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Nové parkoviště pod Havlatkou v Polici nad Metují
- demolice čp. 200
V polovině měsíce června byly zahájeny stavební práce na stavbě „Parkoviště P+R“ v lokalitě pod Havlatkou. Stavbu bude provádět firma BEZEDOS s.r.o.
Velké Poříčí, která byla vybrána na základě uskutečněného podlimitního výběrového řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Stavba parkoviště byla zahájena demolicí obytného domu čp. 200.
Vlastní odstranění stavby je prováděno podle dokumentace bouracích
prací, zpracované Ing. Lukášem Polejem z Ateliéru EGO, Hronov.
Tato demoliční akce byla povolena rozhodnutím stavebního úřadu. V
domě bylo celkem pět bytových jednotek. V druhé polovině loňského
roku a v prvním čtvrtletí letošního se obyvatelé z domu vystěhovali.
Objekt bytového domu je podsklepen a má jedno nadzemní podlaží
a podkroví. Zastavěná plocha bytového domu je 271,8 m2. Odstraněny budou pouze nadzemní části domu včetně stropu suterénu. Nejprve byly demontovány prvky krátkodobé životnosti, okenní a dveřní
výplně, plechování, střecha, krov atd. Objekt bytového domu již byl
odpojen od vody, vedení NN a sítí O2. Elektroměry byly demontovány, ukončena vrchní přípojka SEK, kanalizační přípojka bude odborně odpojena, utěsněna a obetonována. Obvodové zdivo suterénu
bude odbouráno 30 cm pod přilehlý terén. Podzemní podlaží budou
zasypána betonovou sutí, celá plocha zbořeniště bude poté vyštěrkována. Objekt bude postupně rozebrán shora dolu v opačném pořadí,
než byl stavěn, nosné konstrukce budou demontovány mechanickými stroji. Předpokládané náklady bouracích prací jsou 2 mil. Kč.
Před zahájením stavby, resp. před zahájením demoličních prací, se
ve dnech 20 - 22. května na opuštěném objektu bytového domu vystřídaly komplet směny výjezdových jednotek HZS Náchod a Broumov
společně s místní jednotkou Police nad Metují. V objektu si mohli hasiči
nasimulovat bytový požár se všemi jeho projevy a vyzkoušet speciální
vybavení „COBRA“, kterým dokáží vniknout do místnosti skrz stěnu a
prostor uvnitř bezpečně ochladit. Toto zařízení ještě v praxi nebylo zatím
nasazeno a hasičům chyběli praktické zkušenosti. Zde je mohli získat a
výsledek byl výborný. Dále si zde mohly prohloubit praktické dovednosti
místní jednotky a nacvičit společnou součinnost při větších událostech.
Výstavba nového přestupního parkoviště s sebou nese i určitá omezení běžného života v dané lokalitě. Z důvodu výstavby nového parkoviště byla část kontejnerů na tříděný odpad (plasty, papír, sklo a bioodpad)
přemístěna k ostatním kontejnerům do ulice Pod Havlatkou a dva kontejnery na plast a dva na papír byly umístěny do ulice U Opatrovny
k obvodnímu oddělení Policie ČR, aby zůstaly co nejblíže původnímu
místu, a byly dostupné i pro svozovou techniku. Dalším omezením je
dočasné omezení možnosti parkování v dané lokalitě, a určitá omezení
budou souviset i s přeložkou komunikace na Radešov, kde bude
doprava po část stavby vedena po provizorní štěrkové komunikaci.
Věříme, že demolice bude probíhat s minimalizací negativních účinků provádění stavby na své okolí, proto bude v období sucha zajištěno skrápění stavby (především při demoličních pracích).
Za způsobená dočasná omezení a komplikace se předem omlouváme, ale bez nich by nebylo možné stavbu realizovat. Odměnou nám všem

na konci stavby bude zrevitalizovaná část města, která umožní bezpečné
parkování všem cestujícím, kteří v Polici přestupují na veřejnou dopravu
a nyní využívají jiná místa pro parkování v okolních ulicích a komplikují
tak život řadě místních obyvatel či komplikují údržbu města jako takovou.
Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

INFORMACE Z RADNICE

Červen na radnici…

…milí poličtí i přespolní čtenáři Polického
měsíčníku. Držíte v rukou dvojčíslo, a to je
neklamná známka toho, že začalo léto, prázdniny a čas dovolených. Pro případ, že byste
nedočetli tento článek až do konce, si dovolím
Vám všem popřát, netradičně, hned na úvod.
Popřát mnoho slunných letních dní při aktivním odpočinku, načerpání dalších sil do Vaší
záslužné práce, dětem příjemně strávené tábory, krásné chvíle s rodiči nebo jen tak lenošení
u vody. Zkrátka krásné a pohodové léto strávené se svými blízkými, rodinou, kamarády.
Ve zdraví a v klidu. Tak, abyste načerpali nové
síly, vyčistili si hlavy a utříbili tok myšlenek
na další rok.
Určitě jste již zaznamenali, že začala výstavba parkoviště P+R pod Radešovem. Začala
demolicí objektu čp. 200. Toho minulý měsíc
využili profesionální hasiči z Velkého Poříčí,
k nácviku zásahu v hořícím objektu. Ve třech
dnech se prostřídaly všechny směny, včetně naší polické výjezdové jednotky. Ostrava
hostila volební sněm Svazu měst a obcí České
republiky, kde nás úspěšně zastupoval starosta
Božanova, pan Karel Rejchrt. Proběhly volby
do Evropského parlamentu, v Polici s výsledkem prakticky kopírujícím výsledek celostátní a se slušnou účastí lehce nad 31 %. Děkuji
všem zodpovědným, jimž náš další osud není
lhostejný. Polická knihovna uspořádala 30.
ročník minisjezdu knihoven, setkání dětí a
knihovnic z Náchodska, s knihou, poznáním
i soutěžemi. Ve Wambeřicích zakončovali
loňský rok protkaný oslavami 800 let od založení. Konferencí s připomínkou všech aktivit
minulého roku k významnému výročí a novou
česko-polskou knihou mapující historii i současnost Wambeřic. V obřadní síni radnice proběhl stříbrný podvečer. Připomínka obřadu a
milé posezení a povídání se čtyřmi páry, které
přijaly naše pozvání po 25 letech od svatby. A
samozřejmě již minulý měsíc avizované koncerty tatínkům v podání žáků naší ZUŠ.
Před začátkem turistické sezóny jsme se
hodně věnovali cestovnímu ruchu. Na valné
hromadě Kladského pomezí v České Skalici,
semináři ke strategii rozvoje cestovního ruchu na Broumovsku, jednání s radním pro
regionální rozvoj p. Hečkem v Meziměstí,
pracovní schůzce v Náchodě na Brance, o.p.s.
a na krajském úřadě ohledně vzniku krajské destinační společnosti. Setkání starostů
a místostarostů s radou Královéhradeckého
kraje v náchodském Hotelu Beránek přineslo
pár nových informací a kontaktů a neslo se

v milém a přátelském duchu. Dobrovolný svazek obcí Policka na jednání výboru ve Žďáře
vybral nového manažera svazku, kterým se
stal p. Martin Zeman. Zároveň společnost
Envipartner, která zpracovává pro jednotlivé obce strategické a technické dokumenty
v rámci projektu Profesionální a efektivní
veřejná správa, prezentovala dosud provedené kroky a její zaměstnanci a spolupracovníci
začali se sběrem dat v jednotlivých obcích.
Jako jedny z posledních měly svá jednání dva z největších polických spolků. Valná
hromada TJ Spartak a členská schůze lyžařů
(spolek SKI Police). Valnou hromadu měl
také Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka
a zároveň ve spolupráci s Českou lesnickou
společností uspořádal v Polici dvoudenní seminář k aktuálním problémům v lesnictví a
dotační politice vůči drobným vlastníkům
lesů. Zúčastnilo se na čtyřicet lesníků včetně
kolegů z Polska. Letopisecká a místopisná komise zasedala poprvé v tomto volebním období a mimo jiné doporučila ke schválení názvy
dvou nových polických ulic. Grantová komise
města doporučila rozdělení finanční podpory spolkům na druhé pololetí na Akce a dílčí
aktivity. Proběhlo výběrové řízení na ředitele
Mateřské školy. Vítězkou se stala současná
ředitelka paní Dana Baláková. Gratulujeme a
přejeme ve staronové funkci hodně úspěchů.
Také se slavilo. Krásné devadesáté narozeniny, v plné síle, oslavil pan Luboš Balcar.
Přejme mu hodně zdraví, a ještě mnoho
pěkných chvil mezi námi. Devadesát pět
let od svého založení si na slavnostním zasedání v Suchém Dole připomněli členové
Dobročinného fondu pro pozůstalé. A rovnou
stovku mají letos poličtí skauti. Jednou z oslav
byl i pro skauty trochu netradiční Skautfest
v hospůdce U Pavla na Žděřině. Postupně vystoupilo sedm kapel a interpretů a byla to jízda. Milou zprávou je, že se nám oženil vedoucí Muzea papírových modelů. Romanticky, při
západu slunce. Přejeme hodně štěstí mladému, nadějnému páru. V domově pro seniory
uspořádali Hry seniorů. Tradiční akce, počasí
přálo, dorazila i spousta přátel z jiných domovů a domu s pečovatelskou službou Javor.
Tentokráte cestovali kolem světa, při jednotlivých soutěžích navštívili všechny světadíly.
Polická zelňačka. Čtvrtý ročník soutěže
ve vaření zelné polévky. Osm týmů se utkalo,
krom vaření i v dalších doprovodných disciplínách. Prima den na náměstí, krásné výkony, fair-play zápolení a vynikající polévky.

Červnová bouřka očima polických hasičů

Jednotka vyjela v sobotu 15.6.2019 ve
20:30 hodin nejprve k požáru do Teplic nad
Metují, následovalo provizorní upevnění utrženého přístřešku v Bukovici, dále odstranění
spadlého stromu na dráty veřejného osvětlení
také v Bukovici. Ve Žďáře na Metují jednotka
odstraňovala bláto a vodu z rodinného domu, v
České Metuji – Vlásence proběhlo také odstranění nánosu bahna a kamení z komunikace. V
Polický měsíčník - červenec a srpen 2019

Polici nad Metují, v ulici Hvězdecká jednotka
čerpala vodu z rodinného domu. V neděli ráno
jednotka vyjela odstranit spadlý strom přes
komunikaci pod Ostaš a do ulice Radešovská.
Následně jednotka uklízela komunikace a odčerpávala vodu ze sklepů školní jídelny. Úklid
silnic a chodníků v Polici nad Metují ještě probíhal několik následujících dnů.
Jiří Hubka - velitel jednotky

Dopoledne nám sice zakropil déšť, ale i tak to
bylo příjemné setkání a věřím, že jak soutěžící, tak i široká veřejnost si den náležitě užili.
SDH Velká Ledhuje pořádal 25. ročník soutěže v požárním útoku, o pohár starosty města.
Na cvičišti v Ochozi se sjelo deset družstev a
nejúspěšnějšími byli hasiči z Pavlišova, kteří
si odvezli putovní pohár. Odpoledne pokračovali mladí hasiči, kteří předvedli rodičům, co
se za celý rok naučili a jak probíhají dětské
soutěže. Štafetu CTIF a požární útok mladí
versus staří. Příjemné zakončení celoroční
činnosti.
Poslední a nemilou událostí se staly lokální záplavy. Velké přívaly vody, kroupy a silný
vítr v kombinaci několika nešťastných náhod
způsobily vytopení několika domů, zaplavení
ulic, ucpané kanalizační vpustě i poškození
majetku. Na druhou stranu velmi dobře zafungovaly protipovodňová opatření, poldry,
travnaté pásy i rozdělení polí do menších pruhů. Díky tomu nebyly následky povodně fatální. Město vyčlenilo finanční prostředky na
obnovu těchto opatření a další prevenci před
záplavami. Příroda zahrozila a my si musíme
uvědomit, že je třeba být neustále v bdělosti.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem,
kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s likvidací následků. Ať již to byli sousedé vytopených, občané města, podnikatelé, technické
služby a hlavně hasiči. Všichni se zasloužili
o to, že se město relativně rychle ze záplav
vzpamatovalo.
Jirka Beran

Rozpis lékařů

stomatologické služby

červenec a srpen
2019

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

05. 07.

MUDr. Kapitánová
ZS Meziměstí, Školní 196
MUDr. Kubec
ZS Police n. M.
MUDr. Neoralová
Horní 109, Teplice n. M.
MUDr. Růžička ml.
Poliklinika Broumov
MUDr. Pastelák
Sadová 44, Broumov IV
MUDr. Houštěk
ZS Machov
MUDr. Neoral st.
ZS Police n. M.
MUDr. Blažek
ZS Police n. M.
MUDr. Kapitán
ZS Meziměstí, školní 196
MUDr. Ogriščenko
VEBA Broumov - Olivětín
MUDr. Neoral ml.
ZS Police n. M.

06. 07.
07. 07.
13. – 14. 07.
20. – 21. 07.
27. – 28. 07.
03. – 04. 08.
10. – 11. 08.
17. – 18. 08.
24. – 25. 08.
31. – 01. 09.

Tel. č.
491 582 381
491 543 398
602 333 460
603 479 132
775 717 666
602 333 466
602 333 452
491 541 654
491 543 844
491 582 381
491 502 425
602 333 427
491 541 654
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Červen z pohledu místostarosty
Jsou dva měsíce v roce, které vždy stojí
za to… Červen a prosinec. Řada lidí si totiž
zatím organizuje svoji práci tak, aby na léto
(čas prázdnin a dovolených), či na přelom
roku, měli „čistý stůl“, a snaží se tak v posledních dnech a týdnech zhušťovat svůj program,
svolávat různé (tu více, tu méně důležité)
schůzky. V konečném důsledku pak člověk
lítá s jednoho do druhého, a na konci pracovního týdne má rozporuplné pocity z výsledků
svojí práce.
V první červnovém týdnu proběhlo velice napjaté jednání rady Místní akční skupiny
Stolové hory (MAS). Na pro gramu jednání
bylo schvalování výstupů hodnotící komise
v oblasti dotací z Integrovaného operačního programu – Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání. Hlavním problémem byl pak tvrdý
projekt realizace objektu pro dětskou skupinu,
který vyvolal už určitou nevoli v řadách členů
hodnotitelské komise. Sama rada pak realizaci
tohoto projektu odmítla schválit z důvodu řad
existujících pochybností (projekt nemá dosud
platné stavební povolení, pozemek, na kterém
má být projekt realizován je zatím zajištěn
pouze budoucí kupní smlouvou, není jisté, zda
je dobře nastavena ekonomika vlastního provozu dětské skupiny), nicméně projekt splnil
v tuto chvíli všechny podmínky dané řídícím
orgánem, a jak bylo ex post ověřeno u řídícího
orgánu programu, rada MAS nemá právo na
to, zastavit schvalovací proces kvůli domnělým pochybnostem. Rovněž pak nemůže být
k tíži žadatele, zda zvládne projekt finančně
realizovat po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let), neb to je již otázka orgánů dozoru
a kontroly nad čerpání evropských dotací. I
na tomto příkladu se ukazuje, jak odlišné je
nyní rozdělování dotací čerpaných přes MAS,
oproti období let 2007 – 2013, a jak bezzubé
v řadě případů nyní orgány MAS jsou. Tyto
aspekty jsou určitě výzvou pro přípravu podmínek dalšího programovacího období EU, ve
kterém by MAS měly hrát nadále významnou
roli v posilování významu rozvoje na regionální úrovni!
Vedle úřednických tanečků, kterým se
člověk prostě nevyhne, se tu a tam zablýská
na jiné časy, a člověk se dostane i k úkolům
s hmotným (nebo relativně hmotným) výsledkem. Za takové jednání považuji druhé setkání
pracovní skupiny na novými webovými stránkami města, při kterém jsme se od dosavadní
virtuální reality a hledání inspirace (v jiných
městech, či ve výsledcích celostátní soutěže
Zlatý erb), přenesli již ke konkrétním řešením
z hlediska desingu, barevnosti, uspořádání,
rychlé orientace a dostupnosti hledaných informací. Po prvotní prezentaci našich myšlenek a vylepšení dosavadnímu tvůrci městského webu, firmě Galileo, jsme se rozhodli pro
pokračování spolupráce s ním (neb se de facto
bude jednat o redesing stávajících stránek,
nikoliv o výrobu stránek kompletně nových).
Po dlouhém sezení a řadě diskusí jsme nalezli
shodu na základních řešeních v několika úrovních budoucích stránek, a pomalu se začínáme
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těšit na první nástřel nových stránek.

V rámci vedení města se pak zabýváme
i takovými oblastmi, jakými je např. cestovní ruch. Právě organizace cestovního ruchu
v našem území prostřednictvím destinačního
managementu, resp. zřízení krajské destinační
společnosti, to byly hlavní body jednání se starostou města Meziměstí p. Pavlem Hečkem,
který je současně radním Královéhradeckého
kraje s gescí regionálního rozvoje, kam oblast
destinačního managementu dopadá. Krom
vlastního formování krajské destinační společnosti, která by měla v budoucnu zastupovat region na významných akcích, veletrzích
či při jednáních s ministerstvy, jsme řešili i
negativní dopady turistického ruchu v našem území (především parkování v řadě lokalit) a možných řešení. V tomto směru bude
Královéhradeckým krajem v dohledné době
připravena k veřejnému připomínkování
územní studie pro rozvoj cestovního ruchu
v naší oblasti, na jejíž zadání jsme v loňském
roce spolupracovali.
Pohodu nastupujícího léta nám poněkud
překazil přívalový déšť, který se přehnal přes
město v sobotu 15. 6. Následky byly v řadě
míst hodně děsivé, a řadě z Vás nestačila
ani neděle na to, abyste dokázali zvládnout
následky prudkého lijku. Na tomto místě je
třeba poděkovat jak všem sousedům, kteří se
aktivně zapojili do pomoci, tak pracovníkům
Technických služeb i hasičům, kteří pomáhali již během soboty a neděle čelit prvotním
následkům. Rovněž pak velice oceňujeme
přístup všech obyvatel města, kteří se sami
snažili pomoct s odklízením následků bleskové povodně vlastními silami. Hned v pondělí
ráno jsme zmapovali celou lokalitu, ze které
přišly povodňové vlny, a zahájili sérii opatření, kterými by mělo být případně předejito
dalším škodám, pokud by se deště opakovaly,
či kterými by měly být další vlny z lokality
Klůčku pokud možno v co největší míře zachyceny. Již během úterka jsme oslovili firmy,
které by mohly operativně provést prvotní
úpravy stávajících odvodňovacích příkopů
s tím, že již ve čtvrtek a pátek byly první preventivní práce provedeny. Samozřejmě opětovné prohloubení všech záchytných příkopů
a úpravy některých stávajících odvodnění,
jakož i doplnění některých prvků (svodnic,
horských vpustí, ústních šachet, apod.) bude
prováděno následně. Naší snahou je zajistit co
možná největší prevenci před dalšími ničivými účinky bleskových povodní, kterých jsme
za poslední roky díky určitému lokální štěstí,
odvykli. Nebudu jistě sám, kdo si přeje, aby
se k nám ono lokální štěstí opět přiklonilo, a
žádná další ničivá vlna již letos v našem území
nepřišla.
Současně jsme se pak na společném jednání s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a
sociálních věcí na jednání na Krajském úřadě
bavili nad tématem dostupného bydlení, pravidel pro přidělování městských bytů, dotací
pro výstavbu sociální či dostupného bydlení a

konečně i tématu regenerace sídlišť. Poslední
ze zmíněných témat považuji za velmi nosné,
a s ohledem na zpracování základní koncepce regenerace sídliště (v dokumentu VIZE
ROZVOJE MĚSTA), jakož i s ohledem na celkem příznivé dotační podmínky, se přikláním
k zahájení prací na projektu regenerace sídliště. Samozřejmě pro projekt je třeba vyčlenit
finanční prostředky ve stávajícím rozpočtu
města, nicméně bez tohoto projektu regenerace nebudeme schopni pořídit dokumentaci pro
stavební řízení a následně ani o vlastní dotaci
požádat. Projekt regenerace sídliště vnímám
nyní jako jeden z dalších významných dotačních projektů, které je nezbytné realizovat
– především díky neutěšené dopravní situaci v rámci sídliště (především pak problémy
s parkováním) a díky potřebě nějak účelněji
naložit s veřejnými prostranstvími uvnitř bloků obytných domů.
Dobrovolný svazek obcí Policko získal
dotaci na pořízení strategických a technických
dokumentů pro členské obce. V důsledku toho
proběhlo i u nás první veřejné jednání nad tématem aktualizace strategického plánu města.
Vlastní strategický plán města byl pořízen
v roce 2016 s tím, že řada věcí, na kterých
tehdy panovala jak politická shoda v zastupitelstvu, tak shoda napříč veřejností, byla již realizována, a je třeba si stanovit nové dílčí cíle,
či některé starší obecné cíle upřesnit. Vedle
toho je třeba, aby strategický plán města reagoval též na podmínky dotačních programů,
přičemž především dotační žádosti v oblasti
sportu nebude možné do budoucna podávat
bez provazby daného záměru do koncepce sportu (která bude součástí strategického
plánu města). Díky všem, kteří přišli pomoci
„vykopnout“ pomyslný míč, a Vás ostatní vyzývám, abyste využili možnosti participace na
tvorbě tohoto zásadního dokumentu v dalších
kolech, jakými budou ještě další veřejná jednání a dotazníkové šetření.
Velmi hektický měsíc pak uzavřelo celostátní setkání starostů a místostarostů zvolených za ODS v Praze. Projednávaná témata
zahrnovala témata sociálního bydlení, moderních asistivních služeb, digitální ústavy a
právního elektronického systému státu, jakož
i témata rekodifikace stavebního práva a tvorbu digitální technické mapy ČR. Vesměs se
jednalo oblasti, kde stát nyní legislativně přešlapuje, nebo zcela cílí mimo terč (viz rekodifikace stavebního práva), proto byla možnost
vyjádřit se k navrhovaným institutům ještě
před tvorbou jejich paragrafového znění velmi
přínosná. Setkání bylo zakončeno informacemi o novinkách v oblasti školské legislativy a
informacemi o aktuálně projednávané legislativě v Parlamentu ČR s dopadem na fungování
obecních samospráv.
Na závěr mi dovolte popřát Vám příjemné
prožití letních prázdnin, klidné prožití dovolených a bezpečný návrt z nich, skvělou pouť a
na některé z letních akcí se těším na viděnou!
Jirka Škop, místostarosta
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Technické služby informují
Kdy jindy by měly děti prožít něco výjimečného, když ne třeba na
Mezinárodní den dětí. Tudíž pro ně Pěkovské ženy připravily na sobotu
8. června 2019 výlet, kdy hlavním cílem programu byla projížďka loděmi Hradecké paroplavební společnosti, a to „Pirátskou plachetnicí“ a
motorovou lodí „Smiřice“ (foto: I. Vrbová a M. Ryšavá).
Šárka Pokorná

Otevření polického koupaliště

Ještě v květnu, kdy venku panovalo májové počasí se nám zdál
plánovaný termín otevření polického koupaliště téměř nereálný. Ze
„zimy“ jsme se během pár dní přehoupli do téměř tropických teplot
a koupaliště tak mohli otevřít již 10. června., tedy o 5 dní dříve!!! Od

té doby počasí přeje a koupaliště je otevřené pro veřejnost denně od
13:00 hodin. Město Police n. M. ve spolupráci s Technickými službami P. n. M. s.r.o. umožnilo bezplatný vstup školkám a školám během
dopolední výuky, v odpoledních hodinách i zájmovým organizacím.
Otevírací doba koupaliště během prázdnin je denně od 9:00 do
19:00 hodin. Aktuální informace o provozu koupaliště, teplotě vody a
otevírací době najdete na www.sportvpolici.cz.
Otevření předcházela každoroční pravidelná údržba. Počasí na
začátku března dovolilo a pracovníci TS mohli začít s odřezáváním
startovních bloků. Jejich špatný technický stav neumožňoval další používání. Na řadu přišla i zeleň. Byly pokáceny dva vzrostlé stromy,
které budou na podzim nahrazeny stromy novými. Oprava kachliček
ve velkém bazénu, natření odtokových žlabů, vymytí, desinfekce a
následné napouštění bazénů, oprava okolní dlažby, výmalba veřejných i provozních prostor koupaliště, zprovoznění technologie vody atd. to je výčet jen
několika činností, které přecházejí otevření a
Sobotní podvečerní bouřka doprovázená krupobitím a následnými přívalovými dešti způ- bezproblémovému provozu.
sobila velké škody na soukromém i veřejném majetku. Ulice především v horní části Police
Vodní filtry, které loňskou sezónu doslou- Slunečná, Brandejsova, Hvězdecká, K Drůbežárně a další byly zasaženy několika vlnami vody žily byly nahrazeny filtry novými. Ty pro nás
a bahna z polí na Klůčku. Následky pracovníci technických služeb odklízeli od nedělních ran- vyrobila firma Bazény Machov. Instalace a náních hodin. Odklízením bahna a kamení se snažili hlavně zprůjezdnit / zprůchodnit hlavní ulice sledná zkouška proběhly již na konci května.
a chodníky.
Děkujeme za trpělivost při odklízení následků a dočišťování ulic, které ještě nějaký čas potrvá. Zároveň děkujeme všem občanům, kteří se přidali k pomoci. I malá pomoc v rámci Vašich
možností a sil, zametání před vlastním domem či zahradou, byla / je v současné situaci velkou
pomocí i pro nás. Děkujeme.
TS

Sobotní bouřka nad Policí

A na co se můžete těšit?
Kromě průzračné, osvěžující vody je pro
Vás připravený kiosek s občerstvením, který i
letos bude provozovat p. Pavel a jeho kolektiv.
Kávomat a půjčovna knih jsou samozřejmostí. Novinkou je bezplatný přístup na WI-FI
v prostoru koupaliště. Zájemci o cvičení ve
vodě s lektorkou p. Pavlovou se mohou opět
hlásit v kiosku.
Budeme se na vás těšit.
Pracovníci TS
Polický měsíčník - červenec a srpen 2019
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Nová cyklostezka v úseku Žabokrky – Velké Petrovice

MAS Stolové hory vyhlásila dne 19. 3.
2018 výzvu na příjem projektových žádostí v
rámci Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) s názvem „4. výzva MAS
Stolové hory – IROP – Cyklodoprava – I“.
Cílem výzvy je podpora a rozšíření udržitelných forem dopravy, které snižují zátěž životního prostředí, a přispět ke zvyšování bezpečnosti provozu v území MAS. Podporována
bude obecně výstavba a rekonstrukce komunikací pro cyklisty (příp. cyklisty a chodce),
realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (stojany pro jízdní kola, doprovodná zeleň) a prvky zvyšující bezpečnost
cyklistické dopravy.
Projekt města Police nad Metují
„Cyklotrasa Žabokrky - Velké Petrovice“ je
zaměřen na výstavbu cyklostezky podél silnice II/303 v úseku Žabokrky - Velké Petrovice.
Svedením cyklotrasy mimo silnici II/303 dojde ke zvýšení bezpečnosti nejen cyklistů,
ale všech uživatelů dané komunikace. Město
tento projekt plánuje již od roku 2008, kdy
byla zpracována první projektová dokumentace. Aktuální projektová dokumentace byla
zpracována v roce 2017 a splňuje požadavky
vyžadované projektem. Začátek cyklostezky
bude v místě napojení na účelovou cestu do
Střeziny vlevo podél vozovky ve směru na
Polici nad Metují (u železničního mostu přes
Metuji) a konec bude vpravo podél vozovky
napojením na silnici II/303 u odbočky silnice III/30328 na Petrovičky. V místě stávající

autobusové zastávky bude stezka křížit sil. bylo obtížné kontaktovat, u některých došlo
II/303 a přecházet na pravou stranu silnice. ke změnám v průběhu přípravy stavby, a něCelková stavební délka cyklotrasy bude cca kdy byly na vině procesní lhůty na straně or1017,5 m. Cyklotrasa je rozdělena na tři sta- gánů dotčených obcí, včetně orgánů města).
vební úseky. Samotná výstavba je plánována Všechny obtíže se nakonec podařilo překonat,
především na příští rok, dokončovací práce a nezbývá než doufat v to, že vlastní realizabudou probíhat také v roce 2021. Realizace ce již proběhne bez potíží, a stezka bude brzy
projektu je podmíněna poskytnutím dotace.
moci sloužit svému účelu a pomůže ke zvýNěkdo je možná překvapen tím, že takto šení bezpečnosti cyklistické dopravy v tomto
víceméně jednoduchá stavba byla projednává- nebezpečném úseku.
na tak dlouhou dobu (od roku 2008), nicméně
Dominika Čečetková, ref. správy dotací
faktorů, které projednání a vlastní realizaci
MěÚ Police nad Metují
stavby oddalovaly, bylo poměrně dost, počínaje změnou
investorství (původně bylo
zamýšleno, že by realizaci
a financování stavby zajisLetos je to skvělý rok! Moc děkujeme za všechtil Dobrovolný svazek obcí
ny příspěvky, o které se lid kvíčerovský po celý rok
Policko), změnou umístění
snažil. Nicméně, máme za to, že ne všechny skvělé
stavby (původní návrh z roku
okamžiky, které jsou hodny zaznamenání, má redak2008 počítal s umístění cykce podchyceny! Tedy – tužme se ještě, a posílejme do
lostezky na násypech v celé
Sluje Českých Bratří články, fota, anonymy.
délce trasy, tak aby niveleta
Můžeme slíbit nejen skvělý rozhovor s Ondrou
cyklostezky byla na úrovni
Hauschke
na téma přestavby včelína, nebo na výslednivelety hlavní komunikaky
z
ligy
vodního póla mužů, kde naši kvíčerovští
1.
ce; současný návrh umisťuLachtani
deklasovali
jednoho soupeře za druhým, ale
je stavbu do nivelety terénu
i takové klenoty, jakými jsou fejeton Davida Vávry
v patě násypu komunikace,
na téma Noční klidné město, či zprávy ze střediskové
přičemž respektuje stávající
obce Píkau, kde dnes už zase znamená pozítří, nebo
vzrostlou izolační zeleň kopikantérie z oslav 100. let skautingu v Kvíčerově!
munikace), tak i komplikaVaše ctěná redakce HzQ
cemi a průtahy při jednání
s majiteli pozemků (některé

Zaručené zprávy z Kvíčerova

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Statistika obalové společnosti
EKO-KOMu za rok 2018

V roce 2018 vytřídil každý obyvatel ČR
do barevných kontejnerů 49 kg odpadu, což
je o 3 kg odpadu více než v roce 2017. Již
73 % obyvatel ČR své odpady aktivně třídí
a cesta k barevným kontejnerům s odpadem
se pro ně stává naprostou samozřejmostí.
Loni tak do nich vytřídil každý z nás v průměru 21,3 kg papíru, 14,1 kg plastů, 13,2 kg
skla a bezmála půl kilogramu nápojových

kartonů. S připočtením kovů pak každý obyvatel ČR vytřídil v průměru 62,9 kilogramu
odpadů. Prostřednictvím sběrných systémů
v obcích a městech po celé ČR se tak podařilo vytřídit přes 665 tisíc tun odpadů.
Z celkových více než 1,1 milionu tun
jednocestných obalů uvedených v roce
2018 na tuzemský trh klienty systému EKOKOM jich bylo 71 % vytříděno, předáno k

dotřídění, následné recyklaci a dalšímu využití. Na vytříděné odpady je nutné nahlížet
jako na nerostné suroviny. Podobně jako
třeba vytěžená železná ruda musí i odpady
projít procesem úpravy, než se z nich stane surovina využitelná ve výrobě. Tříděný
odpad v barevných kontejnerech je tedy
teprve surovinu pro další úpravu formou
dotřídění, která probíhá na třídících linkách.

