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Letošní oprava výtluků, překopů a kanálových vpustí
na městských komunikacích
V letošním roce se město Police nad Metují, v rámci pravidelných
letních oprav komunikací, zaměřilo na opravu asfaltových povrchů a
zajištěním opravy kanálových vpustí pověřilo technické služby města. V poptávkovém řízení na komunikace byla vybrána spol. Opravex
s.r.o. z Nymburka a na kanálové vpusti firma Poklopsystém z Hradce
Králové. V uplynulém měsíci byly proto opraveny vybrané defekty výtluky, praskliny, spáry, síťové trhliny a propadliny v ulici U Lesovny, Jiráskova, Kostelní, Radimovská, Pod Havlatkou a komunikace do
Ochoze a v Hlavňově v celkové výši 190 tis. Kč. Jedná se o moderní
tryskovou metodu. Samotná oprava probíhá tak, že pomocí stlačeného vzduchu se opravované místo vyčistí, vystříká asfaltovou emulzí
pro lepší přilnavost ke stávajícímu povrchu, a poté se do opravovaného

místa pod tlakem vpraví směs asfaltové emulze a kameniva. Na závěr
se oprava zadrtí a místo je okamžitě schopné snést dopravní zatížení
bez jakéhokoliv omezení. Firma Poklopsystém osadila celkem 13 ks
kanálových poklopů v celkové výši 199 tis. Kč. Zároveň byly vyčištěny vpusti, opraveno rozbité zaústění trub, opravena vyzdívka a nová
vrchní litinová (ocelová) část byla nově osazena do roviny vozovky.
Město realizuje tento způsob oprav komunikací pravidelně a vyčleňuje na ně část svých finančních prostředků, aby jednak udrželo či zlepšilo jejich stav, prodloužilo jejich životnost a zároveň zabránilo dalšímu
rozpadu, který by později generoval zvyšování nákladů na jejich opravy.
		
Ing. Pavel Scholz

INFORMACE Z RADNICE
Milí Poličáci,
čas neúprosně letí a dva nejteplejší, nejprázdninovější a nejletnější měsíce jsou
za námi. Máme pocit, že uběhnou mnohem
rychleji než které jiné, hlavně děti, které se
těší na prázdniny a najednou je tu září a s ním
nové povinnosti. Věřím, že jste si užili letní
dny volna a odpočinku, načerpali nové síly,
jste zdraví a plni elánu do další pracovní činnosti. Také na radnici jednotliví zaměstnanci
postupně čerpali dny zasloužené dovolené.
Vždy bylo myšleno na zastupitelnost, a tak
doufám, že kdokoliv měl na úřad jakýkoliv
požadavek, bylo mu vyhověno a odcházel
spokojen. Začíná nový školní rok, proto přeji našim dětem, a hlavně prvňáčkům hodně
radosti a pohody při nabývání vědomostí,
hodné učitele a rozumné kamarády. Učitelům
zase naopak poslušné a vzdělání chtivé žáčky.
A oběma skupinám normální výuku, která již
nebude přerušována pandemickou krizí a nuceně tlačena do on-line prostoru.
Když se ohlédnu za letními měsíci, byly
jako vždy plné různých aktivit. Těsně před
začátkem prázdnin jsme na veřejném zasedání
Zastupitelstva města schválili několik nových
vyhlášek. Během léta již začaly fungovat
v praxi a čas ukáže, zda dobře slouží nebo bude
třeba drobných revizí. Již tradicí se stal koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska
v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
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. Tentokrát byl
koncert klavírní, s ikonou tohoto nástroje světového jména, izraelským klavíristou Borisem
Giltburgem. Zaplněný kostel ocenil neskutečný výkon ovacemi vestoje a vychutnal si skvělý kulturní zážitek. Na Žděřině se uskutečnil
další ročník benefičního punkového festivalu
Bez šance fest, s rekordním výtěžkem pro onkologické oddělení FN Hradec Králové. Kdo
navštívil koncert PSO s Tomášem Klusem
v rámci zahájení MFF v Červeném Kostelci
zažil úžasné spojení hudby, zpěvu, nadšení
a profesionality. Další z neskutečných výkonů PSO nefalšovaně oceněný i samotným
Tomášem Klusem. Petrovické zatáčky. Letos
v plné parádě, s krásným počasím a vynikající účastí od nejmenších dětí až po profesionální závodníky. Mnozí přišli bruslit a fandit.
Věřím, že všichni si odpoledne užili, společně, tak jak to má být. Velké poděkování celému týmu CKV Pellyho domy za organizaci!
Celým létem nás provázelo letní kino, lehce
sužované nevyzpytatelným počasím, ale oceňované návštěvníky. K významným životním jubileím jsme přáli pánům Stejskalovi,
Jirmanovi z Ledhuje a Jirmanovi z Hlavňova.
V živé paměti máme všichni nosnou akci
léta, Kvíčerovskou pouť. Jsem moc rád, že
i přes lehké omezující podmínky jsme ji uspořádali. Kdo chtěl přišel, kdo se necítil zůstal
doma. Věřím, že vzpomínky budou jen příjemné. Zatím dle ohlasů místních i přespolních
návštěvníků jsou. A věřte, že hlavně přespolní
byli mile překvapeni – atraktivitou, doprovodným programem a akcemi, ale i soudržností,

Technické služby informují
Léto je letos poněkud
jiné. Žádná velká vedra
a Covid opatření udělaly, co
se týká počtu lidí na koupališti, své. Sezóna byla zahájena 19. 6. 2021.
Návštěvnost
za jednotlivé měsíce
byla následovná:
yy červen: 1093 osob
yy červenec: 1115 osob
Nejvyšší návštěvnost jsme zaznamenali
v období Polické pouti v srpnu, za víkend
bylo 968 návštěvníků, do 15.8. pak 1283
návštěvníků.
O Polické pouti
byl vyčleněn dvoučlenný tým, který se
průběžně staral o úklid
odpadkových košů, jejich odvozu a úklidu náměstí. Svezeno bylo
cca 80 ks 110 l pytlů o celkové hmotnosti 2 t.
V měsících červenec a srpen se v našem
městě pokračovalo v údržbě zeleně. V červenci se vyvezlo 108 m3 trávy, 34 m3 větví a za polovinu srpna 38 m3 a 32 m3 větví.

Polický měsíčník září 2021

V současné době se seká a pleve na cyklostezce v Petrovických zatáčkách.
Během července byla zrekonstruována
lávka rybníka na Honech, která byla původně
dřevěná. Pro snadnější přechod bezpečnostního přelivu rybníka v Hlavňově se začal vyrá-

POZVÁNKA

na 5. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2021,
které se bude konat

ve středu
8. září 2021
v 17.00 hodin

na sále
Pellyho domů.
sousedskou pohodou, lidskostí… přesně tím,
na co může být Police hrdá. A proto moje poděkování míří k Vám všem, kteří jste i přes
mnohá omezení, nutné očkování nebo testy,
obětovali svůj čas a s nadšením připravili super víkend, který dotváří obraz Police.
Přichází první podzimní měsíc, ale nedejme se, užívejme ještě slunečních paprsků
doznívajícího léta a se vzpomínkou na loňský
rok buďme nadále zodpovědní k sobě i druhým, dodržujme základní hygienické návyky
a pravidla, ale zároveň mějme na paměti, že
život je krásný, tak ho žijme a žijme ho naplno.
Jirka Beran

Rozpis lékařů

stomatologické služby

září 2021

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

04. – 05. 09. MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
Poliklinika Broumov
11. – 12. 09. MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov IV.
18. – 19. 09. MDDr. Šárka Šejvlová
491 812 944
Husova 931, Jaroměř
25. – 26. 09. NEOBSAZENO zubní pohotovost je sloužena v
dalších 8 oblastech Královéhradeckém kraji a
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
28. 09.
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA
Olivětín 66, Broumov

bět 14 m dlouhý a 2 m široký mostek s ocelovou
konstrukcí s dřevěnou
pochůznou
plochou
a zábradlím.
Vaše TS
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Červenec a srpen pohledem místostarosty

Léto probíhalo tradičně ve znamení školních prázdnin, dovolených a všeobecné okurkové sezóny. Z letargie okurkové sezóny nás
vytrhl až všeobecný řízený blázinec dění kolem naší pouti. Pouť byla letos parádní, nejen
díky panu Janečkovi a jeho týmu, ale především díky počasí, které se vyprostilo z vyježděných kolejí a dopřálo nám krásný letní
víkend. Věřím, že trocha nepohodlí způsobená uzávěrou náměstí a hlukem pouťových
atrakcí, je vykoupena jménem, jaké naše pouť
má v širším regionu. Dodatečně tak z tohoto
místa děkuji všem, že to krátké omezení života tolerují a umějí nám tím ohromně pomoct!
Opravdu VELKÝ DÍK!
Kombinace počasí, jaké panuje během letošního léta, a vládních pravidel pro návštěvu
koupališť, stojí za letošní nízkou návštěvou
naše koupaliště. Stejně jako provozovatelé v jiných městech regionu se tak budeme
po skončení sezóny prát se ztrátou, jakou
provoz koupaliště zaznamená. Pomyslným
vítězem letošní sezóny je pak náchodské
koupaliště, které z důvodu rekonstrukce letos
neotevřelo. Někdy by bylo fajn, mít kouzelnou kouli a vidět do budoucna. Kdybychom
letos na jaře tušili, jaká nakonec bude koupací
sezóna, spustili bychom naplánovanou rekonstrukci dříve. Bohužel, kouzelnou kouli zatím
nemáme, a tak jsme předpokládali, že sezóna
bude tradiční, a raději jsme tak udělali vše
pro to, aby bylo možné koupaliště provozovat ve standardu, na jaký jsou všichni zvyklí.
Rekonstrukce koupaliště tak bude zahájena
po skončení sezóny, přičemž jsme letní měsíce využili na organizaci výběrového řízení
na zhotovitele stavby. Rada města na svém prvním srpnovém jednání pak za vítěze zadávacího řízení schválila firmu Lacus Technology
s.r.o., IČ: 05617791, z Říčan, která zvítězila
s nabídkovou cenou 8 129 349,45 Kč.
Když už jsem naťukl téma zadávacích
řízení, je na místě zmínit se o zadávacím řízení na zhotovitele rekonstrukce komunikací
v ul. Horní a komunikace za radnicí. Řízení,
které jsme za pomoci externího dodavatele,
který se na zadávací řízení v režimu zákona
o zadávání veřejných zakázek specializuje,
začali organizovat v květnu tohoto roku, se
nám po neskutečných komplikacích při jednání s uchazeči a neustálým prodlužováním
fáze posuzování podaných nabídek, podařilo
dokončit až na konci července! Co má paměť sahá, si nevybavuji takto dlouhé zadávací řízení. Bohužel, podmínky jsou někdy
tak komplikované, že s jejich splněním mají
problém i tzv. velcí hráči na trhu. V tomto
směru by se jistě nabízela řada nápadů, jak
výběr zhotovitele v budoucnu zjednodušit,
paradox komplikovaných podmínek však
spočívá v ochraně našeho postavení v budoucím smluvním vztahu se zhotovitelem, a také
na ochraně veřejných prostředků. Chce se mi
věřit, že tyto komplikace v předsmluvní fázi
budou vykoupeny rychlou a bezproblémovou realizací obou stavebních záměrů, které
jsou v roce letošním největšími investicemi
města. Před zahájením stavebních prací budou vlastníci nemovitostí v obou lokalitách
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seznámeni s harmonogramem prací a podmínkami soužití se stavební firmou. Zbývá dodat,
že v zadávacím řízení nakonec uspěla společnost STRABAG a.s., s nabídkovou cenou
10 981 213,19 Kč.
Městských investic se pak týká i další
téma. Na rekonstrukci komunikací v ulici
Horní jsme u Ministerstva pro místní rozvoj
podali v prosinci loňského roku žádost o dotaci. Do začátku června jsme živili naději na to,
že se nám dotaci podaří získat. Nicméně nakonec jsme dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj dostali – ovšem na jinou akci. V rámci
působení tzv. kouzla nechtěného jsme uspěli
se souběžně podanou dotační žádostí na výstavbu hřiště na sídlišti a rekonstrukci běžecké
dráhy, kterou jsme podávali s určitým despektem stran případného úspěchu, neboť alokace
programu pro dotace byla poměrně malá. No,
získanou dotaci v maximální výši 5 mil. Kč,
lze považovat za úspěch, ale v kontextu výpadku poměrně velké části daňových příjmů
bychom přeci jen letos uvítali úspěch žádosti
na komunikace. Na druhé straně, takto velká
dotace se neodmítá, a díky ní se nám do začátku školního roku 2022 – 2023 podaří vybudovat na sídlišti kvalitní běžeckou dráhu a hřiště
pro naší základní školu a sportovní akce typu
Polická stovka.
V polovině srpna mě svou neohlášenou návštěvou překvapil předseda Národní
sítě Místních akčních skupin, pan Jiří Krist.
Setkání proběhlo den poté, co jsem jej se zájmem sledoval v on-line živém přenosu při
debatě s kandidáty na budoucího ministra průmyslu a obchodu, a musím říci, že pro mne
bylo tohle neplánované setkání opravdu velice
přínosné. V první části setkání jsme se věnovali tématům kolem dotačních programů administrovaných naší MAS Stolové hory v uplynulém období (2014 – 2020), především pak
některé zbytečné administrativě, která komplikuje přístup žadatelů k dotacím, dále pak
nejednotnému výkladu některých dotačních
procesních předpisů různými řídícími orgány,
a konečně jsme krátce probrali i nevhodnost
de facto formálního nastavení hodnocení projektů, kdy schvalující orgán v rámci MAS již
nemá možnost zasáhnout do konečného hodnocení projektu, o kterém ale musí hlasovat.
V další části jednání jsme se věnovali tématům nových dotačních programů, které bude
naše MAS administrovat v dalším dotačním
období (2021 – 2027). Probírali jsme především Operační program ZAMĚSTNANOST
a Operační program Technologie a aplikace
pro Konkurenceschopnost, přičemž v rámci
uvedených programů bude možné do regionu
získat dotační prostředky na sociální oblast
a do inovací v oblasti podnikání. V závěrečné
části jednání jsme se zabývali i tzv. komunitní energetikou, což je do budoucna poměrně
významná výzva pro větší energetickou soběstačnost měst a obcí, resp. pro zajištění většího
podílu „zelené energie“ na lokálních mikrotrzích, a současně i určitá cesta ke snižování
nákladů na straně koncových spotřebitelů
elektrické energie. Inspirací nám v tomto směru může být MAS Opavsko, kde již projektu

komunitní energetické společnosti pokládají
základní kameny v podobě založení spolku
a projednání a schválení Energetické koncepce území MAS.
Dnes, kdy vychází toto číslo měsíčníku, začíná další školní rok. Děti jsou trochu
zklamané z toho, jak rychle ty letní prázdniny
utekly, a většina z nich se jistě těší na to, co
nového jim další školní rok přinese! Rodiče
vyhlížejí školní rok v obavách, jak z toho, jak
jejich ratolesti naskočí do procesu, tak z toho,
zda i v dalším školním roce bude výuka nabourávána omezeními v podobě uzávěry školy.
V tomto směru věřím, že již zažijeme normální školní rok, byť třeba s povinností týdenního
antigenního testování, občasného nošení roušek či respirátorů. Ovšem výměnou za trochu
toho nepohodlí může být nepřerušená výuka,
a to není málo. Obavy z toho, jaký vlastně ten
školní rok bude, jsou jistě i na straně pedagogů a vedení našich školských zařízení, takže
i jim bych přál, aby mohli svou nelehkou práci
vykonávat standardně z prostředí školních tříd
s dětmi v lavicích! Všem přeju zdařilý školní rok s nepřerušenou výukou a docházkou,
pevné nervy, dostatek pochopení a vstřícnosti
na všech stranách!
Když už jsem zabrousil na půdu školy,
je na místě zmínit, že k září končí v pozici
předsedkyně školské rady Naďa Dvořáková,
neboť právě do naší školy od září nově nastupuje. Z tohoto místa bych si dovolil jí ještě
jednou moc poděkovat za několikaleté skvělé
vedení školské rady, kdy se jí podařilo nastavit na půdě školské rady dobrou atmosféru,
ve které spolu zástupci všech subjektů (zřizovatel, rodiče, škola) začali komunikovat,
naslouchat si a v rámci diskusí hledat východiska z problémů, jaké do života školy přinesl
život. Doufám, že se nám do dalšího období
podaří najít někoho podobných kvalit! Naďo,
ještě jednou velký dík!
Po celé září a v úvodu října budeme všichni pod palbou volební kampaně politických
stran a uskupení, které se budou ucházet o přízeň voličů v rámci voleb do poslanecké sněmovny. Bude to jistě náročné období, a dá se
říci, že svým způsobem i únavné. Bude zaznívat spousta názorů z různých stran politického
spektra, a každý bude tu a tam cítit potřebu to
či ono komentovat, či se k některým postojům
kandidátů či politiků vyjadřovat. Chtěl bych
Vás jen požádat, abychom v rámci svobody
slova zůstali lidmi, a abychom ctili vzájemně
právo druhého na jiný názor. Je přirozené, že
náš pohled na svět nemusí druzí sdílet, přesto
na něj máme právo. Myslím, že není nezbytně
nutné urážet druhého za jiný názor, či poškozovat volební reklamu ve veřejnému prostoru
(ostatně, poškozování volebních plakátů vnímám spíše jako výraz osobní slabosti jednotlivce, než hodnotné vyjádření názoru).
Jak jsem psal v úvodu, prázdniny jsou minulostí, a před námi je září, čas babího léta.
Přál bych si, aby nám září vynahradilo deštivé letní dny sluncem a příjemnými teplotami!
Doufám, že se mi tohle mé přání vyplní, i kvůli Vám!
Jirka Škop
Polický měsíčník září 2021

Prameník Julinka - zdroj pitné
vody na polickém náměstí

Tak jako v loňském roce i letos předkládáme informaci o kvalitě vody
z prameníku „Jůlinka“, unikátním zdroji pitné vody na polickém náměstí.
V době odběru kontrolních vzorků 24. 5. 2021, poskytoval prameník každou minutu cca 60 litrů vody, což je nějakých 86 m3 denně. Kvalitu vody
kontroluje dlouhodobě Hydrogeologická společnost s.r.o. Ta provedla
i odběr vzorků a úplný rozbor vody pak zadala akreditované Ekologické
laboratoři PEAL s.r.o. Výsledky rozboru byly porovnávány s vyhláškou
č. 252/2004 Sb., v platném znění, (kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly), a jsou uvedeny v protokolu o zkoušce č. 2530/2021. Na základě aktuálních výsledků konstatoval
a oficiálně deklaroval RNDr. Ivan Koroš, jednatel společnosti, že voda
z „Jůlinky“ stále vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez úpravy, a to
jak po stránce chemické, tak i bakteriologické. Vzhledem k trvale vyššímu obsahu dusičnanů (37 mg/l), není i nadále tato voda použitelná
pro přípravu umělé výživy kojenců (limit činí 15 mg/l). Z hlediska
charakteristiky jde o vodu středně mineralizovanou, hydrogenuhličitano-vápenatou, s poněkud nepříznivým poměrem vápníku a hořčíku (94%
- 6%), obsah hořčíku je nízký - 6,62 mg/l (optimum je 20 - 30) a obsah
vápníku naopak vysoký - 96 mg/l (optimum je 40 - 80). Jde o vodu
tvrdou, s optimální tvrdostí 2,7 mmol/l (optimum je 2 - 3,5). Protokol se
všemi analyzovanými ukazateli je k nahlédnutí na MěÚ. Přejme si, aby
tento vzácný zdroj i nadále vydával své bohatství, a na podzim mohl být
proveden další kontrolní, tentokrát zkrácený, rozbor.

DEN SENIORŮ

Vážení spoluobčané,
po loňském náročném podzimu, který nám z důvodu pandemických opatření nedovolil setkávání, snad konečně přichází návrat
ke staronovým tradicím. Ještě jsme si ani nestihli zvyknout a Den
seniorů se v roce 2020 nekonal. Věřte, že jsme neradi odvolávali
všechny nasmlouvané účinkující, ale zdraví je samozřejmě důležité
a zábava počká. Třeba i rok. Pojďme si to letos 30. 9. společně vynahradit. Záměrně jsme zvolili den před Mezinárodním dnem seniorů, který připadá na 1. října. 1. 10. 2021 je totiž pátek a v pátek už
má řada z vás i nás vlastní program, a to včetně účinkujících, které
chceme v Polici přivítat. Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne do Pellyho domů a podvečer pak do Kollárova divadla. Od 14.
hodin pro vás připravujeme zajímavý program s občerstvením, besedou, hudbou a zábavou na sále Pellyho domů. Od 18. hodin proběhne v Kollárově divadle přednáška významného českého lékaře
Prof. MUDr. Jana Pirka. Vstupenky pro seniory z DSP Policko budou
zdarma, jen si je prosím po 6. září rezervujte osobně nebo telefonicky na IC v Pellyho domech. Pro veřejnost bude od 6. září v prodeji
omezený počet vstupenek. Pevně věřím, že společně oprášíme Den
seniorů a budeme se na tuto akci těšit ve zdraví každý další rok.
Těšíme se na setkání s vámi.
Olga Landová, Jana Rutarová
a Ivana Richterová

Hodnoty vybraných ukazatelů:
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M
ukazatel

jednotka

skutečnost

limit, optimum

tvrdost (Ca+Mg)

mmol/l

2,70

2 - 3,5

konduktivita
(vodivost)

mS/m

54,80

125 (25 - 50)

zákal

ZF

0,17

5

NEL

mg/l

< 0,10

rozpuštěné látky

mg/l

482,00

1000 (200 - 400)

ChSK-Mn

mg/l

1,20

3

hořčík

mg/l

6,62

20 - 30

vápník

mg/l

95,70

40 - 80

sodík

mg/l

2,07

200

hliník

mg/l

< 0,005

0,2

železo

mg/l

< 0,002

0,2

měď

ug/l

<1,00

1000

mangan

mg/l

0

0,05

chrom

ug/l

< 1,00

50

kadmium

ug/l

< 0,20

5

nikl

ug/l

< 2,0

20

selen

ug/l

< 1,0

10

olovo

ug/l

< 1,0

10

bór

mg/l

0,011

1

sírany

mg/l

35,70

250

chloridy

mg/l

16

100

fluoridy

mg/l

0

1,5

dusičnany

mg/l

37,00

50

dusitany

mg/l

< 0,01

0,50

hydrogenuhličitany

mg/l

250

arsen

ug/l

< 1,0

10

antimon

ug/l

< 1,0

5

KTJ/100 ml

0

0

KTJ/ ml

2

200

bakterie apod.
počet
36°C

kolonií

při
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PÁTEK 10.09.2021 OD 16:00 hodin
SOBOTA 11.09.2021 OD 9:00 hodin
Nepotřebné železo buď vyneste před dům nebo vyčkejte příjezdu
Svozového vozidla a hasičů, kteří vám pomohou železo odnést.

Více informací na tel: 725086504
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Kubb in Pěkov

SK Pěkov uspořádal v sobotu 3.července turnaj v oblíbené vikingské společenské hře
Kubb. Cílem turnaje bylo poznání a naučení této oblíbené hry. Vítězem turnaje se stala dvojice Petr Forst z Jaroměře a Jirka Hoffmann z Pěkova.
Velké poděkování za pomoc při uspořádání turnaje patří KUBB Klub Police. Dále děkujeme za sponzorské dary Ekofarmě Bošina, pivovaru Opat Olivětín, Farmě Vackovi Pěkov,
Kovovýroba – Jiří Rössel, Zemní práce – Josef Geisler Slavný a městu Police nad Metují.
Předseda SK Pěkov Jan Pataki
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Dětský den s hasiči

4. července 2021 proběhl v Pěkově na hřišti „Dětský den s hasiči“ a křest nové sportovní
stříkačky. Dětského dne se zúčastnilo přes 50
dětí. Byl pro ně připraven skákací hrad a pohádkový les s mnoha úkoly. Děti tak mohly potkat Pata a Mata, Rumcajse s Mankou,
strašlivou čarodějnici, vodníky a kouzelnou
vílu. Nakonec na hřiště přijeli profesionální hasiči z Velkého Poříčí a dětem nastříkali
kopec pěny.
Poté náš starosta hasičů Jiří Kozár ml. pokřtil
hasičskou stříkačku, upravenou na hasičské soutěže.
Dostala jméno „Čůza» . Po křestu jsme ji poprvé
vyzkoušeli s vodou.
Jan Pataki
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Devátá sezóna příměstských táborů v Muzeu papírových modelů

Příměstské
tábory
v
regionu
Náchodska, jsou projekt MAS Stolové
Hory, jehož prostřednictvím se v Muzeu
papírových modelů v letošním roce uskutečnily dva letní příměstské tábory.
Cílem táborů bylo rozvíjet a utužovat vztah
k regionu, k místu, kde žijeme. A to tak, aby
se místo, kde žijeme se stalo pro děti skutečným domovem. Děti poznávaly nejen
své bezprostřední okolí, ale také sebe navzájem. Zázemí táborů bylo ve výtvarné
učebně Muzea papírových modelů v Polici
nad Metují. Většinu času byly děti především
venku na procházkách a výletech. Program
byl uzpůsobený věku dětí ve skupině. Každý
z táborů byl tématicky zaměřen. V termínu 19.
- 23. červenec proběhl tábor s názvem Police
známá i neznámá. Děti důkladně prozkoumávaly naše město a okolí a nechaly po sobě
ve městě několik stop. Namalovaly si do svého pokoje opravdový obraz na plátně, užily si

Vážení občané,  
Již nějakou dobu pro vás zajišťujeme
službu Mobilní Rozhlas, díky které vás
můžeme efektivně informovat přímo
do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru
informací a už nezmeškáte důležité novinky
a upozornění z naší samosprávy. Informace
podle Vašich zájmů Vám budeme posílat
e-mailem, SMS nebo jako zprávu
do aplikace. Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu
přináší?
yy Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní
uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.  
yy Novinky a důležitá upozornění z úřadu
- poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů, …  
yy Pozvánky na kulturní a sportovní akce
yy Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
yy Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete
nastavit, jaké typy informací vás zajímají
(př: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme
vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom
Vás mohli rychle varovat v případě
Polický měsíčník září 2021

celodenní táborovou hru poznaly řadu pověstí
a také osobnosti Police.
V srpnovém termínu 16. – 20. 8. se uskutečnil tábor s názvam Lidová řemesla našich
předků. Týden byl určen všem zvídavým dětem, které rády objevují nové, vlastně staré
věci. Byl to takový týdenní výlet do historie,
časů našich babiček a prababiček. Vyrobili
jsme si jitrocelový sirup, kopřivový čaj, malovaly na sklo a porcelán. Vytvořili jsme přírodní šperky s pryskyřice a navštívili Starou školu
a Muzeum Náchodska.
Táborů se účastnilo 40 dětí, tábory vedly tři lektoři Martina Frydrychová, Linda
Kudelková a Hana Váňová. Obědy děti
měly zajištěny v jídelně Družstva vlastníků. Rodiče s dětmi mohli využít příměstské tábory v čase od 7 do 16 hodin.
Tábory byly spolufinancovány Evropskou unií
prostřednictvím MAS Stolové Hory.
Martina Frydrychová

nečekaných událostí (př. havárie vody). Vaše
údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE:
https://policenadmetuji.mobilnirozhlas.cz/
Registrovat se můžete také osobně přímo
na našem úřadu - rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobilní
Rozhlas si můžete
stáhnout přímo
na App Store
nebo
Google
Play. Poté si stačí
přidat naše město

a budete mít informace vždy po ruce.

Ing. Pavel Pohner, tajemník
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pravidelná změna svozu směsného
komunálního odpadu

Od 40. kalendářního týdne, přesněji od čtvrtka 7. října 2021,
nastane 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 minimálně do konce letošního roku, případně
do konce dubna příštího roku, kdy ho vystřídá interval čtrnáctidenní.
(V závislosti na plánované systémové změně svozu tříděných odpadů,
ke které dojde od ledna příštího roku, dojde i k úpravě harmonogramu svozu směsného komunálního odpadu..) Celoroční svozový plán
je k dispozici v pokladně polické radnice a k nahlédnutí na webových
stránkách města Police n. M. - www.meu-police.cz.

Mobilní sběr nebezpečných a objemných
odpadů a elektrozařízení

Ve 40. kalendářním týdnu, konkrétně ve středu 6. října 2021,
proběhne v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech, pravidelný
mobilní sběr odpadů. Odebírány budou odpady z domácností, a to
nebezpečné, objemné a veškerá vyřazená elektrozařízení. Odebrány
naopak nebudou stavební odpady a odpady ze zeleně.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem, podle známého harmonogramu:

zast. č.

ulice, nároží, místní část

čas příjezdu
a odjezdu

1.

