nové byly jen ty všelijaké nepříjemnosti, hlavně s tatíky mého
rodného města - takže se mi žilo poměrně
vesele. I stalo se, že mne pomalu literatura neuživila, musel jsem jít do zaměstnání.
Ostatně verše uživily málokoho. Jenomže
pak na mně dolehly dvě těžké rány. Jednak
jsem se oženil a jsem ženatý dosud (stále se
stejnou ženou) a pak jsem dostal žloutenku
– což při mé žízni byla muka. Dnes už jsem
si zvykl na oboje. Taky jsem trochu, díky
tomu spisovatelskému svazu, jezdil po světě,
takže jsem něco uviděl i uslyšel. Poznával
jsem cizí země a jejich spanilé obyvatelky.
Myslím, že jsem v tom dosáhl mezinárodní
úrovně. Sovětský svaz až po Vladivostok,
několikrát Bulharsko, Albánii, Polsko,
Rumunsko, Jugoslávii – letos, když to vyjde
mám jet do Itálie a Belgie. Ale tohle vypadá jako když se chlubím, tak dost o tom. No
a v současné době se věnuji spíše novinařině a jak už jsem řekl, jsem zaměstnán. Já
vím, že se st. Olda bude hrozně smát, ale
už je to tak, dělám vedoucího vychovatele
na internátě průmyslovky. Ono je to to, ale
bez jakéhokoliv nebezpečí, protože kluci
jsou tak vycvičení, že je
v žádném případě zkazit
nemohu. Tohle povolání
má jednu výhodu. Člověk
totiž žije v prostředí 16
– 20 letých lidí, takže
vlastně ani nepociťuje,
že stárne. Má to ovšem
také nevýhody, člověk při
některých situacích myslí, že je mu těch dvacet,
a kompromituje se…
Nu a jinak. Mám-li
být upřímný, velmi, velmi vzpomínám na Polici.
Na ten kousek života,
který jsem tam prožil se
nedá prostě zapomenout.
Místo děje: kuchyně
„U Vacků“. Osoby: Paní
Vacková, babička a Zd.
Sláma: Čas posledního