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ
V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2018
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Zde se rozhoduje na základě požadavků
zpracovatelů, jaké materiály a jaké druhy
odpadu budou dotříděny. Z nich vznikají
druhotné suroviny pro recyklační průmysl
a při dotřídění zároveň složky odpadu, které nejsou pro materiálové využití vhodné.
Obecně jsou velmi obtížně recyklovatelné
např. měkké kompozitní obaly skládající se
z více druhů od sebe neoddělitelných materiálů. U plastových lahví mohou být problematické tzv. shrink sleeves. Problematické
jsou i materiály obsahující různá aditiva či
velký podíl barviv a laminované materiály.
Nejvyšší míry recyklace bylo již tradičně
dosaženo u papíru – z každých 10 vyrobených tun papírových obalů bylo loni 8 a půl
tuny recyklováno na nový papír nebo dále
využito. U skla byla dosažena 77% míra
recyklace, u plastových obalů 67%, u kovů
60% a u nápojových kartonů to bylo 24 %.
S novým balíčkem cirkulární ekonomiky EU bude sílit tlak na zvyšování míry
recyklace veškerých komunálních odpadů.
Díky spolupráci 6 131 obcí a 21 052 firem
zapojených v systému EKO-KOM je třídění
odpadů v České republice stále komfortnější. Češi mají k dispozici více než 413 000

veřejně dostupných barevných kontejnerů
včetně menších nádob pro třídění odpadů u
svých domů. Jedno sběrné místo tak připadá na 124 obyvatel. Průměrná docházková
vzdálenost k nim se tak loni znovu zkrátila
– s vytříděným odpadem musíme k nejbližším barevným kontejnerům ujít v průměru
pouhých 91 metrů. Nádobový sběr bývá
zejména v menších obcích ČR doplněn ještě o sběr pytlový a odpady lze také třídit
prostřednictvím sběrných dvorů a výkupen
druhotných surovin. Tato kombinace činí
třídění odpadů pro občany pohodlné a dostupné. Všechny takto vytříděné odpady se
dále dotřiďují na třídicích linkách, kde se
rozhoduje o tom, jakým způsobem a jaké
množství vytříděných odpadů bude dále
využito - pro výrobu nových produktů nebo
energeticky. Tím vším jednak zamezujeme
rozšiřování skládek, a také pomáháme snížit zátěž životního prostřední – tříděním a
recyklací odpadů například zachráníme ročně přes 2,2 milionu vzrostlých stromů, to je
zhruba 29 km2 přírody.
Třídění a recyklaci obalů hradí výrobci baleného zboží prostřednictvím
systému EKO-KOM. Absolutní většinu,

Odkládání odpadu do
Sběr kovových obalů
kontejnerů u Hlavňovského
Město Police n. M. v současné době
projednává se spol. Marius Pedersen a.s.
rybníka

V Hlavňově na parkovišti u rybníka
jsou umístěny kontejnery na směsný komunální odpad pro vlastníky chat za rybníkem. Tyto kontejnery nejsou určeny pro
projíždějící návštěvníky nebo chalupáře z
okolních obcí, které důrazně žádáme, aby
svůj odpad odkládaly v místě jeho vzniku
do svých odpadových nádob. V případě
přistižení bude postupováno podle odpadové vyhlášky města.

přistavení nádob pro sběr kovových obalů na některá veřejná sběrná stanoviště.

Omytí kontejnerů

Tak jako v loňském roce zajistila i
letos v červnu spol. Marius Pedersen
a.s. omytí kontejnerů na plasty, papír
a bioodpad, na veřejných sběrných
stanovištích.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

přesněji 86 %, celkových ročních nákladů
Autorizované obalové společnosti EKOKOM, a.s., tvořily v roce 2018 náklady na
zajištění dostatečné dostupnosti a obsluhy
barevných kontejnerů, dotřídění vyseparovaných využitelných obalových odpadů
a zajištění jejich využití a recyklace. 67 %
z celkových nákladů představovaly přímé
platby obcím za provoz sběrné sítě a zajištění zpětného odběru obalových odpadů, včetně jejich předání prostřednictvím
svozových firem k dotřídění a následnému
zpracování. Náklady na třídičky, tedy na
samotné dotřídění a úpravu vytříděného odpadu z barevných kontejnerů na zpracovatelné druhotné suroviny, činily dalších 9 %.
V případě některých obtížně využitelných
odpadů, jako jsou například směsné plasty, musela společnost EKO-KOM finančně
podpořit i samotnou recyklaci – na tento
účel bylo loni vynaloženo 6 % ročních nákladů. Zhruba 4 % byla použita na tvorbu
rezervy určené k dorovnávání kolísání cen
na trhu druhotných surovin. Další podstatnou činností plynoucí z udělené autorizace,
je zajištění povinné osvěty a vzdělávání
žáků a spotřebitelů, a další činnosti vedoucí
ke správnému a efektivnímu třídění odpadů,
které EKO-KOM dlouhodobě zajišťuje. V
roce 2018 činily tyto investice 4 % celkových nákladů systému. Důležitou úlohou
autorizované obalové společnosti, danou
autorizací, je zajištění průkazné evidence
všech obalových a odpadových toků, a to
včetně její kontroly a pravidelných auditů.
Tyto aktivity loni tvořily 6 % celkových
nákladů společnosti. Povinné odvody státu
vymezené zákonem tvořily 2 % nákladů a
zbylá 2 % pak činily vlastní náklady na administrativu společnosti.
s použitím informací spol. EKO-KOM sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea

V květnu 2019 slavili:
70 let

paní Hana Schreiberová
paní Hana Goňová
pan Milan Stříbrný

Statistika
Dle dostupných údajů
mělo ke dni uzavírky tohoto
čísla měsíčníku, tj. k 20.6.2019
město Police nad Metují 4051
obyvatel.

pan Miroslav Kollert
75 let

paní Jitka Krásná
paní Emilie Máslová
pan Václav Slovák

80 let

pan Stanislav Hejlek

90 let

pan Lubomír Balcar

Svatby

Letošní květen byl měsícem lásky
a svatebního slibu jen pro jeden pár
snoubenců – ano zaznělo v obřadní síni 11.května. Manželé si nepřáli
zveřejnění.

Polický měsíčník - červenec a srpen 2019

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví a mnoho krásných dní plných pohody
v dalších letech.
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí, a nepřejí si být jmenováni v této rubrice, nebo
si nepřejí návštěvu komise
pro obřady a slavnosti, aby
toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990

Stříbrný podvečer
V pátek 24. května jsme prožili příjemné setkání se stříbrnými
manželi. Na jaře jsem oslovila 11 manželských párů, které v první
polovině roku 1994 uzavřeli před naším úřadem manželství. Naše pozvání přijaly 4 páry a společně jsme si připomněli jejich svatby, prožité roky, radosti i starosti. Děkujeme za milou společnost a přejeme
pohodu a porozumění v dalších letech.

Dagmar Hambálková, matrikářka
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KNIHOVNA
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Slovem i obrazem

Knihovna města Police nad Metují spolu s Miejskou Bibliotekou Publicznou im.
CK Norwida ve Świdnici realizuje projekt "Slovem i obrazem" spolufinancovaný
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční
spolupráce 2014-2020 Interreg V - A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu
Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 /
0.0 / 16_008 / 0001774.
Projekt se blíží do finále. V polské
Swidinici již proběhla závěrečná prezentace,
na které byly představeny výsledky:
yy Prezentace dvou knih autorek, vítězek soutěže vyhlášené oběma knihovnami. Knihy byly
vydány dvoujazyčně, aby se s nimi mohly
seznámit i čtenáři na opačné straně hranice.
Vítězkou na české straně se stala paní Olga
Landová s knihou Vůně jasmínu. Jde o sbírku 15 příběhů a název Vůně jasmínu může
vzbudit mnoho asociací, pozitivních i negativních. „Někdy je situace, která se zdá být
pozitivní, jindy může být tatáž situace depresivní, provokující k pláči. Vše záleží na
úhlu pohledu. Vůně jasmínu může být příjemná nebo nepříjemná. Vzpomínám si na
vůni jasmínu ze starých časů - je to příjemné,
ale když jsme blízko keře, je to dusivé“ řekla Olga Landová během prezentace knihy.
Vítězkou na polské straně je paní Justyna
Koronkiewicz s knihou A přece to bolí. Je to
kniha o ztrátě, kdy dcera odmítá svou matku
a zpřetrhá s ní veškeré vztahy a kontakty.
Večer
byl
zakončen
koncertem
Bodhana
Janeczkaa
jeho
přátel.
Druhý den se sešly autorky se čtenáři svidnické knihovny a formou rozhovorů přiblížili své knížky.
yy Vernisáž výstavy výsledků workshopu - výstava plakátů, které vznikly na workshopu v
polické knihovně 21. – 24. března letošního
roku. Venkovní workshop spočíval v přípravě krátkého literárního díla ilustrovaného
fotografií. Účastníci vytvořili polsko-české

dvojice (vždy literát a fotograf) a společně
vytvořili 2 plakáty, kdy fotografie ilustrovala text a text ilustroval fotografii. Workshopu
se zúčastnili: Ivana Richterová, Květa Vídeňová, Olga Landová, Nikola Zemanová,
Sára Evelína Valášková, Lukáš Rutar, Piotr
Kulej, Paweł Buczma, Marek Szulikowski,
Mateusz Andrzej Masłowski, Grzegorz
Skoczylas a Mariusz Buczma. Plakáty jsou
nyní vystaveny ve Swidnické knihovně.
Čtenáři na české straně nebudou ošizeni.
Prezentace výsledků projektu proběhne
v Polici nad Metují v pátek 6. září 2019.
Přesný čas i program budou zveřejněny na
plakátech a pozvánkách. Zatím se na webových stránkách knihovny můžete seznámit
s průběhem projektu a prohlédnout si fotografie.

Prázdninová půjčovní doba

Pro dospělé je půjčovní doba beze změn.
Omezení se týká pátku, kdy bude zavřeno.
Otevírací doba během prázdnin
DĚTI - Pondělí a čtvrtek: 12 – 17
oddělení pro děti a čítárna se studovnou
DOSPĚLÍ - Úterý a čtvrtek: 9 – 17,30
oddělení pro dospělé a čítárna se studovnou

Dali tomu všechno…
Čas nám všem ubíhá a na prožitá léta
nám zbývají vzpomínky, které vyprávíme
při setkáních s přáteli. Ovšem někteří je dokážou zachytit a napsat. To je případ paní
Eva Foglarové, která prožila celý život vedle
manžela „nimroda“ a les ji tak provázel každý den. Sepsala krátké příběhy – vzpomínky
nejen své, svého muže, ale také jeho kamarádů myslivců.
Přinesla do knihovny desky plné příběhů.
Vybrali jsme jich 18 a rozhodli se je vydat. O
spolupráci jsme požádali CKV Pellyho domy.
O obrázky se postaraly Lucie Foglarová a
Jitka Šulcová a fotografie dodal Michal Bareš.
A nyní se vám chystáme drobnou knížku
představit. Nečekejte velkou literaturu, která
se stane součástí učebnic. Ne, jsou to laskavé
příběhy, které se odehrály tady u nás a jejich
hrdiny jsou les, zvířata a lidé, pro které je les
součástí života se vším, co k tomu patří. Jak
píše autorka v úvodu: „Pro ně byla příroda
nejen velká láska, ale i povinnost starat se o ni.
(Tohoto odkazu bychom si měli být vědomi!)“
Ke křtu knížky se sejdeme v knihovně v
úterý 9. července v 18 hodin. Srdečně zveme
všechny zájemce.

Sherlockem Holmesem v knihovně

V tomto čísle měsíčníku se podíváme prostřednictvím systému Kramerius do digitální
knihovny v Uměleckoprůmyslovém muzeu v
Praze. Najdeme v ní 60 219 stránek v 2 417
výtiscích v 11 titulech periodik. Ne všechny
jsou volně přístupné vzhledem k autorským
právům. Některé jsou přístupné jen na počítačích v knihovně. Ale najdete zde zajímavé
články, které stojí za přečtení. Např. časopis
Styl - měsíčník pro architekturu, umělecké
řemeslo a úpravu měst, který vycházel nákladem výtvarných umělců Mánes v Praze.
Redaktorem I. ročníku v roce 1909 byl Zdeněk
Wirth.
(http://88.103.250.210/search/i.
jsp?pid=uuid:3cf20c42-f1b5-11e8-ad6f-

-17102c43f89d&q=#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:649e2e6af1b6-11e8-a827-20677cd653dc)
Na stranách 307-316 je článek Nový život
malého města od V. Tilleho, který zachycuje
vývoj maloměsta na počátku 20. století. Jde o
poměrně přesnou studii tehdejšího života. Ale
chvílemi máte pocit, že čtete o vývoji společnosti na počátku století 21.
Je dobře, že můžeme procházet digitální
knihovny a přečíst si zajímavé články či sborníky. Víme, vše je omezeno autorskými právy,
přesto to zkuste: https://registrkrameriu.mzk.
cz/.
Vaše knihovnice

minulosti a přítomnosti.
yy Pallavicini, Zita: Deník šílené markraběnky.
yy Vyprávění výrazné maďarské aristokratky, její život v průběhu dvacátého a na
počátku jednadvacátého století.
yy Lustig, Arnošt: Dům vrácené ozvěny.
Román s autobiografickými prvky vypráví o osudech pražské židovské rodiny v
době od první republiky až do tragických
událostí za druhé světové války.
yy Paterniti, Michael: Pravidla sýrárny.
Vynikající sýr s dlouhou tradicí se stane
pro hlavního hrdinu impulzem k pátrání
po jeho původu a díky tomu objeví tajemství jedné španělské vesnice s nejrůznější-

mi životními osudy jejích obyvatel. Včetně zrady, pomsty a smrti.
yy Patterson, James: Volavka.
Nová detektivka, ve které se novinář Ben
Casper rozhodne na vlastní pěst vypátrat
příčinu smrti své přítelkyně.
yy Gruber, Andreas: Vražedná lhůta.
Dvojice kriminalistů Sneijder a Nemezová čelí psychopatickému zločinci, který se
vyžívá v šílené hře: kontaktuje blízkého
člověka své oběti a dává mu 48 hodin na
to, aby sám vypátral důvod únosu.
yy Chlupáčková, Tereza: Kus italského
slunce.
Dva romantické příběhy.
Dáša Ducháčová

Nabídka knih:
yy Ryan, Chris: Bojovník.
Další z dílů dobrodružných military thrillerů.
yy Caplinová, Julie: Pekárna v Brooklynu.
Romantický a vtipný příběh o cestě do
Brooklynu, lahodných dortících, lásce i
přátelství.
yy May, Peter: Ochráním tě.
Detektivní román oblíbeného skotského
autora nás opět zavádí na tajemný ostrov
Lewis, tentokrát v hlavní roli se Sylvií
Braqueovou.
yy Sklář, Richard: Vila na Sadové.
Historický román, který přináší dva nezávislé, ale prolínající se příběhy, odehrávající se ve vile na Sadové ulici v Ostravě v
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KULTURA
PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
ADOPCE HROBŮ VÝZNAMNÝCH
OSOBNOSTÍ
Zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání podpořilo nápad adoptovat
v rámci projektu Adopce významných
hrobů (www.hrbitovy-adopce.cz) hroby
osobností, které měly vztah k Polici nad
Metují - Hanuše Wihana (1855 – 1920) a
Jana Bezděka (1858 – 1915).
Město Police nad Metují výše zmíněné
hroby, umístěné na pražských Olšanských
hřbitovech, adoptovalo na dobu 10 let.
Adopcí se město podílí na záchraně
významných hrobů, které zůstaly opuštěné.
Náhrobek Hanuše Wihana je cenným
uměleckým dílem sochaře Františka Bílka
(1872 - 1941).

Nejvyšší
položku za
péči o hroby většinou
tvoří náklady na renovaci
a
údržbu
náhrobků.
V případě
Wihanova
hrobu se do
budoucna
bude jednat především o odborné vyčištění náhrobku a reliéfu z dílny Františka
Bílka a případné přespárování (odhadované
náklady
okolo
12 000
Kč).
U hrobu Jana Bezděka se bude jednat
především o obnovu písma a odborné
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vyčistění nápisové desky, dle informací
Pražské správy hřbitovů i o srovnání náhrobku a rámu (předpokládané náklady by
pohybovat
okolo
15
000
Kč).
Finance na výše uvedené renovace
hrobů a náhrobků plánujeme získat např.
výtěžkem ze vstupného na některé z budoucích akcí věnované tomuto účelu.
Na rok 2020 připadnou výročí 165 let od
narození Hanuše Wihana a 100 let od jeho
úmrtí a výročí 105 let od úmrtí Jana Bezděka.
Byli bychom rádi, kdyby se hroby podařilo renovovat do příštího roku, právě
v souvislosti se zmíněnými výročími.
Certifikáty, potvrzující adopci hrobů,
jsou umístěny v Informačním centru
v Pellyho domech.

Více informací o životě a činnosti obou
významných osobnostech je k dispozici
např.
na
webových
stránkách
www.policko.cz, v rámci Polických zastavení:
https://www.policko.cz/cs/pamatkyzajimavosti-policka/policka-zastaveni
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Aktuální informace vždy před projekcí
na
www.policko.cz
a
facebook.com/pellyhodomy.

Vstupné na jednotlivé projekce: 80 Kč / 40
Kč děti do 15 let
Uvedené časy jsou orientační, začínáme
po setmění. Změna programu vyhrazena.

ŽENY V BĚHU
Středa 3. 7. 2019 od 21:45 hod
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti.
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná
matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná
štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla
ani metr, ale do startu přece zbývají tři
měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka)
připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen
začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou.
Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela
(Tereza Kostková) čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel
(Ondřej Vetchý) ji už dvacet let neumí,
nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední
Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po
dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho
pravého tatínka. Její biologické hodiny bijí
na poplach. A nejmladší Kačka (Jenovéfa
Boková) sice chlapa má, ale ten chlap má
jeden zásadní háček – manželku. Zamilovaná Kačka přesto lpí na vztahu bez budoucnosti. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority než běžecký
trénink. Svérázná maminka Věra proto
musí napnout všechny síly, aby rodinnou
štafetu přivedla přes řadu překážek a
komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je
to úplně stejné jako v životě. Důležité je
vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah…

Komedie / Česko, 2019 / 93 min

HASTRMAN
Středa 10. 7. 2019 od 21:30 hod
Romantický a zároveň ironický příběh
hastrmana alias barona de Caus (Karel
Dobrý), jehož láska k venkovské dívce
Polický
- červenec
srpen –2019
Polickýměsíčník
měsíčník
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Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se
vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po
světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se
životu místních vymyká. Středem jeho
zájmu se stane nespoutaná a výjimečná
rychtářova (David Novotný) dcera Katynka
revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni
všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář
Fidelius (Jan Kolařík). Čím více se Katynka
hastrmanovi přibližuje, tím více v něm
rostou pochybnosti, zda jako člověk ve
zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí.

Romantický / Thriller
Česko, 2018, 100 min
Nevhodný mládeži do 12 let

LÉTO S GENTLEMANEM
Středa 17. 7. 2019 od 21:30 hod
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové
oblasti pár desítek kilometrů za Prahou.
Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich
manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do
rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze
sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj
prakticky neviditelná. Anna si každé léto
zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z
práce, které za ní do malebných středních
Čech přijíždějí na cyklistické výlety do
okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se ve
vesnici objeví Artur (Jaromír Hanzlík).
Elegantní šarmantní gentleman, který je,
jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš
polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s
ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou
přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již
dlouho nepoznané. Artur je galantní a
zahrnuje ji pozorností, Anna s ním čím dál
častěji uniká své životní realitě vstříc
romantickým výletům a dobrodružstvím…

Komedie / Romantický
Česko, 2019, 98 min

LOVEní
Středa 24. 7. 2019 od 21:30 hod
Hlavní postava filmu Eliška, s tváří Ester
Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký
moment. Namísto svého „ano“ ale ženich
řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má
zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona
sama střídá kluky jako ponožky, a proto
hned založí Elišce profil na osvědčené

seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je
jí už 35 let, je single a má strach, aby jí
neujel vlak. A chce vzít život pevněji do
svých rukou. Vrhá se proto do randění
naslepo a mezi řadou katastrofických
schůzek zkusí najít novou lásku. Zároveň
se musí rychle přestěhovat a jedinou
možností je bydlet společně s nevlastním
bratrem, podivínem, který pěstuje na
střeše včely, a který ji doma nechce.

Komedie / Romantický
Česko, 2019, 106 min
Nevhodný mládeži do 12 let

ÚSMĚVY

SMUTNÝCH

MUŽŮ

Středa 31. 7. 2019 od 21:30 hod
Film přibližuje příběhy úspěšných chlapů,
kteří se přes dno lahve dostali na samotné
dno života. Na dno, odkud vede už jen
cesta vzhůru. Na válečné stezce s chlastem potkává Josef třeba Honzu, bývalého
reprezentanta v triatlonu a účastníka
nejtěžšího závodu světa – Ironmana.
Úředník a geniální matematik Milan zase
věří, že je vyslancem z vesmíru. Někoho
zradila žena, někdo hrál v německém gay
pornu a svůj příběh má i Tomáš, který
zašel ve vztahu se svou nevlastní dcerou
až příliš daleko. Všichni z různých důvodů
chlastali ve velkém stylu první ligu, někdo
sám doma jiný jako tahoun v hospodě.
Pod dohledem přísné primářky a v pevném
režimu teď společně poznávají, jak lehké
bylo opojnému alkoholu propadnout a jak
naopak těžká je cesta ze závislosti ven. Ze
závislosti už ale cesta ven nevede, jediná
šance je nahradit alkohol něčím jiným. Co
takhle uběhnout maraton?

Drama / Komedie
Česko, 2018, 92 min
Nevhodný mládeži do 15 let

SRPEN 2019
100 LET SKAUTINGU - výstava
11. - 31. 8. 2019
/ Konferenční místnost Pellyho domů

Výstava otevřena pondělí - pátek 9:00 17:00, soboty a neděle 9:00 - 15:00

DRÁTOVACÍ KURZ
DRÁTOVANÁ KLÍCKA
Pondělí 12. 8. 2019 od 17:00 hod
/ Konferenční místnost Pellyho domů
Tvoříme s Lenkou Vítkovou Kozárovou.
Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Veškerý materiál v ceně.
Rezervace nutná na tel. 724 924 863
nebo emailem na obchod.lenka@email.cz

Cena: 150 Kč / osoba
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ZA MECHOROSTY NA HEJDU A DO Rozhovor s panem Milanem Schirlem
O NOVÉ SOŠE PANNY MARIE
KOČIČÍCH SKAL
Sobota 3. 8. 2019
Bryologická Vycházka Polickem s Mgr.
Eliškou Vicherovou, pracovnicí Správy
CHKO Broumovsko: z Pěkova na Ostaš,
Hejdu a přes Kočičí skály zpět do Pěkova.

Délka trasy: cca 10 km
Náročnost: středně těžká trasa, část trasy
mimo značené a udržované cesty.
Délka trvání cca 6 hod.
Přihlášky předem v Informačním centru
Police nad Metují. Počet účastníků akce
limitován.

MEZINÁRODNÍ JÍZDA
HISTORICKÝCH VOZIDEL
Sobota 3. 8. 2019, 9:00 - 10:30 hod
/ Masarykovo náměstí
Zastávka historických vozidel na polickém
náměstí, v rámci jízdy regionem.

PETROVICKÉ ZATÁČKY
Sobota 10. 8. 2019 nebo neděle 11. 8.
2019, 13:00 - 19:00 hod
Tradiční akce pro akce pro odrážedla, inline brusle, kola, koloběžky... Půjčovna
koloběžek Kostka, hobby závod na koloběžkách. Více na www.sportvpolici.cz

SVĚCENÍ SOCHY PANNY MARIE
Čtvrtek 15. 8. 2019
/ prostranství u kostela a kostel Nanebevzetí Panny Marie
15:25 / modlitba růžence v kostele
16:00 / shromáždění účastníků svěcení
před polickým kostelem, hraje mini Polický symfonický orchestr
16:25 / proslovy - Milan Schirlo, sochař
Petr Váňa, starosta Police nad Metují Ing.
Jiří Beran, arciopat břevnovského kláštera
Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
16:40 / přednes básně o Panně Marii
16:45 / modlitba a vlastní svěcení sochy
17:00 / mše svatá - vede arciopat břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
18:00 / koncert: Irena Budweiserová v
kostele
18:40 / raut na I. nádvoří - hraje PSO
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před kostelem v Polici nad Metují
Proč jste se rozhodl nechat postavit
sochu Panny Marie před Polickým kostelem?
Těch důvodů je více. K Panně Marii mám
velmi osobní vztah. Vychází z mé vlastní
zkušenosti, ale když tak přemýšlím, jsem
si jistý, že bych podobné zkušenosti našel
u mnoha dalších lidí. A tak každý z nás
v Panně Marii nachází svůj vlastní význam
- Panna Maria jako matka Ježíšova, Bohorodička, Neposkvrněná, matka všeho
milosrdenství, matka Boží, matka všech
trpících, ochránkyně rodin atd. Prožila
mnohá protivenství a útrapy, které vyvrcholily smrtí jejího Syna na kříži - to je
utrpení, které si málokdo z nás umí představit. A tak pevně věřím, že Panna Maria
dokáže zmírňovat následky utrpení, kterými musíme v životě procházet i my.

Její srdce je naplněno bezpodmínečnou láskou. Někdy bohužel i smutkem,
když se na nás dívá. V Medžugorji (místě,
kde se Panna Maria zjevila před 40 lety
šesti malým dětem) najdete nápis: „Drahé
děti, kdybyste věděli, jak vás miluji, plakaly byste radostí.“
A tak nejen já, ale i obyvatelé Police
nad Metují měli k Panně Marii vždy úzký
vztah. V okolí najdete několik jejích soch,
byl jí zasvěcen místní kostel a
v historických písemnostech z konce 19.
století dokonce najdete zmínku o jejím
zjevení v místním lese dívce Kristině
Ringlové. Existují záznamy o zázračných
uzdraveních z tohoto období a i dnes toto
místo navštěvuje řada poutníků.
První člověk, kterému jsem se svěřil se
svým nápadem postavit sochu, byla moje
manželka. I ona ho přijala s nadšením.
Jsme v tomto ohledu stejně naladěni. Oba
velmi silně cítíme, že dnešní doba potřebuje jistoty a Panna Maria určitou jistotou
je. Jistotou bezmezné a všeobjímající
lásky, soucitu, pochopení a odpuštění.
Bohužel doba komunismu, která byla
velmi ateistická, potlačila v lidech nejen
víru, ale možnost obrátit se se svými problémy k někomu, komu se mohou svěřit,
vypovídat se a kdo v nás bude znovu a
znovu probouzet touhu po lásce k bližním.
Byli bychom oba velmi rádi, kdyby se
Panna Maria stala nejen patronkou našeho krásného města, ale aby lidé za ní
začali chodit s důvěrou, se svými starostmi, radostmi i přáními.
Zkrátka, abychom v její přítomnosti
v sobě dokázali podněcovat touhu po
dobru, která je tak často přehlížena, a
která nám všem bolestně chybí, i když
vlastně cítíme její naléhavou potřebu.
Možná je toto naše přání v současném
světě, ve kterém převládá lhostejnost,
cynismus, nemorálnost a dalšími nešvary,
trochu idealistické, ale o to silněji cítíme
potřebu s tím něco udělat.
Kdo je autorem sochy?
Vybrat autora nebylo jednoduché, ale
nakonec jsme se rozhodli pro zkušeného
sochaře Petra Váňu, který se celoživotně
tvorbou soch s křesťanskou tematikou
zabývá. Navíc je teď mediálně známý díky
snaze obnovit Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Petru Váňovi se povedlo do sochy Panny Marie zakomponovat mnoho symbolických poselství. Už jen
výběr materiálu je symbolem - oblouk
kolem Panny Marie a schody, po kterých
k nám sestupuje, je z božanovského pískovce. Ten symbolizuje nás, kteří žijeme
v kraji pískovcových skal. Sama Panna
Polický
měsíčník
- červenec
2019
Polický
měsíčník
– červen
2014a–srpen
strana
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Maria a Ježíšek, kterého přináší, jsou
vytesáni z bílého mramoru, který je dovezen z Itálie. Mramor symbolizuje něco, co
k nám přichází z dálky, z jiných sfér, něco
čistého, neposkvrněného.
Kdy dojde k slavnostnímu odhalení
sochy?
Slavnost jsme naplánovali na čtvrtek
15. srpna 2019. A to úmyslně. Tento den je
dnem nanebevzetí Panny Marie. Celá akce
začne před 16. hodinou před polickým
kostelem. Nejprve zahraje Polický symfonický orchestr (z prostorových důvodů jen
jeho část). Spolu s ním zazpívá oblíbená
zpěvačka Irena Budweiserová, kterou
znáte třeba ze Spiritual kvintetu.
Pak budou následovat krátké projevy a
poté dojde k samotnému odhalení a svěcení sochy Panny Marie. Toho se ujme
arciopat Břevnovského kláštera Prokop
Siostrzonek, z čehož mám velkou radost.
Po slavnostním svěcení
proběhne
v přilehlém kostele slavnostní mše. Po
mši jsou všichni účastníci zváni do kostela
na koncert Ireny Budweiserové, kterou na
kytaru doprovodí kytarista Jakub Racek. A
na závěr se všichni mohou těšit na menší
raut za doprovodu Polického symfonického orchestru.
Chtěl byste na závěr ještě něco zmínit?
Úplně na závěr bych rád zmínil otce
Mariana Lewického. Je tomu zhruba rok,
kdy nás opustil, ale v tomto příběhu má
své důležité místo. Když jsem o stavbě
sochy začal přemýšlet, svěřil jsem se i
jemu a on mé počínání velmi podporoval.
Je tedy škoda, že v tento slavnostní den
nebude s námi. Ale i tak věřím, že z nás
má radost.

KVÍČEROVSKÁ POUŤ
16. - 18. 8. 2019
Pouťové atrakce, stánkový prodej, výstavy
obrazů, citrusů a subtropických rostlin,
přehlídka historických vozidel, ukázka
řemeslných prací, koncerty, taneční zábava atd. Akce bude spojena s dopravními

omezeními v centru města.
Program pouti na samostatných plakátech a na www.policko.cz

POUŤ: VÝZVA POŘADATELŮM.
Prosíme všechny, kteří budou během
letošní pouti připravovat nějaký program a chtějí o něm dát vědět, aby nám
zaslali bližší informace (termín a čas,
vstupné apod.).

Podklady pro propagaci zasílejte
do 5. 7. 2019 na ckv@policko.cz.
Polickýměsíčník
měsíčník
– červena 2014
strana 5
Polický
- červenec
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LETNÍ KINO
SRPEN 2019
TERORISTKA
Středa 7. 8. 2019 od 21:30 hod
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka
je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi,
která si jednou řekne, že už si nechce
připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana
Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne
se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně
zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako
je vražda složitá morálně, je nesnadná i
prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává
cenné životní rady: „Kriminalita jenom
vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak
se dycky něco posere.“

Komedie / Drama.
Česko, 2019, 95 min

ŠPUNTI NA VODĚ
Středa 14. 8. 2019 od 21:30
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu
dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by
bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece
jen ve třech, tak, jako za starých časů.
Jenže od dob společných spanilých jízd se
leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David
jsou ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro
Ondru, který přijíždí se svou mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v
katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se
dozvídá, že Ondra má dceru, o které se jí
nezmínil. Igor své ženě Nele (Tatiana
Vilhelmová) a jejich dcerám výměnou za
pánskou jízdu slíbil rodinnou dovolenou,
na kterou kvůli práci nemůže odjet. Davidova manželka Alice (Anna Polívková) si
sice nemůže vynachválit manželovu péči o
jejich čtyři děti, jenže jinak je její svérázný
muž v domácnosti naprosto nepoužitelný.
A tak, když slavnostní tabule mizí pod
nánosem sazí z komína, který David opět
zapomněl opravit, všem ženám dojde
trpělivost. Zanechávají pány napospas
dětem a vyrážejí na kolech na dámskou
jízdu. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se všemi
dětmi. A tak nyní již desetičlenná expedice
vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků…

Rodinný / Komedie.
Česko, 2017, 83 min

PELÍŠKY
Středa 21. 8. 2019 od 21:00
Příběhy jedné historické generace - stárnoucích rodičů, dospívající mládeže a
malých dětí.
Děj je zasazen do konce šedesátých let podzim 67 až léto 68 s krátkým epilogem
přesahujícím do let sedmdesátých. Pražská vilová čtvrť Hanspaulka, jemná poetika a humorná nadsázka jsou charakteristické pro mozaikové vyprávění paralelních
životních osudů tří generací mužů a žen ve
zvláštním období našich dějin v roce 1968.

Komedie / Drama. Česko, 1999, 116 min

NA STŘEŠE
Středa 28. 8. 2019 od 21:00
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne
dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran),
mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého
na střeše svého domu. Mohou však dva
takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý
svět, který mu neuchopitelně uniká a
mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší
mnoho třecích ploch, tragikomických
situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. Každý z nás totiž potřebuje, aby jej
někdo potřeboval. A Song potřebuje kromě teplého oblečení a střechy na hlavou
někoho, kdo mu bude důvěřovat. Lze však
důvěřovat neznámému klukovi? Profesor
Rypar se o to pokusí i za cenu, že musí
sem tam slevit ze svých zásad a jeho střecha se musí trochu rozšířit. Ale dokáže
Song tuto důvěru skutečně oplatit?

Drama / Komedie. Česko, 2019, 97 min

PŘIPRAVUJEME
72. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
říjen – listopad 2019 / Kolárovo divadlo
18. 10. VARIACE NA TYGRA - DS Kolár
Junior, Police nad Metují
25. 10. LAKOMEC A DALŠÍ SVĚTCI DS Vrchlický, Jaroměř
1. 11. DO ZDI – Divadlo Exil, Pardubice
9. 11. ÚČA MUSÍ PRYČ – Divadlo Verze,
Praha
15. 11. SVĚTÁCI – premiéra DS Kolár,
Police nad Metují
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace k jednotlivým představením budou zveřejněny v zářijovém měsíčníku, na www.policko.cz a na samostatných plakátech.

Prodej vstupenek na 72. Polické divadelní hry bude spuštěn 9. září 2019.
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BEZ HRANIC: STOLOVÉH HORY
VYCHÁZKA POLICKEM V.
Sobota 14. 9. 2019
Botanická, zoologická a geologická vycházka s Mgr. Petrem Köpplem a se zástupci Parku Narodowego Gór Stolowych:
z Kudowy Zdrój přes Góry Stolowe do
Machova.