Radešov, na návsi

2.

Hlavňov, u bývalého parkoviště pod vlekem 16.20 - 16.30

3.

16.35 - 16.45

5.

Hlavňov, u hasičské zbrojnice
Hlavňov, parkoviště na otočce
(u cesty na Hvězdu)
Pěkov, autobus. zast. u skladu fy. Čáp a syn

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

4.

16.00 - 16.10

16.50 - 17.00
17.10 - 17.20

Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený čas na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla společnosti Marius
Pedersen a.s. Není přípustné, aby odpady byly volně odkládány
na sběrných zastávkách, stanovištích tříděného odpadu nebo kdekoliv
jinde. Informace jsou také uvedeny v odpadovém průvodci a letáku
pro nakládání s komunálním odpadem, který je k dispozici v pokladně
polické radnice a na webových stránkách města Police n. M. - www.
meu-police.cz.

Město Police nad Metují startuje změnu
odpadového systému - bude rozdávat
občanům nádoby na třídění plastů,
nápojových kartonů a papíru

Od ledna 2022, v rámci podpory třídění, zavádí město, ve spolupráci se spol. Marius Pedersen a.s., 1. etapu svozu tříděných odpadů
přímo z domácností. Občanům města poskytne zdarma 300 párů
nádob na sběr plastů s nápojovými kartony (se žlutým rozlišením)
a papír (s modrým rozlišením), které si umístí na vhodné místo u domu
a budou je přistavovat k vyprázdnění. 1. etapa se bude týkat rodinných
a řadových domů v k.ú. Police n.M. a Velké Ledhuje, 2. etapa pak
naváže pravděpodobně od 2. pololetí 2022 a bude se týkat bytových
domů a k.ú. Radešov, Hlavňov, Pěkov a Hony. Další informace k zaváděné změně a přihlášku o přidělení nádob najdete v samostatné
příloze PM a na webových stránkách města Police n. M. - www.
meu-police.cz.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Jak se město Police n. M. v roce 2020
tříděním elektroodpadu podílelo
na ochraně životního prostředí   

Kolektivní systém pro
sběr a recyklaci vysloužilých
elektrospotřebičů
Elektrowin, předal městu
Police n. M. Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí. Tímto potvrdil, že poličtí občané odevzdali , v průběhu roku 2020, do zpětného odběru 20 981 kg starého elektra, které bylo následně zpracováno/zrecyklováno s využitím
nejlepších dostupných technologií, v souladu s evropskými standardy.
Každého občan tak průměrně vytřídil 5,18 kg vysloužilých elektrospotřebičů. Tímto byla uspořena elektřina a snížena produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací
se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Z osvědčení vyplývá, že díky polickým občanům došlo za rok 2020
k úspoře produkce CO2 o 250,38 tun. Stejné množství by pohltilo 97 ks
vzrostlých smrků.
Nebylo nutné vytěžit 12 300,44 litrů ropy. Toto množství by pokrylo spotřebu pohonných hmot osobního automobilu na cestu z Prahy
do Brna po dálnici D1, a to 461 krát.
Zároveň tím bylo uspořeno 126 623,18 kWh energie. Stejná energie
by umožnila spustit cyklus myčky nádobí 126624 krát.
Podařilo se recyklovat 12 068,53 kg železa. To by pokrylo výrobu
495 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací odevzdaných vysloužilých spotřebičů se také podařilo získat 425,97 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 75728 1€ mincí,
a 526,21 kg hliníku, který by umožnil výrobu 35081 plechovek o objemu 0,33 l.
Z uvedených výsledků je patrné, že třídění vysloužilých elektrozařízení a jejich odkládání na určených místech je důležité a potřebné, a ve spolupráci s kolektivním systémem Elektrowin, ale i dalšími,
tak konkrétně přispíváme ke snížení negativních dopadů naší spotřeby
na životní prostředí.
podle údajů spol. Elektrowin  a.s.
sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Prodej baterií v loňském roce vzrostl,
zároveň bylo odevzdáno k recyklaci rekordní
množství těch, které dosloužily

V roce 2020 odevzdali Češi k recyklaci 2 156 tun
použitých baterií. V přepočtu každý obyvatel vytřídil zhruba osm tužkových baterií typu AA. Podle aktuálních dat společnosti ECOBAT, která v ČR zajišťuje sběr a recyklaci baterií, nejaktivnější ve sběru
odpadních baterií byli lidé na Vysočině, v Hlavním
městě Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji.
Nejvíce baterií se vybralo v obchodech, na druhém místě jsou sběrná
místa v městských a obecních úřadech či sběrných dvorech a na třetím
je firemní sektor.
Ve srovnání s předešlými roky vzrostlo množství baterií, které se
loni dostaly do oběhu. Dle informací od výrobců a prodejců šlo o meziroční nárůst přibližně na úrovni 15 %. „Během koronavirové krize lidé
více využívali baterie, ať to bylo v elektronářadí, při hobby a sportovních aktivitách, nebo které nakoupili jako náhradní baterie do hraček,
ovládačů či jiných domácích spotřebičů. I sběr vybitých baterií rostl, ale máme rezervy. Vždyť na recyklaci stále míří jen slabá polovina baterií, které se dostanou do oběhu,“ říká Kateřina Vránková,
ředitelka oddělení Obchodu a Marketingu z neziskové společnosti
ECOBAT, a dodává: „Usilujeme o to, aby třídění baterií bylo pro
lidi snadné a také se snižovala vzdálenost, kterou musí absolvovat
k nejbližšímu veřejnému sběrnému místu venku či ve vnitřních prostorách. V tomto ohledu je příznivou zprávou, že díky spolupráci s Českou
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poštou a společností Tesla Batteries jsme v minulém roce rozšířili naši
sběrnou síť o dalších více než tři tisíce veřejných sběrných míst na pobočkách České pošty.“

občanům nabízí možnost odevzdávat baterie přímo na úřadech, ve sběrných dvorech nebo do venkovních červených kontejnerů. I díky tomu
třetina všech baterií, které míří na recyklaci, pochází z měst a obcí.

Přibývá lithiových baterií, ale jejich
skutečný boom teprve přijde

V posledních letech se mění struktura typů odpadních
baterií, které jsou předávány na recyklaci. Stále v ní dominují klasické tužkové baterie, ale narůstá využívání speciálních baterií, včetně knoflíkových. Samostatnou kategorií jsou lithiové baterie, které se používají v noteboocích,
tabletech, mobilních telefonech, aku nářadí a stále častěji v i elektromobilitě – aktuálně jde především o baterie
z elektrokol. Zásadní boom v množství zpětně odebraných
lithiových baterií, které budou směřovat na recyklaci nebo
na sekundární využití, se předpokládá během několika let,
až budou na konci své životnosti baterie z elektromobilů,
jejichž prodeje v současné době razantně rostou.

Přísné normy Evropské unie plníme

Nejvyužívanější jsou sběrné nádoby v obchodech
Pro běžného spotřebitele jsou nejdostupnější a také nejvyužívanější
sběrná místa v obchodech. Dle statistik ECOBATu v nich skončí 35 %
vybraných baterií. „Velký nárůst v množství odevzdaných baterií sledujeme v obchodních řetězcích jako jsou Lidl, Kaufland, Albert, Penny
Market, Globus, Billa a další. Funguje, když si tyto obchody v rámci
svých aktivit vytváří dobře viditelné recyklační koutky, které jsou lidem
dobře na očích. Není pro ně pak nic jednoduššího než si naplánovat, že
si na nákup vezmou vybité baterie, které zde snadno vyhodí. Neméně
si však vážíme spolupráce s menšími provozovnami družstva Jednota
a prodejnami dalších subjektů, které jsou často v menších městech
a obcích, a plní zde roli nejsnáze dosažitelného sběrného místa na baterie,“ dodává Kateřina Vránková z ECOBATu.

Městské a obecní úřady pomáhají s osvětou

Významnými partnery pro sběr baterií jsou města a obce. Svým

Sběr a recyklaci baterií v České republice zajišťují
dvě společnosti. Na celkovém množství 2 156 tun vybraných baterií se
v roce 2020 z 82 % podílela nezisková společnost ECOBAT, zbývajících 18 % je podíl společnosti REMA Battery. Česká republika i v roce
2020 splnila přísné normy EU, které členským zemím ukládají vytřídit
minimálně 45 % baterií. Vloni v Česku účinnost sběru baterií dosáhla
48 %.
ECOBAT s.r.o. je nezisková organizace, která již 18 let zajišťuje
zpětný odběr a recyklaci baterií v České republice. V roce 2020 zpětně odebrala 1 766 tun odpadních baterií. Aktuálně provozuje více než
25 000 míst zpětného odběru. Prostřednictvím Českého sdružení výrobců přenosných baterií je společnost ECOBAT zapojena do aktivit
České asociace oběhového hospodářství. Je členem evropské asociace
EUCOBAT, která v současné době reprezentuje 19 významných kolektivních systémů pro zpětný odběr baterií z 16 evropských

z podkladu spol. ECOBAT s.r.o. sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Svatby
Každou sobotu oddáváme, máme radost, že se situace zlepšila a my
můžeme snoubencům vyjít vstříc. Letos i počasí přeje, ani jednou jsme
(zatím) nezmokli.
5.6. církevní svatební obřad v polickém kostele
Tomáš Němeček a Kateřina Kollárovičová – na Hvězdě
Adam Greguš a Kamila Jarošová – u penzionu Majka
8.6. obřad na louce u penzionu Majka
9.6. Viktor Šácha a Helena Tomášová – u suchodolské kapličky
11.6. Karel Macoun a Karla Mihoková – u suchodolské kapličky
17.6. Vilém Teichman a Agnesa Nováková – v obřadní síni
19.6. Marek Jandík a Adéla Kulhánková – v obřadní síni
2.7. Vladimír Mazanec a Věra Poláčková – církevní obřad
v polickém kostele
5.7. Matouš Holas a Kateřina Šichanová – církevní obřad
na Skalním divadle
17.7. Ondřej Hanousek a Dagmar Šestáková – obřadní síň
24.7. svatba na louce u Majky
Jan Koranda a Ester Hadašová – louka na pěkovských Končinách
31.7. Petr Kollert a Markéta Sedláková – u Kollertovy lípy
Josef Vacek a Katarzyna Anna Dudziak – u Soudní brány

Poděkování
Navždy jsme se rozloučili s naším milovaným synem Slávkem
Hornychem.
Děkujeme za projevy soustrasti.
rodina Hornychova
Polický měsíčník září 2021
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Statistika

Jubilea

Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.8.2021
město Police nad Metují 3985 obyvatel.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem pracovníkům Domova pro seniory v Polici nad Metují za svoji maminku,
paní Jiřinu Ročkovou, kteří se o ni po celou
dobu jejího pobytu pěkně starali. Maminka
nás navždy opustila v neděli 1. srpna 2021
ve věku 102 let a jak by sama řekla: „Děkuji
za všechno všem mým pusinkám.“
dcera Jana s rodinou

V červnu 2021 slavili
70 let
paní Božena Bišková
paní Hana Kohlová
pan Zdeněk Horáček
pan Jaroslav Hradecký
pan Jaromír Švorčík
pan Petr Šrám
75 let
paní Květa Hauková
80 let
pan Jan Kratochvíl
85 let
paní Elfrída Schwarová
pan Karol Pfeiffer
V červenci 2021 slavili
70 let
paní Hana Bartošová
paní Jana Štěpánková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a mnoho krásných dní plných pohody
v dalších letech.

75 let

80 let
85 let
90 let

paní Marie Králová
paní Vlasta Osobová
paní Eva Horáková
paní Olga Jenková
pan Jaroslav Adam
pan Vilém Steiner
paní Eva Knittelová
pan Jaromír Šulc
pan Miroslav Jirman

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@policenm.cz, 491 509 990
Dagmar Hambálková, matrikářka

KNIHOVNA
Otevírací doba od 1. září 2021

S příchodem podzimu se vracíme ke standardní půjčovní době:

Dospělí

Úterý a čtvrtek

Děti

09:00 – 17:00 hodin

Pondělí, čtvrtek a pátek 12:00 – 16:00 hodin
Čítárna se studovnou je otevřena v půjčovní
době ostatních oddělení.
Knihy si již můžete volně vybírat za dodržování těchto pravidel:
yy Do knihovny vstupujte pouze se správně nasazeným respirátorem,
yy Při vstupu do knihovny je připravena desinfekce - dezinfikujte si ruce,
yy Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi osobami – cca 1,5 m a nejvýše 5 osob v prostoru knihovny,
yy Omezte návštěvu na dobu nezbytně nutnou,
yy Přístup na internet, čtení a studium v čítárně
a studovně jen na dobu nezbytně nutnou.
Děkujeme, že dodržujete pravidla a chráníte tak sebe i knihovnice.

Regionální výročí

Chceme vám připomenout kulatá či půlkulatá výročí osobností či událostí spjatých
s Polickem buď místem svého narození, úmrtí
nebo působení. Všechny osobnosti, které jsme
v Polickém měsíčníku připomínali a ještě připomínat budeme, najdete na našich webových
stránkách: www.knihovna-police.cz / Pro dospělé / Regionální výročí.
Nejdříve se vrátíme ještě do srpna (A.
Hudeček) a pak již září (J. Ducháč, P. Lisák).

Antonín Hudeček

*14. ledna 1872, Loucká u Ředhoště
+11. srpna 1941, Častolovice
Český malíř - krajinář.
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Po prvních pokusech o figurální malbu
i akty se Hudeček plně věnoval malbě krajin, lesa a selských stavení. Byl ovlivněn J.
Mařákem, A. Slavíčkem a do jisté míry i francouzským impresionismem, jeho obrazy jsou
však spíš realistické. Hudečkovy četné obrazy
se i dnes vysoce cení. Hudeček byl snivým
lyrikem, malířem tichých večerů a měsíčních
nocí a snivých podzimků.
„Na Policko Hudeček odjel poprvé na podzim 1909 a vracel se tam pak každoročně až
do roku 1914. Okolní podhorská krajina, táhlé
kopce vklíněné mezi Orlické hory a Krkonoše,
lesy barevně i tvarově poznamenané něžným
tlakem podmraků a častých mlh, poskytovaly
mu v těchto letech pravidelné náměty… Místa
svého pobytu na Policku Hudeček měnil.
Bydlil v Polici nad Metují (1909), na samotě
Hvězda (1910), v Machově (1910), v Nízké
Srbské (1910, 1911), v Nouzíně (1912-1914).
Některé z těchto pobytů mají své vlastní obrazové dominanty – někdy domalované v ateliéru za pomocí skic a vzpomínek. Vedle cyklu
Lesa jsou to Machov navečer, Cesta, Májová
pobožnost, dvě varianty Pohřbu. …Od roku
1917 jezdil Hudeček (pravděpodobně až
do roku 1919) opakovaně na Policko. Vracel
se na známá místa, maloval známá témata…“ z knihy Antonín Hudeček od Ludmily
Karlíkové.

Zdroje: Wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/
Anton%C3%ADn_Hude%C4%8Dek
https://www.galerieplatyz.cz/autori/
antonin-hudecek
Zdroje v knihovně: Karlíková, Ludmila: Antonín
Hudeček. -- 1. vyd. -- Praha : Odeon, 1983. -- (Malá
galerie)

Ducháč, Josef

*4.1.1925 Hlavňov +12.9.2001 Broumov
Malíř - tapiserie, malba, kresba, grafika, intarzie - dřevokoláže. Textilní výtvarník. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Kybala, absolutorium v r.
1950. V r. 1947 absolvoval studijní pobyt

v Paříži. Přednášel o hudbě, výtvarném umění,
architektuře. Žil v Pěkově na Náchodsku. Byl
členem oblastního sdružení Unie výtvarných
umělců v Hradci Králové.

Zdroje:
Kartotéka Výročí regionálních osobností SVK HK:
https://aleph.svkhk.cz/F?func=direct&doc_
u m b e r = 0 0 0 0 5 7 5 0 5 & l o c a l _
base=hka10&format=999
Zdroje v knihovně:
Kapusta, Jan: Josef Ducháč obrazy/tapiserie. 2000.
Havlík, V.: Je to dlouhý seznam a stále ho neubývá.
In: Rodným krajem. č. 19 (1999), s. 35-37, 2 il.

Lisák, Pavel
*21.9.1961 Náchod
Horolezec, regionální publicista. Publikuje
v oboru horolezectví a je autorem regionálních
prací z Náchodska a Broumovska. Literaturu
s regionální tematikou vydává ve svém nakladatelství JUKO.

Zdroje:
Kartotéka Výročí regionálních osobností SVK HK:
https://aleph.svkhk.cz/F?func=direct&doc_
n u m b e r = 0 0 0 0 2 6 7 5 4 & l o c a l _
base=hka10&format=999
Zdroje v knihovně:
Lisák, P.: Teplické skály. 1992.
Lisák, P.: Teplické skály : druhý díl horolezeckeho
průvodce. 2007.
Lisák, P.: Vysoká hra : lezení v Adršpašskoteplických skalách v datech. 2015.

Noc literatury 2021

Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: taková je NOC LITERATURY, která
na atraktivních či běžně nedostupných místech přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové
tvorby evropských spisovatelů v podání známých osobností. Unikátní propojení neobvyklého místa, osobité interpretace a literárního
textu nabízí nevšední kulturní zážitek a příležitost seznámit se s myšlením současných
evropských autorů. Noc literatury si vydobyla pevné místo v českém kulturním kalendáři
a stala se jeho neodmyslitelnou součástí.
Polický měsíčník září 2021

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC Praha (Asociace národních
kulturních institutů zemí EU), zahraničními
ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint. V roce 2021 se do projektu
přihlásilo více než 75 měst.
Noc literatury se bude konat 22. září
2021. U nás v Polici se sejdeme v 18 hodin
na polickém náměstí.
Po loňském zrušení akce věříme, že se letos sejdeme, samozřejmě za dodržení protiepidemických opatření. Srdečně zveme a děkujeme, že dodržujete pravidla.

Podcasty polické knihovny

Poslední podcast zveřejněný na našich webových stránkách byl věnován knize Hostinec U kamenného stolu od Karla
Poláčka. K 16. 8. měl 144 zhlédnutí a my doufáme, že i poslechnutí. Chceme v podcastech
pokračovat a v během září se sejdeme v naší
ZUŠ při dalším nahrávání.
Také se těšíme, že bude možné se sejít
osobně při společném čtení. Sledujte, prosím,

naše stránky a vývěsku Senior klubu Ostaš,
kde zveřejníme případný termín. A opět - vše
závisí na protiepidemických opatřeních, která
vyhlásí naše vláda.

dobrodružný - anglická literatura

Fond audioknih byl v posledních měsících
obohacen o další tituly. Nestíháte nebo nechcete číst... Právě vám jsou určeny audioknihy – zvukové knihy, načtené našimi předními
herci a herečkami. Přijďte si vybrat například:

PONCAROVÁ, Jana: Eugenie. Podle stejnojmenné knihy vydané nakladatelstvím
Motto v roce 2019. -- Režie Martin Šebestík.
- Čte Jitka Ježková
životopisný - Egertová Janečková, Eugenie česká literatura

Audioknihy

NESBO, Jo: Království. Podle stejnojmenné knihy vydané nakladatelstvím Kniha Zlín
v roce 2020. -- Čte Filp Švarc.
detektivky - norská literatura
ORWELL, George: Farma zvířat. Podle
stejnojmenné knihy vydané nakladatelstvím
Aurora (Praha) v roce 2000. -- Režie Jan
Rimon. -- Čte Petr Čtvrtníček
politická bajka - anglická literatura
STEVENSON, Robert Louis: Ostrov pokladů. Podle stejnojmenné knihy vydané nakladatelstvím Knižní klub v roce 2013. -- Režie
a zvuk Jan Koukal. -- Čte Zbyšek Horák

 Nabídka knih:
¾¾ Epsteinová Rabínková, Franci: Francina
válka.
Autobiografické vyprávění mladé dívky
z židovské rodiny s úžasnou budoucností,
která se ale narodila ve špatné době.

¾¾ Sládečková, Kristýna: Mexabo.

Dva Češi, Fin, Švéd a Španěl se sejdou
na vesmírné stanici, aby zkoumali červí
díru. Ale hned první objev je průšvih. Když
pak nešťastná pětice opravdu objeví novou
galaxii, nikoho to nezajímá… Humorné sci-fi, ve kterém se partička zdiskreditovaných
vědců náhodou dostane do daleké galaxie.
Nečeká je však žádná pohodová návštěva,
ale pořádné drama.

¾¾ Lambert, Ray: Každý z nás byl hrdinou.
Bývalý zdravotník americké armády popisuje svou účast na různých frontách druhé
světové války; severní Afrika, Sicílie, invaze do Normandie roku 1944.

¾¾ Hruška, Emil: Souřadnice smrti, aneb,
Když realita překoná fantazii.

Příběh trojnásobného vraha Antona Weise
z Broumova na Tachovsku, který byl roku
1933 odsouzen k trestu smrti.

¾¾ Tuomainen, Antti: Palm Beach Finland.
Kriminální román plný černého humoru,
ve kterém detektiv helsinské policie Jan
Nyman musí vyřešit případ vraždy ve finském letním rezortu.

¾¾ Kosíková, Jitka: Břehy nejsou na dohled - skutečný příběh z mise Lékařů
bez hranic.

Vzpomínky na misi ve zhrouceném
Středomoří uprostřed humanitární krize
střídají postřehy z práce v pediatrickém
týmu mobilního hospice Cesta domů a jemné pasáže deníků týkající se Jitčiných vztahů a úryvky - nikdy neodeslaných - milostných dopisů.

¾¾ Zajcev, Vasilij G.: Zápisky odstřelovače.

Kniha vzpomínek dnes již legendárního

Polický měsíčník září 2021

REGAN, Lisa: Mizející dívky. Nezkrácená
verze stejnojmenné knihy. -- Režie Helena
Rytířová. -- Čte Zuzana Slavíková
detektivky - americká literatura

KOSATÍK, Pavel: „Člověk má dělat to, nač
má sílu» : život Olgy Havlové. Původní fonogram 2011 Český rozhlas. -- Rozhlasová
úprava Zuzana Vojtíšková ; režie Hana
Kofránková. -- Čte Jiří Ornest
biografický - Havlová, Olga, 1933-1996 - česká literatura
WODEHOUSE, P. G.: Strýc Dynamit.
Úprava a režie Pavla Nohýnkvá. -- Čte Miloň
Čepelka
humoristický - anglická literatura
Vaše knihovnice
Město Police nad Metují

bývalého sovětského odstřelovače se především soustředí na průběh stalingradské
bitvy, která znamenala zásadní obrat na východní frontě v období druhé světové války.

¾¾ Beauvoir, Simone de: Nerozlučné.

Autobiografická novela francouzské autorky, která vychází poprvé po 66 letech
od jejího vzniku, vypráví příběh hlubokého
dívčího přátelství.

¾¾ Vojáček, Jan: Umění být zdráv.

Jeden z nejuznávanějších představitelů
funkční medicíny se ve své knize zabývá
problematikou stresu, chronických a autoimunitních onemocnění a vysvětluje, jak
ve vlastním organismu probudit schopnost
samoléčby a najít ztracenou harmonii.

¾¾ Hession, Rónán: Leonard a Hladový
Paul.
Optimisticky laděný román irského autora
o dvou přátelích a jejich výjimečně pozitivním postoji ke světu.

¾¾ Bryndza, Robert: Ne tak úplně soukromé e-maily Coco Pinchardové.

Pomocí mailových zpráv a s humorným
nadhledem vyprávěný příběh ženy, kterou
život donutil po čtyřicítce začínat úplně
znovu.

¾¾ Grebe, Camilla: Lovec stínů.

Švédský kriminální thriller je příběhem
brutálního vraha, kterému se daří desítky
let unikat policejním pronásledovatelům.

¾¾ Burgerová, Kristýna: Holka od Big
Benu.
Knížka s nadhledem psaných fejetonistických postřehů ze života mladé Češky, která
se jako mnoho jiných rozhodla hledat své
štěstí za lamanšským kanálem.

¾¾ Zárybnická, Alena: Alpami na kole.

Fotografický průvodce nabízí výlety na kolech v Alpách, představuje inspirativní trasy, podává informace o lokálních zajímavostech, tradicích, jídlech.

Dáša Ducháčová

hledá na zkrácený úvazek

uklízečku

Náplň práce: Úklid MěÚ Police nad Metují,
mytí oken, praní ručníků a záclon
Platové zařazení: 2. plat. třída
Druh pracovního poměru:
yy pracovní poměr na dobu neurčitou se
zkušební dobou 3 měsíce
yy zkrácený pracovní úvazek 25 hodin týdně
yy práce v odpoledních hodinách po uzavření MěÚ
Předpoklady pro vznik pracovního
poměru:
yy zdravotní způsobilost
yy čistý trestní rejstřík
Požadavky:
yy spolehlivost a zodpovědnost
yy možnost zajišťovat praní ručníků, závěsů a záclon
Písemná přihláška musí obsahovat:
yy jméno a příjmení uchazeče
yy datum a místo narození
yy státní příslušnost
yy místo trvalého pobytu zájemce
yy číslo občanského průkazu
yy datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno připojit:
yy životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odbornostech
yy výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce, popř. doklad o jeho
vyžádání
yy kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.
Předpokládaný termín nástupu:
yy 1. 11. 2021
Nabídky doručte:
yy do 15. 9. 2021 na adresu MěÚ Police
nad Metují, Masarykovo náměstí 98,
549 54 Police nad Metují
Ing. Pavel Pohner, tajemník
tel. 728 986 341,
e-mail: pohner@policenm.cz

9

Bez Šance Fest VII.,

punkrock opět pomáhal
dětem

Sedmý ročník hudebního benefičního festivalu Bez Šance Fest, který se konal ve dnech
23. – 24. července 2021 v Polici nad Metují
v areálu letní Hospůdky U Pavla, pomohl
svým výtěžkem 103 433,- Kč Dětské onkologii při FN Hradec Králové. Tato částka
bude použita na nákup eliptického trenažéru
a dalšího vybavení a výzdoby pokojů pro děti.
Za výši této částky děkujeme především návštěvníkům, kteří přijeli ze všech koutů republiky, sponzorům a neziskovým organizacím,
které se rozhodly pomoci.
I tento rok se festival potýkal se ztíženými
podmínkami. Koronavirus nepřeje kulturním
akcím všeobecně. Z důvodu opatření nemohl
nakonec na festival dorazit soubor z Polska.
Zato počasí tento rok přálo. Pozitivně hodnotíme i profesionální přístup kapel, které se
rozhodly dát část honoráře na benefici a tím
nás podpořit. V neposlední řadě nás potěšili
samotní účastníci, kteří na festivalu vytvořili
rodinnou a pohodovou atmosféru.

Dvoudenní model festivalu stejně jako
minulý rok potvrdil svou oblibu, což bylo vidět jak na výši příspěvku na onkologii, který
jsme od minulého roku zvýšili o necelých
30 000 Kč, tak i na počtu účastníků, kterých
bylo nadprůměrně. Utvrdili jsme se v tom,
že tvoříme festival s duší. Jeho tvář hodláme
v příštích letech více profilovat kapelami, které neuhýbají ve svých názorech, nepodporují
rasismus ani jiné radikální myšlenky, ctí podstatu lidství a svými texty souzní s poselstvím
festivalu.
Co plánujeme na příští ročník? Užít si to
jako letos, pozvat to nejlepší, co domácí či
zahraniční scéna z kapel nabídne. Dále budeme pracovat na zkvalitnění cateringu a areálu,
více zapracujeme na doprovodném programu.
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KULTURA

Muzeum Náchodska informuje
P o l i c e n ad  M e t u j í

Broumovské barokní kostely

V prvním patře benediktinského kláštera
v Polici nad Metují probíhá od 7. 5. do 31.
10. 2021 autorská výstava fotografií Zdeňka
Odla, zaměřená na barokní skvosty našeho
regionu – kostely tzv. Broumovské skupiny.
V ceně plného vstupného 70 Kč či sníženého
50 Kč je také komentovaná prohlídka tradičně pojaté expozice, v které jsou vystaveny
historické předměty dokumentující řemesla,
obchod a činnost spolků v Policí nad Metují,
a prohlídka opatova bytu, jehož součástí je
unikátní soukromá opatova kaple s původní
secesní výzdobou a oltářem. V rámci jedné
vstupenky mohou zájemci navštívit také
Starou školu Dřevěnku v Hvězdecké ulici.
Klášter i Dřevenka mají otevřeno denně kromě pondělí 9.30-12.00 a 13.00-17.00
hodin.