v měsíci: Paní Vacková: „Tak co jste měl
Zdeňku prvního k obědu?“ Zdeněk: „Já
myslím, že byly ledvinky!“ pí Vacková:
„Polívku jste měl taky?“ Zdeněk: „To já už
nevím, ale myslím, že ne“ Paní V. má hlavu
skloněnou a dříme. Zdeněk:“ pí Vacková,
opakuje 3x za sebou. Pí V. se probere a říká:
„Co se děje?“ Zdeněk: „No prvního večeře… pí Vacková“ Ale dejte mně pokoj, já
jsem utahaná, stejně si to nepamatujete,
dejte mě 100,- Kč a je to! „No jo, já ji, ale
teď zrovna nemám“ „A kdy jste je měl?“
Jak máte korunu, tak jste v Krčmě!“ No
a bylo za celý měsíc zaplaceno. Dá se na to
zapomenout? Dá se zapomenout na pana
starostu? Vysoký, statný, bílé vlasy, někdy
viržinko. Jeho častá slova:“ To je, ale votrok!“ a co měl s námi trpělivosti a kolikrát
mě tahal z průšvihu, když mě ujela pusa
do telefonu a já povídal paní učitelové co
byla na poště, že tam dělají h…o, když mě
brzy nespojuje. Často na něho vzpomínám.
A vždycky bude v mé představě žít jako symbol té nefalšované české moudrosti a bodrosti zároveň. Dnes bych řekl, že to byl typ
českého člověka, hodící se do románového
zpracování, krásný typ. A také kladný typ!
Víte, na co ještě nikdy nezapomenu? Na tu krajinu kolem. Na jedné straně Ostaš, mám ho na dýnku doutníku
od Waldhoussera. Dále Bor, Hejšovina,
před tím Machov, Hronov s Náchodem,
Žďár, Teplické skály, Adršpach. Neznám
čistější krajinu, než je ta Vaše. Jistě hodně
jí pomohl A. Jirásek. A věřte mi, i když se
počítám k těm moderním lidem, přesto pro
mne nejkrásnější knihou zůstane U nás.
K tomuhle se člověk vždy rád vrací a vždycky mu je nějak dobře a nějak teplo. Přesto
i když jsem tomuhle kraji nevěnoval ani
verš, i ne, že bych nechtěl, ale to, co umím
prostě na to nestačí, přesto to byl tenhle
kraj, který ze mě udělal básníka, pakliže
se tak vůbec smím nazvat. Teď dělám verše
málo. Ty moje básně se totiž rýmují, a to se
dneska nenosí. A pak jsem se také naučil
psát tak, aby mi lidé rozuměli. Především ti
prostí lidé, ze kterých jsem. A dnes je velký
ten, kdo píše, aby se mu nerozumělo. Ale to
je móda a pomine to. Ono vůbec leccos pomine a k ledačemus se budeme vracet…
Ale dost. Mám dnes noční na internátě
a tak mě to nějak přepadlo a já Vám těhle
pár neurovnaných řádků psaných na mizerné mašině musel napsat. Abyste věděli, že
jsem nezapomněl, že si Vás tam u vás vážím
a že Vás tam mám všechny moc rád. Více
než dříve a nějak hlouběji – asi o těch 22
let. A tak Vám všem přeju hlavně pevné
zdraví, babičce ještě hodně let života a taky
spokojenosti.
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12 zlatých pravidel duševního zdraví
1. Pamatuj, že každé utrpení, i to největší,
jednou přejde. Veškeré dění v toku času
je proměnlivé. Po dešti vychází slunce,
i po té nejkrutější zimě přijde zase jaro!
2. Tam, kde nemůžeš pomoci ani změnit
chod věcí, nestarej se zbytečně o cizí záležitosti.
3. Nepropadej panice kvůli zodpovědnosti.
Tvá schopnost a odolnost poroste tím více,
čím méně se poddáváš spěchu, vzrušení
a pesimismu.
4. Vyvaruj se boje proti představám. Mnozí
se vyčerpávají v boji proti překážkám, které existují jen v jejich fantazii. Nezaplétej
se do neplodných zálib, které nevedou
k cíli. Pamatuj, že síla je jen v jednoduchosti, proto netříšti své síly!
5. Nežij v minulosti, nepřemýšlej mnoho
o budoucnosti. Žij přítomností. Nic důležitého nezměníš! Znáš snad někoho, kdo
se nikdy nezmýlil? Chybám se nevyhneš,
přijdou-li, naprav je – není většího vítězství.
6. Rázně odlož nenávist, závist a touhu

po destruktivní kritice. Kritika, která
současně nepřináší pomoc a náznak, jak
zlepšit špatné, je někdy horší než původní
špatná věc. Tato tři zla výrazně překážejí
osobní spokojenosti.

životní roli, prostuduj ji dobře, snaž se jí
rozumět a využít ji ze všech sil k pomoci těm, kteří jsou na tom ještě hůře. A pak
svou roli hraj s důvěrou a odvahou, ale
hlavně vždy se smyslem pro fair play.

7. Netrpělivost, posměch, fanatismus, fatalismus a pesimismus ničí duševní harmonii.

11. Pokud ti něco vadí a můžeš to změnit, učiň
tak, pokud to změnit nemůžeš, netrap se
tím dále. Pokud ti něco vadí na druhém
člověku, tak se s tím buď smiř anebo se
mu vyhni – tak jako řeka, když narazí
na horu. Snáze přeneseš vrcholek hory či
změníš tok řeky, nežli změníš povahu člověka. Tvoje mysl musí mít vždy jasný cíl
a stanovisko, nelze být „trochu těhotný“ či
sedět na dvou židlích. Nechť je i tvoje řeč
jasná – ano, ano či ne, ne.