Délka trasy: 18 km. Náročnost: těžká
trasa, část trasy mimo značené a udržované trasy. Délka: celodenní

PO PAMĚTIHODNOSTECH PĚKOVA Turistické magnety
Mezi propagační předměty našeho města
A HONŮ - VYCHÁZKA POLICKEM VI.
Sobota 21. 9. 2019
Historická vycházka s Mgr. Janem Tůmou,
z Pěkova na Hony a zpět.

Délka trasy: cca 7 km. Náročnost: lehká až
středně těžká trasa. Délka: cca 4 hod.

ÚČA MUSÍ PRYČ
Sobota 9. 11. 2019 od 19:00 hod
Emoce vřou, v prvním pololetí se známky
dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je
špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia.
Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! Hrají: Petra Špalková,
David Prachař, Jana Janěková ml., Kristýna
Frejová, Linda Rybová, Igor Chmela

VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Čtvrtek 12. 12. 2019 / Kolárovo divadlo
Prodej vstupenek od 1. 10. 2019.

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Od podzimu 2019 by opět měly na sále
Pellyho domů probíhat přednášky v rámci
Polické univerzity volného času. Bližší
informace
bude
zveřejněny
na
www.policko.cz a v příštím vydání Polického měsíčníku.

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVĚ V PRODEJI
Medy s extrakty z medicinálních hub
MycoMedica
MycoMedica rozšířila svůj sortiment o
nový produkt, a tím je med obsahující
extrakty z medicinálních hub. Aktuálně
vyrábějí celkem 5 druhů, a to: MedoReishi,
MedoCordyceps, MedoComplex, MedoGastro a MedoSleep. Výsledný produkt
vzniká spojením kvalitního medu z farmy
Rokytník a extraktů z těch nejsilnějších
hub a prověřených bylin. Nově si tento
produkt můžete zakoupit i v našem informačním centru, prodejní cena je 299 Kč.
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nově přibydou magnety s motivy radnice a
kostela Nanebevzetí Panny Marie, které
řadíme mezi největší dominanty našeho
města. Magnety mají rozměr 48 x 68 mm.
Prodejní cena je 20 Kč / ks.

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

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka:

11:30 – 12:00

Ve dnech 5. 7 a 6. 7. 2019 Informační
centrum otevřeno od 9:00 do 15:00 hod.

KHV METUJE
Klub historických vozidel METUJE funguje
22 roků, jedním z hlavních důvodů založení klubu, byla legalizace provozu historických vozidel na pozemních komunikacích.
Ze zakládajících 35 členů, se klub rozrostl
na současných 275 členů. Na pravidelných
schůzích, které se konají každý poslední
pátek v měsíci (kromě prosince a ledna),
jsou naši členové informování o vyjížďkách a výstavách, kterých se mohou zúčastnit a dozvědí se také informace o
jízdách jiných klubů, kde se našim členům
líbilo. Na schůzích jsou informování o
novinkách ve veteránském hnutí, například o testování vozidel na historickou
původnost. Na takto otestovaná historická
vozidla pak platí různé úlevy. Na některých schůzích promítáme videa a fotografie z jízd a výstav. Hodně informací a fotografii si mohou lidé prohlédnout na našich
webových stránkách. Že poskytované
informace jsou využívány, svědčí vzrůstající počet posádek a jejich historických
vozidel na akcích KHV METUJE, ale i na
ostatních jízdách, které pořádají jiné kluby v okolí, ale i v celé republice. Někteří
členové KHV se zúčastňují i jízd
v zahraničí, například v sousedním Polsku
a Slovensku. V tomto roce se pořadatelé
z Walbrzyšského veterán klubu rozhodli,
že jejich jízda povede částečně po území

České republiky. Požádali náš klub o pomoc a tak jsme jim vyšli vstříc.
7. mezinárodní Polsko-česká jízda historických vozidel se uskuteční ve dnech
2. 3. a 4. 8. 2019.
Program jízdy:
Pátek 2. 8. 2019
Od 14.00 hod do 20.00 hod příjezd posádek do Náchoda a jejich ubytování
v hotelu Beránek. Poté doprovodný program, prohlídka pivovaru nebo večerní
prohlídka zámku. Vozidla budou zaparkována na horní části náměstí a celou noc
budou hlídána.
Sobota 3. 8. 2019
Od 7.00 hod do 8.00 hod příjezd dalších posádek. Vyhodnocení soutěže elegance o nejhezčí vozidla a předání poháru
starostou města Náchoda nebo jeho zástupcem. Od 8.00 hod start vozidel na
trasu jízdy. Startovat se bude v 1 minutových intervalech. Trasa jízdy povede do
Hronova, kde v areálu továrny Wikov bude
průjezdní kontrola a posádky zde budou
plnit jednoduchý úkol. Dále se bude pokračovat do Police nad Metují na náměstí.
Po občerstvení posádek se bude plnit na
náměstí další úkol. Také zde budou starostou města Police nad Metují vyhodnoceny nejhezčí vozidla a jejich majitelům
předány poháry. Vozidla by měla být na
náměstí k vidění zhruba od 9.30 hod do
11.00 hod. Trasa dál povede přes Meziměstí do Starostína na hraniční přechod.
Zde posádky projdou celní kontrolou,
kterou provedou lidé v dobových uniformách, kontrola proběhne mezi 12.00 a
13.00 hod. Poté už povede trasa po polském území přes Mieroszow směr Walbrzych do Szczawno Zdroj kde bude oběd
v areálu hotelu Dworzysko. Po obědě
posádky pojedou do Walbrzychu na vyhlídku nad městem a pak do areálu
„Starého dolu“ kde bude cíl jízdy. Asi od
15.00 hod. – 16.00hod zde budou vozidla
vystavena a opět vyhodnocena ta nejhezčí. V areálu bude doprovodný program.
Zakončení celé jízdy bude v hotelu „Dworzysko „ kde budou nejúspěšnějším posádkám, které měli nejmenší počet trestných bodů, předány ceny pořadatelů.
Večer bude pokračovat volnou zábavou
s hudbou a tancem.
neděle 4. 8. 2019
Snídaně pro ubytované v hotelu a doprovodný program, prohlídka zámku Ksiaž
nebo využití jiných kulturních památek
v okolí Walbrzychu.
Doufáme, že akce přispěje k letnímu obohacení kulturních akcí v regionech Náchodska a Broumovska a Dolního Slezska.
Za KHV Metuje vedení klubu
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Interaktivní dílnička pro nejmenší je
nejpopulárnějším programem Muzea,
který je vyhledáván všemi generacemi.
Pro ty úplně nejmenší návštěvníky jsou
v dílničce připraveny pastelky a papíry. A
kromě toho Muzeum nabízí i možnost
vyplnění questu, za který potom na
všechny, co odpoví správně, čeká malý
dáreček!

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

ČERVENEC 2019
Otevřeno denně od
9:00 do 17:00
Pro objednané skupiny jsme
připravili zcela nové
programy.
Jejich nabídku najdete na
našem webu www.mpmpm.cz

KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA VÝSTAVY
„Sběratelské sny
Josefa K.“

Kromě pořádání výstav (například ke
kulatinám pana Vyškovského, tedy pod
značkou RV 90 proběhlo či aktuálně
probíhá pět výstav po celé ČR!) dokončil
Josef Kropáček společně se Stanislavem
Fajkusem
publikaci
o
Richardu
Vyškovském, o které se jistě v průběhu
červencového odpoledne zmíní. Po
vydání bude ke koupi v Muzeu.
V rámci
komentované
prohlídky
proběhne křest pexesa, jež je inspirováno
výstavou RV 90.

Sobota 13. 7.
od 13:00 hodin

Komentovaná prohlídka aktuální výstavy
v expozici Muzea, které se ujme sběratel a
jeden z největších znalců historie
papírového modelářství, Josef Kropáček.
Výstava, která bude nainstalována
v Muzeu do poloviny září, nabízí unikátní
výběr historických vystřihovánek a
modelů, které do Muzea zapůjčil Josef
Kropáček. Ten v současné době třeba
spolupracuje s časopisem ABC, kde
vydává reedice vystřihovánek a vrací tak
po desetiletí zpátky „mezi lidi“ papírové
modely, na které už dávno všichni – nebo
téměř všichni – zapomněli.

A k Josefovi K. se váže i další výstava,
odehrávající se přímo v expozici. Tou je
připomenutí 90 narozenin nejznámějšího
autora „papírového světa“, pana
architekta Richarda Vyškovského. Josef
Kropáček se podílel na její instalaci a
v rámci komentovaného odpoledne
v Muzeu provede návštěvníky i výstavou
RV 90.
Polický měsíčník - červenec a srpen 2019

VÝSTAVY
V ZELENÉM
DOMEČKU:

VERONIKA PSOTKOVÁ:
KLENOT I
Terasa před Muzeem

Sochařka Veronika Psotková už několik
let oživuje města po celé republice svými
zavěšenými sochami. Kromě Terasy před
Zeleným domečkem můžete její sochy
vidět např. v Praze, Olomouci, Plzni,
Liberci nebo v Trutnově.
Socha „Klenot I“ je první ze zamýšleného
cyklu „Klenoty“ a Police nad Metují má
premiéru v její instalaci.
Socha je inspirovaná cvičením jógy.

Nejstarší model z výstavy „Sběratelské sny
Josefa K.“

K výstavě „Sběratelské sny Josefa K.“
vyšel katalog, který si můžete v Muzeu
zakoupit a při komentované prohlídce
nechat podepsat od sběratele…

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
27. a 28. července
od 9:00 do 17:00 hodin

Ani o prázdninách nezapomínáme na děti
a nejmenší návštěvníky Muzea. Muzeum
dětem
o
prázdninách
nabídne
interaktivní dílničku a možnost odnést si
kromě zážitků i unikátní vzpomínku na
Muzeum
v podobě
vlastnoručně
slepeného modelu.

Sama socha je zavěšena v prostoru jako
náhrdelník,
je
oním
klenotem
zmiňovaným v názvu instalace. Vlivem
působení světla a dalších povětrnostních
vlivů doslova před očima mění svůj
objem. A zanechává pod sebou na zemi či
na stěnách okolních domů pomíjivou
stopu v podobě vlastního stínu. Může tak
fungovat jako unikátní sluneční hodiny a
odměřovat onu pověstnou pomíjivost
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času, ke které se tak rádi vrací básníci a
filosofové.
Veronika Psotková vystavovala mj.
v rodné Opavě, v galerii Dox v Praze, má
za sebou několik výstav v Německu nebo
instalací zavěšených soch v Ostravě,
Brně, Praze a dalších městech. V současné
době patří ke špičce české sochařské
scény.

JAN PETROV: SEDM

Nový projekt, za kterým stojí
spolupráce Kavárny KrAFÁRNA a
Muzea papírových modelů.
Pět
pátečních
prázdninových
podvečerů, které všech zpříjemní
pestrý žánrový výběr hudby. Ten
v sobě zahrnuje jak folk a country,
inspiraci tradiční hudbou nebo třeba
vinyl selekci od reggea po jungle…

Po loňské prezentaci pěti krátkých filmů,
které natočil polický patriot, horolezec,
fotograf a v neposlední řadě filmař
Miroslav „Lanč“ Šmíd, přichází Nová
Terasa s pokračováním.

Zelený domeček
Výstava potrvá do 28. 7.

Cyklus obrazů „Sedm“ je diplomovou
prací Jana Petrova. Sedm realisticky
zachycených postav ale navzdory
realismu či spíše hyperrealismu vzbuzuje
v návštěvníkovi neklid. Něco s nimi není
v pořádku, něco mají navíc, něco jim
schází, něco tají… Neklid celé instalace
umocňuje celkové naklonění obrazů,
půlkruh jako by napovídal, že vše není
dokončeno, a přesto všechno je
koncepční vyznění naplněno až po okraj.
Víc toho už snad ani malbou říct nejde.

Možná se tak vše děje proto, že sedm
realisticky pojatých postav podvědomě
odkazuje na sedm smrtelných hříchů…
Jan
Petrov
patří
k nejúspěšnějším
absolventům výtvarného oboru polické
ZUŠ. Poté vystudoval AVU v ateliéru
Zděňka Berana. V současné době učí na Art
&design Institut v Praze.
Výstavu pořádá v rámci Nové Terasy 2019
spolek Apeiron s podporou Města Police
nad Metují a ve spolupráci s Muzeem
papírových modelů.
Otevřeno kromě pondělí od 10 do 12 a od 13
do 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.

DOPROVODNÝ
PROGRAM
PÁTEČNÍ KAFÍČKO
Terasa před kavárnou
KrAFÁRNA
Vždy od 19 hodin
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Tentokrát se objektivem Šmídovi kamery
podíváme na jeden z prvních ročníků
filmového festivalu v Teplicích nad Metují
se
„přehoupneme“
přes
Postupně se před kavárnou představí: nebo
12. 7. Café baret – uskupení kolem Středozemní moře do Afriky nejen na
Jessici May, jejichž hudba vychází tropický led…
z kořenů tradiční hudby frankofonní
části Kanady.
19. 7. Lavutara – kapela, která si do
podtitulu vytkla gypsy / world music…
2. 8. Vladimír „Hendrix“ Kalvach –
polický hudebník v sólovém projektu
s kytarou.
9. 8. DJ Bad (Spofa Sound) – vinyl
projekce od reggea po jungle
23. 8. Damtrio – klasické folk a country
místního dámského tria.
Páteční kafíčko si klade za cíl zpříjemnit
lidem z Police, ale i návštěvníkům
města, letní podvečery.
Páteční kafíčko pořádá kavárna
KrAFÁRNA ve spolupráci s Muzeem
papírových modelů. Vstup zdarma!!!

NOVÁ TERASA
2019
MIROSLAV ŠMÍD:
FILMY
Terasa před Zeleným
domečkem
Sobota 20. července
od 21 hodin

Filmy nejen ukážou svět takový, jak ho
vnímal autor, ale prioritně chtějí
připomenout život a pohled na svět
jednoho z nejvýznačnějších polických
rodáků, od jehož úmrtí uplyne letos už 26
let.
V rámci Nové Terasy 2019 pořádá spolek
Apeiron s podporou Města Police nad
Metují a ve spolupráci s Muzeem
papírových modelů.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení po
dobu
produkce
zajistí
kavárna
KrAFÁRNA.

Polický měsíčník - červenec a srpen 2019

JARDA SVOBODA:
KONCERT

Společná vstupenky opravňuje ke vstupu
do Muzea papírových modelů, Staré školy
Dřevěnky a Kláštera v Polici nad Metují.
Cena je oproti jednotlivým vstupným
Terasa před Zeleným
zvýhodněna.
domečkem
Nevynechte možnost si buď sami
prohlédnout papírový svět a následně se
Sobota 27. července
projít historií města Police nad Metují,
od 19:30
Jarda Svoboda je frontman legendární nebo pozvěte na tuto muzejní procházku
své přátele a svoje návštěvy. Určitě
kapely „Traband“. Ta si v současné době
vybírá po čtvrt století krátkou pauzu, nebudete litovat 
kterou kapelník využil k realizaci
sólového projektu. V roce 2016 vydal
album Solo, které bylo odbornou
Otevřeno denně od
veřejností nadšeně přijato a za které byl
nominován na cenu Anděl.
9:00 do 17:00

O Jiřím Slívovi lze bez nadsázky tvrdit, že
patří
k nejvtipnějším
z vážných
výtvarníků. Ne nadarmo spolupracoval
s legendárním časopisem Dikobraz a ne
nadarmo vystavoval v mnoha evropských
i mimoevropských zemích a jeho práce
jsou součástí mnoha výtvarných sbírek
po celém světě.

SRPEN 2019

Pro objednané skupiny jsme
připravili zcela nové programy.
Jejich nabídku najdete na našem
webu www.mpmpm.cz

MUZEUM DĚTEM
Neděle 25. srpna

od 9:00 do 17:00 hodin
Jarda Svoboda

Autor textů a zpěvák vychází z široké
škály možností unikátního hudebního
nástroje, který tvoří doprovod jeho
skladeb. Tím je harmonium, které sám
charakterizoval, že je něčím mezi tahací
harmonikou a varhany – tedy od hospody
po kostel.
Texty jsou plné úžasné básnické citlivosti,
občas přeskočí i k osobnějším tématům,
občas v nich doslova zahřmí vulgarismus,
ale nikdy ne prvoplánovitě a podobně,
jako to dokázal Vladimír Holan, i Jarda
Svoboda umí vulgarismem doplnit svou
osobitou poetičnost.
V rámci Nové Terasy 2019 pořádá spolek
Apeiron s podporou Města Police nad
Metují a ve spolupráci s Muzeem
papírových modelů. Vstupné dobrovolné.

Poslední prázdninovou neděli nabízí
Muzeum interaktivní dílničku pro malé i
větší návštěvníky. Proč pouze v neděli?
Protože v sobotu 24. srpna se v Muzeu a
jeho přilehlém okolí bude konat Den
Muzea, v jehož programu bude dílnička
také zakomponována.
Tradičně připravujeme pro nejmenší
jednoduchou vystřihovánku a pro ty zcela
nejmenší pastelky a papíry.
Nejnavštěvovanější
akce
Muzea
pokračuje i v době prázdnin. Nezastaví
nás ani vedro! 

SPOLEČNÉ VSTUPNÉ

Stále existuje možnost zakoupení
společné vstupenky do Muzea papírových
modelů a do expozic Muzea Náchodska
v Polici nad Metují.
Pod heslem Jedno města, dvě muzea a
tři expozice nabízíme návštěvníkům
v rámci zkvalitnění služeb si na jednom
místě zakoupit vstupenku, se kterou si
budou moci prohlédnout téměř vše, co
Muzea v Polici nabízí.

VÝSTAVY
V ZELENÉM
DOMEČKU:

JIŘÍ SLÍVA:
HUMOR V GRAFICE
Zelený domeček
Vernisáž 1. srpna
Od 18 hodin
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Jeho humor je jemný, trefný a dokáže
pohladit po duši. Ale vždy je zcela jasně
srozumitelným sdělením i jakýsi
filosofický podtext. Jako by chtěl
prostřednictvím
svého
laskavého
humoru
vést
dialogy
třeba
o
nepochopitelnosti světa nebo byrokracii,
ale zamýšlí se i nad ustálenými frázemi,
které reprodukuje doslovně… Měřeno
tímto úhlem pohledu promlouvá
k divákovi podobným hlasem, jako třeba
Josef K. z Kafkova „Procesu“ a tím, že
dokáže zachytit obecně známé a
posunout „banálnost současnosti“ k až
filosofické
disputaci,
může
v návštěvnících
evokovat
proud
nahodilých záběrů Joyceho Odyssea…
O jeho kvalitách jasně mluví skutečnost,
že nabízí mnoho poloh výkladu – od
onoho laskavého humoru, až k tázání se
po těch nejelementárnějších věcech
světa.
Jiří Slíva vystavoval kromě České
republiky např. ve Švýcarsku, Německu,
Francii nebo USA.
Výstavu v rámci Nové Terasy 2019
pořádá spolek Apeiron s podporou Města
Police nad Metují a ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů.
Výstava je otevřena od úterý do neděle od
10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin a
potrvá do 1. 9. Vstupné dobrovolné.

DOPROVODNÝ
PROGRAM
DEN MUZEA

Muzeum papírových modelů
Sobota 24. srpna
od 9 do 19 hodin
15

S blížícím se koncem prázdnin přichází
Muzeum s „Dnem Muzea“. Po loňském
roce, kdy se nám podařilo přivézt do
Police
vlak,
přicházíme
s jiným
programem.
V rámci Dne Muzea se můžete těšit na
skákací hrad, který bude připraven
v Bezděkových sadech (autobusové
nádraží).
Po celý den si budete moci v Muzeu
vyzkoušet, jak vypadá virtuální realita.
Bude stačit, když přijdete, nasadíte si
speciální helmu a celý svět se Vám změní
k nepoznání! Virtuální realita je hitem
poslední doby a tak určitě nevynechte
možnost, se aspoň na chvíli podívat do
světa, který je jinak otevřen výhradně pro
lidskou fantazii.
Od 15 hodin potom přijde se svým
koncertem zpěvačka Tereza Palková.
Pro Den Muzea si připravila speciální
dětský program, který ale určitě nebude
nudit ani dospělé publikum.
Ve spolupráci s MC MaMiNa se před
Muzeem uskuteční křest lodi, který
zakončí první etapu projektu „Máma není
táta“, jenž je realizován z grantových
programů Máme rádi Broumovsko a
Města Police nad Metují. Jméno lodi
budete moci vybrat i Vy, prostřednictvím
výzvy na facebooku Muzea papírových
modelů a MC MaMiNa.
Dále se můžete těšit na workshop se
zkušeným modelářem a komentované
prohlídky expozice.

NOVÁ TERASA
2019
IGOR CHAUN
PŘEDNÁŠKA

NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN
V ŽIVOTĚ OLLIHO
MÄKIHO

Známý režisér a „hledač duchovních
cest“ se v rámci Nové Terasy 2019
představí v Polici nad Metují.
Igor Chaun byl dlouho považován za
veliký talent české kinematografie, ale
dodnes
třeba
nenatočil
žádný
celovečerní film. Je režisérem,
scénáristou i kameramanem mnoha
dokumentárních filmů – namátkou
Cesta do Indie; Tibet, dalajláma,
poselství; Česká filharmonie je taky
člověk; Nesmrtelný život a smrt Mikiho
Volka, rokenrolového krále nebo Po
stopách Listopadu.
V roce 1989 patřil mezi studentské
vůdce
při
Sametové
revoluci.
V současné době je znám jako příznivec
a propagátor esoteriky. Igor Chaun
založil neziskovou organizaci Goscha o.
s. Český klub skeptiků Sisyfos mu za
tyto aktivity udělil anticenu Bludný
balvan.
V Polici nad Metují bude vyprávět o
svém hledání nejen za kamerou a celý
podvečer ozdobí ukázkami ze svých
filmů.

Léto 1962. Olli Mäki je velkou nadějí
finského boxu a právě se chystá na
životní zápas o titul mistra světa. Z
poklidného venkova se dostává do víru
velkoměsta, kde je vystaven tlaku
médií, trenérů a sponzorů. Skromný
Olli má na dosah všechnu slávu a
bohatství a snaží se dělat to, co se od něj
očekává. Je v tom ale jeden háček – Olli
se totiž zamiloval do Raiji, dívky ze své
rodné vesnice…
Film získal na festivalu v Cannes v roce
2016 cenu „Un Certain Regard“.
Jedna zajímavost: na konci filmu jdou
filmoví Olli a Raija do přístavu a potkají
starý pár. Onen pár je v reálném životě
Olli a Raija Mäki…
V rámci Nové Terasy 2019 pořádá
spolek Apeiron s podporou Města
Police nad Metují a ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů. Vstupné
dobrovolné.

Terasa před Muzeem
Čtvrtek 8. 8. od 19 hodin

Promítání finského filmu
Terasa před Muzeem
papírových modelů
Sobota 10. 8. od 21 hodin

VENDULA
CHALÁNKOVÁ:
PŘEDNÁŠKA

Zelený domeček
Sobota 31. 8. od 19 hodin

A navíc jsme pro všechny návštěvníky
připravili snížené vstupné!
Přijďte se rozloučit se dvěma měsíci
prázdnin do Muzea!
Den Muzea pořádá Muzeum papírových
modelů
s podporou
Viridium.cz,
Rentfün a MC MaMiNa.
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V rámci Nové Terasy 2019 pořádá
spolek Apeiron s podporou Města
Police nad Metují a ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů. Vstupné
dobrovolné.

Vendula Chalánková je pravděpodobně
nejsvéráznější a nejvtipnější česká
výtvarnice. Její přednášky jsou známé
svým břitkým vtipem, ale i autorčinou
schopností dělat si legraci sama ze sebe.
Jakoby se rozhodla prožít život v co
nejveselejším světle – i když, jak sama
přiznává – to mnohdy tak úplně nejde.

Polický měsíčník - červenec a srpen 2019

Z výstavy Venduly Chalánkové

Malířka
vystudovala
Fakultu
výtvarných umění v ateliéru Vladimíra
Merty a Mariána Pally. V roce 2014 byla
na stáži na AVU a ve stejném roce
absolvovala několikaměsíční pobyt
v Indii. V roce 2015 byla na stáži na
Facultad de Bellas Artes de Cuenca ve
Španělsku.
Je známá nejen svou výtvarnou prací
(její díla jsou v majetku Národní galerie
v Praze, vídeňského Museum für
Angewandte Kunst či slovenské
Liptovské galérii P. M. Bohúňa
v Liptovském
Mikuláši…),
či
přednáškami, ale také svými cynickými

komiksy, které jsou podle kritiky
černější než tma. Zabývá se výrobou
šperků, které prodává pod značkou
Zvrhlý vkus.
Ovšem kromě toho všeho, se věnuje i
„vážné práci“. Třeba pro Českou televizi
vytvořila animaci lidových písniček,
které nazpíval Kühnův dětský sbor a
který byl odvysílán v ČT pod názvem
„Zpívejte s námi“. V Zeleném domečku
v rámci přednášky bude autorka
z těchto animací pouštět ukázky.
V rámci putovní výstavy 12 světů –
ilustrace současné české knihy
vystavovala např. v Bruselu, Paříži,
Soulu, Santiagu de Compostela nebo
Rotterdamu. Samostatně vystavovala
v Brně, Praze, Ostravě, Olomouci, Ústí
nad Labem nebo slovenské Bratislavě.
V současné době patří k nejznámějším
českým výtvarnicím…
V rámci Nové Terasy 2019 pořádá
spolek Apeiron s podporou Města
Police nad Metují a ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů. Vstupné
dobrovolné.

Komiks Venduly Chalánkové „Na kafíčku 2“,
texty v bublinách:
S mlíčkem a bez cukru?
Dej mi tam cukr a smetanu!
Už jsem se vdala.

Za MPM Pavel Frydrych

Muzeum Náchodska informuje

Stálé expozice Muzea Náchodska v Polici nad Metují v červenci a srpnu:
Klášter v Polici nad Metují

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

Stará barokní roubená škola Dřevěnka

Stará barokní roubená patrová škola z
roku 1785 je o prázdninách otevřena denně
mimo pondělí, vždy 9.00-12.00 a 13.00-16.30
hod. Ve škole jsou umístěny ukázky školních
tříd a v patře ukázka bytu z počátku dvacátého
století.

Jedno město, dvě muzea, tři expozice

Od června 2019 nabízíme návštěvníkům
vedle obvyklého vstupného také společnou
vstupenku do Muzea papírových modelů a
do expozic Muzea Náchodska v Polici nad
Metují. Na jednu vstupenku tak lze navštívit
Muzeum papírových modelů, starou školu
Dřevěnku a Muzeum města Police nad Metují
v benediktinském klášteře. Plné vstupné je 75,Kč, snížené 45,- Kč. Pro rodiny je připravena
zvýhodněná rodinná vstupenka (210,- Kč).

Výstavy a kulturní akce
v červenci a srpnu 2019:
Památky a jejich osudy

Muzeum Náchodska zve návštěvníky do Muzea města Police nad Metují
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v benediktinském klášteře na výstavu Památky
a jejich osudy. Fotografická výstava, pořádaná
ve spolupráci se Společností ochránců památek ve východních Čechách a fotoklubem
Omega, netradičním pohledem přibližuje pohnuté osudy vybraných památkových objektů
v Královéhradeckém kraji. Její ambicí je připomenout smutný fakt, že existence řady architektonicky i historicky zajímavých staveb
je po letech nezájmu ze strany lidí ohrožená.
Zvláštní pozornost je věnována Náchodsku, k
vidění je unikátní vitráž připisovaná Františku
Kyselovi a další nálezy z Hakaufova domu
v Náchodě. Výstava potrvá do 7. 7. 2019.
Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-16.30
hod.

Zajatecký tábor v Broumově
1915-1918

Muzeum Náchodska zve do Laudonova
sálu v benediktinském klášteře v Polici nad na
výstavu Petra Bergmana dokumentující život
zajatců v zajateckém táboře během první světové války. Tábor byl postaven rakousko-uherskou armádou v prostoru mezi Broumovem
a Martínkovicemi a bylo v něm až do konce
války v říjnu 1918 zadržováno přes 30.000 zajatců srbské, ruské, rumunské, italské a černohorské národnosti. Život v zajateckém táboře
bude představen prostřednictvím unikátních
dobových fotografií, které pořídil táborový lékař dr. Georg Langer. Album čítající přes 200
fotografií později věnoval svému nadřízenému, generálmajorovi Josefu Mayrhoferovi, v
jehož pozůstalosti se dochovalo a stalo se inspirací ke vzniku výstavy a také knihy, kterou
bude možno na výstavě zakoupit. Obdobně

kvalitní a početná fotografická dokumentace není známa z žádného jiného zajateckého
tábora z první světové války. Výstavu lze
navštívit od 13. července do 18. srpna 2019.
Otevřeno je denně mimo pondělí 9.00–12.00 a
13.00–16.30 hodin.

Alijance – Olga Alia Krušlišová,
Jana Pavlišová Mořkovská

Muzeum Náchodska zve návštěvníky do
Laudonova sálu v benediktinském klášteře
v Polici nad Metují na výstavu vytvořenou
speciálně pro prostor benediktinského kláštera. Intermediální instalace reaguje na bouřlivou historii města a nesnadnou koexistenci
lidí a přírodních pralesních sil. Prales, který
musel ustoupit polím a výstavbě města, si
vždy našel cestu zpátky do míst, kde dříve lidé
nevládli, a mazal jasnou hranici mezi dvěma
světy – civilizovaným a divokým, novým a
starým. Křehká rovnováha může být kdykoliv
narušena. Les si vezme to, co bylo dříve jeho,
proroste zpátky do města, do budov, pokojů... Výstava potrvá od 24. 8. do 30. 9. 2019.
Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-16.30
hod.