Noční komentované
prohlídky benediktinského
kláštera

Poslední termín nočních komentovaných prohlídek benediktinského kláštera
a kostela Nanebevzetí Panny Marie s muzejním historikem Mgr. Janem Tůmou se uskuteční 3. 9. od 21 hodin. Plné vstupné činí
100 Kč, zlevněné 50 Kč. Vzhledem k omezenému počtu míst se prosím přihlašujte
předem u správkyně kláštera Bc. Drahomíry
Večeřové na telefonním čísle 775 393 608
nebo e-mailu vecerova@muzeumnachodska.cz. Přijďte a zažijte zvláštní atmosféru
prohlídky, při které vás bude doprovázet
pouze tlumený svit ručních svítilen. Sraz
proběhne ve 20.30 před vstupní branou
do kláštera. Baterky s sebou!
Andrea Kösslerová,
Muzeum Náchodska
Uvažujeme o zprovoznění akustické stage.
Nicméně festival již nebudeme časově rozšiřovat, proto se nechte překvapit, zda zůstanou
i stejné počty kapel.
Trochu nás mrzí „práskačský“ postoj některých občanů. Chápeme, že punkrock není
zábava pro všechny, ale že bude muset charitativní festival strhávat ze svého výdělku finance
pro pokuty, to už je na pováženou. Doufáme,
že se někteří nad svým chováním do příštího

roku zamyslí a raději přiloží jakýmkoliv způsobem ruku k dobré věci, popřípadě si na termín akce naplánují dovolenou. Upřímně by
nás zajímalo, kolik těchto dobráků, co mají
tuto potřebu, na něco přispívá či vyvíjí nějakou dobročinnou činnost.
Závěrem bychom rádi poděkovali
Královehradeckému kraji a městu Police nad
Metují za stálou podporu a férový přístup.
Děkujeme také firmám Myco Medica, Bazény
Machov, Ekofarma Bošina, CDS Náchod,
Domivo, Urbanic Haus a spousty dalším. Dále
děkujeme všem podporovatelům, dobrovolníkům a samozřejmě návštěvníkům 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!
za kolektiv spolku Bez Šance z.s.
Petr Samuel Zuda
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PELLYHO DOMY INFORMUJÍ
FESTIVAL ZÁŽITKŮ – PODĚKOVÁNÍ

Všechny prázdninové středy letošního roku
žila polická Dřevěnka víc, než kdy jindy. Byla
součástí Festivalu zážitků, projektu, který
realizovalo Kladské pomezí, a jehož partnerem bylo pro letošní rok město Police nad
Metují.
Každou středu si příchozí zájemci mohli
vyzkoušet např. tkaní na kolíkovém stavu, šití
na stroji, pletení apod. a odnést si nějaký
vlastní drobný výrobek.
Program na tyto středy připravil a na místě
zajištoval Cech panen rukodělných (paní
Hejnová, paní Švecová a paní Šustková) ve
spolupráci s Muzeem Náchodska (paní Večeřová a její kolegyně) a s panem Zemkem.
Všem zmíněným „účinkujícím“ moc děkujeme za realizaci krásného programu, který měl
velký ohlas. Většina termínů s programem,
na které bylo třeba se rezervovat, měla kapacitu naplněnou již dopředu.
Děkujeme za skvělou reprezentaci Police, za
všechny spokojené návštěvníky, kteří si
z Dřevěnky odvezli nejen nějaký malý vlastní
výtvor, ale především krásné zážitky.

jako bambulka… ?? Je jen na vás, jakou podobu jim dáte.
Obrázky nám můžete nosit do Informačního
centra v Pellyho domech během celého
podzimu, nejpozději do poloviny listopadu.
Z obrázků, které shromáždíme, uděláme před
vánocemi v Pellyho domech výstavu.
Soutěž je pro malé, ale i větší děti, které rády
malují a kreslí. Svůj výtvor nezapomeňte,
prosím, na zadní straně označit jménem
a příjmením, věkem a nějakým kontaktem.
Těšíme se na vaše obrázky,
Daniela, Hanka a Jana

SPOLEČENSKÝ SÁL – REKONSTRUKCE

Od září se na Vás na sále Pellyho domů budeme těšit v novějším a hezčím prostředí. Od
konce června probíhaly práce na rekonstrukcích, dodavatelsky (práce související s požární
odolností nosných ocelových sloupů a práce
na renovaci podlahy) i svépomocí (malování,
úklid apod.) Děkujeme firmám HaasMont
s.r.o. a Podlahářství K+S

VÝLEPOVÁ SLUŽBA

Výlep plakátů probíhá prostřednictvím výlepové služby – organizační složky Pellyho
domy. K výlepu přijímáme max. 10 ks plakátů, formát A2 přijímáme pouze po předchozí
dohodě v maximálním počtu 6 ks.
Výlep je prováděn pravidelně 1x týdně. Výlepový den: úterý (pokud je pracovním dnem).
Příjem plakátů v Informačním centru
v Pellyho domech.
Bližší informace a ceník:
www.pellyhodomy.cz/vylepova-sluzba

NAKRESLI
SKŘÍTKA VILÉMA A VÍLU METUJKU
Soutěž pro děti

Začátkem června proběhla dobrodružná
a úkoly naplněná cesta „Putování s vílou
Metujkou a skřítkem Vilémem“. Cesta měla
však jeden malý háček – vílu ani skřítka bohužel ani koutkem oka nikdo z účastníků
nezahlédl. Měli jste větší štěstí? Potkali jste
je v létě na výletě, na zahradě, nebo třeba
u rybníka nebo na koupališti? Není totiž
vůbec jednoduché je spatřit.
Přicházíme k vám s prosbou, jestli byste nám
skřítka a vílu nezkusili ztvárnit. Buďto tak, jak
jste je zahlédli, nebo tak, jak si myslíte, že by
Metujka a Vilém mohli vypadat. Zahnuté
boty, sandálky, čepice do špičky, brýle, šaty,
sukně, piha na nose, křídla, modré oči, nos
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TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ

rozpis lekcí
4. 9.
12. 9. (NE)
18. 9.
25. 9.
2. 10
9. 10.
16. 10.

18.00 - 20.30
10.00 - 12.30
18.00 - 20.30
18.00 – 20.30
10.00 - 12.30
18.00 - 20.30
18.00 - 21.30 / 1. prodloužená,
focení
23. 10.
18.00 - 20.30 / country
30. 10.
18.00 - 20.30
6. 11.
10.00 - 12.30
13. 11.
18.00 – 21.30 / 2. prodloužená
20. 11.
10.00 - 12.30 / latinská hodina
27. 11.
18.00 - 20.30
3. 12. (PÁ) 19.00 - 24.00 / věneček
Vstupné: 50 Kč / lekce
Změna vyhrazena.

PODZIMNÍ VÝSTAVA

Čtvrtek a pátek 16. a 17. 9. 2021

denně 9:00 - 17:00 hod / Společenský sál
Výstava regionálních výpěstků, podzimních
dekorací a odborných knih a časopisů, které
vystaví místní zahrádkáři. SEMÍNKOVÁ BANKA - možnost směny regionálních semen po
celou dobu výstavy / STŮL PŘEBYTKŮ - možnost nákupu regionálních výpěstků / PŘEDNÁSKA S BESEDOU: Čtvrtek 17. 9. od 16
hodin Mgr. Miroslava Dostálová, Léčivé
rostliny – pěstování a použití. Občerstvení
zajištěno.
Pořádá Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Polici nad Metují s finanční
podporou Města Police nad Metují.
Vstupné dobrovolné.

DRÁTOVANÝ STROM ŽIVOTA
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

Účastnický poplatek: 350 Kč / osoba / výrobek ( jedná se o výrobek náročný na materiál). Veškerý materiál a zapůjčení nářadí
v ceně. Na tvoření je třeba přihlásit se předem: Lenka Vítková, tel. 724 924 863

Opatření platná pro návštěvu akcí:
https://covid.gov.cz/situace/kultura/

PELLYHO DOMY
SKOROŇÁCI

Pátek 3. 9. 2021 od 18:00 hod
/ Společenský sál

Ze Skoronic od Kyjova přijede jedna z nejstarších kapel u nás – krojovaná slovácká
dechová hudba Skoroňáci. Byla založena
v roce 1918. Za svými posluchači kapela
najezdila tisíce kilometrů po celé naší vlasti,
Polsku, Německu, Rakousku, Maďarsku,
Holandsku, Belgii, Francii a Švýcarsku i Rusku.
Prodej vstupenek od 19. 7. 2021.
Vstupné: 100 Kč

BOHEMIAN MUSIC - koncert a projekce
Pátek 24. 9. 2021 od 18:00 hod
/ Společenský sál
Bohemian Music živě a na premiéře! Přijďte
s námi prožít hudební večer. Zveme Vás na
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promítání našeho nového videoklipu a představíme Vám známé skladby v aranži pro
naše hudební uskupení.
https://bohemianmusic.webnode.cz/
Vstupné: dobrovolné
(doporučené vstupné 100 Kč)

Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek
Čermák, Martin Hofmann, Daniela Kolářová,
Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra
Polnišová a další.
Komedie. Česko, 2021, 118 min
Vstupné: 100 Kč

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

PRINCOVA CESTA

Čtvrtek 30. 9. 2021 od 14:00 hod
/ Společenský sál

Odpoledne s bohatým kulturním programem
a občerstvením.
Od 18:00 hod bude v Kolárově divadle následovat beseda s prof. MUDr. Janem Pirkem,
DrSc. (pro polické seniory vstup na besedu
v divadle zdarma, pro ostatní veřejnost bude
od 6. 9.v Informačním centru v Pellyho domech v prodeji limitovaný počet vstupenek
za 100 Kč)

KOLÁROVO DIVADLO
JEDENADVACETKRÁT v NASA

přednáška astrofotografa Petra Horálka
Úterý 14. září 2021 v 17:30 hod

Co skrývají oceněné snímky Petra Horálka?
Do prestižního výběru Astronomického snímku dne NASA se za jeho existenci od roku
1995 dostalo jen několik Čechů a Slováků.
Uspět však více jak dvacetkrát, to už je
úspěch jen hrstky fotografů celého světa.
V tuzemsku takového milníku dosáhl zatím
jen český astrofotograf Petr Horálek.
Více jak dvacet úspěšných snímků zobrazuje
nejrůznější astronomické jevy a noční pohledy zachycené po celém světě. Mezi publikovanými snímky je i několik, které vznikly
v Česku a na Slovensku.
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč děti

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

Neděle 19. 9. 2021 od 19:00 hod

Komedie o milostných případech záletného
zubaře, který aby neskončil v chomoutu,
tvrdí, že je ženat a otcem tří dítek. Jenomže
vše se zamotá a pan doktor musí fingovat
manželku, děti i rozvod...
V hlavní roli Lukáš Vaculík.
Vstupenky v prodeji online na ticket365.cz

KINO
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Úterý 7. 9. 2021 od 19:00 hod

V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si
čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že
nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou
se vyřešit svou krizi provokativní hrou
a plněním odvážných úkolů.
Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej
chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok,
Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě
odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností
říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol,
není sráč…
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Čtvrtek 16. 9. 2021 od 17:30 hod

Když při jedné ze svých procházek po pobřeží
objeví mladý opičák Tom bezvládného
a zraněného starce, netuší, jak velké tajemství před ním leží. Prošedivělý muž je princem, který pochází z neznámého kontinentu.
Mezi ním a mladíkem se začne odvíjet překvapivé přátelství. V Tomově světě, z něhož
se vytratila radost, nadšení i smysl pro dobrodružství působí pošetilý starý princ jako
zjevení, které ale ne všichni vítají s nadšením.
Dva přátele čeká magická cesta za poznáním,
která vede skrze podivuhodné velkoměsto až
do neprobádaných hlubin lesa. Film JeanaFrançois Laguionie a Xaviera Picarda je
okouzlující poklonou imaginaci a ódou na
přátelství nespoutané konvencemi.
Animovaný. Francie / Lucembursko, 2019,
77 min.
Vstupné: 70 Kč

73. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
73. Polické divadelní hry, 200 let polického
ochotnického divadla, 80 let od slavnostního
otevření Kolárova divadla
PRODEJ VSTUPENEK OD pondělí 6. 9. 2021.

SVĚTÁCI

/ Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Sobota 2. 10. 2021 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 režii Jaroslava
Součka.
Vstupné: 100 / 80 Kč

SATURNIN

/ Divadlo Na Jezerce
Neděle 10. 10. 2021 od 19:00 hod
Vítejte v časech, kdy se k sobě lidé chovali
slušně. Komedie o sluhovi, který se stane
pánem svého pána.
Podtitul inscenace "Vítejte v časech, kdy se
k sobě lidé chovali slušně.", vypovídá nejen
o charakteru hry platné v každé době, ale
také o pojetí, které si pro realizaci Divadlo Na
Jezerce zvolilo. Zdeněk Jirotka totiž nenapsal
"pouze" humoristickou knihu - skrze laskavý
humor oslavuje poctivost, slušnost a demokracii.
Hrají: Martin Bohadlo, Jan Konečný, Denisa
Pfauserová, Jitka Sedláčková / Jaroslava
Kretschmerová, Martin Sitta, Libor Hruška
/Daniel Šváb, Petr Vacek, Vojtěch Vodochodský
Vstupné: 590 / 570 Kč

IMPROVIZAČNÍ ZÁPAS

/ Paleťáci
Pátek 15. 10. 2021 od 19:00 hod
Hokej na divadle, divadlo v hokeji! Zápas je
jedním z nejstarších improvizačních formátů.
Vznikl v sedmdesátých letech v Kanadě jako
fúze hokeje a divadla. V zápase proti sobě
stojí hráči dvou týmů rozlišených barevnými
dresy. Představení je rozděleno do krátkých
strukturovaných scének s jasnými pravidly,
na jejichž dodržování dohlíží všemi milovaný
a nenáviděný rozhodčí. Diváci po každé
scénce hlasují o tom, který tým byl lepší
a který si tedy zaslouží bod. Vítězí ten, který
jich získá nejvíc. Diváci v průběhu večera
zadávají témata pro jednotlivé scénky
a hlasováním přidělují týmům body. V neposlední řadě mohou diváci vyjadřovat svůj
názor na schopnosti a výroky rozhodčího
házením nafasovaných papučí. Základem
představení je čistá improvizace. Neexistuje
žádný scénář ani předepsané role. Vše vzniká
přímo na jevišti před očima diváků za doprovodu živé hudební improvizace.
Paleťáci: jsme zkušení herci, nadšení improvizátoři, zapálení lektoři, dobří kamarádi. Jsme
tým. Vystupujeme před lidmi, bavíme je,
ukazujeme jim, že jdou věci dělat jinak. Aniž
by k tomu byly potřeba stohy knih nebo
hodiny na internetu. Děláme hlavně improvizační divadlo. Tedy divadlo, ve kterém není
předem daný scénář a vše je tvořeno přímo
na místě před zraky diváků tak, aby vznikaly
komické, emotivní, originální a hlavně bezprostřední výstupy. www.paletaci.cz.
Vstupné: 100 / 80 Kč

HALÓ – představení v jednání

/Divadelní soubor U.F.O. Týniště nad Orlicí
Pátek 22. 10. 2020 od 19:00 hod
Prosperující podnik, spousta peněz a krásná
mladá žena. Tohle všechno Lumír má. Vlastně je to šťastný chlap, zdálo by se... Jenže
Lumír má také chamtivou bývalku, syna,
který moc chytrosti nepobral a navíc stále
tíživější pocit, že až tu jednou nebude, nikdo
si na něj nevzpomene. Chce to dokázat něco
velkého. Něco, co nenechá nikoho na pochybách, že Lumír byl Někdo. Že byl hrdina!
A přesně tohle si slibuje od vítězství v národním kuželkářském turnaji. Brzy pro něj neexistuje nic než trénink a to je příležitost pro
všechny vypočítavce v jeho okolí. Podaří se
Lumírovi získat vytoužený titul nebo ho
zapálenost postupně připraví o vše.
Režie: Jindřich Bartoš
Vstupné: 100 / 80 Kč

KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA
/ Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř
Neděle 24. 10. 2021 od 17:00 hod

Krčmářka Magi vaří záludné polévky, které
mění lidi k nepoznání. S loupežníkem Bujónem se baví nad utrpením jiných. Pohádka
plná veselých písniček, statečných mládenců
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a o ztracené princezně aneb jak je důležité
míti kliku od flašinetu.
Režie: Markéta Frnková. Délka představení:
cca 75 min bez přestávky.
Vstupné: 60 Kč

S TVOJÍ DCEROU NE

/ Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí
Pátek 12. 11. 2021 od 19:00 hod
Komedie o dvou docela obyčejných manželských párech, které se snaží řešit manželskou
krizi. Ovšem za nechtěné pomoci dospívající
dcery a zloděje, který jde zcela poctivě krást,
se může jejich záměr trochu zvrtnout…
Režie: Irena Kozáková
Vstupné: Vstupné: 100 / 80 Kč

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ

/ Divadelní soubor OCHOS Smiřice
Pátek 19. 11. 2020 od 19:00 hod
Příběh člověka, který se rozhodl brát šílenství
okolního světa jako inspiraci.
„Spousta lidí si namlouvá, že jsou šílený, ale
jejich tajemství je v tom, že jsou úplně normální. Když se rozhlídneš kolem, uvidíš spoustu jakoby pomatenejch lidí, ale nikoho, kdo
by doopravdy zešílel. Neuvidíš nikoho běhat
po ulici ve spodním prádle.“ „Spousta lidí
tady chce bejt šílená, protože šílenství znamená absolutní svobodu. Ale to jim nemůže
vyjít.. Skutečný šílenství je stejně vzácný jako
genialita nebo absolutní sluch.“
Jedna z nejúspěšnějších českých divadelních
her posledních 18 let. Byla napsána v roce
2001, kdy měla premiéru v Dejvickém divadle, s Ivanem Trojanem v hlavní roli.
Nahořklá komedie o Petrovi a panoptiku
okolo něho. Je divný Petr nebo je divné vše
okolo něj? Jsou lidé, kteří ho obklopují vyšinutí, šílení? Nebo je šílený on sám?
Doporučená přístupnost od 15 let.
Autor: Petr Zelenka, úprava a režie: Lucie
Kotěrová
Vstupné: 100 / 80 Kč

NAHORU - Na horu!

– představení v jednání

/ NoDivSe Nové Město n. Metují
Pátek 26. 11. 2021 od 19:00 hod
První autorská inscenace souboru NODIVSE,
která je inspirována skutečným vyprávěním
skutečných lidí, kteří byli nahoře na hoře.Vstupné: 100 / 80 Kč

VÁNOČNÍ DIAMANT

/ Liduščino divadlo Roztoky
Pátek 3. 12. 2021 od 18:00 hod
Romantická hraná pohádka pro děti od 3 do
10 let. Andílek ztratí kouzelný vánoční diamant, který plní tajná přání. Kvůli němu se
v hájovně maminka s tatínkem nejspíš nedočkají vytouženého miminka. Tak to Andílek
nemůže nechat a společně s tulákem Kašparem přijdou na to, jak všechno napravit.
Miminko se narodí právě o vánocích a svátky
jsou jako z pohádky.
Polický měsíčník září 2021
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Délka představení: 55 min
Vstupné: 60 Kč

OSLAVY
200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA
V POLICI NAD METUJÍ
/ DS Kolár
Pátek 11. 12. 2021
Program bude upřesněn.

NOVINKY V PRODEJI

Andělské klíčenky a šperky od Ateliér Jaňule,
kniha Jižní stezka Českem od východu
k západu od Jana Hocka, Písničky
z broumovského dolíku od Evy Kroupové.
Dále bylinné sirupy od Ing. Martiny Hlouškové z Červeného Kostelce a bytová dekorace –
skřítek od Lidunky z Hronova.

NA ZLATÉM JEZEŘE

/ Agentura Harlekýn
Úterý 14. 12. 2021 od 19:00 hod
V kouzelném prostředí na březích Zlatého
jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho
chápající žena Ethel, starající se o muže
i domácnost s neutuchajícím půvabem
a noblesou.
Hrají: Ladislav Frej, Simona Stašová, Marika
Procházková, Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml.,
Jaromír Nosek / Karel Zima, Jakub Jan Černý
/ Filip Antonio / Michal Pazderka / Kryštof
Zapletal
Vstupné: 590 / 570 Kč
Pořádá město Police nad Metují, Pellyho
domy - Centrum kultury, vzdělávání a sportu,
ve spolupráci s Divadelním spolkem Kolár
Police nad Metují.
Polické divadelní hry a oslavy 200 let Kolárova divadla jsou realizovány za finanční
podpory Královéhradeckého kraje.

PRODEJ VSTUPENEK

NA AKCE POŘÁDANÉ PELLYHO DOMY
Informační centrum - Pellyho domy
tel. 491 421 501
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1, Náchod
tel. 491 426 060
Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, Hronov
tel. 733 539 960, 491 483 646

INFORMAČNÍ CENTRUM
Od 1.7.2021 se v Informačním centru můžete
setkávat s novými pracovnicemi – Danielou
Vojtěchovou a Hanou Palkovskou. Obě pracují na zkrácený úvazek a kromě chodu informačního centra se starají např. o administrativu související s výlepovou službou, facebookový profil Policka atd.
Upraven je Polický quest, skládačka je
k dispozici
v Informačním
centru.

Zboží z našeho sortimentu je možné si vybrat
a objednat v internetovém obchodě na
https://eshop.pellyhodomy.cz a následně
vyzvednout v Informačním centru.

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

Stále nabízíme možnost zapůjčit si v Informačním centru koloběžky Kostka. Více na
www.sportvpolici.cz

Informační centrum - ZÁŘÍ
PO – PÁ
8:30 - 11:30 a 12:00 - 17:00
SO, svátek 8:30 - 11:30 a 12:00 - 15:00
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

OSTATNÍ AKCE
DĚTSKÝ DEN A UKONČENÍ PRÁZDNIN

Sobota 4. 9. 2021, sraz před Sokolovnou
mezi 14:00 a 15:00 hod
T.J. Sokol Police nad Metují společně s SDH
Velká Ledhuje zve širokou veřejnost na tradiční Dětský den a ukončení prázdnin. Připraven bohatý program: úkoly pro děti, nafukovací skluzavka, kolotoč. Zahraje skupina
DAMTRIO. Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné

PODZIMNÍ JÍZDA KLUBU HISTORICKÝCH
VOZIDEL
Sobota 25. 9. 2021 od 9:00 hod
/ Masarykovo náměstí
http://khvmetuje.webovky.cz/akce/naseakce/
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DIVADLO NA JEZERCE

SATURNIN

Neděle 10. 10. 2021 od 19:00

Podtitul inscenace „Vítejte v časech, kdy se k sobě lidé chovali slušně.“, vypovídá nejen o charakteru hry
platné v každé době, ale také o pojetí, které si pro realizaci Divadlo Na Jezerce zvolilo. Zdeněk Jirotka totiž
nenapsal „pouze“ humoristickou knihu - skrze laskavý humor oslavuje poctivost, slušnost a demokracii.
Hrají: Martin Bohadlo, Jan Konečný, Denisa Pfauserová, Jitka Sedláčková / Jaroslava
Kretschmerová, Martin Sitta, Libor Hruška / Daniel Šváb, Petr Vacek, Vojtěch Vodochodský.
Vstupné: 590 / 570 Kč

AGENTURA HARLEKÝN

NA ZLATÉM JEZEŘE
Úterý 14. 12. 2021 od 19:00

V kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický
a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho chápající žena Ethel, starající se o muže
i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým
synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle z letargie a všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky je
čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát.
Hrají: Ladislav Frej, Simona Stašová, Marika Procházková, Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml., Jaromír Nosek / Karel
Zima, Jakub Jan Černý / Filip Antonio / Michal Pazderka / Kryštof Zapletal.
Vstupné: 590 / 570 Kč

FDA PRAHA

TAK JÁ LETIM

Pátek 28. 1. 2022 od 19:00

„Vše se dá přežít s nadhledem, sebeironií a humorem.“ Neuvěřitelně upovídaná výstřední pětačtyřicátnice
Susan se rozhodne oslavit své narozeniny cestou do Austrálie. Snaží se tak zopakovat výlet, který podnikla se svými kamarádkami před čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, sice se stejným očekáváním
a sny, ale s pětadvacetiletou zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos ji přimějí bilancovat - ironicky a hořkosměšně se zamýšlí nad přátelstvím, láskou, osamělostí a nástrahách i radostech života.
Hraje: Anna Polívková.
Vstupné: 450 Kč
foto : JERRY HÁŠA

VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA

GIN GAME

Úterý 8. 3. 2022 od 19:00

Tragikomedie o tom, jací jsme, i o tom, že svoje stáří si chystáme už od nejútlejšího mládí… O problematice intimních vztahů, byť v trochu nečekané podobě. Jedná-li se o milostný příběh, neočekáváme,
že jeho dějištěm bude domov pro seniory. A přesně tak tomu v této hře je. Je to příběh dvou nemladých lidí,
které svede náhoda a potřeba najít partnera pro karetní hru. Fakt, že se partička ginu promění v partii
mnohem závažnější, vypovídá o tom, že partnerské problémy nejsou rozhodně jen výsadou mladých lidí.
Autor poskytuje nečekaný pohled na nejstarší generaci – nesentimentální, nikterak shovívavý, ale velmi
reálný. Dokáže starší lidi vnímat jako plnohodnotné hráče ve hře života, který i na samém konci může skýtat
nečekané zákruty a překvapení. Hrají: Zuzana Kronerová, Dušan Sitek.
Prodej vstupenek od října 2021.

www.pellyhodomy.cz

Město Police nad Metují
Pellyho domy - Centrum kultury, vzdělávání a sportu
Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují
tel.: + 420 491421 501
e-mail: info@pellyhodomy.cz
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Prodej vstupenek
v Polici n. Met. (tel. 491 421 501 ),
v Hronově (tel. 491483 646)
a v Náchodě (tel. 491426 060).
Změna programu vyhrazena.

Pellyho domy
Police nad Metují
www.pellyhodomy.cz
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POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Podzim 2021

Společenský sál Pellyho domů,
Police nad Metují

JEDNADVACETKRÁT V NASA
Úterý 14. 9. 2021 od 17:30 / Kolárovo divadlo
Petr Horálek, astrofotograf
Do prestižního výběru Astronomického snímku dne kosmické agentury NASA se za jeho existenci od roku 1995 dostalo jen několik Čechů a Slováků. Uspět však více jak dvacetkrát, to už je
úspěch jen hrstky fotografů celého světa. Horálkovi snímky zobrazují nejrůznější
astronomické jevy a noční pohledy zachycené po celém světě. Vstupné: 80 Kč / 40 Kč děti

VÍZMBURK. ŽIVOT NA HRADĚ V ZRCADLE ARCHEOLOGIE
Úterý 5. 10. 2021 od 14:30 / sál Pellyho domů
Mgr. Jan Košťál, archeolog
Hrad na vysoko položené ostrožně nad údolím Úpy založil ve 2. polovině 13. století Tas
z Vízmburku (erbu třmene). Vstupné: 80 Kč

MASAKR NA OSTAŠI 1421 – MÝTY A SKUTEČNOST
Úterý 19. 10. 2021 od 14:30 / sál Pellyho domů

Mgr. Jan Tůma, historik
Události, které postihly obyvatele Policka před 600 lety, přiblíží Mgr. Jan Tůma. Roku 1421
slezská vojska, určená na obranu katolického Broumova před husity, Polici nad Metují i s
kostelem a klášterem vypálila a jeho obyvatelstvo, které se ukrylo na nedaleké hoře Ostaš,
povraždila. Dojde ale i na mýty, které jsou s tímto obdobím a Ostašem spojeny. Vstupné: 80 Kč

MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ MALÉ SVATOŇOVICE
Úterý 9. 11. 2021 od 14:30 / sál Pellyho domů

Eva Hylmarová, emeritní vedoucí Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích
O okolnostech vzniku Muzea bratří Čapků v souvislosti s Celonárodními oslavami v červnu
roku 1946, o založení Společnosti bratří Čapků i o zajímavostech z expozic muzea bude
vyprávět paní Eva Hylmarová. Vstupné: 80 Kč

SEN SAFARI
Úterý 23. 11. 2021 od 17:30 / sál Pellyho domů

Ing. Lenka Vágnerová, dcera Josefa a Zdeňky Vágnerových, předsedkyně správní rady Nadace
Josefa a Zdeňky Vágnerových
Přednáška a projekce o životě a práci Josefa Vágnera, zakladatele safari v ZOO Dvůr
Králové nad Labem. Součástí přednášky bude i představení a prodej knih: reedice první
knihy manželů Vágnerových SEN SAFARI (SAFARI DREAM) a zcela nové knihy ŽELVA
VYPRAVUJE – knihy dvaceti pohádek pro děti, které na výpravách v Africe zachytil
a nashromáždil Josef Vágner. Informace o Nadaci jsou k dispozici na www.zoo-safari.cz
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč děti

SKRYTÉ POKLADY GEOPARKU BROUMOVSKO
Úterý 7. 12. 2021 od 14:30 / sál Pellyho domů

Ing. Stanislav Stařík, pracovník Geoparku Broumovsko
Možná denně chodíte kolem unikátní přírodní památky a ani o tom nevíte. Na mnoha místech
Polické křídové pánve, Broumovské kotliny, Javořích a Jestřebích hor najdeme hotové přírodní
učebnice některých geologických oborů jako například sedimentologie, hydrogeologie, vulkanologie nebo paleontologie. Právě o takovýchto, často nenápadných, kamenných zajímavostech,
roztroušených po území Národního geoparku Broumovsko si budeme povídat se Stanislavem
Staříkem. A některé neobyčejné kameny si na přednášce i prohlédneme. Vstupné: 80 Kč
Posluchači Polické univerzity volného času obdrží kartičku s termíny uvedených přednášek. Hradí se jednotlivé vstupné, na podzim 2021
nebude vybíráno kurzovné na celý cyklus přednášek. Pátá absolvovaná přednáška je zdarma, kartička je přenosná. Všechny přednášky jsou
otevřeny pro širokou veřejnost, za výše uvedené vstupné. Srdečně zveme. Změna programu vyhrazena. Aktuální informace na www.pellyhodomy.cz

Polický měsíčník září 2021
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 341, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910

ZÁŘÍ 2021

Otevřeno:
DENNĚ 9:00 – 17:00

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK

Začínáme 16. září

Práce v kroužku rozvíjí prostorovou
představivost, trénuje jemnou motoriku a trpělivost. A samozřejmě přináší
i spoustu radosti v kolektivu v Muzeu.
Vedoucím kroužku je Luboš Matěna,
který se stal mj. vicemistrem republiky
a druhým vicemistrem Polska. Výčet
jeho medailí a oceněný by byl už docela
dlouhý. A v jeho bratrovi Tondovi mu
roste silná konkurence!