8. Zažeň myšlenky o důstojném „usazeném“
stáří. Buď stále zvědavý a zvídavý, snaž
se uchovat smysl pro romantiku, dobrodružství a recesi. Neboj se v žádném věku
nových setkání a nových úkolů.
9. Důvěřuj lidem a měj je rád. Neočekávej
od nich dokonalost, ani ty nejsi dokonalý. Snaž se ocenit jejich individualitu. Jen
málo lidí je vysloveně špatných. Úsměvem a duševním pohlazením prosadíš víc
než přísností a tvrdostí.
10. Pozoruj své okolí a všimni si, že tvé problémy jsou v zásadě stejné jako problémy
mnoha jiných. I lékař trpí bolestí, i policistu někdy dusí strach, i král pláče při smrti
svého syna. Nekomplikuj si trvale svou

12. Poznávej sám sebe, nauč se mít rád sám
sebe takový, jaký jsi a uměj sebe přijmout,
uč se naslouchat svému tělu a duši a jejich
signálům. Ten, kdo pozná druhé, je chytrý,
avšak ten, kdo pozná sám sebe, je moudrý.
A pamatuj, že bojovat proti celé armádě je
daleko snazší než bojovat sám se sebou!
Text: MUDr. Petr Hoffman,
vybral František Janeček

MĚSTSKÁ POLICIE
Prázdniny vzaly za své… no utekly jak
voda, ostatně jako vždy. Naše město se po letní dobu stalo cílem mnoha lidí, výletníků, turistů zkrátka těch, kteří v našem kraji hledají
klid, přírodu, odpočinek. Jako každý rok jsme
jim byli k ruce, pokud bylo třeba. Pro ilustraci
- pomáhali jsme hledat mezi skalami telefon,
vezli zapomenutou bagáž, doháněli jsme spoje
– vlaky i autobusy, sháněli jsme polický chléb
po zavíracích dobách, otvírali jsme zavřená

auta s klíči uvnitř, startovali vozidla s vybitými bateriemi, ale i volali záchrannou službu,
ošetřovali drobná zranění. Od toho tady ale
jsme a je to naše práce.
Zajišťovali jsme tradičně akce, které
v našem městě proběhly… Pouť na Hvězdě,
bruslení v zatáčkách, Kvíčerovskou pouť.
Všechny akce proběhly bez problémů a myslíme, že v pohodě.
Zabývali jsme se i mnoha jinými

věcmi. Tradičně je to doprava, nešťastné parkování kdekoli a kdykoli, bez ohledu na vše.
Nepořádek vedle kontejnerů je stará a stálá
bolest. Psi a jeijch způsoby venčení, to je stále dokola. Kouření na autobusovém nádraží...
a mnoho jiných věcí.
Padly bohužel i pokuty, ale to se nedá nic
dělat.
Tak stále hezké léto…
ved. strážník MP Petr Zima

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Malé ohlédnutí
Letošní dny kolem Slavnosti Nanebevzetí
P. Marie byly pro polickou farnost mimořádné. Ve čtvrtek 15. srpna byla odhalena a vysvěcena nová socha Panny Marie, ochránkyně Police, umístěná vlevo od farního kostela
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NPM. Autory tohoto krásného projektu a donátory sochy jsou manželé Schirlovi, kteří
také zkomponovali program celé slavnosti.
Autorem sochy je Petr Váňa, jejího vysvěcení a vedení slavnostní bohoslužby se ujal arciopat P. Petr Prokop Siostrzonek. Slavnostní
odpoledne pak dozdobil koncert zpěvačky

Ireny Budweiserové a přátelské pohoštění.
Polici tak přibyla nejen krásná nová socha, ale
i nový impuls ke zvednutí hlavy od pozemských starostí a trápení a nasměrování tam, odkud můžeme čekat pomoc a dobro. Manželům
Schirlovým patří velké poděkování.
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Poutní bohoslužba se vzpomínkou
na Mons. Mariana Lewického
V sobotu 17. srpna jsme pak prožili další
slavnostní setkání, při kterém byl za přítomnosti královéhradeckého biskupa Mons. Jana
Vokála a hostů z Polska vysvěcen zrekonstruovaný kněžský hrob na polickém hřbitově
a slavena slavnostní poutní bohoslužba. Při
tomto setkání jsme vzpomněli na bývalého polického kněze Mons. Mariana Lewického, který zemřel 18. srpna loňského roku v Hospici
Anežky České v Červeném Kostelci, po těžké
nemoci a po 18 let služby v Polici nad Metují.
Znovu jsme mu tímto podělovali za jeho službu. A jak už to v tomto pouťovém čase tradičně
bývá, setkání bylo zakončené posezením, které
bylo letos zvlášť vydařené. Poděkování patří