Dřevěnka o Polické pouti

Muzeum Náchodska a Cech panen rukodělných zvou u příležitosti Kvíčerovské pouti
do staré školy Dřevěnky. Členky cechu budou
předvádět tradiční rukodělná řemesla a techniky. K vidění budou také ukázky tradičních výrobků a k ochutnání pokrmy a pochutiny podle
tradičních receptur. Starou školu lze navštívit
v sobotu a v neděli 17. a 18. srpna 2019 vždy
od 9 do 16 hodin.
Mgr. Jan Tůma
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Lager Broumov / Braunau 1915 – 1918
Připomínka zajateckého tábora z první světové války

O vzniku zajateckého tábora v prostoru mezi Broumovem, Křinicemi a
Martínkovicemi bylo rozhodnuto na konci
jara roku 1915 v rámci budování sítě zajateckých táborů Rakousko-Uherskou armádou v
Rakousku, Českém království, Uhrách i jinde.
V červnu roku 1915 bylo započato se stavbou
tábora, na které se zprvu podílely stavební firmy z celých Čech, později převzali stavební
práce první vězni. Těmi byli ruští řemeslníci
vybraní z řad zajatců a důstojníci, internovaní
v táboře v červenci 1915 v počtu 300 mužů.
Brzy následovaly další transporty a rozrůstajícímu se dřevěnému městu se začalo říkal Malá
Moskva. Jen během půlroční existence tábora
od července do prosince 1915 jím prošlo přes
devět tisíc zajatců, z nichž většina byla srbské
národnosti. Prvním a nejdéle zde sloužícím
velitelem zajateckého tábora byl jmenován
generálmajor Josef Mayrhofer von Grünbühl,
velký oblíbenec obyvatel Broumova.
Tábor byl postaven pro celkovou kapacitu
30.000 zajatců, která byla většinou naplněna
přibližne ze dvou třetin.Vojenská jednotka,
která hlídala a spravovala tábor čítala více
než tisíc vojáků rakousko-uherské c. a k. armády. V počátku války se předpokládalo, že
na Broumovsku bude internováno až 100.000
zajatců a tábor měl být největším v rámci
Českého království, ale k tomu nakonec nedošlo. Údaje o celkovém počtu zajatců, kteří táborem prošly se liší, pohybují se mezi 28.000
– 35.000 osob, přibližně dva tisíce z tohoto počtu byly děti ve věku 8 – 17 let, pro které byla
v táboře zřízena škola s pravidelným vyučováním. Vedle Srbů a Rusů zde byli internováni

také Rumuni, Italové,
Černohorci a příslušníci dalších národů.
Zajatecký tábor sestával ze 323 objektů.
Byl rozdělen na skupiny baráků pro mužstvo, ubikace pro strážné oddíly a důstojníky
a další zařízení, jako
byla důstojnická a zajatecká kuchyně, sklady, pekárna, lázeňský
dům, modlitebna, škola, knihovna, nemocnice s izolační jednotkou,
dezinfekčním zařízením a dokonce operačním
sálem. V táboře zajatci pracovali v dílnách,
které zajišťovaly především chod tábora, jednalo se o kovárnu, truhlárnu, křejčovskou a
ševcovskou dílnu, kolárnu, bednářství, instalatérskou dílnu a další provozy. Mnoho vězňů,
kteří táborem prošli, bylo odesíláno na nucené
práce po celé monarchii, ale také do Německa
a na dobytá území do Srbska, Rumunska a podobně, dokonce až do spřáteleného Turecka,
které bojovalo na straně Rakouska-Uherska
a Německa. Část vězňů byla využívána také
k pracím přímo na Broumovsku, většinou v
zemědělství.
Zásobování tábora bylo zajišťováno především po železnici, od nádraží v Broumově
dopravovala proviant a materiál železniční
vlečka. Vodu do tábora přiváděl vodovod napájený silnými prameny pod Stěnami na horním konci Martínkovic. Splaškovou vodu odváděla vězni vybudovaná kanalizace a každý

Zajatecký tábor v Broumově
1915–1918
Muzeum Náchodska vás zve na výstavu Petra Bergmana

barák měl vlastní latríny s jímkou, která byla
denně vyvážena.
Přes mnohá hygienická opatření a časté
inspekce docházelo k četným úmrtím zajatců,
zejména vlivem dlouhodobého strádání, podvýživy, chladu a celkového vyčerpání.Nejvíce
obětí si vyžádala epidemie skvrnitého tyfu,
kdy v jejím průběhu umíralo až 300 zajatců
denně a podlehlo i několik dozorců. Celkově v
táboře v letech 1915 – 1918 zemřelo přes 2500
zajatců, v naprosté většině se jednalo o Srby,
kterých bylo v táboře nejvíce a dostávalo se
jim nejhoršího zacházení. Zajatci byli pohřbíváni v blízkosti tábora na zajateckém hřbitově,
v místě stojí dodnes památník, kteří postavili
samotní zajatci. Hroby byly v letech 1926 a
1927 exhumovány a ostatky zajatců převezeny do k tomuto účelu zbudovaných mauzoleí
v Jindřichovicích a v Milovicích.
Život v zajateckém táboře zachytil táborový lékař dr. Georg Langer na více než
200 fotografiích. Obdobně kvalitní a početná fotografická dokumentace není známa ze
žádného jiného zajateckého tábora z první
světové války. Langer požději album věnoval
svému nadřízenému, generálmajorovi Josefu
Mayrhoferovi. Díky tomu se album zachovalo do současnosti a stalo se inspirací ke vzniku výstavy a také knihy. Výstava byla porvé
představena 27. července 2018 přímo v prostorách zaniklého zajateckého tábora. V současné době lze výstavu zhlédnout od 13. července do 18. srpna 2019 v prostorách Muzea
Náchodska v benediktinském klášteře v Polici
nad Metují. Otevřeno je denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.00–16.30.
Petr Bergmann

13. července – 18. srpna 2019
Police nad Metují, Laudonův sál
v benediktinském klášteře
Otevírací doba
úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–16.30
Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzeum Náchodska
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65. Mezinárodní folklorní festival roztančí Červený Kostelec
14. – 18. srpna 2019
65.
ročník
Mezinárodního folklorního
festivalu se nezadržitelně
blíží. 14. – 18. srpna můžeme v Červeném Kostelci
opět přivítat folklorní špičku z celého světa a dosyta
si užít krásného folkloru a
tance. A na co se letos můžete těšit?
Před samotným slavnostním zahájením, které proběhne ve středu 14. srpna, letos prvně proběhne
stavění Máje s komentářem. Festivalové brány se otevřou od 18:00. Na pódiu
se představí zástupci folklorních souborů, vzácní hosté a na festivalová pódia
se po roční pauze vrátí Kostelecká cimbálovka. Vrcholem večera bude koncertní speciál Richarda Krajča a Nikose Grigoriadise. Můžete se tak těšit na
výběr Kryštof songů, které vám zahrají v akustické podobě s kytarou, tak jak
byly původně i napsány, za doprovodu geniální Nikosovy trumpety. K tomu
všemu obě kapely zahrají v unikátním projektu pár společných skladeb.
První rozmanitá taneční přehlídka proběhne ve čtvrtek 15. srpna od
18:00. Od 19:00 se diváci můžou těšit na folklorní muzikál „Krajinou času“
v podání profesionálních tanečníků z VUS Ondráš Brno, který se odehraje
v Divadle J. K. Tyla. Čtvrteční program v divadle bude opět probíhat souběžně v přírodním areálu i v Divadle J. K. Tyla.
V pátek 16. srpna překvapí červenokostelecké obyvatele taneční vystoupení v ulicích města a odpoledne se milovníci historie mohou těšit na sraz
veteránů. Večerní program obohatí zahraniční soubory. A jelikož v letošním
roce VUS Ondráš slaví stejně, jako náš festival 65. narozeniny, tak od 21:00
se můžeme těšit na jejich druhé celosouborové představení na letošním festivalu s názvem Ondrášovské putování.
Sobotu 17. srpna odstartujeme řemeslným jarmarkem a atrakcemi pro
děti, na který od 10:00 naváže mše svatá. Od 14:30 nás čeká pestrý program v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla, který vyvrcholí večerním
galapředstavením.
Řemeslný jarmark a dílny zahájí i neděli 18. srpna. Poslední festivalový
den nás čeká průvod ulicemi Červeného Kostelce a od 12:00 program v přírodním areálu.
Návštěvníkům festivalu se představí celkem 5 tuzemských a cca 10 zahraničních souborů. Těšit se můžete na soubor z Japonska, Panamy, Tchajwanu, Velikonočních ostrovů, Argentiny, Srbska, Francie, Itálie, Bulharska a
samozřejmě také Slovenska a České republiky.
Pro naše nejmenší bude připravena opět dětská zóna s mnoha atrakcemi a dílničkami, které budou součástí řemeslného jarmarku od pátku do
neděle. Aktuální informace sledujte na www.folklorck.cz a na festivalovém
Facebooku MFF.cz.

ONDRÁŠOVSKÉ PUTOVÁNÍ – VUS Ondráš
Čtvrtek 15. 8. od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla

Již několikátým rokem připravujeme pro folklorní fajnšmekry čtvrteční
,,folklorní muzikál“ v Divadle J. K. Tyla. A letos díky společné oslavě 65. narozenin našeho festivalu a jejich souboru padla volba na jediný profesionální
soubor v ČR, VUS Ondráš s programem Ondrášovské putování.
O zbojníku Ondrášovi z Janovic koluje mnoho legend a pověstí a jeho
tradice sahá hodně daleko – od Kroměříže přes Valašsko ke slovenskému
Trenčínu a dál na východ. Právě symbolika zbojnického putování inspirovala náš celosouborový pořad sestavený z tanečních, pěveckých a hudebních čísel, která spojují několik etnografických regionů Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska. Zavedeme vás na lašské kopce, které rozezní libé
tóny koncovek a ženských hlasů. V horách ještě chvíli zůstaneme s muzikou, která představí staré „škatulové“ nástroje. Tanečním a hudebním
putováním od kraje jihočeských rybníků, přes moravské vrchoviny, se
dostaneme až na temperamentní Slovensko. Užijete si tak živelný dívčí tanec karička, pokocháte se krásou tekovských krojů i tanců a na závěr vás
ohromíme téměř akrobatickými tanečními kreacemi z oblíbené Myjavy.
Můžete tak na pódiu sledovat různorodost těchto krajů, kterými za dávných
časů putovali neohrožení zbojníci a nyní tudy putujeme my společně s vámi!
Folklorní muzikál probíhá souběžně s programem v přírodním areálu. Vstupné ve výši 180 / 90 Kč je v předprodeji v IC Červený Kostelec,
Náchod, Česká Skalice, Úpice, Police nad Metují, Hronov, Nové Město
nad Metují a online na www.mksck.cz.
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Program

Středa 14. 8. 2019
16:30 Stavění Máje s komentářem (staví chlapi z Hořiček před
festivalovým areálem)
18:00 Slavnostní zahájení 65. ročníku festivalu, koncert Kostelecké
cimbálovky a koncertní speciál Richarda Krajča a Nikose
Grigoriadise

Čtvrtek 15. 8. 2019

18:00 Folklorní svět u nás
19:00 Krajinou času (VUS Ondráš) - folklorní muzikál
v Divadle J. K. Tyla (souběžně s programem v přír. areálu)
22:00 Tančí celý svět

Pátek 16. 8. 2019
13:00
14:30
16:00
18:00
21:00

Řemeslný jarmark a dílny
Zpíváme a hrajeme ve městě
Sraz veteránů
Festival je v polovině
Ondrášovské putování - VUS Ondráš letos slaví 65. výročí,
stejně jako náš festival. Proto výročí budeme slavit společně
se skvělým celosouborovým představením.

Sobota 17. 8. 2019
10:00
10:00
14:30
18:00
20:00

Řemeslný jarmark, dětské dílny a dětská herní zóna
Mše svatá
Volba o nejoblíbenější soubor
Dětské okénko
Galapředstavení

Neděle 18. 8. 2019
10:00
10:00
12:00
13:00

Řemeslný jarmark a dílny
Průvod ulicemi města
Muzikanti hrajte
Loučení s festivalem

Změna programu vyhrazena
Snížené vstupné platí pro děti do výšky 150 cm. Děti
do 100 cm mají vstupné ZDARMA (mimo středy 14. srpna).
Držitelé průkazu ZTP platí snížené vstupné.
Více informací naleznete na www.folklorck.cz. Změna programu
vyhrazena.

Sborník Rodným krajem č. 58

V těchto dnech se dostává mezi čtenáře další číslo vlastivědného
sborníku Rodným krajem. Je opět plné zajímavých článků z našeho
regionu, které se týkají historie, přírody, či pozoruhodných životních osudů. Na stránkách Rodného kraje si tak budeme moci mj.
připomenout kulatá výročí 700 let od první zmínky o Rýzmburku,
nebo 120 let včelařského spolku
v Červeném Kostelci. Projdeme
se známými i neznámými skalními branami pískovcových měst
Teplicka a Policka, seznámíme se s
jeho veličenstvem Mikadem, mandarinským králem z Hronova, či
životem a dílem světově proslulého asyrologa Benna Landsbergera,
jehož předci pocházeli z Náchoda.
58. vydání Rodného kraje
bude v našem městě k dispozici
na obvyklých prodejních místech.
Informace o předplatném a prodejních místech Vám poskytneme na
tel.: 491 465 919.
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OBRÁZky Z OBÁLKY

SDH VELKÉ PETROVICE POŘÁDÁ

LUCIE HORNYCHOVÁ, Police nad Metují, 9 let
Autorka je žačkou výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují.
Malba vznikla jako soutěžní práce pod vedením paní učitelky
Petry Nádaždyové.
Lucko, co nejhezčího, podle tebe, jsi kdy nakreslila?
No to byla krajina, na ni byly tři kopce a slunce. Vodovkama.
Mám ho doma na poličce.

IP VNcnIikSLAVNOSTI
ro
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Kdy jsi začala kreslit, pamatuješ si to?
Nepamatuju, kreslím od vždycky.
Co nejraději maluješ?
Lidi, oblečení, používám hodně barev. Tužkou si to vždycky předkreslím.

Jaké je tvé nej nej místo v Polici?
Asi Zuška. (ZUŠ Police nad Metují) Chodím sem na hudební nástroj a na kreslení a keramiku a taky do tanečního oboru. Spíš někam jezdíme.
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Lucko, co jsi namalovala do soutěže? Je to Muzeum papírových modelů?
Jo je, přišlo mi to zajímavý. Mám ráda modrou barvu a ráda tam chodím, tak
proto. Měla jsem chuť ho namalovat.

7
4 7

Už víš, co budeš dělat až budeš dospělá?
Budu navrhovat oblečení, zpívat si a kreslit, chci být malířka.

CTVRTEK 4. července

18.00 zahájení
20.00 LEDVIN STONES

No co by ses zeptala pana starosty?
Na ty odadky.
Já vím, víc košů asi nepomůže. Nebo nevím, jestli s tím on může něco udělat, ale
to bych chtěla zlepšit. Jinak se mi to tu líbí.

PATEK 5. července

16.00 zahájení
20.00 NANOVOR

SOBOTA 6. července

No a kdyby to bylo jen na Tobě, co by měla mít ještě Police? Je něco, co Ti tu
chybí?
Víc táborů na kreslení, ale asi vlastně ne. Chodím do Muzea papírových modelů
a do knihovny. V létě budu na koupálku a jezdit na kole.

16.00 zahájení DJ Skřivan
19.30 VIVIEN, VAŤÁK, HEEBIE JEEBIES

NEDELE 7. července

11.00 začátek
14.00 SLAVEŇÁCI

A poslední otázka. Jak bude vypadat Police, až budeš mít vlastní děti?
Budou tu obchodní centra, doba se mění, něco se ještě vynalezne. Malý obchůdky už asi nebudou.
Mgr. Martina Váňová

vstupné 80 Kč

vstupné 80 Kč

vstupné 130 Kč

vstupné 50 Kč

Na čepu různé druhy piv!
Po všechny dny teplá kuchyně!
Sponzoři:
Obec Velké Petrovice, Vladimíra Macková – chalupa U Ceďora,
ZD Ostaš, Miroslav Sádovský Topení – Voda – Plyn

POHLEDY DO HISTORIE

Připomeňme si…
13. července 1399

a především Karlův most. Parléřovská huť,
vytvořena jeho bratry a syny, stavěla nejen
v Čechách a na Moravě, ale i po celé střední
Evropě. Z úcty byl pochován pod dlažbu „svého“ Chrámu sv. Víta.

20. července 1969

zemřel v Praze ve věku asi 66 let německo-český architekt, stavitel, kameník, sochař a
řezbář působící v Čechách, Petr Parléř. Patří
mezi nejvýraznější umělce evropské vrcholné
gotiky, působil převážně v českých zemích.
Do Prahy byl povolán Karlem IV. v roce 1356,
aby se ujal vedení nejvýznamnější stavby té
doby v Čechách, chrámu sv. Víta. Mladý stavitel se stal pražským měšťanem a konšelem
na Hradčanech. Vynikal i jako sochař, vytvořil
sochu sv. Václava a mezi portrétními bustami
zdobícími chrám zanechal i svou podobiznu.
V Praze postavil ještě kostel Všech svatých,
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se ve 21 hodin 17 minut a 39 sekund ozval
hlas: „Hlásí se základna Tranquility. Orel přistál.“ Orel byla raketa Apollo 11 a hlas patřil
Američanovi Neilu Armstrongovi, který právě
přistál na Měsíci. Následující den vystoupil
jako první člověk na měsíční povrch a získal
tím světovou proslulost. U nohou spodní části
měsíčního modulu, která zůstala na povrchu
Měsíce, zanechal plaketu s nápisem: „Zde
se lidé z planety Země poprvé dotkli nohama Měsíce. Červenec L. P. 1969. Přišli jsme
v míru jménem všeho lidstva.“

28.července 1854

a další dny trávil na léčení ve
Františkových Lázních švédský vynálezce a
průmyslník Alfred Nobel. K Čechám ho pojila
láska ke komtese Bertě Kinské. Nobel zbohatl
na naftových polích v Baku, které zdědil po
svém otci. Zakládal továrny na výrobu nitroglycerinu po celém světě. Jednu i v Čechách,
v Podbabě, ale ta zakrátko vybuchla. Nobelovi
hrozil krach, ale v poslední chvíli objevil, že

nitroglycerin vázaný na hlinku spontánně nevybuchuje – vynalezl dynamit. Na dynamitu a
neštěstí, které na bojištích světa způsoboval,
tak zbohatl, že ho svědomí nutilo intenzivně
se věnovat charitě. Před svou smrtí vlastnil
355 patentů a nashromáždil obrovský majetek.
Ve své závěti rozhodl, že jeho majetek bude
vložen do fondu, z něhož bude každoročně
udělována cena za významné vědecké objevy,
literární tvorbu a zásluhy o mír ve světě. Tato
cena (resp. finanční odměna k ní) je vyplácena pouze z peněz ze závěti, kterou spravuje
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švédská Akademie věd a Alfréd Nobel ji obdařil částkou 32 miliónů švédských korun. Ceny
jsou vypláceny z úroků (asi 160 000 švédských
korun). Nobelova cena byla poprvé udělena v
roce 1901, roku 1968 bylo přidáno i ocenění
za ekonomii. Dnes je Nobelova cena obecně
považována za nejvyšší ocenění, jakého může
umělec, vědec nebo státník dosáhnout.

3. srpna 1952

skončila v Helsinkách XV. letní olympiáda. Hlavním dějištěm her byl nový
Olympijský stadion. Jeho hlavní vchod

Osudové ženy

Není mnoho významných žen v české historii, o kterých by se toho dalo mnoho napsat.
Tou nejslavnější byla bezesporu arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská Marie
Terezie.
Další významnou osobností byla spolu s
K.H.Borovským, J.K. Tylem a K.J.Erbenem
v popředí české literatury ve 40. a 50. letech 19.století česká spisovatelka Božena
Němcová.
O obou těchto ženách se zmíníme v následujícím příspěvku.

Marie Terezie – jediná vládnoucí
žena na českém trůně

Marie Terezie, česká a uherská královna,
tvůrkyně moderního rakouského státu, přichází na svět 13. května roku 1717 ve Vídni
jako nejstarší dcera císaře a krále Karla VI.
Habsburského. Po smrti svého otce v roce
1740 se pak na základě tzv. pragmatické sankce Marie Terezie ujímá moci nad habsburskou
monarchií.
Jako mladá panovnice musela bojovat s mužskou nadřazeností, ale nakonec
si vybojovala právo na vládu v monarchii
a respekt okolních panovníků. Od roku
1741 je přitom Marie Terezie i uherskou
Polický měsíčník - červenec a srpen 2019

zdobila socha legendárního finského běžce
Paava Nurmiho. Nurmi ve svých 54 letech
měl tu čest zapálit olympijský oheň. Hrdinou
her se stal devětadvacetiletý československý
běžec Emil Zátopek. Hned první den vyhrál
s téměř stometrovým náskokem běh na 10 000
metrů. Jeho vítězství se očekávalo, protože byl
na této trati světovým rekordmanem, ale to,
že zvítězí ve třech závodech na dlouhé tratě,
bylo všeobecným překvapením. Jeho vítězný
čas na 5 000 metrů se stal olympijským rekordem. Po vítězném finiši v maratonu, dokonce
ihned zaběhl čestné kolo, na což obyčejně maratónští vítězové ani nepomyslí. Olympijskou
zlatou v Helsinkách získala také Zátopkova
manželka Dana; inspirována Emilovým vítězstvím hodila oštěp hned napoprvé v novém olympijském rekordu. Ani obrovské zásluhy o Československo neubránily manžele
Zátopkovy před politickým pronásledováním
v 70. a 80. letech, v čase tzv. normalizace.

královnou (korunována 25. června roku 1741
v Prešpurku) a od roku 1743 (korunována 12.
května roku 1743 v pražském chrámu sv. Víta)
českou královnou. Nikdy ale nebyla císařovnou. Její manžel František I. Štěpán Lotrinský
je pak v roce 1745 zvolen římským císařem,
čímž se stala císařskou manželkou.
Doba její čtyřicetileté vlády (1740 – 1780)
je obdobím rozvoje tzv. osvíceného absolutismu. Marie byla konzervativní katolička.
Uvedla do života mnoho osvíceneckých reforem ve všech oblastech života. Za její vlády
došlo k významným reformám v soudnictví,
finančnictví, k celním úpravám, k zakládání
manufaktur a k rozvoji průmyslové výroby.
Zrušila také jezuitský řád a jeho dohled nad
školstvím. Ustanovila všeobecnou školní
docházku pro děti od šesti do dvanácti let.
Budovaly se nové cesty, zlepšovalo poštovní
spojení, byla zavedena jednotná soustava měr
a vah, jednotná měna. Z habsburského konglomerátu se stal moderní centralizovaný stát.
V šedesátých letech řada členů habsburské
rodiny onemocněla neštovicemi a také na ně
zemřela. Marie Terezie se rovněž nakazila, ale
nemoc přežila. Po uzdravení se začala věnovat
námluvám a sňatku syna Leopolda. Během
svatebních příprav zemřel v roce 1765 Mariin
manžel František Štěpán Lotrinský.
Marie Terezie za svůj život porodila celkem šestnáct dětí, z nichž deset ji přežilo.
Pečlivě je vychovávala, byla pilnou hospodyní, milující a věrnou manželkou. Pro své děti
sháněla panovnice nevěsty a ženichy z významných rodů.
Marie Terezie umírá 29. listopadu roku
1780 ve třiašedesáti letech, pochována je
stejně jako její manžel v kapucínské kryptě
ve Vídni. Její portrét můžeme najít takřka na
každém zámku.

Božena Němcová – zakladatelka
novodobé české prózy

Božena Němcová (1820 – 1862) – dívčím jménem Barbora Panklová – se narodila 4. února 1820 ve Vídni jako nemanželské

Zátopek zemřel po dlouhé nemoci v Praze v
roce 2000 ve věku 78 let. V prosinci roku 2000
mu byla posmrtně udělena medaile Pierra de
Coubertina.

14. srpna 1431

se odehrála bitva u Domažlic, která byla
posledním pokusem křižáckých vojsk násilně
zlomit moc husitských Čech. Z podnětu papežského nuncia, legáta Cesariniho, se shromáždila obrovská armáda z téměř celé Evropy.
Ta se však dala na útěk již ve chvíli, kdy zaslechla zpěv přibližujících se husitských vojsk
v čele s Prokopem Holým. Zanechala na bojišti bohatou kořist. Vítězství husitů u Domažlic
znamenalo obrat ve válce kříže s kalichem:
církev se začala orientovat na zákulisní intriky
a diplomatická rokování. Dnes bitvu připomíná gloriet se šindelovou střechou ve tvaru kardinálského klobouku u silnice z Mrákova do
Kouta na Šumavě.
Připravil František Janeček

dítě české služky Terezie Novotné a panského
kočího, rakouského Němce Johanna Pankela.
Ještě před svatbou se všichni přestěhovali
do Ratibořic na panství vévodkyně Kateřiny
Zaháňské, kde otec pracoval jako štolba, matka získala zaměstnání pradleny. Na vychování Barunčino měla nejsilnější vliv babička
Magdaléna Novotná (1825 – 1829), rozená
Čudová, která svým vnoučatům vštěpovala
nejen mravní zásady, ale i úctu k prostému
lidu a lásku k lidové poezii. V dospělosti si
Božena Němcová babičku velmi zidealizovala. Současně působil na dorůstající dívku i svět
panský.
V letech 1824-1830 navštěvovala školu
v České Skalici. Poté byla dána „na vychování“ do Chvalkovic k tamějšímu správci
Augustinu Hochovi, aby se naučila němčině a
panským mravům. Zde strávila tři roky, než se
opět vrátila do Ratibořic. V sedmnácti letech
byla Barbora Panklová provdána za respicienta finanční stráže o patnáct let staršího Josefa
Němce, s nímž měla brzy po sobě čtyři děti
– Hynka, Karla, Doru a Jaroslava. Manžele
spojovalo horlivé vlastenectví, avšak různost
jejich povah a životních cílů a velký věkový
rozdíl způsoboval mnoho domácích neshod.
Zásluhou manžela byla přivedena k národnímu uvědomění a seznámila se v Praze

21

(v letech 1842 – 1845) s pražskou vlasteneckou společností – např. s V. B. Nebeským,
J. R. Čejkou, vztah k některým z nich záhy
překročil hranici korektního přátelství. Pod
tímto vlivem se pokusila o první literární práce. Rozvoji jejího talentu prospěl pobyt na
Chodsku, kde žila s manželem (v Domažlicích
a ve Všerubech) v letech 1845 – 1848. Tam se
potkala se svébytným folklorem, jenž ji vedl
k intenzivní sběratelské činnosti. Podobným
způsobem na Němcovou zapůsobilo i prostředí hornouherské, kam často zajížděla za svým
manželem. Ve druhé polovině čtyřicátých let
se již naplno rozvinulo její spisovatelské nadání a Němcová přešla od zpracování folkloru
k vlastní tvorbě, charakterizované především

povídkami.
Po zmařené revoluci roku 1848 v době
Bachova absolutismu byla Němcová postavena pod policejní dohled, její muž byl jako český vlastenec často překládán a s ním se musela
stěhovat i jeho rodina. Němec byl už r. 1850
přeložen do Uher. Němcová s dětmi se odstěhovala do Prahy, kde strávila zbývajících dvanáct let života, plných utrpení, ale i tvůrčího
rozmachu. Zemřel jí nejstarší syn Hynek, sužovala ji nemoc, k tomu se pak připojila nouze
hmotná, když Němec byl zbaven svého úřadu.
Právě v těchto letech však vytvořila Němcová
svoje vrcholné práce, především Babičku.
Na podzim r. 1861 odjela do Litomyšle,
kde se chystala v nakladatelství A. Augusty

Z pamětní knihy obce Hlavňova
Pokračování z minulého čísla (3. část)

Doba III.
Století XVII. A XVIII
Čisté horské vody chovaly v sobě hojnost
pstruhů a uměle byly chovány ryby v rybnících. Tak i v Hlavňově byly dva rybníky, jeden
uprostřed vsi a druhý novější na horním konci
obce, který byl založen r. 1710. Mlýn stavbou
sešlý byl opraven.
Když přešly trýzně třicetileté války, za
které se mnoho obyvatel rozptýlilo, navraceli
se opět usedlíci do svých domovů. S nimi ale
přicházeli a v okolních vesnicích se usazovali
i cizí příslušníci –do Hlavňova jich tak přibylo
sedm.
V roce 1727 měl Hlavňov 12 sedláků, 3
zahradníky, 3 chalupníky a 13 domkářů. Jeden
zahradník měl od vrchnosti právo nalévat
pivo, začež byl osvobozen od roboty. Robotní

povinnosti byly tehdy ovšem už jiné než začátkem l5. století; bylo méně peněžitých platů,
zato však více robot na polích a naturálních
dávek. Ale i jinak byly roboty rozšířeny.
Podle urbáře z r. 1727 platil nájemce panského mlýna v Hlavňově vrchnosti 29 zl. 10
kr. nájmu ročně. Dále tu bylo také panské hájenství, jehož obvod sahal k tzv. Pánově cestě
a pramenům hlavňovského potoka. K tomuto
hájenství patřil i les Kluček.
Začátkem XVIII. stol., po válce třicetileté vyskytly se i u nás pozůstatky protestantů.
Tito byli však jako i jinde pronásledováni. Ti,
kteří byli přistiženi, byli nuceni k návratu do
církve římskokatolické. Dne 15. dubna 1726
(na Květnou neděli) museli učinit v polickém klášterním kostele slavnostní vyznání
víry a přijali rozhřešení z „kacířství“ od opata
Otomara. Bylo jim nařízeno odevzdat svoje
knihy k prohlédnutí. Do Police se prý sešlo

vydávat svoje spisy. Avšak pokročilá choroba
jí už znemožnila uskutečnění tohoto úmyslu.
Zemřela krátce po převozu do Prahy 21. ledna
1862.
Svou literární činnost Němcová zahájila Národními báchorkami a pověstmi. Roku
1855 vyšel klenot české literatury – Babička.
Ukazuje zde čistý život dobrého člověka;
dílo je však částečně zidealizované. Cesty na
Slovensko daly vzniknout Slovenským pohádkám a pověstem. Známé jsou autorčiny povídky: Pohorská vesnice, V zámku a podzámčí,
Divá Bára, Karla, Dobrý člověk, Chyže pod
horami, Pan učitel atd.
Připravil František Janeček

z celého okolí na 40 pytlů knih. Kolem r. 1750
byl Hlavňov už celý katolický. Dalo by se
tak aspoň usoudit z okolnosti, že tohoto roku
darovala hlavňovská obec na řezby pro oltář
v novém klášterním kostele velikou lípu.
Ve válce pruské (sedmileté) ve druhé
polovině XVIII. stol. způsobilo válčící
vojsko rozmnožení dosud snášených strastí.
Poněvadž nestačila strava a píce pro vojsko
a jejich koně, vydalo velitelství usazené na
Broumovsku rozkaz (26. VII. 1762), podle
něhož na panství broumovském a polickém
vojsko sekalo na polích ještě nezralý oves a
ječmen, čímž jař toho roku byla předčasně
téměř všechna zničena. Bída mezi lidem byla
veliká.
Roku 1775 stáli však hlavňovští sedláci zase
v čele těch, kteří se pozdvihli proti vrchnosti.

Pokračování v příštím čísle

Vybral František Janeček

ŠKOLSTVÍ
Návštěva prvňáků u babiček a
dědečků v Javoru

V úterý 18. 6. zavítaly děti z 1. B se svým pohádkově hudebním
vystoupením do domu s pečovatelskou službou. Milé zahradní dopoledne umocnilo ještě krásné letní počasí a sladká nanuková odměna.
Prvňáci vystupovali poprvé jinde než před rodiči a známými, ale brzy
našli s publikem společnou notu. A to doslova, protože jak je už naším
zvykem v Javoru, závěr návštěvy dětí patří společnému zpívání dětí,
babiček a dědečků… Tak zase na podzim v Javoru!
Za školu a pečovatelky Lenka Meierová

Slavnost slabikáře v 1. B

Z prvňáků jsou už opravdoví čtenáři. Tuto skutečnost potvrdili ve
čtvrtek 13. 6. na Slavnosti slabikáře. Děti četly pro své rodiče, ale podstatnou součástí
programu bylo i
kulturní vystoupení.
Většina
rodičů obdarovala své malé
čtenáře
knížkou. Děkujeme
všem rodičům
a příbuzným za
podporu a milou
atmosféru.
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Z polické mateřinky...

Blíží se konec školního roku a to je období
pro nás velmi hektické. Většina tříd už má za
sebou vydařené výlety.
Třídy Berušek a Kopretin se zúčastnily v Kuksu interaktivní pohádky o princi
Bajajovi a po pohádce se seznámily s životem
ve středověku.
Děti ze Sluníček navštívily zámek Potštejn
a také výlet do nedalekého okolí na farmu do
Suchého dolu.
Ti nejmladší ze třídy Zvonečků se teprve
chystají na pěší výlet k Cikánce na piknik.
Kopretiny se vydaly na celodenní výlet
po stopách ostašských skřítků, dokonce si
na Ostaši uvařily v kotlíku na ohni samy gulášovou polévku, která všem moc chutnala.
Děkujeme Miloši Berkovi, který se postaral o
udržování ohně. A víte, že některé děti byly na
Ostaši poprvé?
Berušky se ještě chystají na výšlap ke kapličce v Suchém dole.
V horkých dnech využíváme naše vodní
prvky na zahradě – pískovou fontánu, vaničku
a mega vodní svět s lodičkami.
4. 6. první budova ve spolupráci s rodiči
připravila pro děti plyšákovu ZOO na naší
zahradě. Do ZOO k nám na návštěvu přišly
také děti z bukovické školky a z malé školky
z Jiráskovy ulice. Tímto děkujeme všem rodičům a hlavně dětem, že nám na chvíli zapůjčily své plyšové miláčky.
Ve středu 12. 6. nás navštívila opět naše
partnerská MŠ z polské Swidnice, pro kterou
jsme měli nachystaný bohatý program. Děti si
společně pohrály, zatančily, prohlédly si výstavu našich výtvarných prací, shlédly vystoupení tanečního kroužku Martiny Macounové,
navštívily také naši plyšákovou ZOO a ze
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Účast žáků základní školy v soutěžích

Jako každoročně se i v letošním školním
roce účastnili žáci naší školy vědomostních a
výtvarných soutěží. Výsledky z okresních a
vyšších kol:

3. - 5. místo - Michal Suchomel

Okresní kolo fyzikální olympiády
7. ročník:
2. místo - Ondřej Zatloukal
5. místo - Adéla Vaníčková
8. ročník
1. místo - Ondřej Nekvinda
2. místo - Michal Suchomel

Mladý chemik - reg. kolo (417účastníků)
63. místo - Natálie Bartoňová
146. místo - Lucie Krausová
232. místo - Lucie Bornová

Okresní kolo matematické olympiády
7. ročník:
6. - 7. místo - Ondřej Zatloukal
8. ročník
1. místo - Ondřej Nekvinda
3 .- 4. místo - Michal Suchomel
Krajské kolo logické olympiády
21. místo - Ondřej Nekvinda
27. místo Michal Suchomel
Okresní kolo Pythagoriády (matematika)
6. ročník:
5 .- 9. místo Marie Tauchmanová
7. ročník
6. - 8. místo - Ondřej Zatloukal
5. místo - Adéla Vaníčková
8. ročník
1. místo - Ondřej Nekvinda
všeho nejvíce se jim líbila naše velká loď
Korzár. Paní ředitelky s panem starostou probrali situaci ve školství našem i polském.
Čeká nás ještě stužkování a loučení
s předškoláky v Pellyho domech. Letos nám
do školy odchází 28 předškoláků, 6 dětí má
odklad školní docházky. K zápisu se dostavilo
pouze 19 dětí.