MODELÁŘSKÉ
SOUTĚŽE

tegorii dospělých. A Matěj Beran
zvítězil v kategorii architektury s
modelem rozhledny!
A navíc nás velice potěšilo, že svoje
místo v soutěži a mezi polskými modeláři našly i modely z Čech a zvlášť nás
potěšily modely kapliček k dílny Ondřeje Hejla, který má v Muzeu aktuálně
výstavu.

Velké Meziříčí,
31. 7. – 1. 8.

Soutěž ve Velkém Meziříčí pořádala
firma Betexa. Muzeum se poprvé zúŚcinawka Średnia,
častnilo soutěže s názvem „Modelářský
svět“ a v ryze české konkurenci jsme se
26. a 27. 6. 2021
Těsně před začátkem prázdnin pořá- moc neprosadili. Z dětských kategorií si
dalo město Radków soutěž ve víceúče- odvážíme čestná uznání, ale v tomto
lové hale ve Ścinawce Średnia první směru to tentokrát necinklo.
modelářskou soutěž v Polsku po rozvolnění opatření. Díky tomu se k českým hranicím sjelo mnoho modelářů
nejen z blízkého okolí, ale třeba
z Oleśnice, Gdańsku, Łódźe či Szczecina.

Potom každý čtvrtek
od 15 do 17 hodin

Léto a společně s ním i prázdniny utekly
jako voda v potoce a je tady zase začátek
školního roku a pomalu se blíží podzim.
Společně se začátkem nového školního
roku začíná i modelářský kroužek v Muzeu papírových modelů. Začínáme ve
čtvrtek 16. září v 15 hodin. A potom
každý čtvrtek, pokud zrovna nebudou
prázdniny.

Model rodného domu K. V. Raise

Ale přesto vezeme do muzea
bronzovou medaili, o kterou se
zasloužil náš správce depozitu Jarda
Dlohoška, který za muzeum soutěžil
v kategorii dospělých s modelem rodného domu K. V. Raise. (autorem modelu je spolupracovník MPM Ladislav
Badalec). Jarda model doplnil o postavy, domácí zvířata, stromy a potok
a díky tomu získal samotný model
úžasnou přidanou hodnotu.

Přírůstky v muzeu

Účast na Modelářském světě ve Velkém
Meziříčí jsme využili i k jednání s jednotlivými modeláři. Pracujeme na koncepci a přípravě výstavy dakarských
A kromě desítek polských modelářů se speciálů, kterou chceme na podzim
zúčastnilo asi deset českých modelářů v muzeu otevřít. Takže jsme
a mezi nimi i děti z našeho kroužku. dojednávali zápůjčky modelů.
A neztratili se!
Tonda Matěna získal zlato za nejlepší
model v kategorii vojenské techniky, a
navíc se stal vítězem soutěže polského
vydavatelství Orel. A úspěch svého
Modelářský kroužek už má svou tradici bratra podpořil vedoucí kroužku Luv Muzeu a začlenil se mezi další na boš Matěna, který za model nákladčeské modelářské scéně. A naše děti za- ního vozu LIAZ získal třetí místo v kačaly vozit ze soutěží medaile
a diplomy.
Modelářská soutěž ve Ścinawcw Średnia
Dole v popředí modely Tondy Matěny
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A zápůjčky se netýkaly jen dakarských speciálů. Podařilo se nám od
modeláře Filipa Hájka sehnat pro expozici muzea exkluzivní zboží: trojici
veteránů, které jsou propracované do
nejmenších detailů.

Modely veteránů Filipa Hájka

Tyto modely doslova uchvátili všechny
návštěvníky soutěže ve Velkém Meziříčí. A od příštího roku si je budou moci
prohlédnout i návštěvníci Muzea papírových modelů v Polici nad Metují.

VÝSTAVA V MUZEU
Ondřej Hejl:
ARCHITEKTURA
Výstava v expozici Muzea

Ondřej Hejl patří už dvě desetiletí k nejznámějším a nejuznávanějším autorům
papírových modelů v Čechách. V tomuto výročí připravilo Muzeum papírových modelů výstavu, která je průřezem
jeho dosavadní tvorby.

vyjádření autora se můžeme těšit i na
jejich pokračování, protože v rozhovoru, který je součástí katalogu k výstavě, se přiznal, že ho architektura japonských hradů stále oslovuje. To, zda
se můžeme těšit na další pokračování
vystřihovánek s architekturou z Dálného východu, ale záleží nejvíce na
něm samotném a na množství jiných
„nabídek“.
Výstava byla zahájena v sobotu 19.
června za účasti návštěvníků převážně
z modelářské obce. Kurátor výstavy
Michal Erben vyzdvihl hlavně umění
práce s modelářským detailem, který
jako přidaná hodnota dodává práci Ondřeje Hejla neopakovatelný rukopis.
K výstavě vyšel i katalog. V něm se můžete dočíst i zajímavá názory mimočeských modelářů, jak oni vnímají tvorbu
Ondřeje Hejla. A je potřeba zdůraznit,
že se nejedná jen o ohlasy modelářů z
našeho nejbližšího okolí. „Domečky“
Ondřeje Hejla totiž slepují modláři
v Maďarsku, Německu nebo Francii.
A jejich zkušenosti a názory za přečtení skutečně stojí.
Navíc vyšla v katalogu i unikátní vystřihovánka jedné ze staveb, které byly
původně určeny pro model kolejiště
polického nádraží. Tento model ještě
nikdy nebyl vydán a zažívá tak svou
premiéru…

Hrad Kamioka

Ač je těžištěm tvorby Ondřeje Hejla
hlavně sakrální architektura středoevropského formátu, nacházející se v reálu hlavně na území bývalého Československa, neratovický rodák má rád výzvy
a nebojí se přesunout svůj „modelářský
pohled“ i mimo střed Evropy. Na vý- Výstava potrvá do října letošního roku
stavě zaujmou mimo jiné i monumen- a je součástí expozice Muzea papírotální modely japonských hradů. A podle vých modelů.
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Muzeum dětem
25. a 26. září
9:00 – 17:00 hodin

Tradiční interaktivní dílnička přímo
v expozici muzea. Nabízí neopakovatelný zážitek stát se modelářem
přímo v expozici muzea.

Pro malé návštěvníky budou připraveny jednoduché vystřihovánky, které
si můžou v muzeu slepit a odnést domů
jako unikátní suvenýr. A pro ty nejmenší budou připraveny omalovánky,
pastelky a čisté papíry.
Interaktivní dílnička je součástí expozice a podporuje ji firma Betexa.

Plechovky

Výstava ze sbírek
Zelený domeček
Vernisáž ve čtvrtek 30. 9.
od 18 hodin

Otevřeno podle otevírací doby Muzea papírových modelů
Výstavou sbírky nápojových plechovek
pokračuje v Zeleném domečku cyklus výstav pořádaných Klubem sběratelů Policka. Po sýrových etiketách ze sbírky Jana
Samka a zápalkových nálepek polických
filumenistů se v Zeleném domečku představí plechovky ze sbírky Pavla Prokeše
a René Herzána.
Výstava přesvědčí všechny návštěvníky,
že plechovky od nápojů nejsou jen Cocacola a Plzeňské pivo (oboje na výstavě samozřejmě návštěvník uvidí), ale mnoho a
mnoho dalších nápojů. Navíc sběratelé
v Zeleném domečku budou prezentovat
i plechovky pocházející z jiných států –
a nejenom Evropy!
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otázku: „Co se děje uvnitř člověka?“ Tím
se otevírá nekonečný prostor lidské fantazie a myšlenek, který je minimálně stejně
rozsáhlý, jako svět snových krajů a vesmírů.

Výstavu plánovali pořadatelé už na minulý rok, ale kvůli epidemiologické situaci
byla přeložena na letošek.
Výstavu pořádá Klub sběratelů Plicka ve
spolupráci s Muzeem papírových modelů
a potrvá do 31. října.
Vstupné dobrovolné.

NOVÁ TERASA 2021
Jaroslav Šolc:
OBRAZY

Výstava OBRAZŮ Zelený domeček

Vernisáž ve čtvrtek 2. 9.
od 18 hodin

otevřeno podle otevírací doby
Muzea papírových modelů
Výstava polického malíře Jaroslava
Šolce ukončí letošní Novou Terasu.
Jeho díla znají místní hlavně z
tradičních výstav „Obrazy v plenéru“,
které se konají každoročně během
Polické pouti. Tentokrát se Jaroslav
Šolc „přestěhuje“ z plenéru do výstavního prostoru v Zeleném domečku.
Výstavu lze chápat jako průřezovou
a navazující na výstavu v polské Świdnici,
která v tamním Muzeu dawniego
kupiectwa proběhla v roce 2019.
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Surrealistická krajina Jaroslava Šolce

Expozice výstavy je striktně rozdělena
na dvě polohy autorova výtvarného projevu. Tou první jsou abstraktní, až surrealistické krajiny, které zavádí diváka do
světa netušených rozměrů a tvarů. Do
světa snových světů. Všemi polohami
prochází pestrá barevná škála a některé
kontrasty jsou nečekaně ladné, aby
o kousek vedle agresivně jedna barva
útočila na druhou.
Druhá poloha se může jevit jako kontrastní vůči surreálným krajinám. Jsou jí
totiž realistické (téměř až hyperrealistické) portréty. Ale i tady můžeme najít
společné rysy, které se ukrývají v „druhém plánu“ portrétů. Ty totiž nabízí

Americký herec Mel Gibson
na portrétu Jaroslava Šolce

Výstavu pořádá spolek Apeiron s podporou Města Police nad Metují. Dále výstavu podporují firmy Glor a Elpol Police.
Novou Terasu 2021 dále podporují Muzeum papírových modelů, Zelenina Suchomel, SČUG Hollar, Květinářství U Petry, ZUŠ Police nad Metují a Kavárna
K(r)afárna.
Výstava potrvá do 26. září.
Vstupné dobrovolné.
Za MPM Pavel Frydrych
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Rodným krajem
po dvaašedesáté

Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové
a bratří Čapků vychází od roku 1990. V půli června vyšlo už
č. 62. Jiráskovi je v něm věnován článek Filipa Jirouška „Dva
politické životy Aloise Jiráska, Kramářův politik a Nejedlého
falešný symbol“. K druhé z patronek sborníku Boženě Němcové
se nepřímo vztahují dva texty: Pavel Hnízdil s Tomášem
Daňkem se věnují podrobně „Otci malé Barborky“ Johannu
Panklovi, Milan Záliš napsal obsáhlý text o životě „paní kněžny“ – Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské, v tomto čísle
je první pokračování do „otevření jejího vídeňského salonu“
v roce 1809.
Do dávnější minulosti se vrací Marie Nyklíčková statí o starých zemských stezkách v našem kraji, kamenné „smírčí“ kříže
na Policku zaujaly Jiřího Chaloupku. Petr Hnyk píše o úkrytech
v Teplických skalách v době pobělohorské a Hana Benešová
o Sypací skále na Boru, která se zřítila právě před sto lety. Tato
bezděkovská autorka se vrací i k „léčbě“ zaříkáváním úbytí, jak
se někde praktikovalo ještě snad do půli minulého století. Marie
Vintrová píše o skautingu v České Metuji v letech 1946–1950
a připomíná i Arnošta Kohla k 115. výročí jeho narození.
V úvodu čísla najdeme programy Muzea Náchodska,
Muzea Boženy Němcové a Galerie výtvarného umění Náchod
na letošní druhé pololetí, v čísle je i obvyklý výběr z regionální literatury, tentokrát opravdu bohatý. Připravila jej Lenka
Pešková z náchodské knihovny.
Nekrolog za archivářkou Lydií Bašteckou napsal Jiří Uhlíř.
Číslo „s dárkem 8 stran navíc“(tedy o 76 stranách) je v obvyklých prodejích za 40 Kč (v Polici nad Metují v Papírnictví
Jiřího Kohla u Penny Marketu).
Aleš Fetters

Garden party

Uctivé pozdravení.
Na vědomost se dává, že v sobotu 2.října
roku 2021 konati se bude další, již 31. ročník
slavné Garden party.
Panstvo shromáždí se o druhé hodině po
poledni na Polickém rynku. Poté se
špacírem vydá ku restaurantu Hvězda.
Na brzké shledání se jménem celé famílie
těší
Maxmilián Katschner v.r.
(Roman Steiner)
tel.: 722 769 838.
Polický měsíčník září 2021

Projekt „Wihanův rok“ si kladl za cíl, připomenout osobnost Hanuše
Wihana, polického rodáka – a nebojím se říci, že nejvýznamnějšího polického rodáka. Bohužel si s celým plánem pohrála situace kolem epidemie
Covid-19. V roce 2020, kdy uplynulo 100 let od Wihanova úmrtí, se každý měsíc na stránkách Polického měsíčníku objevovaly texty, přibližující
jeho život.
A v letošním roce proběhlo to, co bylo o rok posunuto. Bohužel v době
konání přednášek, nebylo možné pořádat hromadné akce. A tak jsme
přednášky vysílali živě v online prostředí a dnes si je můžete poslechnout na You Tube kanále Kultura Police nad Metují. Polici nad Metují
navštívilo několik úžasných hostí. Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka Jan Suk z Křečovic. Z Prahy přijel violoncellista
a pedagog na Pražské konzervatoři a AMU Tomáš Strašil. Dvě historičky
pracující v Národním muzeu – Šárka Rámišová a Gabriela Havlůjová.
A violoncellistka Helena Matyášová. Do dnešního dne přednášky vidělo
přes pět stovek diváků.
Díky finanční podpoře Města Police nad Metují, firmy MycoMedica
a Agentuře pro rozvoj Broumovska vyšel i sborník textů k „Wihanovu
roku s názvem Myslet hudbou. Na sborníku se podíleli třeba výše zmiňovaní pánové Jan Suk a Tomáš Strašil, hudební historičky z Muzea české
hudby Dagmar Štefancová a Eva Paulová nebo předsedkyně Mezinárodní
společnosti Oskara Nedbala paní Ludmila Peřinová. Sborník je možné si
zakoupit buď v Infocentru v Pellyho domech nebo v Muzeu papírových
modelů.
V černu pak v Zeleném domečku následovala výstava „Polický rodák
Hanuš Wihan“, kde byly k vidění dokumenty z Wihanovy pozůstalosti.
Výstavu podpořilo Muzeum české hudby, které je pobočkou Národního
muzea. Výstavu nakonec vidělo téměř osm desítek lidí, kteří si mohli přečíst třeba Wihanovy poznámky k cestě po Švýcarku z roku 1876 nebo jeho
korespondenci s Bedřichem Smetanou a Antonínem Dvořákem. Výstavu
doplnily soukromé fotografie ze sbírky Pavla Frydrycha a Lukáše Kollerta.
A na začátku června, pár dní po 166 výročí
Wihanova narození, zahrálo poprvé v Polici nad
Metují Wihanovo kvarteto.
To si v roce 1989 vetklo
do svého názvu právě
jméno profesora violoncellové třídy a kvartetní
hudby na pražské konzervatoři. Bohužel kvůli
nepřízni počasí se koncert
neuskutečnil v Kostelní
ulici před rodným domem
Hanuše Wihana, jak bylo
v plánu. Prostředí kostela
Nanebevzetí Panny Marie
bylo důstojnou a krásnou
kulisou koncertu vážné
hudby. Wihanovo kvarteto
je dnes jedním z nejuznávanějších kvartetních těles v Evropě o čemž hovoří třeba jen suchý výčet míst jejich koncertů
v posledních pár letech: Berlín, Praha, Londýn, Birmingham, New York,
ale třeba také koncertní turné po Japonsku nebo Austrálii. Myslím si, že
Police nad Metují se ocitla ve velmi zajímavé společnosti… A navíc: každý z členů kvarteta už má fotografii před Wihanovým rodným domem, ale
letos se na tomto místě poprvé vyfotilo celé kvarteto.
Věříme, že celý projekt, neplánovaně roztažený do dvou let, oslovil
občany Police nad Metují a snad jim přinesl i nějaké nové informace o životě a osudech našeho nejvýznamnějšího rodáka (i když vím, že slovo
„nejvýznamnější“ je silně subjektivní).
Zdá se, že Wihanův rok končí. Ale můžeme slíbit, že ještě není
konec…
Pavel Frydrych
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Nová expozice
Muzea stavebnice Merkur

Nová expozice, inspirovaná těžbou a zpracováním železné rudy
vznikla netradičně ve sklepních prostorech budovy muzea. Ve sklepení
budovy je k vidění trojice monumentálních modelů vzniklých ze stavebnice Merkur. Jedná se o model těžní věže Dolu Jindřich (model je
vysoký 247 cm!) a modelu vysoké pece, které jsou naistalovány v první
místnosti.
„Kromě toho, že se jedná o úžasné modely, tak zároveň myslíme
na edukativní stránku věci. Proto je před vstupem do samotné expozice
k vidění krátký komiks, který představuje výrobu železa: od těžby rudy,
přes vysokou pec až k výrobě železných produktů. Tady v muzeu samozřejmě prezentovaný dílkem Merkuru“, představuje stručně první část
nové expozice Radek Jelínek z firmy Merkur Toys. Z tohoto důvodu
nejsou stěny omítnuty a zůstalo surové vyspárované zdivo. Vše evokuje
pracovní prostory nějaké továrny, zpracovávající železo.
„V další místnosti je naistalován legendární model Důlního rypadla. Proč Legendární? Protože moje generace si ho pamatuje z obrázku na přebalu krabice stavebnice Merkur. Tady jsme zvolili odlišný

SETKÁNÍ PŘÁTEL A OBYVATEL
PĚKOVA A HONŮ
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů
si Vás dovoluje pozvat

na tradiční přátelské setkání
u Honského rybníka

v sobotu dne 4.9.2021

• od 15:00 hodin občerstvení, zábava a

přístup. Zatímco po vstupu do sklepení je návštěvník hned konfrontován
s monumentálním modelem, zde vstupuje do temné místnosti. Samotný
model uvidí až po několika vteřinách, poté co skončí první vlna zvukových a světelných efektů“, popsal druhou část nové expozice Radek
Jelínek. „Vzhledem k tomu, že celá expozice tady ve sklepení je buď
v šeru nebo ve tmě, není úplně vhodná pro nejmenší návštěvníky nebo
lidi trpící epilepsií a klaustrofobií. S nadsázkou říkáme, že tahle expozice je jen pro odvážné,“ dodává s úsměvem.
Novou expozici Muzeum stavebnice Merkur byla otevřena při příležitosti Polické pouti a během pouťového víkendu si ji prohlédlo téměř 200 návštěvníků. Do konce září bude součástí stávajícího
prohlídkového okruhu. Následně bude zpoplatněna nad rámec
běžného vstupného.
A ještě jednu novinku Muzeum stavebnice Merkur připravilo pro své návštěvníky. Od letošního roku bude otevřeno
nepřetržitě, takže – obrazně řečeno – dveře do Muzea se nezavřou ani přes zimu.
Fotografie: Muzeum stavebnice Merkur
Radek Jelínek

20

přátelská setkání
• od 19:00 hodin tanec a zábava s
kapelou IRONICK

Těšíme se na Vás a věříme, že si opět
rádi přijdete odpočinout a pobavit se i se
svými dětmi.
Za SPRPH Ivan Konečný
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PÁTEK 10. září | 19 hodin
PŘEDNÁŠKA MAGDALENY POKORNÉ
O BOŽENĚ NĚMCOVÉ
v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

Součástí přednášky je vernisáž výstavy různých vydání Babičky a
ilustrací stejné knihy vydané Martou Zemanovou. Vstupné
dobrovolné.
Rezervace míst od 1. 9. 2021 na tel. čísle: 603 232 579,
nebo na e-mailu: helena.duchacova@seznam.cz

SOBOTA 11. září | 9.30 hodin
PUERICINIA
na maloskalické tvrzi

NEDĚLE 12. září | 10.30–12 hodin
FOLKOVÁ KAPELA FUKANEC
na maloskalické tvrzi

Vystoupí folková kapela z Nového Města nad Metují.

NEDĚLE 12. září | 14–16 hodin
BIG BAND DVORSKÝ
na maloskalické tvrzi

Součástí tradičního promenádního koncertu hudebního tělesa
ze Dvora Králové bude vyhlášení nejkrásnější jiřinky výstavy.

SOBOTA a NEDĚLE 11. a 12. září | 10–16 hodin
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ v Muzeu Boženy Němcové

Vystoupení dětského Folklorního souboru Barunka
s muzikou Ritornello.

Výtvarná dílna SVČ Bájo, kde si návštěvníci mohou
vlastnoručně vyzdobit hedvábný doplněk.

SOBOTA 11. září | 11.30 a 13 hodin
SALON ČESKÝ OBROZENECKÝ
v Jiřinkovém sále

SOBOTA a NEDĚLE 11. a 12. září | 10–16 hodin
ARANŽOVÁNÍ JIŘINEK v Muzeu Boženy Němcové

Program přiblíží atmosféru vlasteneckých jiřinkových bálů
v České Skalici.

SOBOTA 11. září | 14–16 hodin
KONCERT KOLETOVY HORNICKÉ HUDBY
na maloskalické tvrzi

Aranžérka Zdena Skořepová předvede aranžování
květinových vazeb a nabídne své výtvory k prodeji.

PÁTEK až NEDĚLE 10. –12. září
JIŘÍ FRANTA A DAVID BÖHM: SFÉRA VLIVU
CORENTING GABORIT – FOTOGRAFIE

Výstava v Luxfer Open Space, Maloskalická 40, Česká Skalice
Zahraje orchestr ze Rtyně v Podkrkonoší pod taktovkou Josefa Hejny. (Vstup na výstavu bude umožněn přes bránu z maloskalické tvrze).

22

Polický měsíčník září 2021

POHLEDY DO HISTORIE

V ý z n am n á k u lt u r n í v ý r o č í - z á ř í 2021

SVATÁ LUDMILA
- 1 100 let od jejího úmrtí

* asi v roce 860 – † 15. 9. 921
První česká světice, „matka České země“
Svatá
Ludmila
se narodila kolem
roku 860 pravděpodobně na hradě Pšov
v místech dnešního
Mělníka.
Ludmila
byla manželkou přemyslovského knížete
Bořivoje I, spolu s ním
přijala křest. Po smrti
Bořivoje vládl nejdříve
jeho syn Spytihněv a po něm mladší Vratislav.
Ten byl ženatý s Drahomírou, kněžnou z kmene Polabských Slovanů. I Drahomíra brzy
ovdověla, bylo jí v té době asi třicet let, její
tchyni kolem šedesáti. Zemští velmožové svěřili regentství Drahomíře, ale výchovu jejích
dětí, Václava a Boleslava, babičce Ludmile.
To bylo jádro sporu a nenávisti mezi oběma
ženami. Ludmila se nakonec uchýlila na své
vdovské sídlo Tetín u Berouna. Tam ji v noci
z 15. na 16. září 921 přepadla Drahomířina
družina. Dva vrahové, Tunna a Gommon,
stáhli vyděšenou kněžnu z postele, a ač prosila
o smrt mečem, zardousili ji závojem (někdy
se uvádí i provaz). Z Tetína uprchl i Ludmilin
kněz Pavel, a tak kněžna neměla ani církevní
pohřeb. Služebnictvo ji zahrabalo u hradební
zdi. Sv. Václav, Ludmilin vnuk, nechal později tělo babičky převézt do chrámu sv. Jiří
na Pražský hrad.
Z Ludmily se stala první česká světice,
„matka České země“, patronka babiček, matek, vychovatelů, ale i vinařů. Svatá Ludmila
bývá zobrazována v dlouhém řasnatém šatu
s knížecí čapkou na hlavě, hlavním atributem
je šál kolem krku jako nástroj umučení. Často
je zpodobněna s malým svatým Václavem,
kterého vyučuje.

ANTONÍN DVOŘÁK
– 180 let od narození

* 8.9.1841 - † 1.5.1904
Jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob, nejznámější a nejhranější
český skladatel na světě.
Antonín Dvořák
narodil v Nelahozevsi,
pocházel ze zcela
nehudební
rodiny
řezníka a k hudbě se
prokousával
složitě
od vesnických kantorů
a varhaníků. V letech
1853–1856 se Dvořáka
ujal ve Zlonicích učitel
a varhaník Antonín Liehmann, který mu poskytl základy ve hře na housle, klavír a varhany. Teprve roku 1857 otec povolil a Dvořák
odešel do Prahy na varhanickou školu, kterou
absolvoval v roce 1859. Od roku 1862 do roku
Polický měsíčník září 2021

1871 hrál na violu v orchestru Prozatímního
divadla, jehož dirigentem se roku 1866 stal
Bedřich Smetana. Antonín Dvořák, aby zvýšil
své příjmy, dával hodiny hry na klavír.
V roce 1875 obdržel Dvořák stipendium
a zlepšené existenční podmínky mu přinesly klid na práci. Začal tvořit hudbu, inspiraci čerpal z lidových vzorů – složil Moravské
dvojzpěvy a po nich Slovanské tance. Roku
1890 se stal profesorem pražské konzervatoře,
o dva roky později odcestoval do Spojených
států jako ředitel konzervatoře v New Yorku.
Úspěšně se prosadil i jako dirigent.
Těžištěm Dvořákova díla je především
jeho devět symfonií – nejznámější Z Nového
světa vznikla právě za jeho pobytu v USA
(1892 – 1893). Vynikal i v písňové tvorbě a složil jedenáct oper, z nichž především
Rusalka, Jakobín a Čert a Káča jsou dodnes
trvale na repertoáru světových operních scén.
Velké úspěchy zaznamenal jako skladatel
i jako dirigent především v Anglii, kam podnikl osm zájezdů. Dvořák byl též vynikající pedagog - kromě svého geniálního skladatelského díla po sobě zanechal i generaci skvělých
žáků (J.Suk, V.Novák, O.Nedbal).
Antonín Dvořák zemřel dne 1. května
1904, pohřben byl na Vyšehradském hřbitově.