všem farníkům, kteří se o opravu kněžského
hrobu zasloužili a jmenovitě Mgr. Čádovi
a p. Plachtovi za provedení vlastní rekonstrukce. A samozřejmě Bohu díky.

Nový školní rok
Letošní 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 16. do 20. září.
Přejeme všem školákům a studentům úspěšný
nový školní rok a rodičům dostatek trpělivosti
a moudrosti k doprovázení a povzbuzování.

Liturgický kalendář
1. září 8. září 14. září 15. září 21. září 22. září 28. září -

Domácí GP dopadla
dobře!

Autoklub České republiky pověřil
AMK Hořice uspořádáním posledního závodu na přírodních okruzích. Hlavním závodem, však byla kategorie IRRC. Závod
se jel 17. a 18. srpna na městském okruhu
v Hořicích. V pátek při odjezdu z Petrovic
nás provázel déšť. S tím, že v Hořicích neprší. Po příjezdu do depa se vše postavilo
na místo. Začalo to přejímkou. Na technickou přejímku jsme museli počkat pro
déšť. V sobotu ráno se počasí umoudřilo
a začalo se trénovat. Po obou trénincích
adepti na vítězství byli v jedné vteřině.
Večer všichni probrali, co s motorkou udělat. Nedělní ráno na start závodu se staví
náš závodník Miloš Thér z AMK Police n.
M. ve spojeném závodě tříd do 175 a 250
ccm. Ve druhém kole se ujímá vedení
ve třídě 175 ccm Jirka Obtulowicz, za ním
Miloš Thér, který bojoval o druhé místo
s Jaromírem Tázlerem. Závod se pro nás
vyvíjel dobře, Miloš se přiblížil prvnímu
místu a vzdálil se třetímu závodníkovi.
Jirka, když zjistil nebezpečí, mírně zariskoval a udržel si vítězství. Miloš bezpečně projel na druhém místě a radost byla
na naší straně. Poslední závod sezóny se
jede v Dymokurech (ČAMS) 31. srpna a
1. září, kde by měl Miloš potvrdit titul mistra. Závod v Hradci Králové je odřeknutý.
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22. neděle v mezidobí, cyklus C
23. neděle v mezidobí, Svátek
Narození Panny Marie
Svátek Povýšení svatého kříže
24. neděle v mezidobí,
Svátek sv. Matouše, apoštola a
evangelisty
25. neděle v mezidobí,
Slavnost SV. VÁCLAVA, 		
MUČEDNÍKA, hlavního patrona
Čech, Státní svátek

29. září 30. září 2. října 6. října -

26. neděle v mezidobí, Svátek
sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
Mezinárodní den modliteb za pro
následované křesťany
Památka Svatých andělů strážných
27. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb v září
¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
¾¾ ve středu mše svatá od 8.30 hod.
¾¾ v sobotu mše svatá s nedělní platností
od 18.00 hod.
¾¾ v neděli mše svatá od 8.00 hod.
¾¾ v sobotu 28. září na slavnost sv. Václava
slavnostní mše svatá od 8.00 hod

Úřední hodiny:
yy v úterý po bohoslužbě (19. - 20. hod.)
a ve středu po bohoslužbě (9. - 10. hod.),
případně podle potřeby po domluvě s knězem.
V neděli 8. září (2.neděle v září) slaví polická farnost výročí posvěcení farního kostela
Nanebevzetí P. Marie (letos už 725. výročí,
kostel byl dokončen a vysvěcen v r.1294).
V neděli 15. září se koná poutní bohoslužba v kapli sv. Kříže na Ostaši. Začátek v 15.
hod.
V sobotu 28. září se koná poutní bohoslužba v kostele sv. Václava v Machově.
za ŘK farnost Police n.M.
Ing. Jan Troutnar