Okresní kolo chemické olympiády
9. místo - Natálie Bartoňová
10. místo - Lucie Bornová

Okresní kolo olympiády v českém jazyce
4. místo - Lucie Krausová
Krajské kolo olympiády v českém jazyce
10. místo - Lucie Krausová
Okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce
3. místo - Simona Kleprlíková
Úpice bratří Čapků (výtvarná soutěž)
6. ročník
1. místo - Pavlína Strnadová
7. ročník
3. místo - Adam Petříček
8. ročník
2. místo - Anna Stiborová
3. místo - Jakub Meier
Těmto i všem ostatním zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a všem žákům
přejeme krásné prázdniny.
Učitelé ZŠ Police nad Metují
Přejeme všem dětem i rodičům krásné
prázdniny, hodně společně strávených chvil
a plno zážitků. Nastávajícím prvňáčkům
přejeme úspěšný start do školy, hodné paní
učitelky a samé jedničky.
paní učitelky a pan učitel z MŠ na sídlišti
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Základní umělecká škola informuje…
STŘÍBRNÁ STUDÁNKA!!!
K mnohým soutěžním výjezdům letošního školního roku přidáváme i my ten náš.
Poslední květnový den jsme strávili v Olomouci na Mezinárodním
festivalu pěveckých sborů Mundi Cantant 2019 spolu s dalšími pěveckými sbory z různých koutů světa.
Zazpívali jsme si v krásném sále Moravské filharmonie a představili svůj soutěžní program mezinárodní porotě v čele s předsedkyní paní
Andreou Brown z Velké Británie.
„Naše“ kategorie byla velmi dobře obsazena a výkony všech sborů
byly na vysoké úrovni. Proto nás velmi těší, že jsme do své obsáhlé
sbírky olomouckých medailí přivezli další – STŘÍBRNOU! Pěkná odměna a skvělý finiš našeho celoročního úsilí!
Děkujeme všem, kdo nás podporovali, povzbuzovali nebo hlasovali v soutěži o cenu publika!
Děkujeme vedení ZUŠ, které nám umožnilo finančně tento poměrně drahý výlet uskutečnit!
Děkujeme rodičům za jejich mnohdy neviditelnou pomoc a zajištění celé akce!
Teď nás a o nás chvíli neuslyšíte – těšíme se na prázdniny!!!
Od září ale zase budeme pracovat na dalších projektech pro potěšení Vašeho ucha i srdce!!!
Vaše Studánka – nejstarší pěvecký sbor ZUŠ Police nad Metují

Úspěch našich žesťařů na mezinárodní
soutěži v Brně

Ve dnech 1. a 2. června probíhala Mezinárodní interpretační soutěž
žesťových nástrojů Brno 2019.
Žesťové oddělení naší Zušky reprezentovalo celkem 7 soutěžících,
kteří předvedli krásné výkony a báječně obstáli nejen vedle zahraničních účastníků, ale také vedle studentů osmiletého hudebního gymnázia Jana Nerudy v Praze.
Soutěžící, kteří byli rozděleni do tří věkových kategorií, hodnotila
mezinárodní porota, která byla složena z profesorů vysokých hudebních škol. Hodnocení bylo velice přísné a dá se říci, že pomyslná bodová laťka, které bylo potřeba dosáhnout k získání oceněného umístění, byla nastavena velmi vysoko.
A jak zabodovali naši žáci? Zde jsou jejich výsledky:

Kategorie A - do 12 let:

Trombon: Štěpán Tyč
Baryton: Prokop Šedek…
Štěpán Tyč
Tuba:
Anežka Františka Macháčková

2. cena
2. cena
3. cena
2. cena

Kategorie C 15 – 16 let:

Lesní roh: Eliška Jirmannová …
Čestné uznání 1. stupně
Doubravka Čápová…………… 3. cena
Simona Taucová…………
2. cena
Tuba :
Všem soutěžícím moc blahopřejeme nejen za nádherné výsledky
z této náročné soutěže,ale i také za zvládnutí tak náročného školního
roku, v kterém úspěšně absolvovali ještě další dvě soutěže v komorní
hře !!!

Radost, kterou s sebou zpívání ve sboru
také nese - a která zůstává…..

Dovolte nám podělit se krátce s naší staronovou radostí!!!!
Před časem – přesně v první jarní den jste mnozí byli hosty našeho
charitativního koncertu pod hlavičkou organizace Unicef ve snaze pomoci malým sotva narozeným dětem z daleké Afriky.
Celá akce byla bohatě navštívena, podepřená i financována ochotnými lidmi z řad zpěváků i posluchačů.
Konečně víme výsledek!!!!!
Na podporu programu Dobrý start do života jsme společnými
„hudebními“ silami se všemi zúčastněnými pěveckými sbory I S VÁMI
vybrali neuvěřitelných 528 714 Kč!!!!!
Krása a radost velká!!!!
Ještě jednou velmi, velmi děkujeme!!!!!!!
Kapičky, Pramíneček, Pramínek, Studánečka a Studánka
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ERASMUS+ - ACADEMIA MERCURII
na schůzce koordinátorů v Itálii

Zástupci střední soukromé školy ACADEMIA MERCURII v Náchodě
se zúčastnili schůzky koordinátorů projektu ERASMUS+ v italském
Rimini. Dalšími účastníky této schůzky byli zástupci středních škol z Velké
Británie, Nizozemí, Itálie a Německa.
Cílem setkání bylo dosavadní zhodnocení
probíhajícího projektu „Moving Waters –
how water shapes us“ a naplánování jeho
dalšího průběhu. Projekt je zaměřen na
partnerství a spolupráci mezi těmito školami. Učitelé a žáci postupně navštěvují
všechny partnerské školy, kde je pro ně připraven program tak,
aby žáci poznali systém vzdělávání dané země, její kulturu i historii. Komunikačním jazykem je angličtina, žáci i učitelé mají tedy
ideální možnost se v tomto jazyce zdokonalit. Jazykové zaměření
projektu koresponduje také s vizí naší školy, kde se právě na komunikační schopnosti našich žáků budeme od nového školního
roku více zaměřovat.
Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
KHV METUJE

Klub historických vozidel METUJE funguje 22 roků, jedním z hlavních důvodů založení klubu, byla legalizace provozu historických vozidel na pozemních komunikacích. Ze
zakládajících 35 členů, se klub rozrostl na současných 275 členů. Na pravidelných schůzích,
které se konají každý poslední pátek v měsíci
(kromě prosince a ledna), jsou naši členové
informování o vyjížďkách a výstavách, kterých se mohou zúčastnit a dozvědí se také informace o jízdách jiných klubů, kde se našim
členům líbilo. Na schůzích jsou informováni
o novinkách ve veteránském hnutí, například
o testování vozidel na historickou původnost. Na takto otestovaná historická vozidla
pak platí různé úlevy. Na některých schůzích
promítáme videa a fotografie z jízd a výstav.
Hodně informací a fotografii si mohou lidé
prohlédnout na našich webových stránkách.
Že poskytované informace jsou využívány,
svědčí vzrůstající počet posádek a jejich historických vozidel na akcích KHV METUJE,
ale i na ostatních jízdách, které pořádají jiné
kluby v okolí, ale i v celé republice. Někteří
členové KHV se zúčastňují i jízd v zahraničí,
například v sousedním Polsku a Slovensku.
V tomto roce se pořadatelé z Walbrzyšského
veterán klubu rozhodli, že jejich jízda povede
částečně po území České republiky. Požádali
náš klub o pomoc a tak jsme jim vyšli vstříc.

7. mezinárodní Polsko-česká jízda
historických vozidel se uskuteční ve
dnech 2. 3. a 4.8.2019.
Program jízdy:
pátek 2.8.2019

Od 14.00 hod do 20.00 hod příjezd posádek do Náchoda a jejich ubytování v hotelu
Beránek. Poté doprovodný program, prohlídka pivovaru nebo večerní prohlídka zámku.
Vozidla budou zaparkována na horní části náměstí a celou noc budou hlídána.
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sobota 3.8.2019

Od 7.00 hod do 8.00 hod příjezd dalších
posádek. Vyhodnocení soutěže elegance o nejhezčí vozidla a předání poháru starostou města
Náchoda nebo jeho zástupcem. Od 8.00 hod
start vozidel na trasu jízdy. Startovat se bude
v 1 minutových intervalech. Trasa jízdy povede
do Hronova, kde v areálu továrny Wikov bude
průjezdní kontrola a posádky zde budou plnit
jednoduchý úkol. Dále se bude pokračovat do
Police nad Metují na náměstí. Po občerstvení
posádek se bude plnit na náměstí další úkol.
Také zde budou starostou města Police nad
Metují vyhodnoceny nejhezčí vozidla a jejich
majitelům předány poháry. Vozidla by měla
být na náměstí k vidění zhruba od 9.30 hod do
11.00 hod. Trasa dál povede přes Meziměstí
do Starostína na hraniční přechod. Zde posádky projdou celní kontrolou, kterou provedou
lidé v dobových uniformách, kontrola proběhne mezi 12.00 a 13.00 hod. Poté už povede
trasa po polském území přes Mieroszow směr
Walbrzych do Szczawno Zdroj kde bude oběd
v areálu hotelu Dworzysko. Po obědě posádky pojedou do Walbrzychu na vyhlídku nad
městem a pak do areálu „Starého dolu“ kde
bude cíl jízdy. Asi od 15.00 hod. – 16.00hod.
Zde budou vozidla vystavena a opět vyhodnocena ta nejhezčí. V areálu bude doprovodný
program. Zakončení celé jízdy bude v hotelu „Dworzysko „ kde budou nejúspěšnějším
posádkám, které měli nejmenší počet trestných bodů, předány ceny pořadatelů. Večer
bude pokračovat volnou zábavou s hudbou a
tancem.

neděle 4.8.2019

Snídaně pro ubytované v hotelu a doprovodný program, prohlídka zámku Ksiaž nebo
využití jiných kulturních památek v okolí
Walbrzychu.
Doufáme, že tato akce přispěje k letnímu obohacení kulturních akcí v regionech
Náchodska a Broumovska a Dolního Slezska.

Za KHV Metuje vedení klubu.
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Seniorské aktuality květen

„Máj, máj, máj – hraj muziku hraj!“
V tomto duchu bylo laděno naše setkání
21. 5. v Pelláku. Květen měsíc lásky, kouzelný hlavně ten šeříkový roku 1945, kdy se
naše země probouzela do mírumilovného provoněného vzduchu. Právě tato naše generace
je posledními pamětníky! Byli jsme školáci, ale prožitky s námi jdou celým životem.
Nerozumím některým z mladé generace, že
nás litují, jaké jsme měli „hrozné dětství?“
Nebyla to lehká doba, ale my bezstarostní školáčci jsme žili kamarádským životem
v partách, celé dny venku s míčem, hrami na
„PLÁCKU“ za starou školou, ve statku v kočáře pro svatebčany, na lukách, kterých byly
plné žebřiňáky. Veselé pokusy o plavání mezi
raky v potůčku u „Obrázku“ pod Žděřinou.
V zimě, na rybníku „Pejskaráku“, brusle na
kličku tzv. „ŠLAJFKY“ a obyčejné boty jištěné kůžičkama od sedláře p. Šretra, v zimě nejlepší sáňkování bylo na Záměstí v ÚŽLABINĚ
a vedle ŠLACHTY dnes PEKÁRNA „STĚNA
SMRTI“ To, kdo sjel na lyžích, to už byl machr, širón. Oblečení se dědilo po starších. Já
měla garderobu po Ivušce Krtičkové-Palatové
a po mně Jiřinka Vacková, dcera p. K. Vacka.
Rozhodně ne po vzoru „VIP“ s roztrhanýma kalhotama, do kterých vítr fouká. Na
dětská léta se nedá zapomenout. Ve škole se
PRŮŠVIHY řešily úplně jednoduše, žádné poznámky hned nám jednu „ubalili“.
Díky městu Polici n. M. a finanční podpoře se nám dostalo hrazené pohoštění.
Abychom nebyli NA SUCHU, pitíčko za své.
Velmi náročná práce čekala naše referentky,
hospodářku J. Němečkovou a organizační referentku H. Tremčinskou, obě silně konkurovaly ministrini pí Aleně Šilerové! Řeknu Vám,
že ty bankovky šustily a šustily, v závěru to
sedlo jak PRDELKA NA NOČNÍČEK, žádný
maňas!!! 3.10 se odjíždí do ciziny, sousedního Polska, co a jak se doladí, teď už pololetní
setkání S-K-O! Scukneme se ve 13.00 hodin
na rynku a hurá směr ul. Ostašská a naši horu
Ostaš.
U Malíků, tam je blaze! Kdo se nepoveze a chce si do této výšky vzhledem k dobré
kondici zaběhnout, vezměte se laskavě vhodné ŠKRPÁLY. Poděkování všem aktérům za
hezké prožití květnového odpoledne. Dík
DAMTRIU za něž se v závěru velice upřímně
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a mile rozloučila pí Rubáčková. Tím se uzavřel 21. květen. Hezké dny do všech dalších
prosluněných s milými přáteli.

Seniorské aktuality –
červen

Památná hora Polici vévodí, zve zdatné turisty, ku divům přírody. Ostaš jí říkají, vládne
zde pohoda, po dávném útlaku radost a svoboda. Hlavňovský mlynář Holinka ZRÁDCE,
„spí věčný sen a milovníci skal, slaňují pod
nebem!“
Těchto několik řádků vás přeneslo do
cíle našeho setkání Senior klubu Ostaš. Psal
se den 18. 6. Předcházel tomu malý „zádrhel“
už v počátku. Bohužel stává se doba školních výletů – nestačí autobusy… Několik
„SIBIŘANEK“ čekalo na Ostašské, ale pozorní manželé Němečkovi přibrali tři, ostatní
přijížděli, jak se dalo, třeba na kolech a pěšmo.
Oblíbená terasa u Malíkových již byla obsazena, měla jsem smůlu, ani jedno místečko se
nenašlo, odebrala jsem se do lesa a tam našla
AZYL u několika veselých dam a moc dobře
se bavila. Škoda, že už 20 let pro KLUB píšu,
tohle zaskočilo mnohé. Bylo tu nádherně, hudba oblíbené skupiny Kamarádů osady 5 byla
dobře slyšet, výběr menu včetně „KATOVA
ŠLEHU“, kávy, koláčů a dalších dobrot nám

„ŠMAKOVALOˇ, no uznejte v lese je v lese.
Nezůstalo jídlo osiřelé, hned následovaly
PRCKY ŠTAMPRLATA, aby zažívání dostalo, co mu patří! Paní Térová a P. Prouzová mě
přesvědčily, že to je takové PITÍČKO! Tomu
oponuji, do roztomilé OPICE mnoho nechybělo. Pěkná atmosféra doprovázena štěkáním
venčených mazlíčků nám imponovala. Sranda
musí být, i kdyby na chleba nebylo. To nám
nehrozí.
Čas prchal až náramně rychle.
Hloučky se rozjížděly a rozcházely s nadějí na setkání, které je v září a do očekávaného
výletu do Polska. Teď budou vagace a po nich
už „moje“ židle v Pelláku bude volná, možná
už obsazená, jako na Ostaši. Věřím, že se další uchazeč o PISÁLKOVÁNÍ najde, s novou
energií, nábojem. Vždyť mnohem mladší rádi,
bez odměny a ochotně se postu ujmou. Já jsem
stále při zemi, zvědavost však hlodá.
„Kdo na moje místo? Kdo zvedne můj
štít? Nechám se překvapit.
Ostaš utichal a my dvě seděly jako
„ČEKANKY“ seděly a povídaly. Kdo čeká,
prý se dočká. Já se toho odjezdu tentokrát
nedočkala. S tím posezením v lese se mnoho
nedozvíte v 16.30 hodin nebo v 17.00 hodin.
Jedna srandička střídá druhou. Dobrá duše pí
Marie Vítková mě vzala pod ochranou ruku a
v dobrém rozmaru jsme šly voňavou cestou až
do Bukovice. Bylo to úžasné, s pohledem na
tu naši Polici. Děkuji jí touto cestou za milou
společnost, díky sympatickému „lesnímu“ posedu. Hezké bezproblémové letní dny a díky.
Držím se „7N“ NÁS – NEMŮŽE –
NIKDO – NIKDY – NIČÍM – NAŠTVAT
- NAZDAR!
Kde nás najdete?
h t t p : / / w w w. m e u - p o l i c e . c z / m e s t o /
sport-a-volny-cas/senior-klub-ostas/
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová
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Zprávy z domova seniorů v Polici nad Metují - poděkování

Dne 20.6.2019 se u nás v Domově důchodců v Polici nad Metují uskutečnily letos již 16. hry seniorů, kterých se zúčastnili kromě našich obyvatelů a zaměstnanců i
obyvatelé a zaměstnanci jiných zařízení sociálních služeb (Chráněné bydlení Náchod,
DD Pilníkov, Domov s pečovatelskou službou v Polici nad Metují, DD Broumov a DD
Justynka z Hronova).

Máme radost, že pozvání přijali i rodinní příslušníci, kteří si je přišli užít se svými
blízkými z našeho domova a také obyvatelé
z Police nad Metují, kteří se zajímají o dění
v našem DD. Akce se zúčastnili i zástupci
Města Police nad Metují - pan starosta Jiří
Beran a místostarosta pan Jiří Škop, kteří
pozdravili přítomné a popřáli zdárný průběh
akce. Svojí účastí podpořila Město Police nad
Metují i nová vedoucí sociálního odboru paní
Olga Landová a radní a zastupitelka paní Eva
Kašparová.
Pro 16. hry seniorů jsme zvolili téma:
Cesty kolem světa. V jednotlivých disciplínách jsme provedli soutěžící všemi světadíly.
Chtěli jsme tím poukázat na tradice jednotlivých národů žijících na těchto kontinentech
a zároveň tak ukázat odlišnost a jedinečnost
těchto obyvatel. Je důležité, abychom si tuto
odlišnost uvědomovali a bez ohledu na barvu
pleti, národnost, politickou či náboženskou
příslušnost byli schopni vzájemné tolerance,
ohleduplnosti, komunikace, přátelství a tím
posilovali mír na celém světě. Vytvořili jsme
si společně dobrou náladu, pohodu, navázali
nová přátelství a tak získali pro sebe i okolní
svět pozitivní energii.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
sponzorům za jejich sponzorské dary. Díky

nim jsme Vám mohli zde připravit občerstve- návštěv i zaměstnanců, že se jim vystoupení
ní, materiální zázemí (Asociace poskytovatelů všech účinkujících moc líbilo.
sociálních služeb ČR a naši dodavatelé poMé poděkování patří i Technickým služtravin – firmy VIA-NM s.r.o. Velké Poříčí a bám města Police nad Metují za zapůjčení
ZELENINA DRINKS Trutnov).
nábytku a pomoc při přípravě, Automotoklubu
Dále bych chtěla poděkovat všem účin- města Police nad Metují za zapůjčení stanů a
kujícím, kteří nám předvedli svoje umění a pódia, panu řediteli ZUŠ v Polici nad Metují
potěšili tím všechny přítomné. Děkuji všem panu Luborovi Bořkovi za zapůjčení a příza jejich ochotu, čas strávený zde i umělecký pravu ozvučení pro kulturní program, Muzeu
zážitek, který jsme měli my – diváci z jejich Merkur za zapůjčení modelu Petřínské rozvystoupení.
hledny a všem dětem ze SOKOLA, kteří poJmenovitě chci poděkovat:
máhali při obsluze u soutěžních stánků i při
yy Ivaně Richterové, která byla moderátorkou pohoštění našich obyvatel a návštěvníků.
celého kulturního odpoledne
Na závěr konstatuji, že naši zaměstnanyy taneční skupině Bábinky z Hronova
ci připravili a zajistili zdárný průběh 16. her
yy dětem ze ZUŠ Police nad Metují – z taneč- seniorů, za což jim velice děkuji a jsem na
ního oddělení s paní učitelkou Alžbětou jejich práci hrdá. Vzpomínky na společně
Černou, klavírního oddělení s p. učitelkou prožitý radostný a sluncem prosycený den, naKarolínou Sorokinovou, z žesťového oddě- čerpaná energie nás budou provázet do dalších
lení s paní učitelkou Lenkou Němcovou a pracovních dnů.
orchestru Brass Band
Šrámková Jana, ředitelka
yy dětem z organizace
SOKOL Police nad
Metují a jejich cvičitelkám paní Editě Bukovanové a Jitce Krásné
yy členům Spolku Akademie Wudang Kungfu
Taiji Quan v Hradci
Králové s cvičením Tai
Ji
yy hudební skupině z hronovského amatérského
divadelního souboru,
kteří nám hráli písničky
na přání až do pozdních
odpoledních hodin.
Již teď máme zpětnou
vazbu od našich obyvatel,
Představitelé města Police n.M. s ředitelkou DD

Bábinky z Hronova.

Účastníci her
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Žestě ZUŠ Police nad Metují

Společné cvičení Tai chi

Skupina s Tai chi z HK.JPG
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OSLAVY 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

DOBROČINNÝ FOND PRO POZŮSTALÉ,
z. s. v Polici nad Metují uspořádal v sobotu 8.
června 2019 slavnostní setkání členů a příznivců fondu k 95. výročí založení a činnosti fondu.
V Pohostinství Kačáma v Suchém Dole se sešlo
94 členů a 6 hostů. Čestnými hosty byl pan starosta města Police nad Metují Ing. Jiří Beran,
bývalá starostka paní Mgr. Ida Jenková, paní
Radka Dubišarová – starostka Dobrovolných
hasičů Žďáru nad Metují, paní předsedkyně DFP
z Broumova Naďa Frömelová s členkou paní
Syolovou a paní Marie Chaloupková, naše bývalá jednatelka.
Pan předseda Karel Macoun zahájil oslavu a
seznámil přítomné s činností a posláním fondu.
Poděkoval za spolupráci a pravidelnou finanční
podporu Městskému úřadu v Polici nad Metují.
Na závěr svého vystoupení vyzval přítomné, aby
minutou ticha uctili památku našich zemřelých
členů, bez kterých bychom si výročí nemohli
připomínat.
Jednatelka přednesla současnou zprávu o
fondu, jak funguje a jak šel čas s výňatky zachovaných kronik.
O krásný hudební zážitek se postarali žáci ze
ZUŠ v Polici nad Metují pod vedením pana učitele Josefa Fialy, který velice příjemně představil
své žáky a jejich vystoupení. Všichni přítomní
obdivovali jejich vynikající výkony odměnili
velkým potleskem. Dalším pohlazením bylo baletní vystoupení žákyň polické ZUŠ pod vedením paní učitelky Bětky Černé. Jsme rádi, že u
nás v Polici nad Metují máme vysokou úroveň
ZUŠ a právem může být pan ředitel pyšný na výkony a prezentaci svých žáků.
Pan starosta Ing. Jiří Beran pozdravil přítomné s přáním, aby se fondu dařilo setkávat při
různých příležitostí a hlavně přál, aby ve zdraví
fond fungoval. Předal květinu bývalé jednatelce
p. M. Chaloupkové a současné za práci pro fond.
Zdravici pronesla bývalá starostka paní Mgr.
Ida Jenková a poděkovala dobrovolnicím, které
se zúčastnily brigád na hřbitově před Dušičkami
a před Velikonocemi.
Velkou radostí pro nás byla účast paní Radky
Dubišarové – starostky Dobrovolných hasičů ze
Žďáru nad Metují. Je vnučkou žijící paní Marie
Ciprové, která je již také 41 let členkou. Na výstavce kronik a fotografií je záznam ze seskoku
padákem v tandemu, který uskutečnila v 89 letech. Klobouk dolů, to je výkon. Zavzpomínala
na svou babičku s upřímnou radostí, že spolek
umožnil babičce krásné prožitky díky společenské činnosti.
Všichni starostové Dobrovolných hasičů na
Policku byli obesláni pozvánkou. Fond byl 24.
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června 1924 založen Sbory dobrovolných hasičů. Pomoc v získávání nových členů spatřujeme
právě ve Sborech Dobrovolných hasičů a věříme,
že najdeme podporu a snahu rozšiřovat základnu
fondu.
Milým hostem byla předsedkyně fondu
z Broumova paní Naďa Frömelová. Polický
a broumovský fond udržují stálé kontakty. Jak
bylo zaznamenáno v kronice v roce 1965 byli
broumovští v činnosti dáváni za vzor. V té době
členství bylo považováno za osobní čest.
Bývalé paní jednatelce Marii Chaloupkové
předal květinu a poděkoval za letitou činnost
předseda pan Karel Macoun.
Další radostí byla hudební produkce skupiny
DAMTRIO v obsazení paní Helenky Rubáčkové,
Lenky Jurigové a Míly Vernerové. Jsou to dámy,
které umí a jsou velmi milé, z jejich projevu vyzařuje radost a nadšení. Pan Josef Verner se postaral o ozvučení všech vystoupení. Všem patří
velký dík.
V průběhu slavnostního odpoledne byly předány pamětní listy a dárkové tematické zápalky
všem výběrčím, výboru, hostům a účinkujícím.
Zároveň byli zmíněni zasloužilí členové dle
věku a délky členství, kterým také budou postupně předány pamětní listy a dárkové zápalky.
Nejstarší členkou je paní Božena Švorčíková
a Jiřina Velcová, žijící v Domově důchodců v
Polici nad Metují. Nejdelší členství 61 let má
pan Antonín Rotter z Hlavňova a 60 let manželé
Milada a Josef Vackovi. Všem bylo poděkováno za jejich práci, vytrvalost a mnohým za aktivní práci v různých funkcích ve prospěch fondu. Můžeme vzpomenout na manžele Ceralovi,
kteří obětavě žili pro fond. Paní Hedviková, pan
K. Berka společník a cukrář, paní Raková se

svými trubičkami, pan Josef Čížek mnohaletý
muzikant se zpěvačkou paní Zdenou Krtičkovu,
která bohužel již není mezi námi.
Paní Radce Rubáčkové, která byla
v Chovatelských potřebách léta spojkou k předávání administrativy pro fond, byla předána kytička s poděkováním a přáním užívání si důchodu
ve zdraví a spokojenosti. Bylo poděkováno paní
Součkové - vedoucí Chovatelských potřeb a jejich personálu, že nadále budou ochotni spolku
vypomáhat. Pro činnost spolku je spolupráce
velice praktická. Výběrčí, pokladní a jednatelka
mají spolehnutí, že administrativa a kontakt se
členy funguje.
Také bylo popřáno s předáním dárku k narozeninám panu místopředsedovi Jaroslavu
Heinzelovi, který je letitý aktivní člen fondu.
Poděkování patří paní Ivaně Krtičkové, která
velice vkusně a zajímavě naaranžovala na sále
výstavku kronik a fotografií. Ta byla se zájmem
prohlížena.
Všem členkám, které přiložily ruku k dílu,
z celého srdce děkuji. Poděkování patří také
personálu Kačámy, který se postaral o uspořádání a obsluhu sálu ke spokojenosti všech hostů. A v neposlední řadě děkuji pánům Stanislavu
Rubáčkovi a Janu Doležalovi, kteří se spolehlivě
postarali o přepravu členů a účinkujících. Na
závěr patří ohromný dík a obdiv žákům ZUŠ a
jejich učitelům i DAMTRIU za krásný, kulturní
program, který potěšil a udělal krásnou slavnostní atmosféru. Vždyť si to fond zaslouží. Je to již
starší prvorepubliková dáma, která překonala
různá nelehká období. Přežila krizi v 30. letech,
2. světovou válku i následující různá politická a
společenská klima za posledních 70 let.
Založení fondu se uskutečnilo 24. června
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1924 a vedla k němu šlechetná myšlenka o mezilidské pomoci pozůstalým po členech fondu a
přispět jim k důstojnému rozloučení se se svými nejbližšími. Fond vznikl v době, nedlouho
po skončení 1. světové války, která zanechala neblahé stopy snad v každé rodině, a jistě k
němu vedla i nepříliš dobrá ekonomická situace
obyvatelstva.
Dnes můžeme považovat za logické, že
FOND vznikl právě v nejsilnější veřejné organizaci, kterou byly SBORY DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ, které silně a příznivě ovlivňovaly
společenský a kulturní život na vesnicích i ve
městech.
Tak, jak to je i v životě lidském, prošel si
fond za svých 95 let různými obdobími, z nichž
některá nebyla zrovna lehká. Přežil hospodářskou krizi ve 30. létech, 2. světovou válku i následující různá politická a společenská klima za
posledních 70 let. Sem dosáhne již i paměť současných členů fondu. Vždyť mezi námi je stále
dost členů 80 i 90letých s délkou členství více
než 50 roků. A zejména jim patří náš vřelý dík za
jejich vytrvalost a mnohým i za aktivní práci v
různých funkcích ve prospěch fondu.
Celou historií fondu se mimo hlavní ekonomickou činnost také jako barevná nit vine společenská činnost členů a snaha o zpříjemnění života. A tak jsem ráda, že při dnešní příležitosti 95.
výročí založení a činnosti fondu mohu konstatovat, že i v současné době žije fond plným životem. Tradičně pro všechny své členy a veřejnost
pořádáme autobusové výlety po krásách našeho

okolí. Velkou oblibu
si také získala již
tradiční Mikulášská
zábava. Při všech
větších akcích včetně Valné hromady
nezapomínáme zařadit kulturní vystoupení a zajišťovat občerstvení díky našim
ochotným a šikovným členkám.
Současná ekonomická
situace
fondu je dlouhodobě
naprosto stabilní a v
současné době jsme
schopni cca 30 rodinám ročně vyplácet pohřebné ve výši 5.000,- Kč za zemřelého,
tj. ročně 150.000,- Kč. Pro Vaší představu za
posledních 10 let (2009-2018) zemřelo, bohužel, celkem 337 členů a jejich rodinám jsme po
5.000,- Kč vyplatili celkem 1 685 000,- Kč. Zde
je potřeba poděkovat zejména všem výběrčím,
kteří plní nezastupitelnou roli v činnosti fondu a
zajišťují kontakt s členy v jednotlivých obcích.
Důležitým faktorem je současný počet členů. V
současné době má fond 840 členů, kteří prostřednictvím jednotlivých výběrčích vytvářejí
podmínky pro vyplácení pohřebného. Je však
třeba věnovat trvalou pozornost získávání nových členů a zajistit alespoň přirozenou obnovu

členstva. V tom by nám mohli pomoci členové
Sborů dobrovolných hasičů, aby se obnovila
tradice našeho fondu. Na tomto místě bych však
ráda poděkovala za spolupráci i pravidelnou finanční podporu Městskému úřadu v Polici n. M.
Bez této podpory bychom akce fondu uskutečňovali jen obtížně.
Vážení přátelé, toto jsou stručné poznámky
o životě fondu v roce jeho 95. výročí založení.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se na práci fondu jakýmkoliv způsobem podílejí. Do dalších let
pak přeji všem členům fondu pevné zdraví a hodně radosti ze života.

Věra Kašíková- jednatelka

Skvělý úspěch studentů gymnázia
Studenti navštěvující zájmové kroužky náchodského Jiráskova
gymnázia, podporované v projektu T Generace červenokostelecké
společnosti Saar Gummi Czech, mají v robotice skvělé výsledky.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá
zaměstnance na pozice:
• chemik, mzda až 52 000 Kč měsíčně,
• controller junior, mzda 35 000 až 40 000 Kč měsíčně,
• mzdová účetní, mzda 34 000 až 40 000 Kč měsíčně,
• operátor/ka gumárenské výroby, mzda 33 000 Kč až
35 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444
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Tři první místa, jedno druhé a jedno třetí, to jsou fantastické výsledky studentů náchodského Jiráskova gymnázia v mezinárodní soutěži
Robotický den. Největší tuzemskou soutěž amatérských robotů pořádá
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, letos se jí zúčastnilo na 210
robotů z 9 zemí.
Tým DRT ve složení Miroslav Jarý a Kurt Hartmann soutěžil v disciplíně, kde soupeří dva roboti s cílem sbírat puky dané barvy a odvézt
je do své cílové oblasti. Přitom se musí vyhýbat protivníkovu robotu,
aby nebyli diskvalifikováni. Tým DRT zvítězil v kategorii stavebnic i v
otevřené kategorii, kde ve finále porazil robota z Technické univerzity
v Bruselu.
Tým Pondondon Jakuba Foglara a Ondřeje Šatného s robotem
Paddingdon zachraňoval medvěda z bludiště. Zvítězil po urputném
boji, kdy narazil i na druhý tým našeho gymnázia. Věkově šlo o nejmladší tým Jiráskova gymnázia, oba členové jsou žáci tercie. Jejich
druhý robot Gandalf pro disciplínu robotické minisumo tolik úspěšný
nebyl, ale také postoupil do play-off.
Studenti kvinty Kryštof Veverka, Evheniy Vorokhta a Dominik
Rufer z týmu Abyss soutěžili s robotem Jarvis v disciplíně, ve které
robot sbírá kostky a třídí je podle barev do správných přihrádek. Na
hřišti se vyskytovalo mnohem více kostek, než jsme čekali, druhé místo
je proto pro tým velkým úspěchem. Se svým druhým robotem Ranger
studenti soutěžili v záchraně medvěda (Bear Rescue). V kategorii stavebnic získali třetí místo, v téže disciplíně s roboty libovolné konstrukce byli nejlepší, ale ne první. Kvalifikačními koly totiž prošel jen jejich
robot, a protože neměli soupeře, pořadatelé místo přidělení prvního
pořadí vyhlásili tým Abyss za nejlepší tým kategorie.
Děkujeme studentům za výbornou reprezentaci gymnázia. Jsme
rádi, že se technice na Jiráskově gymnáziu daří, kromě robotických
kroužků mohou studenti navštěvovat i kroužek modelářský, elektrotechniky, Arduino, 3D tisku, chemie… To vše by nebylo možné bez
nadšených vedoucích z řad učitelů a bez pomoci sponzorů - především
firmy Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce, která již třetím rokem
naše aktivity výrazně podporuje v rámci svého projektu “T Generace technici pro budoucnost”.
RNDr. Jan Preclík, Jiráskovo gymnázium Náchod
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Mateřské centrum Ma Mi Na
AKCE V ČERVNU

Ve čtvrtek 6. června
jsme si zahráli plážový volejbal na místním
hřišti. V úterý 11.6.2019
jsme se v hojném počtu sešli v Broumově a
s dětmi navštívili farmu WENET. Užili jsme
si opravdu horké dopoledne ve společnosti
spousty zvířátek J

provedení děkujeme panu Soumarovi.
Zároveň připojujeme výzvu: Tatínkové,
dědečkové, děti z Police! Máte chuť se k
nám přidat? Přidat ruku k dílu? Rádi vás
přivítáme na další schůzce! Prosím v případě zájmu kontaktujte Martinu Váňovou
na tel. 737583144, nebo martina-vanova@
email.cz.