Antonín Benjamin Svojsík
- 145 let od narození

* 5. 9. 1876 - † 17. 9. 1938
Zakladatel českého skautingu.
Antonín Benjamin
Svojsík se narodil
5. září 1876 v Praze
v rodině četnického strážmistra. Brzy
po Antonínově narození se rodina přestěhovala do Dvora Králové
nad Labem. Otec však
záhy zemřel a matka se
s dětmi vrátila zpět do Prahy. Svojsík od mládí
sportoval, byl členem Sokola a byl nadaný pohybově a také hudebně. Chtěl se stát učitelem
a vystudoval učitelský ústav. V době studií
chodil hodně pěšky, údajně prochodil značnou
část Rakouska-Uherska. Stal se profesorem
a v letech 1901–1914 učil tělocvik na žižkovském reálném gymnáziu. Byl spoluzakladatelem Českého pěveckého kvarteta a právě
zde jako nejmladší člen získal svou přezdívku
Benjamin. Kvarteto v roce 1902 sklidilo velký
úspěch na svém světovém turné. Byl také jednatelem hudebního odboru Umělecké besedy,
kde se podílel na osamostatnění Hudební matice české.
V roce 1909 a ještě jednou v roce 1911 vycestoval do Anglie, kde se seznámil se skautingem a navštívil tam skautský tábor. Toto
hnutí a jiná výchova mládeže ho velmi oslovila, proto po návratu hned založil první skupinu
ze svých studentů. Kromě britského skautingu
čerpal také z tradice lesní moudrosti (woodcraftu) kanadského zálesáka a spisovatele

a malíře Ernesta Thompsona Setona. V létě
1912 se konal první tábor třinácti chlapců poblíž Lipnice nad Sázavou. Jeho průběh Svojsík
popsal v brožuře Den v táboře Junáků. Ještě
v témže roce vydal svou první knihu Základy
junáctví, do níž přispěly další významné osobnosti, např. Alois Jirásek, Karel Václav Rais,
dr. Guth-Jarkovský a další a Mikoláš Aleš
nakreslil obálku knihy. Vznik skautingu podporoval třeba i prezident T. G. Masaryk nebo
ministerský předseda Karel Kramář.
Antonín Benjamin Svojsík si přál začlenit
skauty pod Sokol, ale to se nepodařilo. Proto
založil samostatnou organizaci a 15. června
1914 tak vznikl spolek Junák-Český skaut,
který po skončení první světové války, dne
7. 6. 1919 přeměnil na Svaz Junáků-skautů
Republiky Československé. Stal se jeho prvním náčelníkem. Ke světovém skautskému
znaku, lilii, přidal jako symbol našeho národa chodský znak, tj.černou psí hlavu na bílém
štítě.
A. B. Svojsík byl také od roku 1915 vydavatelem časopisu Junák. Vycházel i v době
války, navíc skauti spolupracovali s Červeným
křížem. Při vzniku Československa zajišťovali tzv. skautskou poštou komunikaci mezi
Národním výborem v Praze a venkovem.
Během první republiky Svojsík pracoval
v ústředí organizace.
V létě roku 1938 navštívil Sovětský Svaz,
aby se seznámil s tamní výchovou mládeže.
Avšak nezvyklá strava, nepohodlí při cestování a velká vedra vedla k onemocnění a brzkému návratu domů. Do Prahy přijel již zesláblý. Dostal vysoké horečky, byla u něj zjištěna
streptokoková nákaza. Zemřel 17. září 1938
v Praze. Je pochován na Vyšehradě. Na jeho
poslední cestě ho doprovázelo na tři tisíce
junáků.
Je autorem několika dalších děl
např.: Umění pozorovati, Táboření nebo V přírodě. Po Svojsíkovi je v ČR pojmenováno několik ulic, vyhlídek, turistických cest apod.

Jan Masaryk
– 135 let od narození

*14. 9. 1886 - †10. 3 .1948
Československý diplomat a ministr zahraničí, syn prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka.
Jan Masaryk se narodil 14. září 1886 v Praze,
zemřel tragicky 10. března 1948 v Praze.
Po
maturitě
na Akademickém gymnáziu v Praze a pracovním
a studijním pobytu v USA
(1907 až 1913) prožil
1. světovou válku jako důstojník rakousko uherské armády. Po vzniku Československa
vstoupil do jeho diplomatických služeb a působil nejprve na zastupitelském úřadu v USA
a pak v Londýně, zpočátku jako legační rada,
v letech 1925 - 38 jako vyslanec. Na protest
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proti mnichovské dohodě v roce 1938 odstoupil ze své funkce. Po okupaci se stal od počátku významným představitelem zahraničního
odboje, doma známým a populárním, jako
komentátor čs. vysílání BBC. Jeho promluvy
v londýnském rozhlase za 2. světové války
byly vydány knižně pod názvem Volá Londýn.
V exilové vládě v Londýně vykonával
od počátku funkci ministra zahraničí, vedl
řadu významných jednání a účastnil se i založení OSN. Byl však vždy spíše jen vykonavatelem zahraničně politické koncepce
prezidenta Beneše než skutečným tvůrcem
československé zahraniční politiky. Ministrem
zahraničí zůstal i po skončení války a v duchu
orientace Československa na spojenectví se
SSSR vystupoval disciplinovaně na mezinárodní scéně. Doma jako populární „Honza
Masaryk“ byl nesmírně oblíben pro svůj bodrý, jadrný humor a neokázalost. Když se proto
v únoru 1948 nepřipojil k demisi demokratických ministrů, zůstal ministrem Gottwaldovy
vlády, a pronesl dokonce několik provládních
prohlášení, významně tím přispěl KSČ k dobytí moci a ke zmatení veřejnosti v zahraničí.
Přitom si o nových poměrech nemohl dělat
iluze - po návratu z Moskvy v červenci 1947,
kde byla československá delegace donucena
odříci účast na Marshallově plánu, se podle
I. Herbena vyjádřil následovně: „Do Moskvy

jsem jel jako československý ministr a vrátil
jsem se jako Stalinův pacholek“.
Zemřel za dosud neobjasněných okolností. Jisté je, že vznik totalitárního komunistického režimu byl v rozporu s demokratickým
přesvědčením Jana Masaryka a že se s ním
nemohl trvale ztotožnit.

Jaroslav Seifert
– 120 let od narození

23.9.1901 - 10.1.1986
Český
básník,
spisovatel,
novinář
a překladatel.
Jaroslav Seifert
se narodil do chudých
poměrů
na Žižkově. Svá
středoškolská studia si Seifert odbýval nejprve na c. k.
vyšším gymnáziu
na Žižkově, později jako privátní
žák gymnázia na Vinohradech. Přestože patřil k bystrým žákům, svá studia nedokončil
pro mnoho neomluvených hodin, které trávil
vesměs touláním se po Praze, účastí na dělnických demonstracích a horlivou četbou.
Od roku 1919 mu začínaly vycházet první básně v různých časopisech a novinách,

např. pod patronací Josefa Hory v Právu
lidu. O dva roky později se stal členem KSČ
a pravidelným přispěvatelem Rudého práva. O deset let později byl z Komunistické
strany Československa vyloučen a vstoupil
do Československé sociálně demokratické
strany dělnické, po válce publikoval v odborářských novinách Práce.
Patřil mezi členy hnutí Devětsil, stál
na počátku českého uměleckého směru poetismu. Mezi jeho nejznámější sbírky poezie patří z rané tvorby např. Město v Slzách, Samá
láska Na vlnách TSF, Jaro sbohem; literárně
činný byl i za války a v letech poválečných.
Poslední Seifertovou sbírkou je Býti básníkem z roku 1983. Známé jsou i jeho paměti Hvězdy nad Rajskou zahradou a Všecky
krásy světa. Významné dílo představují i jeho
překlady Paula Verlaina, Alexandra Bloka
a Guillauma Apollinaira.
V září 1968 vystoupil proti invazi vojsk
Varšavské smlouvy a po zavedení tzv. normalizace upadl v nemilost komunistického
režimu. V roce 1976 podepsal Chartu 77. Je
jediným českým nositelem Nobelovy ceny
za literaturu (10. prosince 1984). Navzdory
komplikovaným vztahům s komunistickou
mocí obdržel titul národního umělce.
Zemřel ve věku 85 let v Praze.
Připravil František Janeček

KALENDÁRIUM - září 2021
Zajímavé osobnosti, události, objevy a vynálezy
1. září 1939
Nacistické Německo přepadlo Polsko – začala druhá světová válka
2. září 1939
Druhá světová válka: Francie a Velká
Británie vyhlásily všeobecnou mobilizaci
3. září 1939
Druhá světová válka: V reakci na německou
agresi vůči Polsku vyhlásily Francie, Velká
Británie, Nový Zéland a Austrálie válku nacistickému Německu
4.září 1768
narodil se François René de Chateaubriand,
francouzský diplomat a spisovatel
(† 4. července 1848)
5. září 1829
Narodil se Josef Václav Frič, český spisovatel, novinář a politik († 14. říjen 1890)
6. září 1253
První písemná zmínka o městě Police nad
Metují, kdy se do ní z Provodova přesunulo
právo pořádat trhy
7. září 1815
Narodil se Jan Perner, stavitel železnic
(† 10. září 1845)
8. září 1921
Zemřel Jan Janský, objevitel čtyř základních
krevních skupin (* 3. dubna 1873
9. září 1912
Zemřel Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem
Emil Frýda, český básník, dramatik, prozaik
a překladatel (* 17. února 1853)
10. září 1652
Narodil se Jan Sladký Kozina, vůdce chodského povstání († 28. listopadu 1695)
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11. září 1861
Čeština ustanovena vyučovacím jazykem
na pražských školách
12. září 1688
Narodil se Ferdinand Maxmilián Brokoff,
český sochař a řezbář († 8. března 1731)
13. září 1868
Narodil se Otokar Březina, český básník,
vlastním jménem Václav Jebavý
(† 25. března 1929)
14. září 1937
Zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, první
československý prezident (* 7. března 1850)
15. září 1867
Narodil se Petr Bezruč, autor jediné básnické sbírky Slezské písně, rodným jménem
Vladimír Vašek († 17. února 1958)
16. září 1871
Zemřel Jan Erazim Vocel, český romantický
básník, archeolog a historik dramatik
(* 23. srpna 1803)
17. září 1832
Narodil se Miroslav Tyrš, historik umění,
spoluzakladatel Sokola († 8. srpna 1884)
18. září 1848
Na eských gymnáziích byla zavedena čeština jako vyučovací jazyk
19. září 1922
Narodil Emil Zátopek, atlet a čtyřnásobný
olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu
(† 21. listopadu 2000)
20. září 1982
Zemřel Karel Krautgartner, jazzový hudebník a skladatel (* 20. července 1922)
21. září 1968
V Česku začal pětidenní pracovní týden, kdy

všechny soboty byly volné
22. září 1791
Narodil se Michael Faraday, anglický fyzik
a chemik († 25. srpna 1867)
23. září 1939
Byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé branné moci
24. září 1735
Zemřel Petr Jan Brandl, český barokní malíř
(* 24. října 1668)
25. září 1906
Narodil se Jaroslav Ježek, hudební skladatel
(† 1. ledna 1942)
26. září 1899
Narodil se George Gershwin, americký hudební skladatel (†11. července 1937)
27. září 1941
Zastupujícím
říšským
protektorem
v Čechách a na Moravě jmenován generál SS a policie Reinhard Heydrich
28. září 1895
Zemřel Louis Pasteur, francouzský přírodovědec, zakladatel moderní bakteriologie, mikrobiologie a imunologie (* 1822)
29 září 1938
Podepsali Adolf Hitler, Benito Mussolini,
Seville Chamberlain a Édouard Daladier
v Mnichově dohodu, v níž bylo rozhodnuto
o odstoupení pohraničí (Sudet) Německu
30. září 1938
Československá vláda přijala Mnichovský
diktát a postoupila Sudety třetí říši,veřejnosti
bylo toto rozhodnutí oznámeno prostřednictvím rozhlasu generálem Janem Syrovým v 17
hodin
Vybral František Janeček
Polický měsíčník září 2021

Počátky československého trampingu na Policku,
trampská osada Šarkán 1931 – 2021 Bělý – 90 let (část druhá)

Zdejší nádherná pestrá a jedinečná příroda
jako by byla předem předurčena nabídkou své
originality pro všechny své obdivovatele – průkopníky ke zrodu fenoménu zvanému tramping.
Ve skromných začátcích by nikdo nepředpokládal

tak mohutný rozmach a vzedmutí, které následovalo budováním a výstavbou velkého množství trampských osad na Policku, Náchodsku,
Teplicku a v okolí. Ve srovnání s ostatním příhraničím naprosto výjimečné. Vzhledem k tomu, že

Zlatý věk trampingu přichází

V našem okolí a blízkém sousedství vznikaly postupně další trampské osady. Byly to zejména „T.O. Donavan, Uragán, Hampejz, Údolí
oddechu, Tuláci za štěstím“ Každá trampská osada žila svým vlastním
svérázným životem. Přesto však, poněvadž jsme se domnívali, že ti
mladší by měli i spíše přijít k nám a u nás leccos pochytit a poněvadž
k tomu nedocházelo, nerozpakovali jsme se nějakou tou taškařinou své
sousedy poškádlit. A tak jsme občas některou tu osadu nejen za noci,

Taškařice na Šarkánu- chytili jsme zvěda

Čím těžší kuchař, tím těžší bidlo
ale i ve dne přepadali, zmocnili se její vlajky nebo jiné cennosti nebo
zajali některého příslušníka přepadené osady, vyvlekli ho do naší osady, zde ho potýrali a dlouhatánským bidlem přivázaným na ramenou
a rozpažených rukou ho zavedli do lesa a dovolili mu, aby se s touto

je toto téma ještě tzv. „pole neorané“, rozhodl
jsem se osvětlit okolnosti začátků trampského
hnutí na Policku a to od roku 1931 v době velké
hospodářské krize.
Polický rodák Vladimír Linhart

značnou překážkou prodíral mezi stromy do svého domova. Takových
a mnohých jiných příhod bylo i přes onu určitou izolovanost mnoho.
Však ani my jsme se na revanš nevyhnuli některým překvapením ze
strany námi utiskovaných sousedů. Tato překvapení však, možná z úcty
k „našim šedinám“, nedosahovala té úrovně, kterou jsme se v těchto věcech honosili my. V létě to bývaly sobotní táboráky, volejbalová a lehkoatletická utkání, v zimě čajové dýchánky a ostré lyžaření. Kromě této

Příprava tramských dobrot
pravidelné každodenní a drobné činnosti bylo to však jednou za rok
hřmotné vystoupení. Bylo to všestranné sportovní i tvořivé zápolení
zvané „ŠARKANIÁDA“. Konalo se za přítomnosti příznivců a přátel
našeho hnutí. Podstatou Šarkaniády byla, jak již řečeno, všestrannost.
Vyniknout zde musel každý, kdo byl slabší v onom, ovládl disciplínu,
která mu seděla. A tak o medaile nebyla nouze. Vyráběl je podomácku
s obdivuhodným vkusem Miroslav Pešek. Závodilo se ve všech známých nebo možných lehkoatletických disciplínách přizpůsobených našim podmínkám. Závodilo se ve zpěvu, v recitaci, v hudební produkci,
prostě ve všem a trvalo to obyčejně dva dny až do úplného vyčerpání.
O průběhu a výsledcích Šarkaniády se pak dlouho mluvilo. Je vhodné zde připomenout, že jsme, ač kopaná nám nijak zvlášť neseděla,
vymysleli i fotbalové utkání, k němuž jsme vyzvali sousední osadu
„Uragán“. Kopalo se od 8.00 hodin až do 14.30 hodin bez přestávky
a to 6,5 hodiny až do úplného fyzického zničení, aniž bylo dosaženo
rozhodujícího výsledku. Mezi akce, které přesáhly rámec osadního života patří uvést Velikonoční kolední produkci v ulicích města Police
n. M., při které jsme ve prospěch výstavby národní školy vykoledovali
něco přes 5000,- Kč. Jako další chceme ještě jmenovat účast v soutěži

Pohoda na osadě
Polický měsíčník září 2021
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Tréning na Šarkaniádu - Vojta Kvapil při gymnastickém výkonu

Šarkání v plné nasazení při volejbalovém zápasu

Šarkaniáda - společné foto osadníků a příznivců

Unavení sportovci po zápasu

ve svozu cihel na staveniště Národní školy
v Polici n. M., kdy naše osada jako nejstarší
soutěžící kolektiv se umístila na 1. místě. Kolik
cihel jsme tehdy z cihelny na staveniště přivezli, si už nepamatujeme. Byla jich ale pěkná
hromada. Máme za to, že tyto události jsou
i s obrázky zaznamenány v městské kronice.
Měli jste osadní totem?
Ano, měli jsme, sice jen nakrátko, totem
představující indiánského Manitoua, pro něhož
jsme měli i veliké sympatie.
Měli jste osadní hymnu?
Ano, byla to vlastně večerka. Je to společné
dílo Františka Jenky, Vojtěcha Kvapila a Karla
Vacka. Je upravena na motiv tehdejší vojenské
večerky. Zpívali jsme ji pravidelně na sklonku
každého táborového dne. Je z ní opět zřejmá úcta
k Manitouovi. Zde jsou její slova a melodie:
V příštím pokračování o muzice trochu více.
Foto archiv: autora
Připravil: Vladimír Linhart Police n. M.
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Jak šel čas Polickem – září 2021
17. září 1901

se zřítil komín v Pellyho kruhové cihelně.

Září roku 1908

Na vlastní žádost odešel z Police do broumovského kláštera kaplan P. Sigismund Bouška.
Ceny potravin roku 1911 – před zdražením:
1 litr mléka 20 haléřů, 1 kg másla 2 K, 1 kg
hovězího masa 1 K 60 haléřů, vepřové maso
2 K, telecí maso 1 K 60 haléřů, metrák uhlí 1
K 50 haléřů, 1 litr piva 28 haléřů, 1 litr žitné
kořalky 80 haléřů, 1 hektolitr brambor 4 koruny 60 haléřů, 1 kg pšeničné mouky 40 haléřů,
1 kg hrachu 40 haléřů.

28. září 1913

uvedli poličtí ochotníci v divadelním sále hostince „U Richterů“ historickou hru Xaviera
Jagera: „Potopa“, dramatizaci stejnojmenného románu polského romanopisce Henryka
Sienkiewicze.
Toto představení je pamětihodné tím, že bylo
poprvé užito osvětlení jeviště elektrickými
svítidly.

Září roku 1914

V září stanoveny ceny: žitný chléb 1 kg 28
hal., smíšený chléb 1 kg 32 hal., bílá uherská
mouka „nulka“ 58 hal. za 1 kg, česká 54 hal.,
hovězí přední maso 1 kg 60 hal., vepřové 2 K,
telecí 1 K 70 hal., slanina 2 K 8 hal., cukr 82
hal. kusový, kostky 86 hal., máslo 3 K 10 hal.,
mléko 1 litr 18 hal., brambory 5 litrů za 22
hal., 1 q černého uhlí 3 K.

7. a 8. září 1914

proběhly odvody branců ročníků 1892 až
1894 (20 – 22 let).

3. září 1915

bylo v Broumově odvedeno na frontu 134
mužů z Police.

1. září 1921

byly výnosem Okresního školního výboru ze
dne 19. srpna 1921 rozděleny obecné a měšťanské školy v Polici nad Metují podle pohlaví žactva.

Září roku 1928

Bylo provedeno vyměření trasy nové silnice,
plánované z Pěkova přes Lachov do Teplic n.
Met.

Polovina září roku 1930

V klášteře byla zařízena a otevřena dětská
útulna.

Září roku 1933

Byla dokončena stavba nové budovy
Okresní Hospodářské Záložny.

1. září 1934

odešel na trvalý odpočinek Alois Janoušek,
dosavadní ředitel dívčí obecné a měšťanské
školy.

obyvatelé do vnitrozemí. Po německé anexi
pohraničí jim byl veškerý nemovitý majetek
zabaven a zůstalo jim jen to, co v té chvíli pořídili odstěhovat.

23. září 1938

byla v 22.30 nařízena všeobecná mobilizace
všech vojáků do 40 let (důstojníci, rotmistři
a penzisti do 60 let) – jako reakce na stupňující se požadavky německé Říše na odstoupení
pohraničních oblastí s podílem německého
obyvatelstva.

26. září 1938

zemřel ve věku 68 let Bohumil Pejskar
(*1870), majitel hotelu na náměstí čp. 22, bratr majitelů uzenářské továrny Jana a Františka
Pejskarových.

1. září 1939

vypukla 2. světová válka , oddíly německého
wehrmachtu překročily ráno ve 4.45 hranice
Polska.

1. září 1940

byla
slavnostně
otevřena
novostavba kostela Sboru apoštola Pavla církve
česko-moravské.
UDÁLOSTI
ROKU
1940,
ČASOVĚ BLÍŽE NEURČENÉ:
Byl vydán přísný zákaz obdarovávat koledníky o velikonoční pomlázce vejci – přestupek byl trestán pokutou 10 K.
Příděly potravin obyvatelstvu se neustále
snižovaly – spotřebitel měl např. nárok na příděl jednoho vejce na období 14 dnů.
Některé úředně nařízené ceny různých potravin a jiného zboží: med domácí 1 kg 22 K,
cukr kostkový 1 kg 6 K 50 hal., cukr krystalový 6 K 20 hal., mák 1 kg 9 K, káva žitná 1 kg 3
K 60 hal., káva ječná 5 K 20 hal., sůl kuchyňská 1 kg 2 K 40 hal., ocet 4 % 1 litr 2 K 50 hal.
až 4 K 80 hal. dle jakosti. Máslo čajové domácí 1 kg 26 K, selské 24 K. Vejce za kus od 95
hal. do 1 K 10 hal. Margarin 1 kg 16 K. Mýdlo
od 6 do 8 K 80 hal. Svíčky 1 kg 14 K 20 hal. až
16 K 30 hal. Petrolej 1 litr 2 K 90 hal.

4. září 1941

zemřel v Polici n. Met. bývalý řídící učitel
Ignác Fritz ve stáří nedožitých 90 let.

28. září 1941

V časných hodinách ranních zapálil neznámý pachatel na dvou stozích uskladněný len
nad Polici ke Žďáru. Událost byla gestapem
označena za sabotáž, navíc se stala v den, kdy
říšský protektor Reinhard Heydrich vyhlásil
stanné právo. Majitel nehlídaného stohu pan
Janek ze Žďára byl předán stannému soudu
v Praze.

2. září 1944

21. září 1937

se konal povinný odvod koní, 12 zvířat bylo
odvezeno do Pardubic.

14. září 1938

zemřel Karel Brand, dlouholetý režisér
Divadelního spolku Kolár a jeho čestný člen.

byla slavnostně dokončena stavba Domova
důchodců.
Policí nad Metují projížděly automobily a povozy, na nichž se z Broumova a z okolních
německých vesnic houfně stěhovali čeští
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27. září 1944
1. září 1945

počala na Broumovsku pracovat tzv.
Osídlovací komise pro organizovaný přísun

osídlenců, zřízená ministerstvem zemědělství.

6. září 1945

zemřela ve věku 78 let Terezie Mervartová.

30. září 1946

bylo započato s dlážděním dolní strany
náměstí.

11. září 1947

byl rozhodnutím Zemského národního výboru
(ZNV) v Praze změněn název firmy Hubka
& spol. na „Kovopol, provozní společnost
Hubka, továrna na automatické textilní stroje
a strojírna v Polici nad Metují“.

27. září 1947

se pořádala soutěž v dovozu cihel z místní
cihelny na staveniště nové školy „Na Babí“.

4. září 1951

zemřel ve věku 68 let v nemocnici v Chebu
Jan Vacek (*1883), hostinský, řezník a bývalý sta-rosta města v letech 1930 – 1945.

29. září 1952

zemřel v Broumově Antonín Krtička –
Polický, knihař a knihkupec.
Září roku 1957
Bylo zahájeno vyučování na nově zřízené
jedenáctileté škole.

1. září 1958

byl trvale zastaven provoz mlýna a pekařství v Ochozi. V tomto mlýně pekl pekař
Antonín Král ze Suchého Dolu chléb, široko
daleko vyhlášený svou kvalitou a vynikající
chutí.

2. září 1959

byla v Polici nad Metují zřízena na podnět
kapelníka a učitele hudby Františka Borny
filiálka broumovské „Lidové školy umění“
(LŠU).

Září roku 1959

Dřevěná budova čp. 15 ve Hvězdecké ulici
(bývalá roubená škola) byla opatřena novou
střechou.

1. září 1960

- Byla zřízena Střední zemědělská technická škola.
- Všichni žáci na všeobecně vzdělávacích
a odborných školách poprvé obdrželi zdarma všechny učebnice, sešity a ostatní učební pomůcky.

Září roku 1969

Při dvouletém odborném zemědělském učilišti
byla zřízena dvouletá Dívčí odborná škola.

12. září 1969

zemřel ve věku 70 let PhMr. Miroslav
Švorčík (*1899), bývalý polický lékárník.

16. září 1969

dopadl v ranních hodinách na střechu výměnku stavení čp. 47 v Suchém Dole majitelky Františky Klimešové meteorit.

Září roku 1970

Ředitelem Základní devítileté školy se stal
Vladimír Čáp, když dosavadní ředitel Jan
Kuzdas neprošel politickými prověrkami, byl
zbaven funkce ředitele a nakonec přeložen
jako učitel na ZDŠ Náchod.
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3. září 1975

zemřel ve věku 89 let Miloslav Bezděk, učitel
ve výslužbě.

3. září 1978

zemřel ve věku 73 let Josef Urban, bývalý
holič, výrobce loutek-marionet, poté pracovník podniku Inventor na odpočinku a dlouholetý technický pracovník Kolárova divadla.

3. září 1978

byly zahájeny oslavy 725. výročí založení
města Police nad Metují.

25. září 1985

zemřel ve věku 80 let Karel Pelly, šofér
na odpočinku, poslední nositel jména Pelly
v Polici nad Metují.

Září roku 1986

(radešovský) mlýn čp. 189, zahájila polská
stavební firma stavbu čističky odpadních
vod.

1. září 1990

se stala místní pobočka Lidové školy umění
(LŠU) v Broumově samostatnou školou pod
názvem „Základní umělecká škola“ (ZUŠ).
Ředitelem polické školy byl ustanoven Lubor
Bořek.

Polovina září roku 1992

Byl otevřen nový dům Pečovatelské služby,
zřízený z bývalých jeslí národního podniku
Veba, zrušených 31. prosince 1988.

5. září 1993

zemřel ve věku 74 let Josef Lajer (*1919),
oblíbený dentista na odpočinku.

Na místě, kde kdysi býval Mezihorní

Z polické mateřinky …

Prázdniny a dovolené jsou za námi a my
se odpočinutí a plní elánu můžeme pustit
s chutí do práce. V červnu proběhlo slavnostní
Rozloučení s předškoláky na školní zahradě,
kde jsme se rozloučili s 25 dětmi, které od září
zasednou do školních lavic. Tímto děkujeme
zaměstnancům Infocentra za zapůjčení a instalaci stanů na tuto akci, jelikož předpověď
počasí zvěstovala déšť, ale nakonec se počasí
umoudřilo a děti i s rodiči si mohly s paní učitelkou Míšou zatančit v rytmu hudby v trávě.
O bohaté občerstvení se postaraly naše paní
kuchařky.
Tři děti do školy neodejdou, byl jim udělen odklad školní docházky.
K zápisu do MŠ se dostavilo 25 dětí,
z toho 2 děti 4-5 leté, 7 dětí 3-4 letých a 16
dětí 2-3 letých. Celkem tedy bude naši MŠ
navštěvovat 81 dětí, z toho 30 dívek a 51
chlapců. Se speciálně-vzdělávacími potřebami
máme 6 dětí. Ve všech třídách budou působit
dva pedagogové, k ruce jim bude asistent pedagoga, pouze u nejmenších Zvonečků bude
pomáhat chůva, která je placena z prostředků
zřizovatele.
Také v novém školním roce nabídneme
nadstandardní aktivity, jako je logopedická prevence s logopedickými asistentkami,
kroužek výtvarný, hra na flétničku, kroužek

11. září 1993

tragicky zahynul polický občan ing. Miroslav
Šmíd, horolezec, fotograf a spisovatel

9. – 11. září 1994

bylo oslaveno 700. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad
Metují.

17. – 20. září 1997

se konaly oslavy 60. výročí založení Domova
důchodců.

Září roku 1999

Byly dokončeny restaurační práce na kašně
na náměstí.

3. září 2000

se konaly oslavy 60. výročí otevření Sboru
apoštola Pavla v Polici nad Metují.
Připravil František Janeček

ŠKOLSTVÍ

zaměřený na rozvoj matematických gramotností podle Hejného metody a kroužek na rozvoj řečových dovedností.
Letos neproběhla v MŠ z úsporných důvodu žádná investiční akce. Zřizovatel ale slíbil,
že se bude podílet na financování zabezpečení
školy.