ZE SPORTU
Motocyklová silnice pokračovala
v Ostravě – Radvanicích

Autoklub Česká republika pověřil agenturu Rabamotosport v Ostravě uspořádáním
silničních závodů ve dnech 29. a 30. června
na přírodním okruhu v Radvanicích. Páteční
odjezd do Slezska vedl přes „Smažalňu
Syrenka“ v Paczkowě. Cesta pokračovala přes
Prudnik a Bartulkovice, přejezd úzkokolejky
do Osoblaky a Krnov, Opavu do Ostravy.
V podvečer se absolvovala přejímka stroje ČZ
125 ccm, vše je v pořádku jako vždy. V sobotu
ráno příprava na první trénink, mírná úprava
stroje. A po obědě druhý kvalifikační trénink.
Zetka obstála v konkurenci a staví se do druhé
řady. Nedělní odpoledne a start spojených tříd
175 a 250 ccm kategorie „Klasik“. Na čáru
se staví Miloš Thér prioritní jezdec AMK

Police n. M. Po startu se ujal vedení ve třídě
Jirka Obtulowicz, domácí jezdec a pořadatel.
Za ním spolu Miloš a Marek Vrána soused
z Havířova. Na konec šťastnější byl Marek
a Miloš obsadil 3. místo. S výsledkem jsme
nakonec byli spokojeni. Z Ostravy jsme odjížděli smutní, protože při závodě 125 SP zahynul náš velmi dobrý kamarád a vynikající
závodník Martin Prouza z Hronova.
Příští závod a zároveň poslední se jede
v Dymokurech 31. 8. a 1. 9. (ČAMS).
Poprvé se pojede o „Cenu Bohumila
Staši“, který odešel do závodního nebe v letošním roce.
Za AMK: Čvaňhák
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Fotbalová liga v Polici!

Zatím však ”A” mužstvo dospělých
postoupilo “pouze” do Krajského přeboru
a do první, ale i druhé ligy je ještě daleko.
Znovu však byla obnovena činnost “B” mužstva, které musí začít v nejnižší soutěži, mezi
fotbalisty známé coby liga pralesní. Hracím
dnem je sobota, takže v tento den můžeme
v Polici vidět ligové zápasy s věhlasnými
soupeři, jako je Ruchadlo Ruprechtice, Sokol
Božanov, Křinice, Rasošky či Otovice, Jiskra
Heřmánkovice a TJ Dolany. Výborná zpráva
pro fanoušky, zvyklé jezdit na ligu do Prahy
na Spartu či Slavii. Tam se nyní hraje bez diváků, ale ligu mohou vidět přímo v Polici!
Poličtí příznivci kopané se na podzim
opravdu nemusí nudit. Některé čtvrtky odpoledne bude na hřišti v Polici k vidění turnaj
minipřípravky (v září 5. a 26.), případně zápas
mladších žáků (12. a 19.9.) v okresní soutěži.
Sobota dopoledne patří mladší přípravce (7.
a 28.9.) a odpoledne, před ligovým utkáním
“B” týmu, starším žákům (14.9.). V neděli
dopoledne své turnaje sehraje starší přípravka
(8. a 15.9.), nedělní odpoledne pak patří krajským soutěžím. Před zápasem dospělých bude
na programu utkání mladších žáků, rovněž
v Krajském přeboru. Nejedná se o chybu tisku, Police má skutečně dvě družstva mladších
žáků, jedno pro okresní a druhé pro krajskou
soutěž.
V týdnu před zahájením Krajského přeboru

dospělých skončila v televizi repríza seriálu
“Okresní přebor”. V závěrečných titulcích
jsme si mohli přečíst, že postoupivší mužstvo
Slavoje Houslice svůj první zápas v Krajském
přeboru prohrálo 1:6 a soutěž zakončilo se
ziskem 8 bodů a celkovým skóre 13:83, takže
opět následoval sešup do “okresu”.