ZVÍDÁLEK
Školní rok je opět za námi a děti, které
jsme potkávaly každé středeční dopoledne na
Zvídálkovi, se od září chystají do školky. I letos jsme po domluvě s paní učitelkou Janou
Šedkovou jedno dopoledne ve školce strávili a
prohlédli si místní prostory. Užili jsme si do-

Zahrajeme si plážový volejbal a určitě vyrazíme na výlety do okolí. Sledujte náš FB (www.
facebook.com/ MCMaMiNa/), kde vás aktuálně informujeme o všem, co se děje a co
plánujeme.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Připomínáme termíny letních příměstských táborů, které letos pořádáme ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a městem
Police nad Metují.
MC MaMiNa - děti do 6 let
22.7. - 26.7. Co se děje v trávě - vede Martina
Nosková a Andrea Plná
29.7. - 2.8. Letní školička I - vede Martina
Macounová a Lea Kolmanová
12.8. - 18.8.- Letní školička II - vede Martina
Macounová a lea Kolmanová
Muzeum papírových modelů - děti od 6 let
15.7. - 19.7. Rychlé šípy aneb po stopách tajemství přírody – vede Martina Frydrychová
a Daniela Vojtěchová
5.8. -9.8. Letem světem – vede Martina
Frydrychová a Daniela Vojtěchová
Kontakt : taboryvpolici@seznam.cz,
tel. 775 686 987
Příměstské tábory s angličtinou
8.7. - 12.7. pro děti od 9-11 let v Muzeum papírových modelů
5.8. - 9.8. pro děti od 5 – 8 let v MC MaMiNa

PLÁNY NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

A ve čtvrtek 13.6.2019 nám počasí nevyšlo, takže jsme místo snídaně v trávě snídali v
kavárně KrAFÁRNA ... Sešlo se nás opravdu
hodně, takže moc děkujeme Radce, která se o
nás dobře postarala!!! I tak jsme si to užili, potkali se a popovídali.

MÁMA NENÍ TÁTA

aneb co ten táta s dědou všechno umí
Mateřské centrum MC MAMINA v Polici
nad Metují získalo grant z programu Máme
rádi Broumovsko 2019 od obecně prospěšné
organizace Pro rozvoj Broumovska na projekt Máma není táta. Plánem je oživit prázdný
prostor v centru města – nevyužité prostranství v blízkosti autobusového nádraží, mezi
muzei Merkur a Muzea papírových modelů, v
blízkosti Sokolovny, kavárny a pošty.
Malé dětské hřiště v podobě lodi a pískoviště, které vzniká společnou prací dospěláků
a dětí, už je zde k vidění.
Projekt podpoří i město Police nad Metují.
Proto se do konce listopadu můžeme těšit
na mnohem víc. Děkujeme!!! Plánujeme
loď obohatit o řadu otvorů, prolézaček, chytů, kormidlo, dalekohled a stožár s vlajkou.
Dále vznikne lavička, hrací pole na člověče
nezlob se a veřejná knihovnička. Za grafické
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provodný program a spoustu hraček. Všem se
nám to moc líbilo. Děkujeme za to, že nás paní
učitelka sama pozvala a vše připravila.

PLÁNY NA LÉTO
Všichni už se těšíme na teplo, pár dni
volna a odpočinku o prázdninách. Přes léto
(během prázdnin) je centrum zavřené, ale i
přesto se určitě budeme setkávat a sportovat.

Od září se opět můžete těšit na dopolední programy v centru. Na taneční kroužek s Martinou Macounovou i keramiku
s Martinou Noskovou. Pokračujeme v angličtině pro předškolní děti s Andreou Michálkovou
a snad i v kurzu šití na šicím stroji s Luckou
Riegerovou.
Program Zvídálek s paní Vrabcovou povede Martina Steinerová.
Připravujeme kurz první pomoci pro rodiče s malými dětmi a mnohé další…
Děkujeme všem, kteří se v centru aktivně
celý rok zapojovali, a těšíme se na Vás opět v
září. Přejeme všem pohodové léto!
Za MC MaMiNa Andrea Plná
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Astronomický klub Police nad Metují
ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Největším astronomickým úkazem letošních prázdnin bude částečné zatmění Měsíce
v noci z 16. na 17. července.
V největší fázi bude Měsíc zastíněný z
více než 65 procent. Celý průběh zatmění
bude pozorovatelný z území naší republiky.
Průběh částečného zatmění Měsíce 16.
července 2019 Časové údaje jsou v SELČ.
1. začátek částečného zatmění 22 hod. 1 min.
2. střed částečného zatmění 23 hod. 30 min.
3. konec částečného zatmění (17.7.) 00 hod.
59 min.
(Nejsou zakresleny polostínové fáze úkazu)

20. července ve 21 h 17 min uplyne 50
let od okamžiku, kdy astronauti Armstrong a
Aldrin přistáli na Měsíci. 21. července 1969
ve 3h 56 min sestoupil Armstrong jako první
pozemšťan na povrch Měsíce. Třetí člen posádky Collins kroužil na oběžné dráze okolo
Měsíce ve velitelské sekci lodi Apollo.
Ani po 50 letech není stále jasné, kdy
člověk znovu přistane na povrchu našeho
nejbližšího kosmického souseda!!!

MĚSÍC
yy 2. v novu, 9. v první čtvrti, 16. v úplňku,
25. v poslední čtvrti,
yy 16. 7. nastane částečné zatmění Měsíce,

Pohled na hlavní
souhvězdí letní oblohy

SATURN

MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE

není pozorovatelná,

MARS

není pozorovatelný,

JUPITER
yy po většinu noci v souhvězdí Hadonoše,
po celou noc v souhvězdí Střelce,

URAN
yy ve druhé polovině noci v souhvězdí Berana,
NEPTUN
yy ve druhé polovině noci v souhvězdí Vodnáře

srpen

Měsíc bude na obloze v souhvězdí Střelce.
Napravo od Měsíce uvidíme planetu Saturn.
Ve 22 hodin bude přesně nad jihem planeta
Jupiter.
Poslední zatmění Měsíce bylo úplné a pozorovali jsme ho úspěšně 6. ledna tohoto roku.

50 LET APOLLA 11

16. července 1969 odstartovala z mysu
Canaveral (USA) raketa SATURN V s lunárním modulem EAGLE a s kosmickou lodí
APOLLO 11 na cestu k Měsíci. Na palubě lodi
se nacházela tříčlenná posádka ve složení N.
Armstrong, E. Aldrin a M. Collins.

13. srpna nastane maximum meteorického roje Perseidy. Podmínky pro pozorování „padajících hvězd“ budou v letošním roce
velmi nepříznivé. Maximum Perseid nastane 3
dny před úplňkem Měsíce.

Pohledy do vesmíru

červenec

SLUNCE
yy vstupuje do znamení Lva 23. července ve 4
hodiny 51 minut SELČ,
yy 5. července v 1 hodinu SELČ je Země od
Slunce nejdále (152,1 mil. km),
yy v červenci se den zkrátí o 1 hod. a 1 min.,

SLUNCE
yy vstupuje do znamení Panny dne 23. srpna
ve 12 hodin 2 minuty SELČ,
yy v srpnu se den zkrátí o 1 hodinu a 40 minut,
MĚSÍC
yy 1. a 30. v novu, 7. v první čtvrti, 15. v úplňku, 23. v poslední čtvrti,
MERKUR
yy v polovině měsíce srpna ráno nízko nad severovýchodním obzorem,
VENUŠE

není pozorovatelná,

MARS
není pozorovatelný,
JUPITER
yy v první polovině noci v souhvězdí Hadonoše,
SATURN
yy po většinu noci v souhvězdí Střelce,
URAN
yy po většinu noci v souhvězdí Berana,
NEPTUN
yy po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

SKAUTSKÉ OKÉNKO
V minulém čísle jsme končili v roce 1970
kdy přišel třetí a snad poslední zákaz skautingu. Zdrojem pro prázdninové vzpomínání
je opět bakalářská práce Martiny Noskové.
Kdo bude číst pozorně odhalí mimo jiné i
kuchařské začátky týmu DUPETO z Polické
zelňačky.
V Polici si skauti založili oddíl pod hlavičkou turistického oddílu mládeže - TOM.
Zvolili si název Skaláci. S klubovnou to měli
všelijaké. Mohli využívat hokejové kabiny,
nebo za Sokolovnou klubovnu, která ale patřila celému Sokolu, takže volná byla jen někdy. Nakonec sehnali klasickou klubovnu, se
střechou a kamny, v Tomkově ulici, naproti
pohostinství „Na poště“ Začali si psát kroniku, která se bohužel nedochovala. Rok 1974
zahájili 100 jarních kilometrů. Kromě akcí,
které podnikali samostatně, se účastnili i akcí,
Polický měsíčník - červenec a srpen 2019

na které byly pozvány i jiné turistické oddíly. Jednou z nich byly závody v Železnici u
Jičína. Byl to krajský přebor v turistických
znalostech. Umístili se na prvních místech. Při
zpáteční cestě vlakem vymyslela děvčata svůj
znak a pojmenovala se Donavani, podle chaty v Bělém. Oddíl Donavanů tvořila děvčata,
která se zároveň ujala vedení kroniky. Byla
to Ivana Hofmanová, Ivana Šnáblová, Vlasta
Kohlová a jejich vůdkyně Naďa Vacková. Dva
týdny na to podnikly výpravu k chatě Donavan.
Při táborovém ohni, který uspořádaly v září, se
dohodly na přijetí dalších členek, aby mohly
utvořit dvě čtyřčlenné družiny, které by mezi
sebou soutěžily. Také se dohodly, že si koupí
látku a ušijí si stejné bundy s kapucí, koupí
si stejná trika a celty s odznakem Donavanů.
Tak vznikla v oddíle družina dívek.
Skaláci jezdili na tábory podobné těm

dnešním skautským. V roce 1976 měli tábor
v Orlických horách a o rok později podnikli
putovní tábor přes Beskydy, Malou a Velkou
Fatru. Ustanovili si zákon svého klubu:
„Každý táborník a tedy i člen našeho oddílu
Skaláků je čestný a pravdomluvný, slušný,
zdvořilý a ochotný, statečný a vytrvalý při
plnění povinností, přítelem a ochráncem přírody, ochránce slabších, dobrým kamarádem
svým druhům, má úctu ke své práci a k jejím
výsledkům. Svým prospěchem ve škole, chováním doma, ve škole i oddíle je příkladem všem
svým spolužákům a kamarádům.“
V roce 1977 založili společně s Tom
Minoha Náchod dodnes trvající tradici Babího
léta. Poprvé se slavnost konala v Bělém, za
hojné účasti pořádajích oddílů a spřízněných
turistických oddílů, TOM Šumáci z Červeného
Kostelce, Osady HI-HA-HO a dalších hostů.
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V pátek večer vzplál malý ohýnek, celou
sobotu soutěžili v turistických dovednostech,
v neděli pak hledali poklad ve skalách.
Celoroční aktivita byla zakončena
Novoroční „Jásandou“ v klubovně TOM
Minoha v Náchodě. S těmi nezaložili pouze
akci Babí léto, ale spolupracovali spolu
dlouhodobě. V tomto oddíle pracovala bývalá
polická skautka Věra Pellyová a později
spousta dívek přešla do oddílu do Police nad
Metují. V roce 1978 jelo s polickým oddílem
na tábor několik dívek z Náchoda a chlapců
z Červeného Kostelce. Josef Hejnyš, který byl
vůdcem tábora, vzpomíná na kontrolu okresního tajemníka SSM. „Vyčetl nám skautské
metody a nevhodné chování k dětem protože
není možné, aby děti na táboře dospělým tykaly. Jak by to vypadalo. Musejí jim vykat a
oslovovat je soudruhu. Také hra s dobrodružným námětem nebyla vhodná. Lépe s námětem partyzánů. V té době také nachytali tábor
Josefovských skautů pod Vysokou Srbskou.
Těm dokonce našli ve stanu staré skautské časopisy. Nám jenom vzali, údajně na prostudování, táborové rozkazy. Na nich se jim nelíbila
táborová hesla, což byla obvykle přísloví nebo
jiné zajímavé výroky vztahující se k programu
toho kterého dne. Když jsem si pak v říjnu pro
ty rozkazy na výbor SSM šel, tak s nimi mlátil
do stolu a řval na mě, že to je pro něj důkaz
toho, co ještě po deseti letech normalizace je
v tomhle státě možné. Dostali jsme se s touto
kauzou až na ÚV KSČ. Ale o rok později jsme
byli na stejném místě a zase jen s naším programem a byl klid. Bouřka odezněla a nic se
dál nedělo.“
Kromě tábora v Běluni podnikli ještě o
prázdninách sjíždění Vltavy. Léto tradičně
zakončili Slavnostmi Babího léta, tentokrát
na téma loupežníků. Opět s tradiční účastí
TOM Náchod, Police nad Metují, Červený
Kostelec, HI-HA-HO a nově s TO Šedý vlk.
Za úkol měli odčinit strašné činy loupežníků,
konáním dobrých skutků po vesnici. Těch nasbírali opravdu dost, jak o tom svědčí nalepená potvrzení v kronice. Od vytrhání záhonu
mrkve, přes úklid okolo silážních věží, mytí
oken, roztřásání sena až po přípravu jídla pro
slepice či telata. Poté již následovaly běžné
hry, ve kterých vyhráli, a poklad získali TOM
Minoha. Poslední den slavností pak podnikli
výpravu do skal.
K celoročnímu programu však nepatřila
jen zábava. Aby se mohli scházet celoročně,
byla potřeba i opravit klubovnu, kterou v roce
1978 získali v Tomkově ulici. Velká oprava se
konala až v roce 1980. Bylo potřeba vyměnit
starou podlahu a omítky. Postavili si dokonce i
krb. Sice neměl komín, ale klubovna vypadala
útulněji.
I v roce 1980 podnikli tábory dva.
Prvním byl tábor v Jívce a táborovou hrou
byl Tajuplný ostrov. Účastnilo se ho 15
dětí, rozdělených do tří družin, tak, jak byli
rozděleni i v oddíle – Družina Myšáků, Bobrů
a Medvědů. Druhým táborem byla plavba po
Hronu, kterou podnikli s děvčaty z Náchoda.
Přes rok vymýšleli stále nové a nové
akce jakými byli Teplicko-adršpašská 33,
Cyklorallye nebo Tábornická maturita.
Rok 1980 začali setkáním bývalých členů
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Jubileum „naší“ Věry

Třináctého června oslavila významné životní
jubileum naše sestra Věra Škraňková. Po sametové
revoluci se zapojila do obnovy dívčího skautingu
v Polici a od té doby se neúnavně věnovala výchově
mnoha generací polických skautů a skautek. Dodnes
vypomáhá s vedením těch nejmenších Medvíďat a
pravidelně s nimi i táboří. Rádi bychom jí touto cestou poděkovali za vše, co pro polický skauting dělá a
popřáli hodně zdraví, elánu, který jí nikdy nechyběl,
radosti z dětí, ještě mnoho skautských táborů a stále dobrou náladu, protože když se začne smát, celá
Police ví, že je to „naše“ Věra.
Jirka Beran
oddílu. To je zároveň poslední zápis v kronice.
Přijďte se podívat na náš další projekt k oslavě 100 let
Kromě pravidelných schůzek
a táborů neustaly ani ostatní akti- od založení střediska s názvem Vý-sta-va. Jak již název
vity. Babí léto v roce 1986 bylo na napovídá bude se jednat o výstavu fotografií, táborových
Hampejzu. Součástí bylo i každo- artefaktů a dalších věcí které jsou spojené s naším skautroční pořádání tábornické maturi- ským střediskem. Pro hravější budou připraveny i interakty. Jedním z účastníků byl i Dušan tivní prvky. Výstava bude probíhat v Pellyho domech od
Šedek, který si jednotlivé disciplí- 10. do 31. srpna a v pátek o polické pouti tedy 16.srpna
ny poznamenal. „Vstáváme v osm. proběhne od 17:00 setkání všech Skaláků a jejich přátel (v
Po snídani jsme šli na Signál. Pellyho domech). Přijďte a třeba nám poodhalíte kousek
Oběd už je součástí tábornické historie našeho střediska, kterou jste zažili.
Těšíme se na viděnou !
maturity. Kapr dělá bridž, Polly
Haňďa Kohlová
obalovanej sejr, Venca šel domů,
Pařílek dělal vajíčka, Lopuš maso
s bramborama, já bridž a Pavel
W. opékal buřt. To jsem zvědavej,
co mu ty všiváci Slunko a Ježek
vymyslej za známku. Odborná
porota, ty vyžránci, nám to skoro
všechno snědla. Přišel Tomášek.
Další úkol. Do dvou hodin
odpoledne přinést nějaký předmět
vlastnoručně opracovaný. Kapr
vyrobil masku, Vojta kříž, Pařílek a
Loupežník příbor, Polly dřevěnou
ke 100 letům skautingu v Polici nad Metují
myš a já loďku. Se Sluncem jsme
ji vyzkoušeli v potůčku, kde loďka
zařvala.
Dále se pravidelně scházeli ve
své klubovně. Z té však byli již v
v Pellyho domech
roce 1987 vystěhováni. Nebylo
však kam se nastěhovat. Nakonec
na návrh Josefa Hejnyše byla
Skalákům pronajata stará škola,
tzv. „Dřevěnka“ . Měla několik
místností, kamna a dokonce i půdu
na uschování táborových věcí.
Rekonstrukce začala následující
rok pod dohledem památkářů, neboť se jedná o národní památku.
16. srpna od 17 hodin setkání Skaláků a jejich přátel
Sloužila pak oddílu deset let, které
byly obdobím oddílového vzestupu. Vytvořila se dobrá parta, která
v 9 h. setkali s Davidem, Krasařem, Vaťákem a
se udržela i přes kritický věk, ve
kterém děti z oddílu odcházejí. Pak ale začaly Šnekem z oddílu Záře. Pozdravili jsme se jako
praví skauti.“
docházet síly, peníze a rekonstrukce vázla.
V těchto dvaceti letech ilegální činnosti
Děti byly vychovávány sice pod hlavyrostla
celá generace, kteří skauting nikdy
vičkou Turistické organizace, byly jim však
vštěpovány skautské ideologie, na nichž oddíl nezažili, přesto jim byly jeho zásady vštěpofungoval. O skautské výchově svědčí zápis vány. Věřili v demokracii a svobodu projevu.
v deníku Dušana Šedka z výletu do Prahy, A mnoho z nich se podílí na chodu střediska
kde se setkali s členy jiného oddílu. „Potom dodnes.

VÝ-STA-VA

Vý-sta-va
10. - 31. srpna

jsme šli na Staroměstské náměstí, kde jsme se

Haňďa Kohlová
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Hlavňováci na výletě

Uběhly tři roky, a tak se dobrovolní hasiči z Hlavňova rozhodli opět
uspořádat tajný výlet pro sebe a své spoluobčany. Výlet jsme naplánovali na neděli 12. května. Cílem výletu bylo letos Trutnovsko. Ve
výsledku se nám přihlásilo 31 dospělých a 10 dětí, to je o 6 výletníků
více než před třemi lety.
Prvním bodem byl hornický skanzen v Žacléři. Jedná se o muzeum hornictví se skanzenem budov, historickou a geologickou expozicí.
Skanzen se nachází v bývalém Dole Jan Šverma v Žacléři, kde se dříve
těžilo černé uhlí. V rámci prohlídky jsme prošli přes špinavé šatny (řetízkárnu), kde horníci započali svou směnu a vydali se přes cáchovnu
do šachetní budovy jámy Jan, ve které je možnost se z vozíkového oběhu vydat na 52 metrů vysokou těžní věž Jan.
Po vydatném obědě následoval druhý bod. Pevnostní opevnění
Stachelberg. Tato dělostřelecká tvrz tvořila součást pohraničního opevnění proti hitlerovskému Německu. Stachelberg byl rozestavěn v říjnu
1937 jako největší československá dělostřelecká tvrz a jedna z největších pevností svého typu v celosvětovém měřítku. Jeho výstavbu přerušila mnichovská dohoda a odstoupení pohraničí Německu v říjnu 1938.
Stachelberg měl mít 12 objektů (bunkrů) spojených rozsáhlým podzemím. V současné době je zpřístupněno cca 750 metrů rozestavěného
podzemí. Měli jsme tak ojedinělou příležitost vidět část rozsáhlých
podzemních prostor v různých fázích výstavby – od zahájení výlomových prací až po betonáže chodeb a sálů. Nedělní výlet jsme zakončili

Já & klíště

Klíště obecné (Ixodes ricinus) je roztoč patřící do čeledi klíšťatovití. Živí se sáním krve na
savcích, plazech nebo ptácích. Klíšťata figurují
jako přenašeči řady infekčních chorob. Mezi nejfrekventovanější choroby přenášené klíštětem
obecným patří lymská borrelióza a klíšťová encefalitida. A jeden takový Ixides ricinus se mi na
dovolené přisál kousek nad kotník. Na řadu přišel okamžitý zákrok, vytažení klíštěte a jeho eliminace (spláchnul jsem ho do záchodu). Druhý
den se kolem místa přisátí objevil kruh zarudlé
kůže o velikosti cca 10 cm.
A protože to bylo na dovolené, tak na mě
čekala cizí čekárna ordinace cizího praktického
lékaře a cizí sestřička mi řekla, že v tuto chvíli je
velká pravděpodobnost, že mě pan doktor nestihne přijmout, protože… a mnoho a mnoho dalších
slov. Usmál jsem se a odpověděl jí, že jsme asi
pětadvacet kilometrů od Brna a že si zajedu do
nemocnice.
Teď přijde na řadu nejmodernější technika v podobě navigace. Tomáš poctivě vyťukal
„Fakultní nemocnice Brno“ a na mapě se ukázala
vyznačená trasa, projíždějící přes pár městeček
a v závěru se motající mezi domy v Brně. V reálném světě to vypadalo následně: vesnice, les,
pole, městečko, předměstí, město. Když jsme zastavili, trochu mě překvapilo, že nikde v dohledu
není parkoviště. No co, jiný kraj, jiný mrav. Ale
nápis na budově mi naznačoval velice důsledně,
že nejsem na správném místě. Bylo tam totiž
toto: „Fakultní nemocnice Brno“ a na dalším
řádku: „Gynekologicko porodnické oddělení“.
Vědom si své špatné genetické výbavy jsem
přesto vstoupil, ale jen abych se zeptal, kde mě
někdo ošetří.
Druhá zastávka byla v Nemocnici u Svaté
Anny. Není zcela jednoduché se orientovat v rozsáhlém komplexu bez centrální „vrátnice“ a tak
jsem vlezl do první budovy, kde jsem zahlédl někoho v bílém plášti. Poslali mě na chirurgickou
ambulanci. Tam jsem u okénka trpělivě vyslechl
rozhovor sestry s kýmsi na telefonu – jistě pracovní telefonát, končící větou: „Už tady mám nějaký lidi, tak pa doma…“, ale kdo je spravedlivý,
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krásným výhledem na Krkonoše z 21 metrů vysoké rozhledny Eliška.
Tímto bychom chtěli poděkovat Městu Police nad Metují za finanční podporu naší akce. Rád bych také jménem sboru i všech zúčastněných poděkoval našemu starostovi Honzovi Špulákovi za zorganizování celého výletu. Počasí nám sice moc nevyšlo, v dolech i v bunkru byla
pěkná kosa, ale i tak jsme si výlet užili. Už teď se těšíme na další akci!
Za SDH Hlavňov,
Aleš Berger

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
ať hodí kamenem. Vysvětlil jsem jí, co mě do
nemocnice přivedlo.
„A vy tam to klíště ještě máte?“
„Samozřejmě, že ne.“
„Tak pojďte sem.“ Obešel jsem její kukaň a
vstoupil, ukázal ji zarudlý flek nad kotníkem jen
proto, aby mi řekla, že mám počkat, že se zeptá
pana doktora, jestli mě má poslat na infekční.
Mezitím se někdo na chodbě dožadoval práv a
povinností (knihy přání a stížností), aby si mohl
stěžovat na neúměrně dlouhou dobu čekání. K
tomu přišpendlil ještě slova: „Tady než někoho
ošetří, tak dřív umře,“ s nezaměnitelným moravským přízvukem, říznutým tak jedním a půl
promile (podle odhadu). Slova dopadla na neúrodnou půdu muže, převáženého na lůžku. „Vás
se to nejspíš netýká, pane“ zaznělo říznutým a
řízným moravským přízvukem (pravděpodobně
jako omluva). Dál jsem už neslyšel, protože vyšla
sestra, aby mi oznámila, že mám jít na infekční.
„A to je prosím kde?“
„No v Bohunicích, ne?“
Třetí nemocnice. Vysoká hranatá budova se
zajímavě řešenou fasádou, placené parkoviště
a spousta pavilonů. PICH (Pavilon Infekčních
CHorob) se ukrývá na druhém konci areálu,
pod písmenem B. Kousek vedle je psychiatrie.
Nehledám souvislosti. Sice najdeme PICH, ale
nenacházíme příjem, nebo cokoliv tomu podobné. Ptám se procházející sestry. Odpovídá mi
téměř spisovnou ruštinou a posílá mě pryč z budovy, kamsi po schodech. Poděkuju.
„Myslíš, že rozuměla tomu, na co jsem se
ptal?“ ptám se Tomáše při sestupování po schodišti. „Snad jo,“ odpoví mi, ale za chvilku nabudeme jistoty, že nerozuměla. Dveře se zvonkem
jsou označeny jakýmsi tajným kódem: JIP PICH.
A kolem lešení a prach. Teprve na druhý pohled
objevuje Tomáš vedle JIP PICH i malou šipku
a červeným popiskem: „Infekční ambulance“.
Raději nepřemýšlím o tom, zda je avizovaná ambulance infekční, nebo je to ambulance infekčního oddělení. A za rohem musíme přiznat, že
mi oslovená sestra rozuměla, protože šipka nás
poslala dolů po schodech.

Konečně jsme na správném místě. Poznám
to podle vstupního výslechu, který obsahuje i
informaci o telefonním čísle osoby blízké, která
za mě má právo rozhodovat při mém bezvědomí.
Mám to chápat tak, že když nebude mít zapnutý
telefon, nebo bude mimo signál, mám smůlu? Pro
sichra říkám slečně či mladé paní, jejíž jméno na
visačce obklopují kódy Bc. a DiS., že momentálně nemám v plánu být v bezvědomí. Následně se
vracím do čekárny a čekám, dokud se neobjeví
mladá žena s kódem MUDr. na visačce. Když mi
otevře dveře ordinace, ptám se sám sebe, jestli
se Kafkův K. skutečně snažil dostat do Zámku?
Když jsem po vyšetření a ošetření propuštěn,
zarazím loučení paní doktorky větou: „Ještě mi
prosím řekněte, kudy mám odejít,“ protože jsme
v chodbě jakéhosi labyrintu a pouze za jedněmi
dveřmi se skrývá čekárna. Odpoví mi, že „Tady
vpravo“ a zmizí. Ty správný dveře samozřejmě
nenajdu. Po chvilce se ptám procházející sestry, kudy. „Tady“ a ukáže mi na dveře s nápisem
„Vstup pouze pro zaměstnance“ a na řádku pod
tím ještě „Kartotéka“.
„Opravdu tudy?“ ptám se nevěřícně.
„Ano. Máme to tady kvůli rekonstrukci trochu přeházený…“ Z čekárny už vedou neoznačené dveře naštěstí hned ven.
PS. V lékařské správě na závěr stojí (přepisuji vč. evidentních překlepů):
Res: Lokální reakce po pokousání klíštětem,
není erytema migrans
Dop: Pacient v dobrém klni. stavu, bez leaterace, dle lok. nálezu bez charakt. známek ešrytema migrans, jen lokální reakce. Sledovat vývoj
lok. nálezu a při zvětšování se a vel. nad 15cm
nasadit ATB doxyhexal 100 mg tbl. p. o. á 12 hod
na celk. dobu 14 dnů, popčípadě zinnat možno
cestou prakt. lékaře. Pacient poučen, rozumí a
souhlasí.
Celou anabázi zakončí Tomáš větou: „Takže
platí, že: ‚Das ganze tschechische Volk ist eine
Simulantenbande‘.“ Asi jo, odpovím mu a ještě
dodám: „Tak jdeme do kavárny, ne, brněnský nemocnice už známe…“

Pavel Frydrych
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Vyznání lásky k rodnému kraji
Motto:

Cestička k domovu
Karel Václav Rais

Cestička k domovu
známě se vine.
Hezčí je krásnější
než všecky jiné.

A kdybych na světě
bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.

Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí
tak jako po ní.

A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce
vždy bych si zpíval

(Z křišťálové studánky)

Cestička k domovu by neměla zarůst trávou nikdy nikomu. Ať je člověku osm nebo osmdesát let. A ať je to cestička
skutečná, která nás bezpečně dovede do teplé náruče domova, nebo utkaná
už jen ze vzpomínek na dávné blaho.
Jak jistě víte, jsem rodákem Hlavňova a stále do této obce s manželkou
zajíždíme na chalupu. V Polickém měsíčníku občas vycházejí moje příspěvky týkající se Hlavňova a Policka.
Pro občany Policka a jejich návštěvníky vydalo město Police nad

Všehochuť pro letní čas

Valem se blíží prázdniny a já jako penzistka se na ně také těším. Všude bude veselo, děti
s námi zatočí a snad vyvedou i z těžkých myšlenek. Já to všechno, co se o nás po světě povídá,
nedobře prožívám. Ale to není úvaha pro veselé
prázdniny, a tak to všechno musím z hlavy vytěsnit. Na tapetě nejsme jenom my, ale celý svět
je v jakémsi začarovaném kruhu a varu. Žijeme
v nadbytku, a ještě si stěžujeme. Nacházíme se
v informační době a někdy si v tomto čase neuvědomujeme, že nejdůležitější jsou mezilidské
vztahy a na ně jako by nebyl čas. Teď jsem se dověděla z noticky pod čarou v PM, že to Poličáci
nemají v hlavě srovnané, protože neprotestovali
na náměstí proti nepravostem, které samozřejmě
vnímáme, ale třeba nemáme rádi diktát ulice.
Probudili jsme se z totality a je nám vráceno staré právo ius resistendi, právo na kladení odporu,
které bylo potlačováno totalitami nacistickými
a komunistickými. Každý toto právo může vyjadřovat demonstracemi nebo ve svobodných
volbách, které kdysi za bolševiků dopadali na
99,9 procent v jejich prospěch. Já sama dávám
přednost volbám, ty považuji za první krok a
Police mě nikdy nezklamala. Teď jsou na řadě
politici s parlamentem, který jsme si zvolili,
aby vstoupili do otevřeného prostoru a bavili se
s námi a přesvědčili nás o správnosti svých kroků. Za tím k tomu nedochází. Protestovala jsem
společně s občany v roce 1989 na Letenské pláni a Václaváku, zbavili jsme se tzv. socialismu,
ale ani tehdy nedošlo k tomu, aby se důsledně
měnila společnost a rychle se přihlásili komunističtí „překabátníci“, kteří začali budovat kapitalismus, ale takový ten pro jejich vlastní zájmy,
jak je to bolševici naučili. Zpozorněme, Václav
Klaus ml. již založil hnutí „Trikolora“ hnutí občanů. Uvidíme, jaký má program, s detaily se jistě budeme moci brzo seznámit.
A nyní něco veselejšího. Psala jsem, že
v Polici je blaze a to potvrzuji. Přispívá k tomu
naše ZUŠ. Včera 2.6. jsem byla v „Koláru“ na
Závěrečném vystoupení tanečního oboru 2019
naší ZUŠ a ocitla jsem se rázem v krásném
světě mladých tanečnic a nesmím opomenout
i jednoho tanečníka. Začátek otevřela baletní
ukázka z baletu Čajkovského „Eugen Oněgin“.
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Metují i dvě regionální publikace, jejichž jsem spoluautorem. Polický měsíčník i obě níže uvedené publikace lze zakoupit v IC na polickém náměstí.
První z publikací - Hvězda v Broumovských stěnách - historie v datech
a obrazech -vyšla v 1. vydání v roce 2010, jejím spoluautorem byl Miroslav
Pichl. Na 59 stranách zde najdete zajímavé informace, překrásné fotografie
a dobové ilustrace. Publikace popisuje zajímavé a v mnoha směrech významné místo na hřebeni Broumovských stěn, kterým je tzv. „Hvězda“ u
Police nad Metují (670,8 m.n.m). Současná prodejní cena 40 Kč.
V roce 2016 vyšla nová objemná regionální publikace HLAVŇOV vesnice pod Hvězdou (308 stran, ilustrace, mapy, portréty + 1x CD). Jejím
hlavním autorem je Michal Bureš, byl jsem jedním z hlavních iniciátorů tvorby této knihy. Publikace čtenáře seznamuje s přírodními poměry v
oblasti, se základní historií obce. Dále zde najdete informace o zemědělství,
řemeslech, kamenných památkách, lidové architektuře, školách, spolcích,
kultuře, horolezectví, pověstech a mimo jiné i o osobnostech Hlavňova a
turistických zajímavostech v okolí. Prodejní cena 599 Kč.
Byl bych rád, kdyby tato „vlastivěda“ byla posilou pro všechny, kteří
s láskou a vděčností ctí dobrou a poctivou práci našich předků. Nechť hodnoty, které staletími byly vytvořeny, jsou nadále udržovány. Mějme svoji
obec, náš kraj rádi. Umožněme jejich poznání i všem návštěvníkům. Ať se
k nám rádi vracejí.