Všichni si přejeme, aby školní rok
2021/2022 byl klidnější, než loňský, aby se
epidemiologická situace nezhoršovala a my
nemusely školku zavírat, ale mohli jsme se
věnovat vzdělávání, hře a zábavě.
Vaše paní učitelky a pan učitel
ze školky na sídlišti

Sportování na základce – pomoci může každý z vás …
Polická základka se zapojila do projektu „Hýbeme se hezky česky“ a v jeho
rámci má nyní i šanci si „šáhnout“ na finanční příspěvek pro podporu sportování dětí ve škole. K tomu stačí už jen
taková „drobnost“, se kterou nám ale
může pomoci každý z vás …
V průběhu měsíce září bude u pokladen polického marketu Penny losovací box, do kterého můžete odhodit
ústřižek své účtenky z nákupu a tím
dáte hlas škole. Losovacích boxů tam
bude více, ale škola jenom jedna!
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A tak vás všechny vyzývám a žádám o podporu a pomoc. Víme, co
pomůže nám k tomu, abychom zase
rozhýbali děti po tom předlouhém kovidovém odpočinku. Věřím, že společně
dotáhneme naše úsilí v tomto projektu
k úspěšnému finále.
A za to všem, kteří vhodí svůj ústřižek z účtenky do boxu místní základky,
předem díky – díky moc!
S pozdravem a přáním pohody
v každém dni

Petr Jansa, kabinet TV,
ZŠ Police nad Metují
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
DEN ZDRAVÍ.
REGION DĚKUJE 
ZDRAVOTNÍKŮM.
Hledáte program na sobotu 25. září? Zveme širokou veřejnost
na akci s názvem Den zdraví, který je zaměřen na prevenci nemocí. Zábavné a edukativní odpoledne proběhne v areálu nemocnice
Náchod. Připravujeme program pro celou rodinu včetně těch
nejmenších. Na své si přijdou nejen milovníci zdravého životního stylu, ale i dobré zábavy. Pojďte se spolu s námi věnovat zdraví. Přijďte
si otestovat své zdraví, ale také pobavit se.

1. PLES ZDRAVOTNÍKŮ

Oblastní nemocnice Náchod ve spolupráci se Střední odbornou školou sociální a zdravotnickou v Náchodě vás srdečně zve
do Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě na 1. ples zdravotníků, který plánujeme na 13. listopadu 2021.
To, že mají naši zdravotníci srdce na pravém místě, se již mnozí
přesvědčili. Chceme nadále udržet vzájemné propojení zaměstnanců
celé nemocnice a být co nejvíce otevřeni široké veřejnosti. Přijďte
tančit, přijďte si poslechnout dobrou hudbu, přijďte se bavit!
Bližší informace již brzy.
Mgr. Renata Dušková, MBA
Samostatný referent pro styk s veřejností

Denní stacionář nabízí pomocnou ruku
těm, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc
druhých a nemají zajištěnou potřebnou a kvalitní péči během dne, kdy jsou pečující blízcí
nebo rodina v zaměstnání, nebo jen potřebují
vyřizovat jiné záležitosti. Náš Denní stacionář
je pro 8 klientů, o které pečuje tým třech milých pracovnic.
Od června podnikáme výlety s našimi
klienty. První výprava byla na farmu Wenet
v Broumově, kde si každý klient mohl nakrmit a pohladit kozu, oslíka, nebo velblouda či
lamu. Nesmíme opomenout také na překrásné

zahrádky, které lemují ohrady se zvířátky.
Na ,,něco sladkého“ jsme zavítali do Lázeňské
cukrárny v Bělovsi. V srpnu nesměla chybět
ani návštěva již tradičního divadelního festivalu Jiráskův Hronov.
Naši klienti jsou velmi šikovní, můžeme
pochlubit řadou aktivit. Například obsluhou
šicího stroje, kde naše klientka ušila kalhoty
pro své vnouče, nebo kuchyňskou chňapku.
Rádi si zahrajeme kuželky, člověče nezlob se
aj., vytváříme různé dekorace, trénujeme paměť a pečujeme o naši zahrádku.
Léto nám rychle uteklo, je tu měsíc září
a s ním přichází opět plno akcí. Připravujeme
různé besedy, výlety například Náchodský
zámek, Muzeum Chalupění Radeč a Malé
Svatoňovice (studánka, Kavárna Dášenka).
Novinky s aktuálním programem činností
DS jsou vyvěšeny na vývěsní tabuli u Denního
stacionáře, Koubovka 716, Červený Kostelec.
Z denního stacionáře Anna Gábrtová

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Stalo se již tradicí, že se v září
a říjnu koná festival Týdny pro duševní zdraví. Ten nabízí
spoustu kulturních akcí, které informují o duševním zdraví a jeho prevenci, zároveň vyvrací mýty a předsudky spjaté s touto problematikou. Jeho cílem je detabuizovat téma
duševního zdraví, přimět společnost o něm
otevřeně hovořit a podpořit tak lidi, kteří se
s duševní nemocí potýkají. Ve východních
Čechách se do pořádání jeho 26. ročníku zapojilo 19 organizací v čele s organizací Péče
i duševní zdraví, které připravily bohatý
Polický měsíčník září 2021

program ve 13 městech.  
Akce v Královéhradeckém kraji se budou odehrávat především v krajském městě
Hradci Králové, a to od 1. října do 8. října.
Zajímavou akcí může pro návštěvníky být
např. autorské čtení z knihy Cesta ze schizofrenie s Jinřichem Jašíkem v Artičoku 5. října či
promítání filmu Paralelní životy s následnou besedou v Biu Centrál 7. října. Z dalších měst se lze těšit např. na program
v Rychnově nad Kněžnou, kde promítnou
film Elling v Městské knihovně 29. září.
Na Náchodsku je program propojen s festivaly sociálních služeb, ty pořádá město Náchod

a město Broumov. V Náchodě se Festival sociálních služeb bude konat 7. září a v Broumově
15. září. Na obou se mimo jiného programu
můžete setkat s pracovníky organizace Péče
o duševní zdraví, kteří vám rádi poradí a pomohou nalézt řešení problému v oblasti duševního zdraví.
Další informace o festivalu Týdny pro duševní zdraví a programu naleznete na FB.com/
Tydny.pro.dusevni.zdravi či na www.tdz.cz.
Těšíme se na vaši účast.
Mgr. Michaela Venclová
PR manažerka
773 915 753 / www.pdz.cz
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Na letní prázdniny a dovolené jsme se
moc těšili a parádně jsme si je užili. Díky
příznivé epidemiologické situaci a rozvolnění, které nám umožnilo společně plánovat akce, jsme uskutečnili v rámci grantové
výzvy „Zvyšování kvality neformálního
vzdělávání“ hned tři aktivity.
Navázali jsme na výukové bloky angličtiny, které proběhly v červnu, další nástavbou. Během Příměstského tábora s angličtinou, kterého se zúčastnilo 19 dětí, jsme během dopoledne žáky opět zábavnou formou a hrou
učili angličtinu. Děti s pomocí dvou lektorek byly dvě hodiny, každý
den plně zaměstnávány výukou. Výuka byla nad rámec tábora a pro
všechny děti v rámci projektu zdarma. Cena tábora byla tedy snížena
o částku na mzdy pro lektorky. Jeden odpolední program, a to návštěva farmy Turov, byl v rámci
výuky také hrazen z grantu.
Program navazoval na dopolední téma Animals. Děti byly
opravdu spokojené a nám
dávalo velký smysl využití
možnosti tandemového vzdělávání propojeného s praktickou ukázkou. Lektorkami tábora byly Andrea Michálková
a Michaela Vítová. Oběma
patří velké poděkování.
Naskytla se i příležitost
využít zázemí skautského tábora v Maršovském
údolí.
Osm
maminek

nabídku využilo a s 15ti dětmi odjelo na celý týden na tábor. O program
i táborové hry se postarala hlavně Haňďa Kohlová. Děti prožily týden
jako Indiáni. Vyráběly náramky na ruku a čelenky. U toho poznávaly rostliny. Plnily různé úkoly a hrály táborové hry. Vařily lektvary
a poslední den se vydaly za pokladem.

PLÁNY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vzhledem k dané situaci spojené s pandemií nemoci Covid-19
je strašně těžké plánovat něco dopředu. Během uzávěrky PM jsme
ještě nevěděli, za jakých podmínek bude moci centrum fungovat.
Pokud situace dovolí, rádi bychom zahájili pravidelnou činnost
mateřského centra ve středu 1. 9. 2021!

Dopolední programy - všední dny 9 - 11 h
PO – děti 2-3 roky s doprovodem (Jana Hrušková)
ÚT – těhotné a maminky s miminky do cca 1 roku (Markéta Maršíková)
ST – Zvídálek
ČT – chodicí děti cca od 1 - 2 let s doprovodem (Markéta Adamová)
PÁ – kurzy znakování s Janou Kollertovou
Dopolední program Zvídálek, zahájí koncem září, dle domluvy
a zájmu. Proto, kdo by měl o program zájem, může se hlásit na emailové adrese mcmamina@centrum.cz. Program je veden dvěma lektory
bez účasti rodičů. Je zaměřen na pohybovou stránku, výtvarnou činnost, volnou hru, zpěv i tanec.

KROUŽKY a KURZY 

Datum a čas zahájení bude upřesněn lektorkami!!!
Tanečky pro děti – pravděpodobně každé pondělí od 16:00 hod. V případě zájmu volejte Martinu Macounovou, tel: 723 731 987.
Keramika – zahájení dle domluvy. Zájem hlaste Martině Noskové, tel:
605 550 606.
Angličtina pro děti – každou středu povede Andrea Michálková. Je
určeno pro děti ve věku 5-6let, které budou rozděleni do dvou skupin.
Výuka bude probíhat formou her, písniček a krátkých videí - děti seznámí se základy angličtiny a aktivně se zapojují do hodiny. Začínáme
v září. Více informací na emailu: andrea.michalkova@post.cz
Kurzy znakování povede Jana Kollertová, každý pátek. Bližší informace na tel. č.606 549 438
Rádi uvidíme stávající i nové maminky.
Bližší informace na FB nebo po telefonické domluvě.
Těšíme se na Vás!
Za MC MaMiNa Andrea Plná

Znaková řeč pro miminka a batolata
V roce 1982 profesorky vývojové psychologie Linda Acredolo,
PhD. a Susan Goodwyn,
PhD. objevily, že děti
ve věku od 10 až do 24
měsíců spontánně používají jednoduché posunky, nebo znaky k tomu, aby mohly vyjádřit
slova, která ještě neumějí vyslovit. Jako například přičichnutí si ke květině, napodobení
psa, jak vyplazuje jazyk, nebo mávání křídly
jako ptáček. Položily si tedy otázku, co se stane, když rodiče podpoří tento přirozený vývoj
a tuto znakovou zásobu dětem rozšíří.
Výsledky jejich bádání odstartovaly radikální průlom v komunikaci mezi rodičem
a nemluvnětem, který později nazvaly Baby
Signs Program – přirozená dětská řeč, která
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umožňuje používat dětem a jejich rodičům
jednoduché znaky k vyjádření důležitých věcí
– jako je mít hlad či žízeň, horký nebo studený, vystrašený či smutný - často už rok před
tím, než děti dokáží mluvit.
Během dvou desetiletí výzkumu, který
byl sponzorován Národními instituty Zdraví
v USA, doktorky Acredolová a Goodwynová
prokázaly, že Baby Signs Program má významné přínosy včetně snížení frustrace dětí
a rodičů, posílení rodičovského pouta, obohacení emočního rozvoje, nebo pomoci dětem
při učení se mluvit a jiné.
Zajímá vás, o čem miminka přemýšlí?
Po čem touží a co je zajímá?
Chcete objevit, jak jsou chytrá a co vše si
už v brzkém věku pamatují, třeba i z minulého
dne?

Vzdělávací kurz pro rodiče a děti –
Znakování se zpěvem a hrou I. a II. - vás seznámí s metodou, jak miminka znaky naučit.
Kurzy probíhají v mateřském centru
MaMiNa, vždy v pátek mezi 9 - 11.00.
První lekce je 17. září.
(do kurzu je třeba se přihlásit předem)
Pokud máte dotazy, otázky, nebo by vás
jen zajímalo více informací o kurzech můžete si přijít popovídat 3. nebo 10. září, také
do MC MaMiNa od 9.30.
Kurzy jsou vhodné pro těhotné maminky,
které si chtějí metodu znakování osvojit již
před narozením miminka a pak pro maminky
s dětmi 0-36 měsíců.
Jana Kollertová
janakollertova@email.cz  
606 549 438
Polický měsíčník září 2021

Občanská poradna vám zpracuje NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

Na Občanské poradenské středisko, o.
p. s., které provozuje občanskou poradnu
v Náchodě, se obrátilo již přes 400 osob, kterým byl sepsán návrh na povolení oddlužení,
mohli tedy vstoupit do tzv. osobního bankrotu,
stejně tak jako paní Alena.
Paní Alena se na občanskou poradnu obrátila v okamžiku, kdy již splácela několik exekucí, které jí zůstaly po rozvodu. S manželem
si postupně vzali půjčky, aby si zrekonstruovali byt a vybavili si domácnost. Se splátkami
zprvu neměli potíže, oba slušně vydělávali,
ale poté, co manžel paní Aleny ztratil práci
a dlouho se mu nedařilo najít novou, se se
splátkami opožďovali, začali si tedy brát další
půjčky, aby zaplatili ty předešlé, ale pak už to
takto dál nešlo a část půjček se přestala platit
a byla nařízena exekuce.
Vzhledem k tomu, že paní Alena exekuce
platila již 3 roky a dlužná částka se příliš nesnižovala, spíš měla pocit, že díky úrokům se
pořád zvyšuje, rozhodla se řešit svoji nepříznivou situaci oddlužením.

V občanské poradně si domluvila konzultaci, na které jí byly sděleny podmínky,
za kterých může do oddlužení vstoupit, zároveň byla seznámena s dokumenty (exekuční
příkazy, pracovní smlouva, příjmy za posledních 12 měsíců aj), které si bude muset opatřit
a přinést na další konzultaci, aby byl návrh
kompletní. Paní Alena chtěla vědět, zda musí
mít pracovní smlouvu na dobu určitou a zda
výše dluhů musí dosahovat určité částky, aby
mohla do oddlužení jít. „Není třeba mít pracovní smlouvu na dobu neurčitou, do oddlužení může jít i osoba, která si zrovna našla
práci novou a pracovní smlouvu má na dobu
určitou, výše celkové dlužné částky také není
rozhodující“ sdělila poradkyně paní Aleně.
Na druhou konzultaci přinesla paní Alena
potřebné dokumenty, s poradkyní ještě vyřídily další drobnou administrativu, která je se
sepisem návrhu na povolení oddlužení spojená, paní Aleně byly také předány informace
k procesu insolvenčního řízení.
Klientce bylo povoleno oddlužení, nyní

Z polického domova důchodců
Zdravíme Vás opět po delší době,
doufáme, že jste si užili krásné léto a načerpali jste mnoho vitamínu D. V našem
Domově důchodců se mezitím odehrálo mnoho různých akcí, tak bychom Vám některé
z nich rádi představili.
Na konci dubna u nás proběhla oslava
Čarodějnic, které přiletěly v hojném
počtu a rozveselily uživatele domova, jak
na chodbách, tak i na pokojích. Uživatelé DD
si poslechli tradiční hudbu a ozdobili májku,
která zdobila náš vstup do domova.
8. května jsme oslavili Den matek.
Všechny babičky dostaly pestré, barevné květiny, které jim udělaly radost a mnohé dojaly. Také proběhl program s hudbou, tancem
a vzpomínkami na děti a vnoučata.
V posledních měsících se i u nás situace

rozvolňuje a proto jsme měli možnost pozvat
na zahradu našeho domova důchodců skvělou
dechovou kapelu Stavostojka z Nového Města
nad Metují. Je to skupina umělců, která hraje tradiční české a moravské lidové písničky.
Všem uživatelům se vystoupení moc líbilo a budou se těšit, až nás hudebníci znovu
navštíví.
Také nás navštívili po dlouhé době manželé Horklovi, kteří na venkovní terase vyprávěli našim uživatelům o svých zážitcích, které
zažili během uplynulých měsíců. Pravidelně
také informují naše uživatele každý týden
v zajímavých dopisech o svých zážitcích
a různých zajímavostech a novinkách z okolí
našeho regionu. Tento týden jsme rozdali uživatelům již 73. dopis. Touto cestou bychom
Vám rádi poděkovali.

již pravidelně splácí přihlášeným věřitelům.
I když měla zpočátku obavy do oddlužení jít,
je ráda, že je překonala. V poradně jí bylo vše
řádně vysvětleno, věděla, co jí v insolvenčním
řízení čeká a pokud bude potřebovat poradit,
ví, na koho se může příště obrátit.
Sepsání návrhu na povolení oddlužení je
pro klienty zdarma, stejně tak i odborné sociální poradenství, které občanská poradna poskytuje. Kromě dluhových problémů se na nás
můžete obrátit i v případě, že řešíte problémy
s bydlením, se zaměstnavatelem, v rodině
(rozvod, výživné, domácí násilí), reklamaci,
trestnou činnost, dědictví aj.
Kontaktovat nás můžete na tel. č.
734 370 960 nebo e-mailem na opnachod@
ops.cz. Další informace o nás najdete na www.
ops.cz. Občanská poradna Náchod sídlí na adrese: Weyrova 3, Náchod. Na konzultaci je
vhodné se objednat.
Mgr. Lenka Sedlářová, DiS.
Odborná sociální poradkyně

Ve středu 4. 8. jsme vyrazili s našimi
uživateli na tradiční festival Jiráskův Hronov,
kde jsme pozorovali nadané žongléry.
Uživatelé si tento výlet moc užili.
Další týden jsme uspořádali zahradní
slavnost, kde jsme společně opékali špekáčky. K poslechu nám zahráli hudebníci
z Hronovského ochotnického divadla. Byl to
krásný slunečný den.
Také jsme uspořádali sbírku pro obce
postižené červencovým tornádem. Do sbírky
přispěli uživatelé a zaměstnanci DD. Vybraný
finanční příspěvek byl zaslán na účet obce
Moravská Nová Ves.
I nadále plánujeme další zajímavé akce,
o kterých Vás budeme v dalším článku
informovat.
DD Police nad Metují

Astronomický klub Police nad Metují
PODZIMNÍ OBLOHA

22. září ve 21 hodin a 22 minut vstoupí
Slunce do znamení Vah. Nastane podzimní
rovnodennost, astronomický podzim. Dny
se budou zkracovat a na noční obloze kolem
půlnoci uvidíme charakteristická podzimní
souhvězdí.
Na mapce jsou zakreslená souhvězdí tak
jak je v září uvidíme kolem půlnoci. Vysoko
nad jihem (téměř nad hlavou) se nachází
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rozlehé souhvězdí Pegas na které navazuje
Andromeda s galaxií M31. Za jasného počasí
je galaxie viditelná i bez použití dalekohledu jako malý mlhavý obláček. 23. září bude
dole pod Andromedou v souhvězdí Ryb svitit
Měsíc (2 dny po úplňku).
Na jihozápadě v souhvězdí Kozoroha
snadno najdeme planety Jupiter a Saturn. Dále
nad západem zahlédneme souhvězdí Orla,
Labutě a Lyry která nás na noční obloze provázela po celé léto.
Kolem 3 hodiny uvidíme nad východním obzorem souhvězdí Orion, Býk, Vozka
a Blíženci která již patří k zimní obloze.

podzimní rovnodennost. V září
se den zkrátí o 1 hodinu
a 47 minut,
MĚSÍC

7. v novu, 13. v první čtvrti, 21.
v úplňku, 29. v poslední čtvrti,

MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE

večer nad jihozápadním obzorem,

MARS

není pozorovatelný,

JUPITER

po většinu noci v souhvězdí
Kozoroha,

SATURN

po většinu noci v souhvězdí
Kozoroha

Pohledy do vesmíru

URAN

po většinu noci v souhvězdí
Berana,

SLUNCE

NEPTUN

po celou noc v souhvězdí 		
Vodnáře,

vstupuje do znamení Vah 22. září
ve 21 hodin 21 minut SELČ.
Nastává astronomický podzim,

Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Iniciativa Sázíme budoucnost informuje

Vydejte se na výlet za Stromy roku a vyhrajte knihy
nebo karton Ondrášovky

Netradiční
možnost
prázdninového výletování
po České republice nabízejí
organizátoři ankety Strom
roku. K 20. narozeninám
populární soutěže připravili tipy na výlety ke všem
stromům, které se v minulosti staly vítězi ankety.
Kdo po cestě za přírodními
unikáty nasbírá alespoň pytel odpadků, má šanci vyhrát knížky o přírodě a pitný režim až na čtvrt roku. Soutěžit můžete do 31. srpna. Více
na www.stromroku.cz/vylety.

Rozhodněte o nejlepším adaptačním opatření
na změnu klimatu

Jak předcházet škodám
z přívalových dešťů a dalším
extrémům počasí, které na nás
dopadají stále častěji? Také
na to hledali odpovědi autoři
osmnácti projektů, které se letos probojovaly do finále soutěže Adapterra Awards. Podpořit
až dva favority z finálové osmnáctky mohou lidé do 15. října
na www.adapterraawards.cz

Zapojte se do výsadby Aleje svobody

Do finále letos jubilejního 20. ročníku ankety
Strom roku postoupila dvanáctka kandidátů ze sedmi
krajů. Ti usilují o prvenství v podobě odborného
ošetření zdarma a postupu
do celoevropského kola
soutěže. Lidé mohou své
favority podpořit online
na www.stromroku.cz anebo pomocí DMSky do 12. září. Od vzniku
ankety se do hlasování zapojilo více než 729 tisíc lidí a vybralo se téměř 2,8 milionu korun, které putovaly na výsadbu a ošetření stromů.

V bývalém vězeňském zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu Vojna u Příbrami vyroste nová Alej svobody. Město
zvítězilo v grantové výzvě Nadace Partnerství, která tradiční výsadbu
symbolických sametových alejí organizuje. Akce, která běžně pojme
až 500 dobrovolníků, letos připadne na sobotu 13. listopadu.
Město ji uspořádá v součinnosti
s Hornickým muzeem Příbram
s možností prohlídky za symbolické vstupné. Nová výzva
pro obce na výsadbu Aleje svobody‘ 22 bude vyhlášena příští
rok na jaře. Více o putovní akci
na www.alejsvobody.cz.
S úctou
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Polici nad Metují

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Polici nad Metují

Podpořte strom, který si zaslouží pozornost a péči.
Hlasujte v anketě Strom roku.

Mgr. Miroslava Dostálová

Podzimní
výstava
16. a 17. září 2021
výstava regionálních výpěstků,
podzimních dekorací,
odborných knih a časopisů

9:00–17:00 hod.
Sál v Pellyho domech
Police nad Metují

PŘEDNÁŠKA

Léčivé rostliny
pěstování a použití

16. 9. 2021 od 16:00 hodin
Sál v Pellyho domech Police nad Metují

SEMÍNKOVÁ BANKA
možnost směny regionálních semen
po celou dobu výstavy
STŮL PŘEBYTKŮ
možnost nákupu regionálních výpěstků
PŘEDNÁŠKA: LÉČIVÉ ROSTLINY - PĚSTOVÁNÍ A POUŽITÍ
Čtvrtek 16. 9. od 16:00 hod. Mgr. Miroslava Dostálová

Vstupné dobrovolné
Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné
Občerstvení zajištěno

Výstava je pořádána s finanční podporou Města Police nad Metují.
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Výstava je pořádána s finanční podporou Města Police nad Metují.
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Dvacet jedna příměstských táborů nabídlo dětem dobrodružství
a rodičům oddech

Prázdniny jsou
za námi a děti opět
usedají do školních
lavic. Mnohé z nich
jsou jistě duchem
nepřítomny, protože vzpomínají na letní dobrodružství. Putování za pokladem ukrytým
pod jabloní u Lidmanů, dny plné sportování,
objevování lidových řemesel našich předků
nebo zkoumání okolí Police či Žďáru – nejen
to děti zažily na příměstských táborech, které pořádá Místní akční skupina Stolové hory
ve spolupráci s místními nadšenci.
Už tři roky probíhají díky dotacím skrze
MAS příměstské tábory v Polici nad Metují
a v Náchodě. Zájem ze strany rodičů i dětí
byl velký a MAS se naskytla příležitost zorganizovat své vlastní tábory. Díky projektu
Příměstské tábory v regionu Náchodska tak
během tohoto léta proběhly tábory ve Velkém
Poříčí, Hronově, Polici nad Metují, Žďáru nad
Metují, Náchodě, Novém Městě nad Metují
a Lhotě za Červeným Kostelcem.
Rodiče rádi využili možnosti hlídání dětí
v kombinaci se sportovním a vzdělávacím
programem. Týden strávený mimo dosah
počítačů ocenili nakonec i jejich potomci.
Z pondělního nesmělého seznamování se během týdne vytvořila mnohá přátelství. My

z kanceláře MAS jsme
toho byli svědky, neboť při cestě do práce
jsme tyto děti potkávali na chodbě, když se
ráno scházely v knihovně ve Velkém Poříčí.
Radostný smích byl
slyšet i u nás o patro
výš. Stejně příjemná
a tvůrčí atmosféra byla
i v Novém Městě nad
Metují a Hronově. Právě
tam organizovala příměstské tábory MŠ a ZŠ
speciální NONA. Děti
s mentálním postižením,
kombinovanými vadami či autismem trávily
čas hrami, učením nebo
výlety.

I v příštím roce budou další příměstské
tábory, a to nejen v létě,
ale také o jarních prázdninách. Sledujte naše facebookové stránky MAS
Stolové hory nebo www.
mas-stolovehory.cz a nic
vám neuteče.
Mirka Soldánová

Galerie výtvarného umění v Náchodě

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

Vincenc Vingler - ZOO v Náchodě

(18. 9. – 7. 11.) - přízemí, vernisáž 17. září
Kurátoři výstavy: 	Mgr. Markéta Vinglerová, 	
PhDr. David Chaloupka

Vincenc Vingler (1911–1981) se po celou
svou tvorbu soustředil na plastiky a sochy zvířat,
výjimečně ztvárňoval lidské postavy, a to pouze
ve vztahu se zvířecím motivem (ve svých cyklech Koridy či Cirkusu v 70. letech). Jeho pozice je v českém kontextu poválečného sochařství
ojedinělá a výjimečná, souvisí jednak se školením v ateliéru keramiky u Heleny Johnové na
pražské Uměleckoprůmyslové škole a jeho příklonu k užité dekorativní keramice zejména v padesátých letech. Výstava Zoo Vincence Vinglera
v Náchodě bude soustředěna převážně na sochařovo kresebné dílo, které není tak známé. V jeho
kresbách zvířat, často s lidským výrazem, který
je tak typický i pro jeho plastiky a sochy, se setkáváme s barvitým světem veselých i smutných
zvířecích charakterů. Výstava bude provázena
komponovanými programy pro děti a mládež i
přednáškou kurátorky Mgr. Markéty Vinglerové
pro veřejnost.

Veronika Psotková – Esence

výstava z cyklu umělci do 40 let

(23. 9. – 7. 11.) - kabinet kresby, grafiky
a fotografie - vernisáž 22. 9.
Kurátorka výstavy: Mgr. Martina Frydrychová  
Veronika Psotková (*1981 v Opavě) je
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sochařka, absolventka ateliéru Sochařství I na
Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (2009).
V současné době žije a tvoří v Oboře u Loun.
Věnuje se genderovým tématům ženství a mateřství. Její tvorba je založena na principech realistického figurálního sochařství a je pro ni charakteristické vyjádření radosti z pohybu. Drátěné
plastiky autorka vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek. Její tvorba byla představena na
samostatných i skupinových výstavách v České
republice i v zahraničí. V loňském roce svou
tvorbu představila výstavou s názvem Spolu ve
výstavním prostoru DOX v Praze.

Domov můj - umělci - emigranti z území

bývalého Ruského impéria v Československu
(ze sbírek GVUN, PNP, MUO aj.)

Výstava ze sbírek Galerie výtvarného umění
v Náchodě, Památníku národního písemnictví,
Galerie výtvarného umění v Ostravě a také z několika soukromých kolekcí představí výběr toho
nejlepšího z tvorby umělců, kteří se jako mladí
lidé po ruské revoluci a občanské válce ocitli na
území Československého státu. Většina z nich
zde ve 20. letech 20. století nebo i o něco později
studovala, a pak se natrvalo usadila. Jejich dílo
se tak stalo součástí československého umění 20.
století. Většina umělců z této neustálené skupiny
nepatřila k mistrům, kteří by se nacházeli v popředí zájmu domácí umělecké scény. Díla umělců z území bývalého Ruska nebyla ani systematicky získávána do státních institucí (s výjimkou

náchodské galerie). Mimořádné postavení měla
ještě kolekce Jiřího Karáska, tzv. Karáskova
galerie, dnes v majetku Památníku národního
písemnictví, která cíleně soustřeďovala díla
emigrantů na našem území. Řadu obrazů se podařilo dohledat v málo dostupných soukromých
sbírkách. Výstava má konkrétní cíl – poprvé
představit divákovi tvorbu lidí, zasažených válkou, často zraněných, kteří si museli najít domov
jinde, než se narodili, a to často za velmi dramatických okolností. Právě proto téma domova
má v jejich dílech zvláštní a zásadní postavení.
V rané tvorbě jsou motivy ze ztracené vlasti zcela pochopitelné, nacházíme je ale i v pozdějších
obdobích, dokonce i v době po druhé světové
válce. Kopcovitá česká krajina nemohla nenadchnout žádného malíře či grafika. Jaké motivy
v ní volili Grigorij Musatov, Nikolaj Rodionov,
Ivan Anisimov a další malíři?
Výstava potrvá do 7. 11.
Kurátorka výstavy: PhDr. Julie Jančárková, Ph.D.