Někteří fanoušci Spartaku Police tak
před prvním zápasem v Červeném Kostelci
měli obavy, abychom nedopadli podobně
jako Slavoj Houslice. Obavy však naštěstí
byly liché. Výkon a výsledek dává naději, že
v soutěži budeme hrát důstojnou roli a nikoliv roli “otloukánka”. Před pěti stovkami diváků, z nichž možná polovina byla z Police
a hráčům vytvořila domácí prostředí, jsme
góly Pavla France a Matěje Kávy zvítězili 2:0
po velmi dobrém až výborném výkonu všech
hráčů.
Druhý zápas soutěže se odehrál o polické pouti a soupeřem byl další Kostelec, tentokráte z prostoru nad řekou Orlicí. Dalších
Kostelců se však v této soutěži již nedočkáme.
Naši borci nastoupili do utkání ve zbrusu nových černobílých dresech se znakem
Spartaku a města Police, s připomínkou 100.
výročí založení klubu. Miláčkové žen, jako
Musa Ansuma nebo Tomáš Mucha v nich
vypadali ještě přitažlivěji, než ve skutečnosti
jsou.

Začátek zápasu, který navštívilo 619 platících a několik neplatících diváků, se našim povedl. Po rohovém kopu a hlavičce Musy jsme
se již ve 12.minutě ujali vedení. Po půlhodině
hry jsme však přišli nejen o vedení, ale i o jednoho vyloučeného hráče. Hrát hodinu proti
tak silnému soupeři v oslabení nebyla žádná
procházka růžovým sadem. Naši hráči prokázali, že je jen tak něco nerozhodí. Příkladnou
bojovností, ale i fotbalovým umem nakonec
soupeře udolali 3:1 po pěkných střelách Pepy
Klapkovského a zimní posily Ondry Havrdy.
Paní Hana Klapkovská si tak nad šestou lahvinkou vína mohla připsat v pečlivě vedené
kronice v kolonce “vstřelené góly mého Pepy”
další čárku.
Skvělou fotbalovou atmosférou zápasu
se nechala unést i tak seriózní dáma, jakou
je sekretářka starosty města, paní Dagmar
Hauschková. Ta ihned po závěrečném hvizdu
rozhodčího hbitě seběhla z ochozů, aby si užila “plácačky” se všemi našimi hráči.
Další zápasy “A” mužstva v Krajském
přeboru, zahájení pralesní ligy a mládežnických soutěží jsou na programu až po uzávěrce
tohoto čísla, takže o nich až příště. Věřme, že
většina zápasů skončí výsledky podle našich
přestav, nikdo se v množství zápasů neztratí
a dostaví se vždy ve správný čas na správné
hřiště.
Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané

Běh pro Hospic 2019

Oblastní charita Červený Kostelec zve
všechny sportovní příznivce na další ročník benefiční akce Běh pro Hospic. V letošním roce
můžete svou účastí podpořit budování nového
zázemí pro Mobilní hospic Anežky České.
Opět budou připraveny tratě pro dospělé i dětské běžce v různých kategoriích. Nejdelší trať
– běh na 10 km – bude bodována v rámci seriálu běžeckých závodů PRIMÁTOR CUP, jehož součástí se Běh pro
Hospic opět stal díky generálnímu partnerovi, Primátoru a.s.
Akce bude odstartována v sobotu 21. září 2019 u střediska
volného času Háčka, Manželů Burdychových 245 v Červeném
Kostelci. Pro detailní informace a online registraci navštivte stránky: www.behproshopic.cz. Dopředu registrovaní běžci obdrží malý
dárek.
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SKI Police nad Metují z.s.
klub běžeckého lyžování

pořádá 35. ročník terénního běhu

PIVNÍ
TRIATLON

22.