Národní divadlo by se nemuselo stydět za takový výkon. A pak následovaly ukázky z baletů, které představily sólistky např. sólo z baletu
„Flower festival at Genzano“ se sólistkou Ester
Jandovou, „Květinářky“ Scotta Joplina s Laurou
Hanušovou a vůbec všech dvacet ukázek představovalo krásné pojetí pohybu a gracióznost.
A ti nejmladší předvedli krásně „Motýlí rej„.
Také zdejší občanky, malé Vietnamky, se sólistkou Nguyen Chau Minh byly úžasné. Prostě
byla jsem tou krásou baletu unesena a stále mi
zní v uších hudba a krása celkové scénografické
choreografie. Všichni si zaslouží velké poděkování – paní učitelka Alžběta Černá, samozřejmě
účinkující baletky i jejich rodiče. A k tomu mohu
přidat Koncerty Maminkám a Tatínkům. Prostě
naše hudební ZUŠ je pro mne velkou oslavou
věčnosti umění a radosti srdcí.
V úterý 4.6. jsme měli poslední předprázdninové společné Čtení se Senior klubem OSTAŠ
v Městské knihovně a výběr četby se nad míru
povedl. Za to díky paní ředitelce Věře Plachtové
a osvědčenému předčítajícímu panu Františku
Pivoňkovi. Trefili se do nálady. Třináctiletý chlapec se zamiloval do žákyně o dva roky starší, která se líbila všem klukům. A tak tento kluk, který
připravoval se školním divadelním kroužkem pro
mladší spolužáky hru, ve kterém na něho zbyla
role zajíčka, si myslí, že se do něho Lucka také
zamilovala, když ho pozvala večer domů, aby ho
představila rodičům. Ale ouha, příběh se vyvíjí
úplně jinak a Lucie potřebovala jen rodiče ošálit
a při tom pak na ni čekal její pravý kluk, který
byl starší a odvezl si ji na motorce. A v té povídce
spisovatel popisuje pocity třináctiletého kluka a
jeho představy, jak se bude seznamovat s rodiči
své budoucí nevěsty. Autorem novely „S jedním
uchem naveselo“ je Petr Šabach, prozaik a novinář (1951-2017), autor knih Pupendo, Pelíšky,
Šakalí léta a dalších, která byla zfilmována v režii Jana Hřebejka. Vše najdete v Městské knihovně, kde Vás obslouží milé knihovnice paní Dáša,
Helenka a Katka.
A dalším potěšením se stal také křest knihy
„Lexikon obcí Kladského pomezí“ autora Lukáše
Šida, které zorganizoval do Polické Hasičárny
na čtvrtek dne 6.6. spolek „Apeiron“ s Muzeem

Připravil František Janeček

papírových modelů. Kmotrem této báječné akce
se stala herečka paní Uršula Kluková, která nás
pěkným a vlídným slovem seznámila s knihou
a autorem. Ten nám promítl některé fotografie
z okolí našeho kraje. Celá kniha je obrovským
dílem a patří za ni velký dík. Kladské pomezí
máme v objemném svazku, majícím 651 stran.
Jak pracné muselo být shromažďování údajů, fotografií a map! Autora pana Lukáše Šidu Poličáci
znají. Setkávají se s ním a jeho příjemným vystupováním v prodejně elektrospotřebičů na náměstí
Servis Černý s.r.o. Dělá se svým kolegou panem
Machkem svému broumovskému zaměstnavateli
výbornou reklamu. Umějí svými radami uspokojit zákazníky. Pan Šida se minul povoláním. Přeji
mu, aby pokračoval ve své intelektuální činnosti
a psal a psal… Na svém kontě má už jednu knihu
z tohoto kraje. Tak hodně zdaru!
A zlatým hřebem konce týdne se stal sraz
dvaaosmdesátníků v „Klubu pohodářů Krčma“,
bylo to milé a veselé shledání mého ročníku, který skončil v polické škole v roce 1952. Snad jsem
to spočítala dobře. Ta naše Krčma, „Klub pohodářů“ to je takové starobylé místo, připomínající
mládí. Dobře jsme se tam pomněli, zavzpomínali
na pány učitele a na spolužáky, kteří už nejsou
mezi námi. S napětím vždy čekáme, kdo už se
na nás dívá shůry. Také jsme si „skočili“a tancem
se radovali, že se ještě obstojně pohybujeme.
Zvláště některá děvčata to vytáčela s kluky jako
za mlada. K tanci nám hrál pan Langer a asi byl
překvapen, že hole nebyly na překážku. Klub je
pěkně vyzdoben obrázky a fotografiemi a je tam
čisto a útulno. Je to prostě takový malý eden - ráj
a pohoda.
A v Polici se toho odehrávalo více. Na rynku se vařila Zelňačka a v Suchodole měl oslavu Pozůstalostní fond. Určitě se o tom dovíme
z předprázdninového PM a pak nashledanou
v září 2019. Snad to do té doby páni politici, naši
zvolení zástupci, budou schopni vyřešit osobnost premiéra. Určitě nezapomeneme přijít na
rynk v sobotu 29.6.ve 20.30 hod. kde vystoupí
POLICKÝ SYMPHONY ORCHESTRA.
Mějme se rádi, to všem přeje

Jarca Seidelová
Polický měsíčník - červenec a srpen 2019

Polická zelňačka - fotoeditoriál 4. ročníku

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 15. 6. ve večerních hodinách
se Policí přehnala bouřka a ohromné množství vody se valilo od Klůčku do centra
Police. Voda s sebou brala i velké množství
hlíny, bahna a všeho, co jí přišlo do cesty.
Náš dům se stal jedním z nejvíce postižených ve městě a škody, které přívalová voda napáchala, jsou značné. Kdo
nic podobného nezažil, nepochopí, co
člověk prožívá při pohledu na tu spoušť,
kdy ve sklepech, které máme i částečně
obydlené, je voda s bahnem 1,6 m vysoko, vylomené dveře a zničené vše včetně plynového kotle a elektrospotřebičů,
které byly plné bahna. V tuto chvíli je
člověk zoufalý a pomoc sousedů, která
byla neskutečně obětavá, nám byla v tuto
chvíli velkou psychickou podporou.
Chtěli bychom proto touto cestou vyslovit
naše velké poděkování především manželům Haukovým a Kleprlíkovým, paní Evě
Kovářové a p. Smrčkovi, M. Seidlmanovi,
M. Noskovi a L. Frimlovi za obětavou pomoc v této naší těžké situaci.
Řehořovi

Recept na zelňačku

Vážení a milí strávníci z polického náměstí.
Již potřetí jsme se pokusili v soutěži vyhrát, ale
prostě se nám to nedaří. Ať děláme, co děláme,
tak prostě tu medaili od poroty ne a ne dostat a
to se dá říct, že „krmíme národ“, protože tolik
zelňačky, jako vaří náš tým, nikdo jiný nevaří. A
teď už vám je asi jasné, že píšu za soutěžní tým
SPONY z.s. ze Suchého Dolu, která si na tuto
akci půjčuje pekelný nerezový dvoustovák až
z Heřmánkovic s obrovskou pokličkou vyváženou kusem železa a dynamem. Přesto se cítíme,
že jsme vyhráli. A víte proč? Protože ta fronta,
která se utvořila letos, ale i vloni a předloni na
naši zelňačku byla prostě nejdelší a mnozí jste
ji stáli i opakovaně. A vy jste nám tu zelňačku
zase snědli, přestože vás kvůli dopolednímu dešti
bylo na náměstí méně než vloni. A to té zelňačky mohlo být tak 60 litrů. Takže vám všem tímto chceme moc a moc poděkovat. Pro kuchaře a
jeho tým, je vždy nejlepším hodnocením prázdný hrnec, pochvala a „vylízané talíře“. Vše jsme
se vám letos snažili naservírovat i v nádobí ze
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Foto: Martin Schirlo
dřeva a vláken cukrové třtiny, abychom my i vy
měli, kromě gurmánského zážitku, dobrý pocit
z neničení planety. Takže komu chutnala právě
ta naše, nečervená, velmi jemná, smetanová, jen
v dochuti lehce pikantní a osolená jen nezbytnou
dávkou soli a bez glutamátů, osvěžená lehounce
bylinkami a libečkem a chtěl by si ji snad uvařit
dřív, než zas bude další ročník soutěže, na který
se samozřejmě chystáme, tak vám v následujících řádcích prozradíme náš letošní recept zhruba
na 200 porcí:
7 kg kvalitního kysaného zelí
15 kg starých brambor varného typu A od
Scholzů z Bělého
2 kg mrkve
3 kg cibule
750 g vepřového sádla
7 kg polosuchých pikantních klobásek ze řeznictví Mareš z Náchoda
2 kg uzené plece ze stejného řeznictví
0,5 kg slaniny také od Mareše
2,5 kg hladké mouky

2,5 litru smetany od Geislerů ze Slavného a
k tomu ještě i 1,5 litru 33% z obchodu
nať libečku
1 sáček kmínu
106 kuliček nového koření
111 kuliček pepře černého
33 bobkových listů, z toho 6 čerstvých
0,5 sáčku saturejky a 0,5 sáčku oregána
pouze ¼ kg kuchyňské soli
4 litrová sklenice sušených hub z místních lesů
z roku 2017
paprika sladká 200 g
paprika pálivá 20 g
voda z Julinky cca 30 litrů
Děkuji ještě na závěr celému našemu týmu,
protože to byl prostě kulinářský koncert a uvařeno bylo již zhruba půl hodiny před závěrečným
gongem a mohli jsme se tak věnovat i smažení čerstvých pstruhů z Hynčic pro vaše mlsné
jazýčky.
Za tým SPONY z.s. „dopolední šéfkuchař“

Miroslav Kulich.
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Svět duality

Tento hmotný svět je oproti jednotě v absolutní oblasti světem duality. Svět duality je
složený z hmoty a ducha, kdežto absolutní
svět je zcela duchovní, bez náznaku hmotných
vlastností. V duálním světě se každý falešně
pokouší být pánem světa, kdežto v absolutním
světě je Pán absolutním Pánem a všichni ostatní jsou jeho absolutními služebníky. Ve světě
duality každý závidí všem ostatním, a smrt je
díky duální existenci hmoty a ducha nevyhnutelná. Pán jediný může poskytnout útočiště
před strachem pro odevzdanou duši. Nikdo se
nemůže v hmotném světě zachránit před krutou smrtí, aniž by se odevzdal u lotosových
nohou Pána.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala
M. Jandová

Vážený pane Schmiedte,
od vydání posledního čísla Polického
měsíčníku stále pátrám, kdo to nemá v
hlavě srovnané. Ale postupně se k té skutečnosti dostávám... Vy nechápete polickou Radnici a nás, Poličáky, já zase nechápu, proč bych měla jít protestovat na
náměstí proto, že 105 měst v ČR tomu tak
učinilo. Ale rozhodně protestní akci neorganizovala tamní Radnice. Vždyť pražský Magistrát také není hlavním organizátorem. V ČR je v současnosti 604 měst.
To znamená, že téměř v 500 městech byli
lidé v klidu. Proč jste si nezajel jinam?
Vždyť jízdné pro důchodce je tak levné!
Nechápu Vaši argumentaci s vybaveností

zahrad, domků a bohatých nákupů jídla.
Průzkum říká, že v ČR je nejmenší míra
chudoby v celé Evropě. Ano, máme se
dobře, kdo pracuje, může si koupit. A to
je špatně?
Myslím si, že stále platí, že rozhodující jsou demokratické volby. Uvádíte tři
jména. Nic proti Vaší nelibosti k nim. Ale
koho jsme zvolili, toho máme. A jestli
jste si nevšiml, ANO stále vyhrává. Tedy
co dodat, pane Schmiedte? Budete se muset více snažit ukázat lidem tu správnou
cestu. Jestli protestní demonstrací, nebo
přesvědčováním, to už nechám na Vás.
Vždyť za dva roky budou nové volby.
S úctou Alena Bendlová

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas prázdnin, dovolených
a tradiční polické pouti
Je za námi letní slunovrat a letošní první
letní den. Zároveň jsme vstoupili do druhého
pololetí a nastal opět vytoužený čas prázdnin
a dovolených. Děti si převzaly vysvědčení
- ocenění celoroční práce, které by mělo být
nejen hodnotící, ale i motivující, a společně s odpočinkem je důležitým základem pro
nové snažení. Tak ať se o prázdninách nikomu
nestane nic zlého a nezapomínejme na Boží
pomoc a ochranu.
Červenec již bude ve znamení liturgického
mezidobí. V prvním týdnu oslavíme významnou Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů a prožijeme státní svátek
věnovaný památce mistra Jana Husa. Tento
měsíc budeme zároveň pod zvláštní ochranou patrona Evropy sv. Benedikta, zakladatele řádu benediktinů, apoštola (poutníka) sv.
Jakuba, sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu
jezuitů a dalších světců.
Srpen pak přinese druhou půlku prázdnin a
polické farnosti poutní čas. Letos bude tento
čas obohacen o svěcení nové sochy P. Marie
ve čtvrtek 15. 8. a opraveného kněžského hrobu v sobotu 17. 8. po slavnostní bohoslužbě.

Liturgický kalendář:
3. července - Svátek sv. Tomáše, apoštola
4. července - Památka sv. Prokopa, opata
5. července - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,
patronů Evropy, hl. patronů
Moravy, státní svátek
6. července - Jan Hus, státní svátek
7. července - 14. neděle v mezidobí (C)
11. července - Svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy, zakladatele řádu
benediktinů
14. července - 15. neděle v mezidobí
21. července - 16. neděle v mezidobí
22. července - Svátek sv. Marie Magdalény
25. července - Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července - Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů P. Marie
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28. července - 17. neděle v mezidobí
31. července - Památka sv. Ignáce z Loyoly,
kněze a spoluzakladatele řádu
jezuitů
4. srpna 18. neděle v mezidobí
6. srpna Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze, za
8. srpna kladatele řádu dominikánů
9. srpna Svátek sv. Terezie Benedikty od
Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
10. srpna Svátek sv. Vavřince, jáhna a
mučedníka
19. neděle v mezidobí
11. srpna NANEBEVZETÍ P. MARIE
15. srpna 17. srpna Slavnost NANEBEVZETÍ P.
MARIE (přeložená ze čtvrtka
15. srpna)
18. srpna 20. neděle v mezidobí
25. srpna 21. neděle v mezidobí
28. srpna Památka sv. Augustina, biskupa
a učitele církve
29. srpna Památka Umučení sv. Jana
Křtitele
1. září 22. neděle v mezidobí

V červenci budou bohoslužby podle obvyklého programu.
V srpnu bude mít kněz Jaroslaw Furtan
dovolenou. V této době bude pořad bohoslužeb následující:
v Polici n. M.
yy v úterý a v pátek bohoslužby slova od
18.30 hod., ještě bude upřesněno
yy nedělní mše svatá od 18 hod.
v Machově
yy nedělní mše svatá - 1. a 3. týden od 11.30
hod.
na Bezděkově
yy nedělní mše svatá - 2. a 4. týden od 11.30
hod.
Úřední hodiny děkanské kanceláře v červenci jako obvykle, v srpnu se pak v naléhavých případech obracejte na kněze v Hronově
nebo Broumově.

V pátek 5. července o Slavnosti sv. Cyrila
a Metoděje, budou bohoslužby v Polici od 8
hod., na Bezděkově od 9.30 hod. a v Machově
od 11 hod.
V sobotu 6. července se v polickém kostele
Nanebevzetí P. Marie koná koncert v rámci
festivalu „Za poklady Broumovska“. Vystoupí
polské orchestry INTER CAMMERATA a
RADOM, se sólistka Magdalenou Jakubskou
- Szymiec (saxofon). Začátek v 18.00 hod.
V neděli 7. července bude na Bezděkově
pouť s doprovodným programem. Slavnostní
bohoslužba začíná v 9.30 hod.
V sobotu 3. srpna se koná pouť na
Hvězdě, u kaple Panny Marie Sněžné.
Od 10.00 hod. modlitba růžence a od 10.30
hod. mše svatá (slouží nový převor břevnovského kláštera).
V sobotu 10. srpna se koná pouť na
Sněžce u kaple sv. Vavřince. Slavnostní mše
svatá začíná ve 12.00 hod.

Poutní program polické farnosti:
čtvrtek 15. 8.

yy Slavnostní vysvěcení nové sochy P. Marie
na Komenského náměstí, vlevo před kostelem Nanebevzetí P. Marie, s doprovodným
programem, začátek v 16 hod.

sobota 17. 8.

yy Slavnost Nanebevzetí P. Marie, začátek bohoslužby v odpoledních hodinách, přesný
čas bude upřesněn
yy po bohoslužbě vysvěcení opraveného
kněžského hrobu na polickém hřbitově
yy po vysvěcení kněžského hrobu tradiční posezení s občerstvením na nádvoří kláštera
Všem dětem a mládeži přejeme báječné
prázdniny, dospělým pohodovou dovolenou a
celému městu požehnaný čas poutní.
za ŘK farnost Police n.M. I
ng. Jan Troutnar
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MĚSTSKÁ POLICIE
V měsíci červnu jsme byli přítomni v ranních hodinách u školy…dohlíželi jsme na bezpečný pohyb dětí.
Kontrolovali jsme nakládání s odpady…
sběrná místa, kontejnerová stání a samozřejmě i
sběrný dvůr. Čas od času si někdo jen tak odloží
odpad před sběrný dvůr mimo provozní dobu a
myslí si, že ho budeme po něm uklízet…tak to
nee. Díky kamerovému systému se mu může stát,
že si odpad odveze...uklidí a ještě jako bonus zaplatí pokut.
Některá omladina si stále plete dětská hřiště…sportoviště, ale i například schody u československého kostela s kuřárnou…popíjecím

střediskem a místem pro odkládání odpadu.
Mýlka, pokud si mladí nepřináší z domova úctu
a slušnost, budou se na placení pokut spolupodílet i ti, kteří rodinu zabezpečují finančně, tak to
budou asi rodiče.
Přijali jsme několik stížností od občanů,
nejvíce na parkování vozidel v ulici na Sibiři ve
směru od domova důchodců směrem k autodílně…ano, toto místo není vhodné k parkování, je
to místo nepřehledné a zčásti v zatáčce. Vhodné
je však k ukládání pokut za porušení dopravních
předpisů.
Skončil školní rok, nastává čas prázdnin.
Prosíme rodiče, aby se snažili o svých školou

povinných dětech míti přehled. Co dělají, kde se
nacházejí, nebezpečí číhá všude.
U nás začalo léto návštěvou zástupců kontrolních orgánů Ministerstva vnitra…odboru
vnitřních věcí, kteří provedli kontrolu zbraní a
střeliva.
Tradičně upozorňujeme, aby jste si při odjezdech na dovolené zabezpečili majetek. Nejlépe
nějakou dobrou duší, které Vám koukne na kytky, dveře, okna. Bude se Vám klidněji odpočívat.
Hezké léto…

ved. strážník MP Petr Zima

ZE SPORTU

Jak Jirka s Lůďou stavěli hřiště

Ne, nejedná se o výstavbu nového sportovního areálu ani fotbalového hřiště s trávou
přírodní či umělou, ani hřiště volejbalového,
dokonce zmíněná dvojice ani nenavážela písek na hřiště dětské. Jirka Kollert a Luděk
Friml jsou trenéry starší fotbalové přípravky.
Ta se každou neděli v 9 hodin ráno utkává se
třemi dalšími soupeři na dvou hřištích o rozměrech 45x25 m. Obě hřiště je tudíž potřeba
“postavit”, to znamená přemístit na hrací plochu mobilní branky a značkami a kužely vymezit prostor pro hru.
S vervou se do tohoto náročného úkolu
jedné květnové neděle časně ráno na polickém
hřišti pustili Jirka s Luďkem. Po zdárném dokončení akce, v promáčené obuvi vinou bohaté ranní rosy, se zalíbením pohlédli na své
podařené dílo, kterak do dáli září v paprscích
ranního slunce.

Ve zbývajícím čase ještě klukům připravit
dresy, převléknout se do nich a může se začít.
Slunce se na obloze posunulo, kluci důkladně
rozcvičili, ale kde jsou soupeři? Velká ručička
na hodinách začíná jít do kopce a nikde nikdo.
Konečně! Ve vstupní bráně se objevuje postava. Není to však nikdo ze soupeřů, ale tatík
Dvořák, který nenápadně a nesměle praví:
“Kluci, jak se tak dívám na rozpis, nemáme
dnes hrát v Provodově?”
Vlakem nebo autobusem se za dvacet
minut do Provodova dostanete stěží. Naštěstí
oba trenéři jsou mobilní, tak rychle nasedat,
dresy máme na sobě a jede se. Do Provodova,
na skutečné místo konání turnaje, se s menším
zpožděním přece jen úspěšně dorazilo.
Po skončení turnaje a osprchování pak
bylo k vidění deset kluků, kterak jen v trenýrkách, s kopačkami v ruce a bosi kráčejí vstříc

autům, která je dovezla zpět do polických kabin k převzetí chybějících svršků.
Hřiště v Polici se po návratu z Provodova
včas uklidilo, uvedlo do původního stavu a
odpolední derby s Broumovem tak mohlo nerušeně začít…
Ještě, že nám začínají prázdniny. Ze
spousty zápasů a turnajů jsou již “zblblí” nejen
trenéři, ale i někteří rodiče. Při závěrečném
zápase celé soutěže mezi polickými Šneky a
Želvami (tentokrát již opravdu v Polici) jsme
tak mohli slyšet výrazný, nepřeslechnutelný
hlas maminy Mileny K., jejíž synek Šimon
Krtička patří k oporám Šneků, kterak neúnavně povzbuzuje: “Želvy do toho!”
Dle vyprávění očitých svědků literárně
zpracoval
Vojtěch Kvapil, stavitel hřiště
pro přípravku mladší

Želvy stříbro, Želvošneci stříbro a Šneci sedmé místo

Přesně s takovou bilancí se rozloučili hráči starší přípravky s právě proběhlou sezonou.
Na přelomu května a června finišovala jarní část. Jak si vedly týmy Želv a Šneků?
Čtrnácté kolo vyjížděli Šneci do Velké
Jesenice. Na horké půdě nás vyzvali domácí v prvním zápasu a vyhráli 7:4 (b: 2x Jan
Bernard, Patrik Hušek, Vojtěch Jelínek). Tři
body brali Šneci za výhru proti Meziměstí
5:1 (b: 2x Šimon Krtička, Patrik Hušek, Jan
Bernard a Matěj Švorčík). Poslední zápas dopoledne byl opět bez bodu Šneci – Provodov
„Hvězdy“ 2:5 (b. Jan Bernard a Patrik Hušek).
Želvy cestovaly do Velichovek, kde sehrály vyrovnaný zápas proti domácímu TJ při skore 6:6.
O vítězství Želv rozhodl penaltový rozstřel v náš
prospěch 4:3. Nepříjemná Rozkoš Želvy porazila 6:2, ale Želvy si spravily chuť a v posledním
zápasu přejely SK Babí 12:1 (bohužel jsem si
do sešitku nepsal střelce – omluva fanouškům).
Hned v úterý 21. května se dohrával zápas Šneků
proti AFK Hronov v Polici nad Metují. Celý tým
Šneků zápas zvládl a náš tým vyhrál po dramatickém závěru 5:4 (1:2), b: 2x Šimon Krtička,
Patrik Hušek, Jan Bernard, Alexandr Palla.
Okresní přebor pokračoval 15. kolem na hřištích
soupeřů. Šneci cestovali do Meziměstí a v případě plného bodového zisku mohli pomýšlet na atak
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pátého místa. Bohužel se jednalo jen o přání trenéra, neboť tento výjezd se výsledkově nepovedl. Šneci – Meziměstí 2:2, pen: 4:5 (b: Alexandr
Palla, Anastázie Denygrová), Šneci – Provodov
„Komety“ 2:3 (b: Patrik Hušek, Vojtěch Jelínek),
Šneci – SK Babí 9:0 (b: 2x Anastázie Denygrová,
2x Jiří Kiezler, 2x Patrik Hušek, Alexandr
Palla, Marek Kubeček, Vojtěch Jelínek).
Želvy přivezly dvě vítězství z Provodova. První
se zrodilo lehce proti Velkému Poříčí 10:2 (b: 2x
Sebastian Kollert, 2x Jiří Peška, 2x Samuel Friml,
David Klikar, Jiří Tauc, Jan Dvořák, Matyáš

Kolesár). Druhé o něco hůře: Želvy – Nové
Město 8:3 (b: 3x Matyáš Kolesár, 4x Sebastian
Kollert, Jiří Peška). Poslední zápas vyhrál domácí soupeř Provodov „Hvězdy“ 3:1 (b. Jiří Peška).
Vrchol sezony přišel v neděli 2. června. Na domácím stadionu za vyprodaných laviček, plného
kotle a pod kamerami, jsme se loučili s okresním přeborem. První zápas Šneci zbytečně prohráli 4:5 s Velkým Poříčím (b: Šimon Krtička,
Alexandr Palla, Jan Bernard, Marek Kubeček).
Souběžně Želvy vyhrály nad Velichovkami 3:1
(b: 3x Michal Fatka). Druhé zápasy si týmy
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prohodily soupeře. Šneci – Velichovky 2:2 na
penalty 4:3 (b: Jan Bernard, Patrik Hušek) a
Želvy – Velké Poříčí 8:3 (b: 3x Michal Fatka,
3x Matyáš Kolesár, Šimon Friml, David Klikar).
To nejlepší nakonec. Poslední letošní derby a
poslední zápas přeboru pro hráče ročníku 2008.
Zápas dobře rozjeli Šneci, když soupeře zaskočili
rychlou hrou a brzy vedli 2:0. Jak rychle vedli,
tak rychle Želvy srovnaly na 2:2 a během prvního poločasu přidali ještě dva góly. Druhý poločas
začínal 2:4 a Želvy zápas dohrály do vítězného
konce 4:9 – b: 2x Matěj Klimeš, 2x Patrik Hušek
– 3x Michal Fatka, 3x Sebastian Kollert, Samuel
Friml, Jiří Peška, Matyáš Kolesár. Po závěrečném
hvizdu hráči poděkovali fanouškům za přízeň
a ve špalíru se loučili s přípravkovou kategorií.
Děkujeme hráčům za 4 roky reprezentace polické
kopané a přejeme hodně sportovní radosti v kategorii mladších žáků. Následovalo ještě posezení
s rodiči nad dobrotami a masíčkem. Poděkování
maminkám za dobroty a Josefu Martincovi alias Pepinovi za dobrou pochoutku na lorně.
Tečku za sezonou přinesl víkend 8. a 9. června. Nejprve v sobotu hostila Dukla Praha finálový turnaj mistrovství republiky dívek
WU11. Stázka Denygrová s týmem MFK
Trutnov obsadili sedmé místo v rámci ČR.
Druhá tečka čekala na spojený tým Želvošneků
v neděli ve Velkém Poříčí. Tradiční závěrečný turnaj dobré úrovně vyhrála Česká Skalice
před naším týmem. Poličtí hráči nejprve vyhráli všechna utkání v základní skupině: Police –
Nové Město 6:0 (b: 2x Michal Fatka, 2x Jirka
Peška, Anastázie Denygrová, Jan Bernard),
Police – Velichovky 3:1 (2x Michal Fatka, Jan
Bernard), Police – Provodov „Hvězdy“ 3:2 (b:
2x Michal Fatka, Ondřej Ducháč), Police – Velké
Poříčí 4:0 (b: 3x Michal Fatka, Jiří Peška). V semifinále jsme narazili na nepříjemný tým AFK
Hronov, ale hráči neponechali nic náhodě a
vyhráli 4:2 (3x Michal Fatka, Ondřej Ducháč).
Finálové vystoupení znamenalo jedinou prohru
0:2 a konečné stříbrné místo, které bylo pěknou
tečkou za celým turnajem.
Závěrem jmenujeme všechny hráče, kteří letošní sezonu reprezentovali náš klub v kategorii
starší přípravky.
Želvy – David Klikar, Jan Zmátlo, Jan
Dvořák, Jiří Tauc, Matyáš Kolesár, Michal
Fatka, Samuel Friml, Šimon Friml, Sebastian

Kollert, Jiří Peška (všichni ročník 2008)
pod vedením Jirky Kollerta a Luďka Frimla.
Šneci: Petr Mitterwald, Matěj Klimeš, Vojtěch
Jelínek, Ondřej Ducháč, Šimon Krtička,
Anastázie Denygrová, Matěj Švorčík, Patrik
Hušek, Jan Bernard, Petr Kiezler, Alexandr
Palla, Marek Kubeček, František Fikejz, Kristian
Hušek (všichni ročník 2009) a mladší hráči
Jiří Kiezler, Marek Tauchman, Matěj Bernard
pod vedením Daniela Denygra a Jirky Krtičky.
Všem hráčům děkujeme za předvedené výkony
a vstřelené góly.
Přejeme hráčům a fanouškům pěkné prázdniny a v srpnu na zeleném pažitu opět na viděnou.

Daniel Denygr, Jiří Kollert,
Jiří Krtička a Luděk Friml
realizační tým starší přípravky

Tabulka okresního přeboru starší přípravky 2018/2019 po jarní části
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SK Rozkoš Česká Skalice
Spartak Police nad Metují „Želvy“
Sokol Provodov „Hvězdy“
Sokol Velká Jesenice/Zábrodí
TJ Velichovky
AFK Hronov
Spartak Police nad Metují „Šneci“
MFK Nové Město nad Metují „B“
TJ Velké Poříčí

47
48
48
48
48
46
48
48
48

43
36
36
35
25
24
23
22
18

4
12
12
13
23
22
25
26
30

421:76
314:145
231:111
293:192
186:154
207:196
164:178
204:197
179:272

129
111
107
102
75
72
68
66
53

1
1
2
3
5
1
2
2
2

1
4
1
0
6
1
1
2
1

10

Lokomotiva Meziměstí

48

14

34

105:262

42

3

3

11
12

Sokol Provodov „Komety“
SK Babí

48
47

6
3

42
43

81:318
78:372

19
14

0
1

1
3

Polická stovka – Atlet roku – Pivní triatlon = SSK Pedro

Těsně po
uzávěrce květnového vydání
PM se uskutečnil již 21. ročník závodu ve
sprintu na sto
metrů a také po
dvanácté atletický
trojboj,
s neskromným
názvem Atlet
roku. Za mimořádně
příznivých podmínek
se sešla opět více jak stovka účastníků a tak
velké poděkování všem, kteří si přišli zasportovat. Stejně tak obrovská vděčnost početnému týmu pomocníků a rozhodčích a také všem
sponzorům a podporovatelům … díky moc !
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Byl to opět mazec, ale dopadlo to.
Kompletní výsledkový servis a fotky Štěpána
Horáka z této akce naleznete na webových
stránkách SSK Pedro.

Absolutním vítězem letošního ročníku
se stal Michal Sirko, který převzal putovní pohár za vítězství na stovce i v trojboji.
Gratulujeme…
Přehled všech vítězů jednotlivých ročníků
/ i s jejich časy a bodovými zisky / naleznete
také na webovkách.
Nejen v mých očích ale zvítězili všichni,
kteří se odhodlali a přišli to třeba jen zkusit.
Nezbývá než doufat, že nadšení a bojovnost
mládí vydrží v do dalších let.

komplikace při rekonstrukci bukovického
areálu a tak letošní ročník míčového víceboje
je zatím v ohrožení. Proto jediným jistým termínem je sváteční sobota – 28. září, kdy proběhne další ročník pivního triatlonu, o kterém
si pohrávám s myšlenkou, že bude i ročníkem
posledním… uvidíme, září je ještě daleko …
Pohodu a radost všem.
Petr Jansa, SSK Pedro

Tak zase za rok.
A jak to vypadá s dalšími akcemi pro letošní rok. Hledá se termín pro plážový turnaj – Pohár plný písku. Trochu nás zaskočily
Polický měsíčník - červenec a srpen 2019

Na fotbal zase až o pouti

Zatím jsou ale jarní soutěže všech věkových kategorií v plném proudu a zápasů
spousta. Svátkem pro polické fanoušky byla
neděle 26.května, kdy se odehrálo dlouho očekávané derby s Broumovem. Fanoušků obou
týmů se sešlo více než šest stovek. Úroveň
zápasu byla bohužel ovlivněna zbytečným
vyloučením Felixe v poslední minutě 1.poločasu, takže v poločase druhém byl ze strany
domácích místo fotbalu k vidění jen pověstný
“prešovský beton”. To před tím, v 10.minutě
zápasu, si Felix počínal mnohem lépe, když
Pepovi Klapkovskému přihrál na gól. A jak se
později ukázalo, byl to také jediný gól zápasu.
Myslím, že objektivním fanouškům soupeře se i přes prohru mohlo v Polici líbit. Na
zápasech Police totiž díky “Fanklubu” vládne
výborná fotbalová atmosféra, kterou často nemají ani v 1.lize.