6. 9. v 18:00 hodin - On-line přednáška k
výstavě Domov můj – emigranti z území
bývalého ruského impéria v Československa.
Přihlásit se můžete na https://zoom.
us/j/92760767072 nebo živě na facebook.
com/galerienachod.

Výtvarně-vzdělávací programy budou
připraveny pro všechny typy škol
k výstavám Veronika Psotková

a Vincenc Vingler (do 7. 11.)
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Konference Učení pro život Broumov 2021:

Dvoudenní konference na podporu pedagogů ve dnech 23. – 24. září

Zástupci projektů Rozvoje vzdělávání na místní a krajské úrovni realizované Místními akčními skupinami
na Náchodsku a Jaroměřsku společně
s Královéhradeckým krajem, Vzdělávacím
a kulturním centrem kláštera Broumov pořádají již třetí ročník konference Učení pro
život, která do regionu přivádí odborníky
i vizionáře ve vzdělávání a má významný
dopad na rozvoj a podporu pedagogů v našem kraji.
Třetí ročník konference „Učení pro život“ se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2021
ve Dřevníku a v přilehlých zahradách kláštera
Broumov v souladu s trendem učení venku,
nejen v době pandemie.
Konference má letos podtéma „Co to znamená (se) učit V LABYRINTU DNEŠNÍCH
DNŮ?“ a odráží potřeby ve školství v době
epidemie a měnících se vládních omezení.
Cílem řady přednášek, workshopů a edukativního doprovodného programu s renomovanými lektory a řečníky je podpora
pedagogů z našeho regionu (Náchodska,
Policka, Českoskalicka, Červenokostelecka,
Hronovska). Maximální počet účastníků je
200 osob. Mezi klíčová témata patří trendy
v distančním vzdělávání, počítačová gramotnost, psychodidaktika, matematická
pregramotnost, čtenářství a kritické myšlení, ale i inspirace ze školství v Estonsku
a ve Španělsku.
Doprovodný program zajistí žáci ze základních uměleckých škol z regionu (ZUŠ
Nové Město nad Metují, ZUŠ Hronov,
ZUŠ Police nad Metují, ZUŠ Náchod, ZUŠ
Broumov, ZUŠ Červený Kostelec). Vystoupí
dechový orchestr, taneční soubor, kytaristi,
swingová formace nebo akordeonový orchestr.
Muzeum Pod čepicí představí kreativní výukové prvky, pomůcky a instalace ve Dřevníku.
Po oba dny představí své dovednosti i žáci
a pedagogové ze SOŠ Nové Město nad Metují
a Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie Teplice nad Metují. Nově budou

zapojeni i školní jídelny MŠ a ZŠ
v rámci prezentace „Upečte nejoblíbenější koláč ve vaší školní
jídelně a sdílejte recept s ostatními účastníky“.
„Věříme v sílu živého setkání a spolupráce, proto i motto konference zní „Nalaďme
se“, dodává hlavní organizátorka konference Mgr. Jana
Vanišová.
Na konferenci je možné se
přihlásit do 10. září 2021 v on-line formuláři, který je rozesílán ředitelům
všech 47 škol. Akce je pro pedagogy zdarma.
Více informací o programu a řečnících se dozvíte na www.konference-broumov.webnode.
cz.
Konferenci pořádají místní akční skupiny
Stolové hory, z. s., Mezi Úpou a Metují, z. s.
ve spolupráci s Královéhradeckým krajem
v rámci projektů MAP 2 – místních akčních

plánů rozvoje vzdělávání v ORP Náchod, ORP
Jaroměř a KAP – krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Letos se nově partnerem stalo i Vzdělávací
a kulturní centrum klášter Broumov.
Mgr. Jana Vanišová, Dis.

Hlavní koordinátorka konference a aktivit projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2

KONFERENCE
UČENÍ PRO ŽIVOT
23. – 24. 9. 2021

Dřevník a zahrady kláštera Broumov

Co to znamená (se) učit
V LABYRINTU DNEŠNÍCH DNŮ?
Setkání, přednášky, diskuze a workshopy
a pestrý doprovodný program…

Srdečně vás zveme na 3. ročník konference Učení pro život. Pojďme se inspirovat
pohledem přednášejících a společně sdílet praktické poznatky z učení.
PhDr. Jana Nováčková, CSc., Mgr. Šárka Míková, MgA. Denisa Prošková, RNDr. Jan Rak, PhD., PaeDr. Ludvík Zimčík,
Mgr. Vlasta Urbanová, Mgr. Justina Danišová, Mgr. Petra Dočkalová, Mgr. Veronika Havelková, PhDr. Michaela Kaslová,
Dr. Javier Cachón Zagalaz, Mgr. Jan Hynek, Mgr. Jana Línková, PhDr. Lucie Bušová, Ph.D.

Nalaďme se!

Aktuální informace, program a registraci naleznete zde:

www.konference-broumov.webnode.cz

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Mimozemšťani u Trutnova!

na fungování v malých týmech – družinách a trochu
větších oddílech. V každém
případě se děti pohybují
ve skupině lidí, které dobře
znají a kteří mají společné zájmy. Ve skautu vznikají díky
společným zážitkům zdravé
a silné přátelské vztahy, často na celý život. A obzvlášť
v období dospívání je dobrá
parta, která člověka podrží
za každých okolností, k nezaplacení. Skauting je postavený na spolupráci a podpoře druhých, ne na soutěži.
Skauting vede kluky a holky
k samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si
v každé situaci. Zároveň staví výchovu na postojích a hodnotách a přispívá k rozvoji charakteru a touze neustále na sobě pracovat. Skauti
a skautky se umí postarat o sebe i o ostatní a o svoje okolí se aktivně
zajímají. Kluky a holky ve skautu vedou o něco starší kamarádi s přirozenou autoritou, kteří se učí postupným přebíráním odpovědnosti. Ti
starší postupně absolvují vzdělávací kurzy, kde naberou nejen znalosti, ale i mnoho inspirace pro pestrý program. Informace ke schůzkám
a kontakty na vedoucí najdete na našem webu (skalaci.skauting.cz),
časy budou v dalším školním roce pravděpodobně, tak, jak je uvedeno
níže: maximálně dojde k hodinovému posunu dle návaznosti na školní
rozvrhy vedoucích, dny zůstanou zachovány.

Lesní království zachráněno!

yy středa 1500 - 1630 v Polici n.Met. - H. Kohlová, E. Jelínková
yy pondělí 1500 - 1700 Teplice n. Met. – H. Mrázová, M. Nosková

Tajná služba FBI dostala 1. července hlášení, že se u Trutnova objevili mimozemšťani. Vyslala tedy své nejlepší agenty z roverského
kmene Hashtag, aby je našli a předali vedení. Na pomoc si povolali skauty, skautky, vlčata a světlušky ze střediska polických Skaláků,
kteří neváhali a hned 6. července přijeli na tábořiště v Křenově. Spolu
zde deset dobrodružných a akcí naplněných dní lovili mimozemšťany,
než zjistili, že je FBI podvedla a ve skutečnosti jsou mimozemšťani
neškodní a byli uvězněni pro různé pokusy. Rozhodli se proto mimozemšťany zachránit, což se jim nakonec povedlo a 17. července mohli
tábořiště vítězně opustit.
(Milí čtenáři měsíčníku, ničeho se nelekejte, šlo o skautský tábor
s připravenou hrou, žádná mimozemská invaze se nechystala)
Viki Gajdošová - Nártoun

kluci, holky 4 - 7 let (první třída)

Naši nejmladší skauti z oddílu Medvíďat vyrazili za doprovodu rodičů do Ohnišova, aby zachránili Lesní království. Naší hodné
královně sebrali lesní bytosti z Lexikonu ohrožených druhů strašidel klíče
od truhly, kde měla mnoho cenných věcí nutných
pro vládnutí. Táborníci se
proměnili v lesní skřítky,
kteří pod vedením čarodějnice Čaromily a skřítka
Drnovce pátrali po strašidlech, s většinou z nich
se spřátelili a klíč od nich
získali. Nejoblíbenějším
strašidlem se stal překvapivě Zášupšák, který
s oblibou schovává věci,
které zrovna potřebujeme.
Tábor byl plný nejen tajemných bytostí, ale i her,
zábavy, poznávání přírody, okolí tábora a Nového
Hrádku.
Haňďa Kohlová

Přidejte se k nám!

Další školní rok se pomalu rozbíhá a na rodiče i děti čeká těžké
rozhodování: čemu se věnovat ve volném čase? Nabízí se hned několik
pádných důvodů, proč si mezi záplavou volnočasových aktivit vybrat
právě skauting.
Na rozdíl od jednostranně zaměřených kroužků si ve skautu můžou
vaše děti vyzkoušet širokou paletu aktivit a činností. Hry, při kterých
si protáhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv, tanec i divadlo. Skauting je postavený
Polický měsíčník září 2021

kluci (2.-5. třída)

yy čtvrtek 1600 – 1800 - A. Werner, P. Liskovský

holky (2.-5. třída)

yy pátek 1430 – 1630 - L. Kudelková, A. Gloserová

kluci (6.-9. třída)

yy čtvrtek 1600 – 1830 - Š. Kollert, M. Karpf

holky (6.-9. třída)

yy pátek 1600 – 1800 - K. Hlaviznová, M. Nováčková

Podpořte 29. září již 25. ročník
Květinového dne!

V tomto pro všechny náročném roce nebylo možné uskutečnit stejně jako loni v obvyklém termínu a tradiční podobě každoroční
květnovou celonárodní veřejnou sbírku nazvanou Český den proti rakovině, známou jako
Květinový den. Termín letošní charitativní akce
byl tedy Ligou proti rakovině přesunut na středu
29. září 2021. Dobrovolníky budete moci potkat
v ulicích ještě také ve čtvrtek 30. září a v pátek
1. října. Kampaň ve formě pouličního prodeje
žlutých kytiček měsíčku lékařského se zelenou
stužkou v ceně 20 Kč a rozdávání informačních letáků bude věnována potřebné prevenci nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty. V této nelehké době si více než jindy většina z nás uvědomuje, že zdraví je jednou z nejcennějších životních hodnot. Proto
pevně doufáme, že i v novém termínu se budeme moci jako každý
rok spolehnout na podporu a vstřícný přístup veřejnosti!
Liga proti rakovině Náchod, z.s.
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Léto se nám pomalu chýlí ke konci
a s ním i příměstské tábory pro děti ve věku
3-12 let. Letos jsme pro vás naplánovali a zorganizovali dohromady pět turnusů
ve spolupráci s MC Mamina a T. J. Sokol.
Mladší děti měly možnost vydat se do pravěku s Pračlovíčkem, stát se strojvedoucími
na táboře Vlakem za dobrodružstvím nebo
si užít zábavu plnou barev na Barevném
týdnu. Starší děti celý Sportovní týden běhaly, výletovaly a plavaly, nebo se vydaly
na Cestu kolem světa.
Sportovní týden - celý první týden nás
doprovázel program zaměřený na pohyb
a sport, děti hrály hry, absolvovaly různé pohybové soutěže a závody a vyrážely na výlety po okolí, např. k Čertovce, na Zděřinu,
na prohlídku farmy Wenet nebo do soukromého bazénu. Jeden den nám počasí umožnilo i návštěvu polického koupaliště.
"Pračlovíček" - děti se v tomto týdnu navrátily s postavou Pračlovíčka zpět
do pravěku, dozvěděly se spoustu informací o způsobu života, lovení mamutů nebo
stavění obydlí a vše si samy vyzkoušely.
Vyráběly zkameněliny, pravěké ozdoby,
vlastního dinosaura nebo si zdobily dinosauří trička. Tábor jsme zakončili návštěvou
Muzea Merkur.
"Vlakem za dobrodružstvím" - děti se
tento týden staly strojvedoucími a dojely
si do Ruprechtic vlakem nebo si vyhrály v muzeu, kde zrovna probíhá projekt
s názvem V jednom kole. Ve vlaku si vyzkoušely práci průvodčího a podívaly se
i do opravdové kabiny strojvedoucího. Celý
týden je provázely hry a výrobky motivované mašinkovým tématem.
"Barevný týden" - každý den v Barevném
týdnu měl svoji barvu, která nás provázela
hrami, výrobky i na výletech. Děti si nabatikovaly trička, navštívila je paní malířka
na obličej, vyjeli jsme si na rozhlednu Signál
a vyšlápli si i na Ostaš. Počasí nám přitom
celý týden přálo, však jsme také v pondělí
začínali barvou žlutou jako slunce.
"Cesta kolem světa" - v závěru prázdnin
se nám sešli starší účastníci, aby se mohli
nalodit na palubu lodí a letadel a vydat se
na pět kontinentů. Afriku nám přiblížila
paní animátorka z Keni, která s dětmi v anglickém jazyce vyrobila pasy a ukázala jim
vše, co by měly o Africe vědět. Děti se učily
v Asii jíst čínskými hůlkami nebo přiletěly pozdravit tučnáky na Antarktidu. Také si
užily celodenní výlet na Hvězdu, vyrábění
a pohybové hry v Sokolovně.
Jsme moc vděční a děkujeme Družstvu
vlastníků za poskytnutí stravování po celou dobu konání táborů. Taktéž děkujeme za ochotu rodině Křepelkových, kteří nám vypomohli, a rodině Malíkových
na Ostaši, kteří se postarali o obědy pro děti
na výletech.

BONI PUERI

Kateřina Landová
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Striptýz hory OSTAŠ

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Tak nevím, proč se nám Ostaš obnažuje.
Je to hora rodu ženského či mužského, ale
svléká se a ukazuje nám holé skály, svléká
se bezostyšně ze vzrostlých krásných smrků.

všemocné! V těchto dnech, kdy končí první prázdninový měsíc a hlásí se srpen, opět
nastávají velké deště, zejména v severních
Čechách a dnes 5.8. se hlásil i tajfun na západě

Holt, svět se mění a my s ním. Jednou je žena
s přídomkem „ová“ jako „ženská", jednou je
jako „mužskej“, vyznej se v tom! Pokoušela
jsem se v chytrých poznámkách pana učitele
Baudyše nalézt, zdali je hora on či ona, ale
Ostaš je pro mne krásný a posvátný a byl takový pro celou naši rodinu, ať se dělo, co dělo.
Hledím na něho každý den a strachuji se, aby
nezůstal nahý jen v šatu skal. Mám ho na fotkách v krásných obrazech barevně vyvedených na monitoru počítače. Až budu z tohoto
světa odcházet, bude se mnou. Vypudit žrouta
lesů, kůrovce, je asi nad naše síly, ale stále se
„hrabat“ v miliardách peněz nám jde dobře.
Nedávno jsem se dočetla, že lesům se dobře
dařilo za Marie Terezie, která zavedla správcovství lesů a také za vlády Josefa II. Holt, šli
na to „od lesa“.
V červnu nás trápily tajfuny, odnesl to
zejména kraj kolem Hodonína a Břeclavi.
Celé obce jako Mikulčice, Nová Ves, Lužice,
Hrušky vypadaly jako po náletu. Za co jsme to
trestáni? Nejen naše zemička, celý zalidněný
svět. Jsou to nárazové změny podnebí, navštěvující nás v různých intervalech či není v tom
i naše lidské bezohledné počínání, ve kterém
uvažujeme tak, že je nám vše dovoleno. Má
víra mi napovídá, že lidské počínání není

Slovenska. Přece jsme se jen dokázali usebrat
a finančními sbírkami pomoci těm, kteří přišli
a střechu nad hlavou.
Odcházejí nám také na věčnost vtipní
glosátoři okolního světa jako slovenský herec
Milan Lasica, jak jsme ho poznali i na našich
divadelních prknech a v televizi. Zemřel 18.7.
letošního roku. V Lidových novinách uvedl:
"Měli jsme se dobře a byli jsme rozmazleni."
Nezůstalo nám to? Nikdy v historii se Češi
a Slováci neměli tak dobře jako v posledních
letech. Dá se to i potvrdit. Nyní si pročítám
„Dálkový výslech“ - rozhovor Václava Havla
s novinářem Karlem Hvížďalou. Jsou tam zajímavé myšlenky, např. jakmile člověk udělal
sám sebe nejvyšším smyslem světa a měřítkem všeho, začal svět ztrácet lidské rozměry
a začal se člověku vymykat z rukou. A k tomu
bych připodobnila dnešní rozvrácenou dobu
s odklonem od Boha. Doporučuji tuto knížku,
vydanou Melantrichem r.1989 nejen k přečtení, ale hlavně k přemýšlení.
Další báječná kniha je od současného
autora Jiřího Andrle „Láska za lásku“, vydavatel Radioservis, r. 2013, ta mi připomíná
dětství v rodném městečku Polici nad Metují,
podobnému jeho rodnému Pavlíkovu. Ten
život v něm i postavičky vyvolávají pohodu,

Kozí mléko z domácího chovu

Ráda bych
nabídla
kozí
mléko z domácího chovu,
pár litrů nám
ještě přebývá
zvířata
jsou
zdravá odčervená. Kozí mléko je lehce stravitelné, mohou ho
pít děti i alergici. Pozitivně působí na imunitní
systém, zlepšuje kloubní onemocnění, zabraňuje anémii z nedostatku železa, podporuje
výstavbu buněk, pomáhá při léčbě onemocnění kůže, astmatu atopického ekzému, působí
Polický měsíčník září 2021

příznivě na žaludek a střeva...“výborné přírodní probiotikum.“...můžu doporučit. A je často
doporučováno i jako prevence nádorových
chorob. V případě zajmu volejte prosím denně
po 15 hodin.
Ráda bych také moc poděkovala maminkám s dětmi a všem, kteří se chodit potěšit
naším malým hospodářstvím a nosí mi tvrdé
pečivo. Všechny vás zdravím a moc děkuji.
Ostatní moc prosím nekrmte mi ničím zvířata
přes plot, hrozí uhynutí, děkuji za pochopení.
Přeji všem krásný zbytek, léta, pohodu a hlavně zdraví. Budu se na vás těšit.
Pavlína Exnerová, tel.775058364

popisují starosti drobných lidí i společenské
zvraty. Určitě je tato knížka v naší městské
knihovně. Je v ní hodně pravdy a mně utkvělo
v hlavě povídání jeho dědy, který byl v I. světové válce na ruské frontě: „Já těm mladejm
musím říct, aby nevěřili, co jim denně kváká
rádio. Dávejte si pozor na rudý temno, ve kterým lidskej život nemá cenu. Když vedle nás
padali postřílení kamarádi, Rusové říkali „Eto
ničevo, nas mnógo“. Vzpomínám na své rodné Záměstí, to je přece kus Police s dětskými
hrami na schovávanou, s tenisem hraným přes
špagát u domu Jiráskova pekařství a Frankovy
chalupy. Vzpomínám na Hanku Hybschovou,
„kravařovou“, rodiče byli sedláci a říkalo se jim u kravařů na rozdíl od česky psaných Hybšů, muzikantů. Hanka už je dlouho
na věčnosti, ale hry na jejich půdě se senem
byly dobrodružstvím. Pan Kollert, kterému se
říkalo Kolota se při návratu z pole stavoval
u Krobiána na pivo a jeho kravička snad trefila
sama domů. Jen babička měla velkou starost,
protože při návratu z hospůdky kráčel kolem
naší chalupy a opíral se o chatrný plot zahrádky a ona říkala, ten Václav mi ten plot zbourá. Škoda, nestalo se tak. Měla jsem ho ráda
a pak i jeho syna Vaška. Nesmím zapomenout
na opraváře kol pana Kulhavýho, a jeho syna
Honzu, zaplať Pán Bůh, ten žije mezi námi,
vždyť je to můj skoro vrstevník a také muzikanta Vaška H., kterého takto familiárně nazývám, vždyť si s námi hrával někdy na „četu
a raubu“ či četníky a raubíře a schovávanou.
Pan Kulhavý vystrkal občas zdemolované
kolo ven z dílny a bravurními pohyby ho dal
do „cajku“. Mohla jsem na něm oči nechat.
Se Zdenou Kohlovou, nyní Š., jsem občas
navštívila truhlářskou dílnu jejího tatínka,
a to byl další koncert rukou. Přiznám se, že
ještě dnes mám z jeho dílničky knihovničku,
kterou jsem vymámila na mamince jako
dárek. Knihy musely mít své místo. A tak
bych mohla ve vzpomínkách pokračovat, ale
mladší generace už neví, co pro nás Záměstí
znamenalo, a jak vypadalo. Mnoho chalup už
zmizelo, avšak poezie dětství zůstala v našich
myšlenkách a srdcích, viď Zdeňko a kamaráde
Láďo Maršíků!
Jarca Seidelová

Matematické rozcvičky

Pokuste se řešit tuto jednoduchou úlohu:
Zapište číslo 1000
a) osmi stejnými číslicemi,
b) pomocí pěti devítek,
c) pomocí šesti trojek.
Úloha
není
obtížná,
stačí
se
jen
trochu
zamyslet
a výsledky se dostaví. Autorské řešení najdete na str. 39.
Připravil František Janeček
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Fotbalové derby

Reportáž z fotbalového utkání.
První fotbalové utkání roku je vždy svátkem, a i tentokrát se začalo před plnými tribunami. Samotný zápas začal tradičně minutou ticha, která uctila oběti ničivých povodní
a náletu kobylek ve střední Asii. Potom hráči
poklekli na jedno koleno na podporu hnutí
Black Lives Matter, následně na druhé, aby
podpořili boj o záchranu tučňáků v Argentině.
Kotoulem vpřed odsoudili tendence nedemokratických režimů o legalizaci dětské práce
a kotoulem vzad se připojili k bitvě o práva
strak krást i nadále blýskající se předměty. Krásným mostem symbolizovali spojení
všech lidí na světě bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, věk, délku vlasů a počet pohlaví. Z mostu přešli do stojky na hlavě, kterou podpořili práva vegetariánů opovrhovat
masem a masnými výrobky obsahujícími více
než 30% masa. Stojem na rukou ukázali, že
stojí za hnutím mee too a parakotoulem protestovali proti tání ledovců a zvyšování hladiny oceánů. Tříminutovým stojem v pozoru
podpořili strhnutí všech soch a pamětních
desek připomínajících Tomase Alvu Edisona,
který sice pokrokově zaměstnával afroameričany, ale zcela nekorektně o nich mluvil jako
o černoších.
Po úvodní sestavě přišlo na řadu bodování
stylových rozhodčích, kteří u domácího týmu

Táboráku plápolej

Není nás mnoho, ale ještě jsme tady, zřejmě poslední generace narozená do smutného,
nešťastného období obsazování a oklešťování naší malé krásné země okupanty v roce
1938! S vděčností vzpomínáme na pány učitele Františka Šedu, Karla Baudyše a další,
kteří nás citlivě zasvěcovali do historie, dějin
minulosti a natolik zaujali, že zájem pokračuje… Potěšilo mě, že vyšlapaná stopa skvělého
Míry Pichla a p. uč. Fr. Berky nezavála a je tu
další, aby PM obohatil a přizval ke vzpomínce a zamyšlení naše spoluobčany, p. Vladimír
Linhart! Každá doba má svá úskalí, je složitá.
I generace předešlá toužila po nějakém tom
úniku ze „šedi“, pobavení po svém.
Krásný kraj, koutek v poklidné přírodě,

našli několik nedotažených cviků, a tak skóre
před prvním poločasem bylo stanoveno na 3
ku 1 pro hosty.
Mezitím Krajská fotbalová komise a zástupci FAČR, UEFA, FIFA, EU a kmene pygmejů zkontrolovali, zda aspoň jeden z hráčů
mluví plynule svahijsky a dále, zda oba týmy
dodržely nařízení, aby na každé straně hrál
aspoň jeden hráč s kořeny v Africe, jeden postižený a jeden Žid nebo Arab. Po podepsání protokolu a schválení memoranda začala
první minuta patnáctiminutového poločasu.
Domácí sice vyvinuly optický tlak, ale ke gólu
to nevedlo. A když se jim v poslední minutě
poločasu podařilo po krásném brejku skórovat, obránce si stěžoval, že z tribuny zaznělo
slovo Palestina, které mu psychicky znemožnilo reagovat na počínající se brejk. Rozhodčí
okamžitě branku odvolal a policie společně
s pořadatelskou službou nekorektního diváka
ihned identifikovala a zrychlený fotbalový
soud ještě do konce přestávky vynesl rozsudek na spodní hranici trestu: dva roky zákaz
vstupu na fotbalové utkání zostřený pěti lety
odnětí svobody.
O přestávce ČOI zkontrolovala, zda je nabízené občerstvení skutečně pestré a zda salát
pochází se Středoafrické republiky, banány
z Grónska a pivo odpovídá standardům a předpisům EU. Na závěr poločasové přestávky

proběhla oblíbená tombola a patnáct vylosovaných diváků se podrobilo testu na covid-19,
ebolu a syfilis.
Do druhého poločasu nastoupili domácí
s odhodláním vyrovnat skóre a hrálo se převážně na polovině hostí. Ale v sedmé minutě byl zápas přerušen, protože delegát FIFA
zjistil, že pořadatel nenaplnil čtyřicetiprocentní kvótu žen v hledišti. Pořadatelská služba
okamžitě zareagovala a z nedalekého Penny
marketu přivedla scházejících sedm divaček.
Zápas pokračoval, ale domácí vypadli z tempa
a nastartovat se jim podařilo až na samém závěru utkání. V první minutě nastavení snížili
na 2 ku 3 ze spravedlivě nařízené penalty, když
rozhodčí po konzultaci s VAR v Nyonu objevil obráncův skrytý úmysl faulovat útočícího
hráče v pokutovém území. Ale na víc jim už
síly nestačily, a tak první utkání ligové sezóny
domácí zahájili celkovou porážkou 2:3.
„Zatímco v loňském ročníku jsme bojovali s parakotoulem, který teď vyšel parádně,
dnes nás zradily stojky,“ shrnul stručně průběh
fotbalového mače domácí trenér. Jeho protějšek glosoval zápas slovy, že domácí se více
soustředili na hru a útočení a podcenili základní úvodní sestavu. „Dřív to bylo všechno o gólech,“ dodal na závěr, „ale dneska se fotbal už
posunul dál“.
Pavel Frydrych

která jim poskytla svou náruč a vše, co k mládí zákonitě patří. Rozmach éry trampování
a budování je nenechal v klidu. Postavili si
také chatičku – útulnou, měnili stanoviště,
nakonec tu vlastní si „vyšperkovali“ k obrazu
svému. Hlad je veliký kuchař a tak „přičuchli“ i k vaření. Z čeho? Co jim starostlivé maminky ze skromné domácnosti, les a příroda
mohla nabídnout. „Šarkán“, Slavný, Bělý, to
odtud se rozléhaly do okolí trampské písničky
s hudebním doprovodem nástrojů „a lá“ hřeben, skřipky a vůně táboráku. Dokázali nejen
sobě, že v dobrém rozmaru, z toho mála, se
dá v době TEMNA skromně žít. Kamarádství
celoživotní a pevná pouta, základ všeho!
Z jejich Kroniky seznam těch „mládenců“

mě potěšil, znala jsem je téměř všechny.
Kvapilem jsme dorostenky ze Sokola byly
zvány na „kafíčko.“ „Fanča“- naše sestra cvičitelka. Rodina p. K. Vacka, letité přátelství,
jeho pí Marie, STÁLICE divadla Kolár, herecká partnerka mého otce. Dopisy mně adresované i z Pardubic, kde p. Vacek po smrti
paní žil u ml. dcery Marie, patří do mé bohaté
sbírky mezi vzácné, těch, kteří se trvale zapsali do paměti nesmazatelně a znamenali moc.
Pane Vladimíre, děkuji a pokračujte, je to
zajímavé a není toho, v této době pro pobavení
v médiích zrovna nadbytek!!!
S Janem Nerudou - Jen dál
H. Krejčová

Z CÍRKVÍ
Vysvětlení

Farnost Police nad Metují sděluje pro
vysvětlení, že původně plánované tradiční pouťové posezení na nádvoří polického
kláštera, které se mělo konat v sobotu 14. 8.
v podvečer, a bylo inzerováno v PM a na programových plakátech Polické poutě, se nekonalo z personálních a organizačních důvodů.
Děkujeme za pochopení.