POSLEDNÍ VÝSTŘEL

SSK Pedro Police nad Metují
pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod

a s podporou sponzorů pořádá zřejmě poslední ročník triatlonu určeného
opravdu všem příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi.

sobota 28. září 2019
Hlavňov u Police nad Metují - fotbalové hřiště
12:00 12:45
13:00 16:30 -

v sobotu 21. září 2019 v 16 hodin
Prezentace: od 15h u chalupy Václava Kubečka (Slunce)
na Jiráskových Skalách u Teplic nad Metují
Startovné:

40

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

25 km kolo
25 km kolo

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

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

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

SOUTĚŽ DRUŽSTEV … jeden jede, druhý běží a třetí pije…

Netroufáte si samostatně ?

Zkuste to v týmu !… Družstvo může být i smíšené…

SOUTĚŽ V HODU PIVNÍM SUDEM – pro závodníky i pro příchozí !
přijďte pobejt …

těším se na Vás - Petr Jansa

Polický měsíčník - září 2019

SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Hlavní akce, které měly proběhnout
v létě, se povedly..

Závod Středečního poháru
HLAVŇOVSKÝ
X-TRIATLON – 10. 7.
Jedná se o horský triatlon organizovaný Mírou
Hejnyšem, Fulišem a jejich
ženami. Časomíru zajistil
Petr Jansa s Olinkou a Jitkou
Pešinovou. Plavání dvakrát
kolem rybníka, na horském
kole dvě kola po trati Sudet
od Václava a kolem Red
Westu zpět, běh Kovářkou
a Slepičákem nahoru a proti
Sudetům zpět dolů. Výživný
pěkný závod, kterého se
účastnily i tři děti (ve zkrácených úsecích). Věříme, že
příště nalákáme víc mladých,
kteří si mohou netradiční,
ale opravdu hezký závod
vyzkoušet.
Pro nás hlavním závodem léta byl BĚH
NA HVĚZDU v sobotu
13.7. – 33. ročník běhu
do vrchu. Na trati 8,7 km
zvítězil Dominik Sádlo
v traťovém rekordu 34:27,
čímž o 20 vteřin překonal čas
Jiřího Magála z roku 2011.
V loňském roce Dominikovi
do rekordu chyběly tři vteřiny. Gratulujeme ke skvělému výsledku. Celkem se
hlavního závodu účastnilo
142 běžců. Dětských závodníků na náměstí v Polici
nad Metují bylo 99. V rámci závodu se jako každý rok
uskutečnilo Mistrovství firmy WIKOV v běhu do vrchu. Firma Wikov je jedním
z partnerů závodu, děkujeme
za podporu. Děkujeme moc
všem ostatním sponzorům
za finanční podporu i za věnování cen do tomboly (dětské i té na Hvězdě). Hlavní
organizátor Jarda Mazač si
opět vzal pár dní dovolenou,
aby zajistil vše, co bylo potřeba. Rozhodčí odvedli profesionální práci, výsledky
jsme tiskli doslova pár minut
po doběhu posledního závodníka. Jsme rádi za všechny,
kteří pomáhali a byli třeba
jen „po ruce“.
V červenci byla 4. skupina Kristýny a Jany na cyklosoustředění v Žacléři.
Skupina měla super zázemí
v Pensionu Roubenka. Zvládli
Polický měsíčník - září 2019