Následující sobotu náš tým zajížděl na
Spartu. Zatím tedy jen do Úpice. Naši nezačali dobře. Zanedlouho prohrávali 0:1 a to
ještě mohli být rádi, že nebylo hůře. Potom
se přece jen vzpamatovali a ještě do poločasu
se ujali vedení 2:1 góly Musy Ansumy a jednoho z nejlepších střelců celé soutěže, Pepy
Klapkovského. Ten na zápas dorazil rovnou
ze svatby, zatím ne svojí. Soupeř po poločase vyrovnal, utkání skončilo 2:2 a následoval
penaltový rozstřel. Devět borců vyslalo střely,
na které oba brankáři neměli sebemenší nárok. Pátý střelec domácích přestřeluje. Z míst,
kde zápas sledují poličtí fanoušci, je slyšet
hlas “Horší, než Šída” a střela pátého našeho střelce, veterána Jirky Tauce, se tak stává
střelou vítěznou.
V případě, že za týden neprohrajeme s posledními Kobylicemi (na podzim jsme s nimi
bohužel dokázali prohrát 4:3), nemůže již nic
a nikdo ohrozit naše prvenství v soutěži.
Kobylice přijely jen se sedmi hráči a trenérem (53 let), který musel nastoupit do utkání též. Zápas tak postrádal sebemenší napětí a
otázkou nebylo, kdo vyhraje, ale kolik dáme
gólů. Nakonec jich bylo šest. Hráči soupeře
zaslouží uznání, že zápas ani za této situace
“neodflákli” a z fotbalu se nestala fraška.
Oslavy prvenství v soutěži a postupu do
Krajského přeboru tak mohly začít. Byly mohutné, důstojné a bujaré. Marek Jandík po několika ligových štacích konečně našel tým, s
kterým něco vyhrál. Pohár pro vítěze neustále
držel v náručí a láskyplně jej objímal, jako
svoji dcerku Elenku. Předseda Karel Klimeš
dokonce pil pivo. Po 23. hodině se ztichlou
Kostelní ulicí vydal ne úplně ztichlý průvod
hráčů a fanoušků s cílem polické náměstí,
kašna. A tam oslavy pokračovaly ve stejné
podobě jako ve Finsku po vítězství jejich hokejistů na mistrovství světa.
Před posledním zápasem v Roudnici se
ozývaly hlasy, že to bude “přáteláček”. Opak
však byl pravdou. Za úmorného vedra domácí
rozhodně nechtěli prohrát, my také ne, takže
byl k vidění rychlý, důrazný, pohledný a velice zajímavý fotbal, který jsme nakonec 3:2
vyhráli. Góly Pavel Franc 2x a Tomáš Mucha.
Polický měsíčník - červenec a srpen 2019

Posledně jmenovaný tak alespoň trochu snížil
nepříznivé skóre v počtu zápasů, kdy vstřelil
gól a kdy nevstřelil, na 3:12. Podle uzavřené
sázky s jedním z fanoušků tak na jaře musel
12x platit rum.
Při závěrečném posezení se docela vyřádily přírodní živly a z hřiště se stal rybník s
hloubkou přes půl metru. Toho využil kapitán
týmu Jirka Kollert a Marek Jandík ke stylovému skoku do vody, nazývaného “placák”.
Alespoň se nemuseli přesouvat až na náměstí
ke kašně…
Věřme, že se polickým trenérům mládeže podaří vychovat další generaci hráčů a
současný “boom” fotbalu v Polici nebude jen
věcí přechodnou. První vlaštovkou v tomto
směru je Vilda Gavelek, který ve svých patnácti letech odehrál v zápase s Kobylicemi
druhý poločas a v Roudnici nastoupil od
začátku. Tam si připsal dokonce dvě gólové
asistence. Nejprve nahrál na branku soupeři
a potom na náš vítězný gól Pavlu Francovi.
Starší žáci odehráli další zápas v Polici
proti Babí před derby s Broumovem. Přítomné
fanoušky naladili na vítěznou vlnu po výhře
5:1. Střelecky se dařilo Vildovi Gavelekovi,
autorovi čtyř branek.
K dalšímu a vlastně poslednímu zápasu soutěže jsme odjeli do Českého Meziříčí.
Zároveň to byl i souboj o 1. místo v soutěži.
Při utkání se nepříjemně zranil Jarda Čermák
a s podezřením na zlomený kotník byla povolána i záchranka. Poněkud zvláštně se v tento
okamžik zachoval rozhodčí, kterého stav hráče vůbec nezajímal a nechal hru pokračovat.
Naši kluci v zápase sice 2:0 vedli (oba góly
Vilda), soupeř však otočil na 4:2 pro ně a v
soutěži tak obsadil první místo a my skončili
druzí.
Žáci mladší sehráli vydařený zápas v
Teplicích. Po nejlepším výkonu jara uhráli
remízu 2:2 a jen mohou litovat řady neproměněných šancí (góly Matěj Danihel a Šimon
Friml). V penaltovém rozstřelu si vzal k srdci coach Šída kritiku fanoušků a nominoval
penaltového specialistu Sebu Kollerta. Ten
ovšem neuspěl. Na vině tentokrát nebyly dědičné vlohy (“Já za to nemůžu, já to mám po
tátovi”), ale skutečnost, že se penalty kopaly
z příliš veliké dálky a bylo mokro…
Penaltový rozstřel jsme zcela výjimečně
prohráli, navíc jsme se nechali ošidit rozhodčím o možnost kopat penaltu ještě jednu. Na
to však trenéři přišli až doma, po důkladném
prostudování zápisu o utkání.
Další dobrý výkon kluci podali v zápase proti České Skalici/Červenému Kostelci.
Tady však chyběl jeden gól, abychom dospěli
alespoň k penaltovému rozstřelu. Konečný
výsledek 2:3, střelci Jirka Tauc a Pepa
Hornych.
O týden později opět doma, proti kombinovanému týmu Hronov/Náchod. Soupeř přijel v silné sestavě, naši kluci s ním však drželi
krok. Ještě několik vteřin před koncem jsme
vedli 3:2 (Seba Kollert 2x, Michal Fatka), ovšem po rohovém kopu soupeře jsme obdrželi

vyrovnávací branku a utkání skončilo 3:3. V
polické oblíbené disciplíně, penaltovém rozstřelu, soupeř kopal ještě hůře než my, takže
jsme jej vyhráli 2:1.
Ještě poslední zápas na Babí a sezóna
končí i pro mladší žáky. Ani ostřejší zákroky
hráčů soupeře nezabránily naší vysoké výhře
7:2, góly Michal Fatka 4x, Matěj Danihel,
Samuel Friml a Seba Kollert z penalty (nebylo mokro a značka nebyla příliš daleko).
Vítězstvím tak mladší žáci uhájili páté místo
v soutěži.
Mladší přípravka nebyla na domácím hřišti v Machově příliš úspěšná. S Broumovem
prohra 4:8 a s Novým Městem 5:7.
Poslední soutěžní turnaj v Hronově, soupeři domácí a Teplice. Konečně po delší době
vítězství, a to s Hronovem 10:5. Z naší strany pouze 2 střelci, Tadeáš Šula šest gólů a
Jirka Kiezler góly čtyři. V průběhu zápasu s
Teplicemi nikdo z polických příznivců nevěřil, že bychom mohli prohrát. Vedli jsme totiž
již 4:0. Zanedlouho jsme ovšem 4:6 prohrávali, srovnali ještě na 6:6 a ze hřiště nakonec
odešli poraženi 6:9.
Na jaře jsme sehráli 16 zápasů, z toho 6
vítězných, a soupeřům nastříleli 122 branek.
Nejvíce Jirka Kiezler 39, Matyáš Peška 22 a
Tadeáš Šula 16.
Jirka byl vidět nejen na hřišti, ale v pátek 7.června večer i v televizi, když při nástupu naší fotbalové reprezentace doprovázel obránce Pavla Kadeřábka do boje proti
Bulharsku.
Za týden znovu do Hronova na závěrečný
turnaj sezóny za účasti osmi týmů, chyběly
jen Teplice. Počínali jsme si znamenitě. V základní skupině postupně výhry nad Hronovem
7:1, dívkami z Náchoda 8:0 a Velkou Jesenicí
4:2. V semifinále porážíme 4:1 Červený
Kostelec a jsme ve finále! Tam znovu narážíme na Velkou Jesenici. Zpočátku jde všechno
dobře, vedeme 2:1. Potom však přichází trest
za naše neproměněné šance a prohráváme 2:3,
takže obsazujeme 2. místo.
Minipřípravka
zdolala na hřišti v
Náchodě domácí Bělásky 9:6, ale podlehla Velkému Poříčí 6:8. Na domácím hřišti
se o týden později utkala s dvěma týmy z
Červeného Kostelce. Gólů padlo hodně a vyšly z toho výsledky 6:10 a 5:12. A po druhé
ve svém, na události bohatém životě byla na
fotbalovém střetnutí přítomna i paní učitelka
Meierová.
Na závěr sezóny ještě do Machova a
Broumova. Nejprve zajíždíme do Machova
pro porážku s místními borci 4:9 a výhru s
Broumovem 15:10. Na závěr celé soutěže nás
v Broumově očekávají domácí a Velké Poříčí.
K hostitelům příliš uctiví nejsme a porážíme
je 12:4. Poslední zápas sezóny však vítězný
nebyl, Velkému Poříčí jsme podlehli 2:13.
Již nyní se můžeme těšit na polickou pouť
a první zápas dospělých v Krajském přeboru
na domácím hřišti.
Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané
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Čtvrtstoletí tradice na jednom místě

Již po pětadvacáté pozval SDH Velká
Ledhuje sbory z blízkého i vzdáleného okolí k
souboji o putovní pohár starosty města Police.
Výzvu přijalo 10 sborů, přičemž ten nejvzdálenější, z Pavlišova, účasti rozhodně
nelitoval. Motivace k stupínku nejvyššímu
rozhodně nechyběla. Ironií osudu se stalo, že
tam, kde původní putovní pohár po 23 letech
skončil (po třetí za sebou jej v r. 2017 vyhrálo
družstvo z Bezděkova), ten zbrusu nový spatřil, v rukou p. Jaromíra Berana, světlo světa.
Na radnici ještě neodbyla půl desátá a
pan starosta, ing. Beran, již vítal soutěžící na
sluncem zalité louce v Ochozi. Upřesnili se
propozice soutěže, velitel vybídl zúčastněné
k odvaze poprat se nestandardním požárním
útokem, představili jsme rozhodčí soutěže (hlavní r. F. Hauschke, startér V. Prouza
SDH Bukovice, časomíra p. Ivan Kraus SDH
Č. Metuje st., p. Jaroslav a Josef Trojtlovi
SDH VL) a mohlo se odstartovat. 5 min na
přípravu základny, nastartovat požární stříkačku, namazat indulonou DIN půlspojky,
zastrčit tričko do kalhot a postavit na startovní
čáru. S nepatrnými obměnami diváci tenhle
postup shlédli u většiny soutěžících družstev.
Rozdíly už ale byly patrné během samotného
požárního útoku. Ten nejrychlejší předvedli,
s časem 38,22 s, právě “účastníci zájezdu” z
Pavlišova. Jim patřily vavříny v podobě putovního poháru a trofeje, doplněné věcnými
cenami a diplomem.
Mikro-disciplínou, oceněnou zvláštní trofejí, je
pak naplnění nástřikového terče v co nejkratším čase. Tady zazářilo
družstvo ze Žďárek.
Marně jsme letos vyhlíželi družstvo favoritů z
Bezděkova, kamarádů
z Martínkovic a stejně
tak družstvo z České
Metuje. Ne vždycky se
podaří
zkompletovat

soutěžní manšaft, a tak věříme, že v příštím
ročníku se posledně jmenovaných družstva
jistě dočkáme!
Po celou dobu byla pro závodníky a přihlížející veřejnost připravena pestrá nabídka občerstvení, letos doplněná o mistrovský
guláš kuchaře Standy. Ten se podařilo, i přes
tropické poledne, uchovat v plné chuti do odpoledních hodin, kdy si na něm smlsli i rodiče
malých Plameňáků, členů kolektivu mladých
hasičů našeho sboru.

věnoval, dort, který rozhodně odpoledním teplotám nestihl podlehnout. Rodičům dětí pak
patřil nemenší dík za spolupráci a pochopení.
Ne vždy to bylo jednoduché. Navíc, někteří
rodiče neváhali a ratolesti nám pomohli dovézt na soutěže v době, kdy nebyl k dispozici
vícemístný Ford jednotky JPOII Police.
Velký dík a úcta patří, bez nadsázky, tradičním partnerům soutěže, městu Police nad
Metují a společnostem Wikov MGI a.s.,
Hronov, Pejskar a spol. s r.o., VEBA ,tex-

Plameňáci předvedli ukázku náročné disciplíny CTIF a zapojili se i do humorně pojaté štafety, kde rok, co rok síly měří Staří a
Mladí. Rozdíly v konečných časech nebyly
tak znatelné, jak by člověk asi čekal. Mladým
nechyběl elán a zápal do hry. To jistě potěšilo
nejen vedoucí kolektivu, Janu Letztelovou,
ale i architekta soutěžní tratě, Míru
Kollerta. Děti si na závěrečné fotografii vyzkoušeli nová soutěžní trika (logo
nezištně a zdařile ztvárnil p. Martin
Hruška - děkujeme!), které jim sbor, za
finanční podpory našeho města, pořídil.
Věřím, že Plameňáci z Ledhuje, budou v
trikách dobře reprezentovat sbor i město,
tak jako tomu bylo i doposud (účast na
okresní kole v Náchodě!). Pro děti to byl
v soutěžním roce 2018 poslední závod a
vedoucí jim poděkovali za práci a snahu, kterou během celoročních schůzek
předvedli. Jako výraz uznání jim sbor

tilní závod a.s. a nově i Zlatnictví Vávrová,
Police n. Met.
Uznání a poděkování bych rád závěrem
věnoval sestrám a bratrům z našeho sboru,
kteří se podíleli na přípravách a průběhu celé
akce!
Za SDH VL sepsal Aleš Trojtl

Běh pro Hospic 2019

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

Tréninky v červnu jsme si díky počasí
zpestřili plaváním. Moc děkujeme městu, že
nám umožňuje vzít děti na část tréninku na
koupaliště.
Tradičního středeční běhu Od pípy k pípě
5.6. se účastnilo 30 borců. Při vyhlašování
jsme využili nové stupně vítězů, které nám vyrobili na Bezděkově. Firmě TEROVA s.r.o. za
sponzorský dar děkujeme! Následně po závodě proběhla v Restauraci u Lidmanů Členská
schůze. Schválili jsme Zprávu o činnosti za

rok 2018, schválili jsme výši
členských příspěvků na rok
2020 a také se během diskuse
schválil návrh na pravidelné
střídání směru běhu Od pípy k
pípě. Příští rok se tedy poběží
od Lidmanů ke Krčmě.
Těšíme se na léto. V červenci jede 4. skupina na cyklosoustředění do Žacléře a na
konci srpna plánujeme hlavní
letní soustředění pro 2.-5. skupinu. Týden strávíme v autokempu v Mostku a budeme
se připravovat na podzimní
běžeckou sezónu.
Závody, které v nejbližší
době pořádáme:

HLAVŇOVSKÝ
X-TRIATLON

Propozice a výsledky všech závodů najdete
na stránkách klubu http://ski.polickej.net/.

10.7. středa, start v 17 hodin na hrázi

Za SKI Police nad Metují, z.s.

BĚH NA HVĚZDU

Helena a Jan Pohlovi

13.7. sobota, start dětských kategorií od 13
hodin na náměstí
Uvítáme dobrovolníky, kteří by nám chtěli
s organizací pomoci. Prosíme hlavně ty, kteří
nechtějí závodit J Kontaktujte nás na mail.

BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI

Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, Královéhradecký kraj
a město Police nad Metují

1.9. neděle, start v 10 hodin

SKI Police nad Metují, z.s.

SKI Police nad Metují,z.s.

klub běžeckého lyžování

pořádá 33. ročník terénního běhu na 25 km

B Ě H B R OU M OV S K Ý M I S T Ě N A M I
v neděli 1. září 2019 v 10 hodin
Prezentace a přihlášky od 9 h u restaurace „U generála Laudona“ na zastávce
autobusu Police n/M., Pěkov, Hony na trati 640101 Náchod – Broumov
Startovné:

100,- Kč při přihlášení předem nebo 150,-Kč na místě. V přihlášce
uveďte příjmení, jméno, ročník narození a klub a zašlete na
skipolice@seznam.cz. Platba 100 Kč hotově při prezentaci.

Kategorie:

ženy, veteránky 35, 45
muži, veteráni 40, 50, 60
dětské štafety – minimálně 2, maximálně 6 členů za splnění
podmínky věku členů V1-10+V2-10+…+V6-10<10 (info na tel.)

Trať:

délka 25km, značně členitá, s řadou malých i velkých převýšení,
zejména mezi 22 a 24km je převýšení 220m! Povrch je
převážně měkký - lesní cesty, místy jsou pískovcové kameny a
schody a cca 1km asfalt.

Popis:

Cíl :

Start - Malé Hony- lesní silnice (1.km) žlutá tur. značka, silnice Honské sedlo (2.km) vlastní značení, Honské sedlo - pod
Kačenkou (3.km) modrá t.z., pod Kačenkou – sedlo (4.km) vlastní
značení, sedlo - Hvězda (6.km) žlutá t.z., čaj, Hvězda - Slavný
(11.km) červená t.z., čaj a sušenka, Slavný - pod Korunou (14.km)
žlutá t.z., pod Korunou - nad Pánovým křížem (15.km) zelená t.z.,
nad Pánovým křížem - Božanovský Špičák (16.km) kontrola –
Pánův kříž (17.km) žlutá t.z., čaj a sušenka, Pánův kříž – Signál
(bludiště) - Soví hrádek - Řeřišný (21.km) žlutá t.z., čaj, Řeřišný nad Machovskou Lhotou (22.km) žlutá t.z., nad Machovskou
Lhotou - Lhotský Šefel (24.km) - cíl (25.km) modrá t.z. + vlastní
značení.
Celá trať je značena žlutými terčíky, šipkami nebo žlutými
fáborky.

klub běžeckého lyžování

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

pořádá 33. ročník běhu do vrchu

BĚH NA HVĚZDU
MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu 2019
Velká cena východních Čech v bězích 2019
Mistrovství firmy WIKOV v běhu do vrchu 2019

SOBOTA 13. 7. 2019 VE 13 h
Prezentace od 12 h - radnice v Polici nad Metují
Startovné: 100,- Kč, mládež 0,Kategorie: děti, START ve 13 h
do 6 let
2013 a ml. cca
do 8 let
2011 a 2012 cca
do 10 let
2009 a 2010 cca
do 14 let
2005 až 2008cca

80 m
400 m
400 m
800 m

Hlavní závod - 8,7 km: START ve 14:30 h
junioři, juniorky do 19 let,
ženy, veteránky 35, 45, 55,
muži, veteráni 40, 50, 60, 70, 80, 90 let
juniorky a muži nad 80 let mají trať dlouhou 5 km!!!
Trať:

před hostincem U Lidmanů v Machovské Lhotě

dětské a žákovské kategorie poběží okruhy na náměstí a
poblíž, povrch dlažba, příp. asfalt.
Hlavní závod 8,9 km (5 km) převážně terén (jen cca 3,5 km
dlažba a asfalt), stoupání/klesání na +505/-271m.

Občerstvení: 4x na trati čaj, ionťák, voda, banány, sušenky a v cíli polévka

Start:

Masarykovo náměstí v Polici nad Metují

Převoz svršků zajištěn osobním autem.

Cíl:

hl. závodu - před chatou HVĚZDA v Broumovských stěnách

Informace:

Jan Pohl, tel: 608 476 058
mail: skipolice@seznam.cz
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Kopčany a Trenčín, slovenské
zastávky na přírodních okruzích

Českomoravská
asociace
motocyklového sportu pořádala 1. a 2. června závody na
městském okruhu v Kopčanech.
Místní závody se neustále zlepšují. Zkušenosti, které mají
Hanzalíkové (táta a synové) přebírají i ostatní pořadatelé.
V pátek večer jsme postavili
karavan blízko výjezdu na trať. A
připravili se na ráno. V sedm hodin budíček a obě přejímky. Před
devátou hodinou, první kvalifikační trénink. Po obědě se jel druhý a postavení na staru bylo jasné.
Počasí nám přálo a konečně nám
nebylo zima. V neděli po ránu se
najíždělo na start spojených tříd
175 a 250 ccm kategorie Klasik.
Miloš Thér závodník polického
AMK se postavil na druhé místo ve třídě 175 ccm. Po startu se
ujímá vedení Jirka Obtulowicz a
za něho se pověsil Milan Šobáň
ze Starého Města, který si připravil starý ČZ Rotax a jede dobře.
Miloš bojoval srdnatě, ale do
konce závodu se nepodařilo předjet soupeře. Naše heslo je „každá
bedna dobrá“ a za třetí místo jsou
také body.
Trenčín (město módy) a
jeho místní letiště, bylo aktérem
dvojzávodu pořádané ČAMS
ve dnech 14. - 16. června. Do
Trenčína jsme odjížděli ve čtvrtek k večeru a na místo dorazili

po půlnoci. Po utáboření nás čekal konečně odpočinek a ráno na
formální a technickou přejímku.
Pak na volné tréninky. V podvečer, byl první kvalifikační trénink,
ve kterém se počítal jen počet kol.
Skutečný plnohodnotný trénink
byl v sobotu ráno, kdy se počítal
čas a postavení na startu. V odpoledních hodinách se jel první
závod. Byly spojené třídy včetně
mistrovství Evropy a mistrovství SR. Miloš odstartoval dobře.
Prodíral se početným polem
jezdců. Kolem poloviny závodu
se pevně usadil na druhém místě
ve třídě 175 ccm. Dlouhé roviny
lépe sloužily Milanovi Šobáňovi
a o několik vteřin Miloše porazil.
V neděli ráno se jezdily zkušební
warm-up. Za pět minut poledne
se vyjíždělo z depa k druhému závodu. Postavení bylo stejné jako
v sobotu. Po startu se Miloš ujal
vedení ve třídě a po tři kola vodil
třídu. Do čtvrtého kola nastoupil
Milan Šobáň na rovince a závod
vyhrál. Miloš druhým místem nakročil opět k zisku titulu. Závody
byly uspořádány dobře a pořadatelům patří dík. Ředitelem byl
Miloš Baláž syn známého závodníka Petera Baláže. Cesta domů
byla dobrá těšíme se do Ostravy –
Radvanice. Zdejší trať je oblíbená
závodníkem z Petrovic.
Za AMK: Čvaňhák

Čištění koberců,
čalouněného nábytku,
sedaček, křesel, židlí
a matrací

Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální).
Ceny dle velikosti plochy a znečištění.
MARTINA HULÍNOVÁ – Police nad Metují
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
tel.: 608 775 813
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POLICIE ČR
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Nabízíme:

Po zaškolení plat přes 29 000 Kč
Šest týdnů dovolené

P
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště - naproti kostelu)
PRODEJ 18. 7. a 28. 8. 2019

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

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

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

Následující položky k prodeji jen 18. 7. 2019
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé
Brojlerová kuřata
Perličky

1 - 3 týd.
1 - 3 týd.
1 - 7 dní
1 - 6 týd.

80 - 90,- Kč
150 - 160,- Kč
20,- Kč
90 - 140,- Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158, po - pá 7 - 15 h!e-mail:
info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz

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

Příspěvek na rekreaci/dovolenou

STAŇ SE
JEDNÍM Z NÁS

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

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

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

800 404 010

|

RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu

Zpravodaj Police 90x132 mm 4B 2019 „6500“
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KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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Vyklízení – úklid
NON-STOP
Vyklidíme vše a všude
Kontakt: 608 103 810

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

30. 7. 2019 v 15.00 hod.

Police n. Metují

25. 7. 2019 v 15.00 hod.

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 800 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
Tisk:
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Autor obálky: Jan Flieger
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují
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Přijďte se podívat na farmu plnou zvířátek a rozkvetlých zahrad,
kde na vás čekají velbloudi Honza s Princeznou, zvědavé lamy,
ovečky, kozy, papoušci, dikobrazi a mnohá jiná zvířátka.
Od jara do podzimu máme otevřeno každý den
od 10:00 do 17:00

Farma Wenet Broumov
Kladská 346, 550 01 Broumov
z Broumova směr na Otovice
777 762 305, 777 699 588

www.wenet.cz
farmawenet

V POLICI NAD METUJÍ

� ERVENEC 2019
Pellyho domy
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
POLICKÉHO FOTOKLUBU
Pátek 5. 7.�pátek 2. 8.
/ Konferen� ní místnost
Výstava otev�ena po� pá: 9:00� 17:00, ¨
so, ne 9:00� 15:00.

DRÁTOVACÍ KURZY
DRÁTOVANÉ KYTI� KY 2× JINAK

� tvrtek 11. 7. od 17:00

HASTRMAN
St�eda 10. 7. od 21:30

Romantický a zárove� ironický p�íb�h
hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý),
jeho� láska k venkovské dívce Katynce
(Simona Zmrzlá) napl�uje netu�eným �t�stím
i stravující vá�ní. � ím více se Katynka hastrmanovi p�ibli� uje, tím více v n�m rostou
pochybnosti, zda jako � lov�k ve zví�eti
a zví�e v � lov�ku tentokrát obstojí.
Re� ie: Ond�ej Havelka.
Romantický / Thriller / � esko, 2018, 100 min.
Nevhodný mláde� i do 12 let.

LETNÍ ZÁV�S DO OKNA

LÉTO S GENTLEMANEM
St�eda 17. 7. od 21:30

/ Konferen� ní místnost
Tvo�íme a drátkujeme s Lenkou Vítkovou
Kozárovou. Vhodné pro v�echny v�kové
kategorie. Ve�kerý materiál v cen�.
Nutná rezervace p�edem na tel. 724 924 863
nebo emailem na obchod.lenka@email.cz.
Cena: 150 K� /osoba/kurz.

Anna (Alena Antalová) tráví se svým
man� elem (Igor Bare�) ka� dé léto v chatové
oblasti pár desítek kilometr� za Prahou. Jsou
svoji u� celou v�� nost, tak� e jejich man� elství
sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Jednoho dne se ve vesnici objeví
Artur (Jaromír Hanzlík) a Anna za� ívá pocity
ji� dlouho nepoznané...
Komedie / Romantický / � esko, 2019, 98 min

� tvrtek 25. 7. od 17:00

Letní kino

Areál Víceú� elového
sportovi�t�, Malá Ledhuj
Deky, � idle, k�esílka apod. s sebou. Prodej
drobného ob� erstvení zaji�t�n. Areál je
p�ístupný 60 min p�ed zahájením projekce.
V p�ípadné nep�íznivého po� así (zhor�ení
pov�trnostních podmínek) se promítání ru�í.
Náhradní termín o den pozd�ji ve stejný � as.
Aktuální informace v� dy p�ed projekcí
na www.policko.cz a fb pellyhodomy.
Uvedené � asy jsou orienta� ní, za� ínáme
po setm�ní. Zm�na programu vyhrazena.
Vstupné na jednotlivé projekce: 80 K�
/ 40 K� d�ti do 15 let

!

�ENY V B�HU
St�eda 3. 7. od 21:45
Komedie o � enách, které se nebojí vyb�hnout
�t�stí naproti. V�ra pro� ila s Jind�ichem
báje� ný � ivot a je pevn� rozhodnutá splnit
jeho poslední p�ání � zab�hnout maraton!
S b�háním je to úpln� stejné jako v � ivot�.
D�le� ité je vydr� et a nevzdávat se, kdy�
cíl je na dosah�
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková,
Veronika Kuba�ová, Jenovéfa Boková,
Ond�ej Vetchý, Vladimír Polívka a dal�í.
Re� ie: Martin Horský.
Komedie / � esko, 2019 / 93 min.

LOVEní
St�eda 24. 7. od 21:30
Hlavní postava � lmu Eli�ka (Ester Geislerová),
má svatbu a � eká na sv�j velký moment.
Namísto svého �ano� ale � enich �ekne �ne�
a od oltá�e ute� e. Na�t�stí má zdrcená Eli�ka
skv�lou kamarádku s jasným receptem,
co je pot�eba d�lat.
Komedie / Romantický / � esko, 2019, 106 min
Nevhodný mláde� i do 12 let.

ÚSM�VY SMUTNÝCH MU��
St�eda 31. 7. od 21:30
Film p�ibli� uje p�íb�hy úsp��ných chlap�,
kte�í se p�es dno lahve dostali na samotné
dno � ivota. Ze závislosti u� ale cesta ven
nevede, jediná �ance je nahradit alkohol
n�� ím jiným. Co takhle ub�hnout maraton?
Drama / Komedie / � esko, 2018, 92 min.
Nevhodný mláde� i do 15 let.

Ostatní akce
B�H NA HV�ZDU
33. ro� ník b�hu do vrchu
Sobota 13. 7. od 13:00
Propozice: http://ski.polickej.net/zavody/

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

www.pellyhodomy.cz

Upozor�ujeme náv�t�vníky akcí po�ádaných Pellyho domy, � e organizátor bude
z vybraných akcí po�izovat audiovizuální
záznam, který bude slou� it pro jeho
vlastní, nekomer� ní, pot�eby.
Akce v rámci Nové Terasy 2019 po�ádá
spolek Apeiron a MPM s podporou
M�sta Police nad Metují.

Muzeum papírových model�
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
�SB�RATELSKÉ SNY JOSEFA K.�
Sobota 13. 7. od 13:00
Komentovaná prohlídka za ú� asti sb�ratele
Josefa Kropá� ka, autogramiáda a k�est pexesa,
které vzniklo p�i p�íle� itosti oslav 90. narozenin
nejznám�j�ího autora papírových model�
Richarda Vy�kovského.

MUZEUM D�TEM
Sobota 27. a ned�le 28. 7., 9:00� 17:00
Interaktivní dílni� ka pro nejmen�í náv�t�vníky.
Ale nejen pro n�!

RV 90
Výstava pracovních model� nejznám�j�ího
a nejplodn�j�ího autora papírových model�
Richarda Vy�kovského.

SB�RATELSKÉ SNY JOSEFA K.

Výstava ze sbírky nejv�t�ího sb�ratele
papírových model� a vyst�ihovánek. N�kterým
z vystavených exponát� je více jak 100 let!

Nová terasa, Zelený dome� ek
MIROSLAV � MÍD / PROMÍTÁNÍ
POD � IRÝM NEBEM
Sobota 20. 7. od 21:00
/ Terasa p�ed Muzeem papírových model�
Promítání krátkých � lm� známého polického
patriota, horolezce, � lma�e a fotografa.
Za nep�íznivého po� así se promítání p�esouvá
do Zeleného dome� ku. Vstupné dobrovolné.

JARDA SVOBODA / KONCERT
Sobota 27. 7. od 19:30

/ Terasa p�ed Muzeem papírových model�
Sólový koncert frontmana legendární kapely
�Traband�, který byl za své debutové sólové
album Solo navr� en v roce 2016 na cenu
And�l. Vstupné dobrovolné.

JAN PETROV: SEDM / VÝSTAVA
do 28. 7. 2019

/ Zelený dome� ek
Výstava obraz� absolventa polické ZU� ,
který se v sou� asné dob� v�nuje p�evá� n�
hyperrealistické malb�. Vstupné dobrovolné.

P�ipravujeme
3.8.
7. 8.
10. 8.*
12. 8.
14. 8.
16. 8.

Prodej vstupenek v Informa� ních centrech v Polici nad Metují (t. 491 421 501), Teplice nad Metují (t. 491 581 197) a Náchod�(t. 491 462 060), pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC v � ervenci: pond�lí� pátek 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00, soboty, ned�le a svátky 9:00� 11:30 a 12.00� 15.00.

KULTURA

VYCHÁZKA POLICKEM IV.
TERORISTKA � LETNÍ KINO
PETROVICKÉ ZATÁ� KY *) p�íp. 11. 8.
DRÁTOVACÍ KURZ / KLÍCKA
� PUNTI NA VOD�� LETNÍ KINO
KVÍ� EROVSKÁ POU�

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