Personální změna

V neděli 8. srpna, při sváteční bohoslužbě, se s polickou farností rozloučil dosavadní kněz ThLic. Mgr. Jaroslaw Furtan,
PhD. Farnost vedl od září 2018 a bydlel
ve zrekonstruovaném bytě na faře v Machově.
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Byl mnohostranně vzdělaný a kromě teologie a ekonomie se zabýval i psychologií. Styl
jeho kněžské práce a pastorace byl netradiční a poněkud jiný než u jeho předchůdců.
Na vztahy člověka s Bohem, s druhými lidmi i sám se sebou, ale i na řadu dalších témat měl osobitý, a mnohdy poněkud jiný
pohled, než je obecně rozšířen, a řadě lidí
také pomohl i s jejich psychickými problémy. Provedl ve farnosti řadu změn, z nichž
některé byly přijaty s povděkem, jiné se naopak s pochopením nesetkaly. Na vlastní
žádost byl uvolněn z Královéhradecké diecéze a odchází sloužit do Rakouska. Sluší se
i touto cestou, poděkovat mu za jeho tříleté
působení v naší farnosti a za vše dobré, co

tu vykonal. Přejeme mu hojnost Božího požehnání a ať se mu v novém působišti daří.
Od 1. září byl vedením polické farnosti pověřen nový kněz Mgr. L´ubomír Pilka, který
působil ve farnosti Pecka. I jemu přejeme hojnost Božího požehnání a ať se mu u nás daří.
A naší farnosti přejeme, aby jeho působení
přineslo dobré ovoce a uklidnění poněkud
rozbouřených vod.

Nový školní rok

Letošní prázdniny a letní dovolené jsou
za námi a léto se nachýlilo ke svému závěru.
No a před námi se otevřel nový školní rok se
svými povinnostmi a starostmi. S ostatními
školními předměty bude také probíhat i výuka náboženství - křesťanská výchova, které
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v rámci možností zajišťuje polické děkanství.
Vyučovány budou pokud možno všechny třídy, spojené do několika skupin, v obvyklém
rozsahu 1 hodina týdně. Jak bude výuka probíhat, a přesné termíny vyučovacích hodin
pro jednotlivé skupiny není ještě stanoveno
a bude sděleno po upřesnění a dojednání s novým knězem. Bude-li to možné, první hodiny
proběhnou pravděpodobně v týdnu 20. - 24. 9.
Přejeme všem školákům a studentům úspěšný
nový školní rok a rodičům dostatek trpělivosti
a moudrosti k doprovázení a povzbuzování.   
Měsíc září pak přinese několik svátků a slavností. V jeho polovině, to bude
svátek Povýšení sv. Kříže, který jednak
připomíná utrpení Ježíše Krista, ale také

znovuzískání fragmentů kříž, na kterém
byl ukřižován Ježíš Kristus. Počátky sahají do 5. století, kdy se 14. září vystavovaly
v Jeruzalémě zbytky dřeva z Kristova kříže
k uctění věřícími. Na Východě se svátek začal
slavit v 7. století a později došlo k jeho rozšíření na celou církev. K svátku se pojí i další
události. Je připomínáno nalezení svatého kříže, o které se zasloužila císařovna Helena při
své pouti do Svaté země kolem r. 325. Za den
nalezení se udávalo 13. září a k slavnostnímu
vyvýšení kříže v Konstantinově bazilice nad
Božím hrobem došlo asi v r. 335. Druhá
vzpomínka se týká znovuzískání svatého kříže z Persie. Tam se jeho ostatky dostaly jako
válečná kořist krále Chosroa II. v roce 614.
Císař Herakleios je kak roku 628 přinesl zpět
do Jeruzaléma, kde byl znovu vztyčen (povýšen). Po tomto svátku se pak připomíná svátek
Panny Marie Bolestné, který ukazuje na její
žal při Kristově smrti.
V závěru měsíce září pak oslavíme významný celonárodní svátek a slavnost českého
liturgického kalendáře - Slavnost sv. Václava,
mučedníka a hlavního patrona českého národa, symbolu českého státu a státnosti. Svatý
Václave, oroduj za nás.

Liturgický kalendář
5. září 8. září 12. září 14. září 15. září 16. září 19. září -

NO Církve československé husitské
pro Vás opět připravila

KONCERT PRO RADOST,
který se uskuteční ve čtvrtek
30. září 2021 v 17.00 hodin.
Připravíme hezký hudební
zážitek a těšíme se na Vás.
Za NO CČSH Police n. Metují
Jaroslav Trojtl

23. neděle v mezidobí, cyklus B
Svátek Narození P. Marie
24. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka P. Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice
25. neděle v mezidobí

21. září - Svátek sv. Matouše, apoštola a
evangelisty
26. září - 26. neděle v mezidobí
28. září - Slavnost SV. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA, hlavního patrona
Čech, Státní svátek
29. září - Svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů
30. září - Mezinárodní den modliteb za pro
následované křesťany
2. října - Památka Svatých andělů strážných
3. října - 27. neděle v mezidobí

Bohoslužby a úřední hodiny

Vzhledem ke změně kněze v polické farnosti není jisté, jak budou pořad bohoslužeb
a úřední hodiny nastaveny. Aktuální informace budou sděleny při ohláškách po bohoslužbách, na vývěsce a na webových stránkách
farnosti - www.farnostpolice.cz.
V neděli 12. září (2. neděle v září) slaví polická farnost výročí posvěcení farního
kostela Nanebevzetí P. Marie (letos už 727.
výročí, kostel byl dokončen a vysvěcen v r.
1294).

Pozvánka
Růžencové bratrstvo a Třetí řád svatého Dominika zvou všechny zájemce v sobotu 2. října k suchodolské „zelené“ kapli.
Od 10.00 hod. začne u soudní brány společná modlitba křížové cesty a od 11.00 hod.
bude v kapli sloužena mše svatá s O. Pavlem
Mayerem OP SRDEČNĚ ZVEME
za ŘK farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar

Srdeční choroba

Cílem materialisty je zlepšit svou ekonomickou situaci, ale tento hmotný pokrok nemá
konce. Pokud nedokážete ovládat chtíč nebude nikdy spokojen, ani kdyby získal všechno
bohatství světa. V současném věku jsme svědky velkého hmotného pokroku, ale přesto
lidé usilují o ještě větší bohatství. I když je každá živá bytost části Nejvyšší Bytosti, kvůli
svým chtivým touhám stále usiluje o takzvané zlepšení své ekonomické situace. K dosažení
spokojenosti je zapotřebí vzdát se chtivých tužeb, které jsou chorobou srdce. To se podaří
jedině tomu, kdo si je vědom Kršny. Pokud člověk rozvine vědomí Kršny, je schopen se
této srdeční choroby zbavit. Jinak zůstane nakažen chtivými a jeho mysl nebude klidnou.
Ze Šrí Krišna Kathámritu Bindu opsala
M. Jandová

Matematické rozcvičky – řešení úlohy ze str. 37.
a) 1000 = 888 + 88 + 8 + 8 + 8
b) 999 + 9 / 9

c) 333 x 3 + 3 / 3

F. J.

MĚSTSKÁ POLICIE
V uplynulém období jsme zejména zajišťovali akce pořádané městem. Koncerty
a hlavně Kvíčerovskou pouť ta proběhla bez
větších problémů a ty malé jsme vyřešili hned.
Je třeba určitě poděkovat panu Janečkovi
za organizaci atrakcí, pouťový ohňostroj a vše
co připravil. První pouťové lásky odvál čas
a vše se pomalu schyluje k podzimu. Tak snad
se kolotoče v pohodě roztočí zase příští rok.
Není tomu tak dlouho, co v našem obvodu
došlo k závažnému trestnému činu a to loupežnému přepadení staršího člověka v jeho bydlišti. Apelujeme na Vás, kontrolujte si večer,
Polický měsíčník září 2021

zda máte zamčeno, sledujte pokud možno pohyb podezřelých osob a to zejména různých
nabízečů čehokoli. V případě, že pojmete, byť
sebemenší podezření volejte policii. Policie je
tu od toho, aby takovým věcem předcházela.
Znovu tedy ,, Nebojte se zavolat!“
Jako vždy se naše město potýkalo s poměrně velkým náporem turistů, kteří přijeli
obdivovat náš kraj. I oni čas od času potřebují
s něčím poradit a pomoci. Těmto věcem jsme
věnovali také hodně času.
Často jsme kontrolovali a měli práci
na kolabujícím parkovišti na Hvězdě, kde se

parkuje skoro jako v nějaké Asijské metropoli,
tedy nepochopitelně chaoticky.
V době kdy píšeme tento článek máme
před sebou ještě ,,Petrovické zatáčky“ a ,,sousedskou PSO“. Snad i tyhle akce dopadnou
v pohodě.
Nebude to dlouho trvat a otevřou se brány
škol. Snad bez velkých opatření a problémů
se výuka vrátí do normálních kolejí. Věříme,
že i život nás všech bude pokračovat trochu
normálně.
Tak vše dobré a hezké dny.
Petr Zima, ved. strážník MP
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Tak i letos to „klaplo“.

ZE SPORTU

Mohli jsme si říct ve sboru dobrovolných hasičů, ve Velké Leduji.
Řeč je o dalším ročníku soutěže v požárním útoku, O pohár starosty města Police. Nečas nám letos vrásky nedělal. Větší obavy jsme
měli z přítomnosti a zájmu okolních, tradičně přítomných sborů. Nejen
doba lehce pocovidová, ale snaha dalších organizátorů, taktéž tradičních počinů, nedala mládeži v soutěžících sborech moc na výběr. Inu,
byli jsme rádi a vážíme si účasti dalších 4 sborů. Na své si přišli i naši
Plameňáci, při měření sil se dříve narozenými… Věříme, že soutěž
po stránce organizační za předchozími ročníky nijak nezaostávala a že
tento, již 27. ročník, klání v požárním útoku nabídl nejednu napínavou chvilku. To podtrhla i účast Vás, občanů. Pozvání přijala a něco

na zub, v doprovodu manžel, donesla i naše dlouholetá fanynka, paní
Ida Jenková.
Nechť tedy broušená trofej, předaná z rukou starosty, Ing. Berana,
právem zdobí zbrojnici v Pěkově, kam si bratři vezli i další trofej
za nejrychleji nastříkaný terč. Ale chlapi „pěkouský“, pohár za rok vrátit a bude se bojovat znovu! Na soulad s propozicemi bedlivě dohlížel
hlavní rozhodčí, br. František Hauschke.
Bohatě oceněna byla ale i další družstva (Hlavňov, Žďár, Metuje,
Velká Ledhuje). Věcné i chutné dary se nám sešly od těchto, také tradičních příznivců, města Police n. Met., spol. Pejskar a spol. s.r.o.,
Zlatnictví Vávrová Police n. Met., VEBA, a.s. a společnost Sabe (výroba a potisk sport. pohárů). Všem patří velký dík a moc si vážíme, že nás
tito partneři neopouští, ani v nelehké době, všeobecné nejistoty.
Za sebe, dovolím si srdečně poděkovat všem našim členům, včetně
pozvaných rozhodčích (br. L. Prouza a br. I. Kraus st.), kteří pomohli
s organizací a hladkým průběhem naší pohárové soutěže. Je mi ctí mít
takové spolehlivé parťáky kolem sebe. Díky sestry a bratři a dalšímu
ročníku 3x nazdar!
Více momentek objektivem pohotově zachytil a na FCB umístil náš
jednatel, br. Š. Horák. Račte, prosím, posoudit: https://www.facebook.
com/sdh.velkaledhuje
Za SDH VL sepsal Aleš Trojtl

Běh pro hospic

Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny příznivce běhu rekreačního i závodního k účasti na 8. ročníku benefičního „Běhu pro hospic“.
Akce, která je součástí běžeckého seriálu Primátor CUP proběhne 18.
září v Červeném Kostelci (start u budovy Háčko, Manželů Burdychových
245), přičemž bodován v rámci seriálu bude hlavní závod, trať na 10 km.
Připraveny však budou i tratě na 5, 2 km a další kratší úseky pro mladší
běžce, včetně symbolického běhu na 150 m pro nejmenší, aby nikdo nepřišel zkrátka.
Registrace na běh bude zpřístupněna od 1. června. Odkaz naleznete
na našich stránkách www.behprohospic.cz
Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý výtěžek ze vstupného bude
určen na podporu Mobilního hospice Anežky České a dalších terénních služeb, kterým se aktuálně v Červeném Kostelci buduje nové zázemí.
Akce je podpořena městem Červený Kostelec.
Přijďte si zaběhat!

Za Oblastní charitu Červený Kostelec Jan Kordina

T.J. Sokol Police nad Metují

PŘIJME UKLÍZEČKU
na částečný úvazek
nástup 1.října 2021
informace na

tel. 776 591 025
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Léto je skoro za námi. Rádi bychom se vrátili
ke konci školního roku, kdy jsme pořádali 35. ročník
Běhu na Hvězdu. Závod proběhl na vlhké trati za skoro jasného počasí při teplotě 22-24°C. Dětských běhů
se zúčastnilo 89 závodníků; hlavního závodu pak 101
běžců (z toho 95 na 8,9km a 6 juniorek na 5km trati). Za podporu závodu děkujeme sponzorům Wikov
Hronov, Hobra Školník a dalším.
Z kraje prázdnin vyjelo několik dětí na třídenní
cyklosoustředění po polských trailech cyklo Glacensis
(od Vrchmezí po Kralický Sněžník).
Ve středu 7.7. 2021 naši členové pořádali a zároveň se účastnili terénního HLAVŇOVSKÉHO
X-TRIATLONU na Hrázi, třetího závodu SP
„Triatlonový memoriál Míly Holcmana“.
Prázdninové tréninky probíhaly individuálně, společně jsme začali až po pouti, abychom se rozhýbali před
soustředěním v posledním srpnovém týdnu. Těsně před
odjezdem jsme se zúčastnili akce Petrovické zatáčky.
Využili jsme uzavření silnice k tréninku na kolečkových
lyžích a pak se zúčastnili závodu na koloběžkách. Naši
borci se dostali v mnoha kategoriích na stupně vítězů
a někteří i vyhráli. Úměrně našemu počtu jsme pobrali
i 3 koloběžky z tomboly, za což děkujeme sponzorům
akce.
A hned první poprázdninový víkend v sobotu
4.9.2021 pořádáme tradiční závod 35. ročník Běhu
Broumovskými stěnami, na který zveme všechny terénní běžce.
18. září nás čeká SLUNCEKROS na Bišíku a 19.
a 26. první 2 přespolní běhy Poháru Královéhradeckého
kraje.
Se začátkem školního roku očekáváme zvýšený
zájem o přihlášení nových dětí. Bohužel již nyní jsme
na hraně našich současných možností a hledáme další
trenéry.
Těšíme se na setkávání na závodech,
za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

SKI Police nad Metují z.s.
klub běžeckého lyžování

pořádá 37. ročník terénního běhu

Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují: MŠMT, Královéhradecký kraj a Město Police nad
Metují.

v sobotu 18. září 2021 v 16 hodin
Prezentace: od 15h u chalupy Václava Kubečka (Slunce)
na Jiráskových Skalách u Teplic nad Metují

Polický měsíčník září 2021

Startovné:

dospělí 50,- Kč, mládež 20,- Kč

Kategorie:

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

Trať:

Délka hlavního závodu 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 a méně ambiciózní ženy běží zkrácenou trať 3,5km.
Nejmenší děti 100m.

Informace:

hlavní pořadatel – Václav Kubeček, tel: 732 279 601
www.sluncekros.wz.cz
mail: kubecek.martin@gmail.com
spolupořadatel: SKI Police nad Metují
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Fotbalové přebory zahájily

Polických týmů dospělých se týkají přebory oba, krajský i okresní.
Náš “A” tým zahájil soutěž přesně v polovině prázdnin, 1.srpna, “B”
tým o 14 dní později, o polické pouti.
Potěšitelné je, že po koronavirové pauze žádný hráč naše “A” mužstvo neopustil, navíc se z hostování ve Velkém Poříčí vrátil útočník
Matěj Káva a přišly dvě nové posily. Útočník Mbah McDon, zvaný
“Čízo”, původem z Nigérie, který střílel góly v několika českých divizních mužstvech. Dále univerzální hráč Nessoumou Jean David
Désiré, pocházející z Francie, kde prošel mládežnickou fotbalovou
akademií v Paris Sant Germain. Teď snad za Davida v Paříži konečně
našli rovnocennou náhradu, když k nim z Barcelony přestoupil Lionel
Messi. Krátce působil v belgickém Mechelenu a v Česku v týmu SIAD
Most. Došlo i na jednání s pražskou Spartou, to však nedopadlo. Tak
je v Polici. Věřme, že se jemu i všem ostatním bude dařit, nový ročník
krajského přeboru se zdárně dokončí a naši borci budou opět usilovat
o příčku nejvyšší.
Úvodní utkání na domácím hřišti proti Černilovu dopadlo výborně.
Přestože soupeř předvedl velmi dobrý výkon, naši si po pohledných akcích vytvořili daleko víc gólových šancí a zvítězili docela výrazně, poměrem 6:2. Naše branky Jakub Matějka a Pepa Klapkovský 2x, Musa
Ansuma a Láďa Kudláček 1x.
O týden později jsme cestovali do Rychnova nad Kněžnou. Tento
tým je jediný v krajském přeboru, který nám jakž takž může konkurovat v divácké podpoře. V tomto směru však tentokrát domácí příznivci zklamali. Zatímco z Police na zápas dorazilo autobusem, auty či
na kole (Kamil Švorčík) nejméně 80 fanoušků, domácí dvacítka diváků,
byť měla k dispozici i megafon, nám v žádném případě nemohla stačit.
Poměr diváků byl tudíž asi 4:1 v náš prospěch. Na hřišti utkání skončilo
pro nás ještě výrazněji, a to 4:0. Za tohoto stavu se k polickému kotli
přidal i vystřídavší Musa a popěvkem “Dejte jim bůra” pomáhal svým
spoluhráčům ve snaze o vstřelení pátého gólu. To se však i přes několik příležitostí již nezdařilo, přesto výjezd do Rychnova skončil velice úspěšně. Naše branky Pavel
Franc, Kuba Matějka a 2x Pepa
Klapkovský, obě z penalty.
A je tady dlouho očekávaný
nedělní zápas o polické pouti,
derby s Červeným Kostelcem.
Krásné letní počasí, 800 diváků
v hledišti, čtyři rychlé protiútoky soupeře a v poločase prohráváme 1:4. Poněkud odlišný
průběh zápasu od našich představ. V poločase druhém snížení
Markem Jandíkem na konečných
2:4 a po dlouhé době porážka
v základní hrací době. Většina
fanoušků dost těžko chápala, že
Musa v Rychnově hrál i fandil
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nové posily zůstaly při nepříznivém vývoji utkání značnou část zápasu
sedět na lavičce…
O pouti se v sobotu představilo v utkání okresního přeboru i polické “béčko”. Také v derby zápase, tentokráte s Teplicemi nad Metují.
První branku našeho celku po centru Matěje Kávy vstřelil po krásné
“rybičce” hlavou jeden z teplických obránců, druhou po individuální
akci Petra Kiezlera naše “mladá puška” Vilda Gavelek. Poločas tudíž
2:0 pro nás. Ve druhém poločase třetí gól přidal Matěj Káva (premiérová asistence Vojta Švorčík), čtvrtou Mbah McDon a poslední branku
zápasu opět Matěj Káva. Konečný výsledek 5:0 pro nás.
Soutěže mládežnických týmů zahajují koncem srpna nebo začátkem září, takže o nich až příště. Totéž platí i pro další zápasy dospělých
v krajském a okresním přeboru.
Vojtěch Kvapil
příznivec polické kopané

Polický měsíčník září 2021

Proč jen jsem si
nenechal poradit!
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Police nad Metují 183x63 mm 4B 2021 „Tchán 2“

Výkup starého nábytku
Vyklízení pozůstalostí,
domů a bytů.
Kontakt: 608 103 810

Od září 2021 Vám nabízím

kadeřnické služby
v kadeřnictví IRIS – HAIR
na adrese Tomkova ul, čp. 62,
Police n. Met.
Služby poskytuji i bez objednání.
Kontakt: 737 834 175
Kristýna Křížková

KOUPÍM
vzduchovku
i nefunkční

Kontakt: 608 103 810
Polický měsíčník září 2021
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

21. 9. 2021 v 15.00 hod.

Police n. Metují

29. 9. 2021 v 15.00 hod.

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

Obec Česká Metuje nabízí

k pronájmu

RESTAURACI NA KŘIŽOVATCE
s možností pronájmu bytu
o velikosti 2+1 nad restaurací.

Restaurace je vybavena.
Veškeré informace jsou k dispozici na obecním
úřadu nebo na telefonním čísle 491 541 248.

Pronájem je možný od 1.10.2021.

Nájem restaurace:
2000,-Kč + poplatky 1520,-Kč (voda, topení)
Nájem byt:
2160,-Kč + poplatky 300,-Kč (voda, topení)

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ

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
Tisk:
Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
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
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
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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Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

POZVÁNKA

na veřejné projednání připravované změny dopravního provozu
na Masarykově náměstí, v Kostelní ulici a na Komenského náměstí
Město Police nad Metují připravuje realizaci změny dopravního značení v centrální části města Police nad
Metují. Zájmem města je připravit řešení, které bude širokou veřejností a místními podnikateli akceptováno, proto
Vás zveme na společné jednání, které proběhne za účasti zástupce projekční kanceláře, za účelem prezentace
připravované investiční akce

v pondělí 6. září 2021 od 17.00 hod. na sále Pellyho domů, Masarykovo nám. 75, Police nad Metují.

Ing. Jiří Beran
starosta města

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Jiří Škop
místostarosta města

KULTURA
ZÁŘÍ 2021

P O L I CE
NAD
METUJÍ

Sledujte, prosíme, aktuální vývoj epidemické situace a s ní související nařízení, naše webové stránky a facebook, kde informace průběžně aktualizujeme!

SKOROŇÁCI - koncert dechové hudby
Pátek 3. 9. 2021 od 18:00 / Společenský sál
Od Kyjova přijede jedna z nejstarších kapel u nás –
krojovaná slovácká dechová hudba Skoroňáci.
Vstupné: 100 Kč

KURZY SPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDEŽ

Sobota 4. 9. od 18:00 / neděle 12. 9. od 10:00
/ sobota 18. 9. od 18:00 / sobota 25. 9. od 18:00
/ sobota 2. 10. od 10:00, Vstupné: 50 Kč / lekce

PODZIMNÍ VÝSTAVA

Čtvrtek a pátek 16. a 17. 9. 2021 / Společenský sál
otevřeno denně 9:00 - 17:00
Výstava regionálních výpěstků, podzimních dekorací
a odborných knih a časopisů. Semínková banka, Stůl
přebytků. Přednáška s besedou: čtvrtek od 16:00
hod: Mgr. Miroslava Dostálová, Léčivé rostliny –
pěstování a použití. Občerstvení zajištěno. Pořádá
ZO Českého zahrádkářského svazu v Polici n. M.
s finanční podporou Města Police nad Metují.
Vstupné dobrovolné.

BOHEMIAN MUSIC
koncert a projekce

Pátek 24. 9. 2021 od 18:00 / Společenský sál
Bohemian Music živě a na premiéře! Přijďte s námi
prožít hudební večer. Zveme Vás na promítání našeho
nového videoklipu a představíme Vám známé skladby
v aranži pro naše hudební uskupení.
Vstupné: dobrovolné (doporučené vstupné 100 Kč)

Kino
PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL

Úterý 7. 9. 2021 od 19:00
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři
kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak
si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi
provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Kdo
splní úkol, není sráč… Komedie. Česko, 2021, 118 min
Vstupné: 100 Kč

PRINCOVA CESTA

Čtvrtek 16. 9. 2021 od 17:30
Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví
mladý opičák Tom bezvládného a zraněného starce,
netuší, jak velké tajemství před ním leží. Mezi ním
a mladíkem se začne odvíjet překvapivé přátelství.
Film je okouzlující poklonou imaginaci a ódou na
přátelství. Animovaný. Francie / Lucembursko, 2019,
77 min, Vstupné: 70 Kč

http://www.barcode-generator.de

Kolárovo divadlo
JEDENADVACETKRÁT V NASA

PŘEDNÁŠKA ASTROFOTOGRAFA
PETRA HORÁLKA

Úterý 14. září 2021 v 17:30
Co skrývají oceněné snímky Petra Horálka? Do
prestižního výběru Astronomického snímku dne NASA
se za jeho existenci od roku 1995 dostalo jen několik
Čechů a Slováků. Uspět však více jak dvacetkrát,
to už je úspěch jen hrstky fotografů celého světa. V
tuzemsku takového milníku dosáhl zatím jen český
astrofotograf Petr Horálek. Více jak dvacet úspěšných
snímků zobrazuje nejrůznější astronomické jevy a
noční pohledy zachycené po celém světě.
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč děti

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

Neděle 19. 9. 2021 od 19:00
Komedie o milostných případech záletného zubaře,
který aby neskončil v chomoutu, tvrdí, že je ženat a
otcem tří dítek. Jenomže vše se zamotá a pan doktor
musí fingovat manželku, děti i rozvod... V hlavní roli
Lukáš Vaculík. Vstupenky v prodeji pouze online
na https://ticket365.cz

Muzeum papírových modelů,
Nová terasa, Zelený domeček

JAROSLAV ŠOLC: OBRAZY

Ostatní akce
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA
Pátek 3. 9. 2021 ve 21:00 / Benediktinský klášter
Speciální prohlídky s historikem Mgr. Janem Tůmou.
S sebou baterku. Nutná rezervace na tel. 775 393 608.
Vstupné 100 Kč, zlevněné 50 Kč

BĚH BROUMOVSKÝMI
STĚNAMI

Sobota 4. 9. 2021
Více informací na http://ski.polickej.net/

DĚTSKÝ DEN A UKONČENÍ PRÁZDNIN
Sobota 4. 9. 2021 / sraz před Sokolovnou
mezi 14:00 a 15:00
T.J. Sokol Police nad Metují společně s SDH Velká
Ledhuje zve širokou veřejnost na tradiční Dětský
den a ukončení prázdnin. Připraven bohatý program:
úkoly pro děti, nafukovací skluzavka, kolotoč. Zahraje
skupina DAMTRIO. Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné

PIVNÍ TRIATLON
Sobota 25. 9. 2021 od 13:00 / Hlavňov
Informace na
www.facebook.com/events/338053331347661

PODZIMNÍ JÍZDA KLUBU
HISTORICKÝCH VOZIDEL

2. - 26. 9. 2021 / Zelený domeček
Výstava obrazů polického autora Jaroslava Šolce
nabízí dva různé výtvarné světy: svět portrétů a svět
surrealistických krajin. Pořádá spolek Apeiron
s podporou Města Police nad Metují. Otevřeno podle
otevírací doby Muzea papírových modelů.
Vstupné dobrovolné.
Vernisáž výstavy 2. září 18 hodin.

Sobota 25. 9. 2021 od 9:00 / Masarykovo náměstí

MUZEUM DĚTEM

Čtvrtek 30. 9. 2021 od 14:00 hod / Společenský sál
Odpoledne s bohatým kulturním programem a
občerstvením. V podvečer bude v Kolárově divadle
následovat beseda s prof. MUDr. Janem Pirkem, DrSc.

25. – 26. 9. 2021, denně 9:00 - 17:00
Tradiční interaktivní dílnička, díky které si můžete
odnést domů jedinečný suvenýr: vlastnoručně
slepený papírový model. „Muzeum dětem“ podporuje
firma Betexa, výrobce papírových vystřihovánek
a dalších hraček.

http://khvmetuje.webovky.cz/akce/nase-akce/

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Připravujeme
73. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

30. 9. - 31. 10. 2021 / Zelený domeček

říjen - prosinec 2021 / Kolárovo divadlo
Program s podrobnými informacemi na samostatných
plakátech a na www.pellyhodomy.cz

Výstava méně tradičního sběratelského „oboru“.
A věřte, že plechovky, to není jen Coca-cola a
Plzeňské pivo… Vernisáž výstavy 30. září v 18 hodin.
Pořádá Klub sběratelů a MPM. Otevřeno podle
otevírací doby Muzea papírových modelů.

Prodej vstupenek od 6. 9. 2021
v Informačních centrech v Polici nad Metují, Náchodě
a Hronově.
Další akce na WWW.POLICKO.CZ

PLECHOVKY - výstava ze sbírek

Provozní doba Informačního centra Police nad Metují : pondělí - pátek: 8:30 - 11:30 a 12:00 - 17:00, víkendy a svátky: 8:30 - 11:30 a 12:00 - 15:00

Pellyho domy