pěší túry, běh, kolo, posilování, kolce a brusle, někteří se i koupali. Zážitků měli spoustu.
Viděli podzemí pevnosti na Stachlbergu, v letním kině pod chatou Bohemian Rhapsody,
jezero v Polsku u Miszkowic, vyrazili po stopách J.A. Komenského na Růžový palouček
a všichni si také zasloužili něco dobrého
v cukrárně. Počasí ideální, takže vše dle plánu.
Část 5. skupiny Matěje a Aleše se v srpnu
rozjela na tři dny za lezením do Frankenjury.
Vápencové lezení si doplnili tréninkem koordinace a rovnováhy na paddleboardech. Ještě
je čekají 4 dny tvrdého tréninku na kolečkových lyžích v biatlonovém areálu v Jablonci
nad Nisou.
Hlavní letní soustředění 2., 3. a 4. skupiny v Mostku nás čeká poslední týden v srpnu,
tedy až po uzávěrce PM.
Poslední den prázdnin 1. 9. jsme pořádali BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI.
V sobotu 21.9. proběhne 35. ročník terénního běhu SLUNCEKROS v Jiráskových
skalách u Teplic nad Metují. Zveme všechny
milovníky běhu na 9 km a mládež na 3 km
trať. Nejmenší si zazávodí na rovince před
chalupou hlavního organizátora Václava
Kubečka.
A v září našim svěřencům začíná Krajský
pohár přespolních lyžařských běhů. První
z pěti přespoláků poběžíme na Mísečkách.
Propozice a výsledky všech závodů najdete na stránkách klubu http://ski.polickej.net/.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, Královéhradecký kraj
a město Police nad Metují
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POLICIE ČR
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

Seřizovače

Požadujeme:

Nabízíme:

vyučen nebo vyučen s
maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
pravidelný třísměnný provoz
pondělí - pátek
spolehlivost, zodpovědnost

pracovní poměr na dobu
neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program
beneﬁty za plnění pracovní
doby
nástupní mzda 27 000,-- Kč,
mzda po zaučení vč. beneﬁtů
31 000,-- Kč

Náplň práce:

Nabízíme:

Po zaškolení plat přes 29 000 Kč
Šest týdnů dovolené
Příspěvek na rekreaci/dovolenou

STAŇ SE
JEDNÍM Z NÁS

Náborový příspěvek 75 000 Kč
Výsluhový příspěvek
Nárok na odchodné
Příspěvky na sportovní činnosti

seřizování a obsluha strojů

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: | +420 491 401 718

6500
produktů
skladem
…a další doobjednáme
– za příznivou cenu
a v co nejkratším možném termínu.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Husovo náměstí 698
547 01 Náchod
Bc. Pavlína Stražická
Tel.: +420 974 534 400
e-mail: pavlina.strazicka@pcr.cz

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

800 404 010

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu

Zpravodaj Police 90x132 mm 4B 2019 „6500“
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KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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Nabízím doučování, individuální

výuku němčiny

nebo jen konverzaci v Polici n. Met.
a okolí. Mám praxi v jazykové škole a
vzdělání učitelství Nj pro ZŠ.
Možno i nepravidelně. Cena 250,- Kč/hod.

Těším se na Vás! Tel.: 722 025 662

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

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště - naproti kostelu)
PRODEJ 23. 9. 2019
Kuřice černé, červené, kropenaté stáří:
12 - 18 týd.
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
12 - 18 týd.
Kuřice sussex /vysoká užitkovost, hnědá vejce/ 12 - 18 týd.
12 - 18 týd.
Chovní kohoutci

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

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!
e-mail: info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz

Vyklízení – úklid
NON-STOP
Vyklidíme vše a všude
Kontakt: 608 103 810

V Ě R A N O VÁ K O VÁ
REALITNÍ MAKLÉŘ

realizace obchodů na realitním a finančním trhu
obchodní zástupce FIRMY Gebas domy S.R.O.

mobil: +420 608 280 563, email: novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540 DIČ CZ6257182184
**************************************************************

Budete stavět, přestavovat, provádět úpravy a
potřebujete poradit, zajistit vše potřebné ????
Poradenství i realizace pro firmy i fyzické osoby
ZAJISTÍ ATELIÉR GEBAS

Pro objasnění dotazů zájemců o firmy Gebas domy a Gebas ateliér
je nejlepší využít námi nabízené, úvodní, nezávazné a bezplatné
konzultace.

V případě zájmu kontaktujte obchodního zástupce firmy
na tel.: +420 608280563

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

24. 9. 2019 v 15.00 hod.

Police n. Metují

26. 9. 2019 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
Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
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: Jan Flieger
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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Opravy v Kolárově divadle

Stavba nového zázemí baru na sále v Pellyho domech

Vycházka Polickem - 3.8.2019

Polické zatáčky 2019

Polická pouť 2019

