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Chodník Žďár nad Metují - Police nad Metují

Město Police nad Metují společně s obcí
Žďár nad Metují připravuje nové komunikační propojení - výstavbu chodníku s veřejným osvětlením. Na základě avíza MAS
Stolové hory o vyhlašování 12. výzvy v
rámci IROP, opatření 2.1. Udržitelná a bezpečná doprava, plánuje město na výstavbu
chodníku podat žádost o dotaci.
Jedná se o úsek od konce stávajícího
chodníku podél silnice II/301 v k.ú. Žďár n.
M. až k systému stezek v parku Strážnice v

Polici n. M. Navrhovaný chodník leží v nezastavěném území obce Žďár n. M. a města
Police n. M. (v okrajových částech), podél krajské silnice II/301 Trutnov-Poříčí –
Police n. M. Bude odsazen od pravého okraje stávající silnice o cca 4-5 m a ukončen na
hranici lesa. V současné době je pozemek
využit převážně jako pole, na začátku polní
cesta, za křížením cesty na Zděřinu zatravněná krajnice stávající silnice II/301 a před
koncem úseku jako trvalý travní porost.

Odvodnění chodníku bude řešeno příčným sklonem chodníku a vsakem na obecních pozemcích směrem do pole. Chodník
bude umístěn až za stávajícími stromy, v
k.ú. Žďár n. M. bude stávající zeleň zachována bez úpravy, část v k.ú. Police n. M.
v trase chodníku se musí odstranit. Nová
výsadba je plánována mezi silnicí a chodníkem za využití domácích druhů stromové
a keřové zeleně. Šířka chodníku je navržena 1,8 m, sjezdy na přilehlé parcely budou
řešeny jako chodníkové přejezdy. Povrch bude z betonové zámkové dlažby, napojená
účelová komunikace, polní
cesta i chodníkový přejezd
pro zemědělskou techniku budou asfaltové. Plochy podél
chodníku budou ohumusovány a zatravněny. Po celé délce
chodníku je navrženo nové veřejné osvětlení.
Stavba chodníku propojí
zastavěná území obce Žďár n.
M. a města Police n. M. a přispěje ke zvýšení bezpečnosti
pěších i provozu vozidel na
stávající krajské silnici II/301.
Ing. Pavel Scholz,
vedoucí odboru IMŽP

INFORMACE Z RADNICE
Září na radnici…

…milí čtenáři, léto a čas dovolených je
nenávratně za námi a podzim se dostal ke své
vládě, včetně typických ranních mlh a přízemních mrazíků. Na druhou stranu na nás ani letos nezapomněl s příjemnými slunečnými dny
babího léta, a tak věřím, že pro Vás nebyl přechod z léta do podzimu nijak drastický a vše
jste dobře zvládli. Školákům a předškolákům,
po dvou měsících prázdninového volna, táborů a zábavy, znovu začaly vzdělávací povinnosti. Rád bych popřál všem, nejen prvňáčkům, kteří školu zakouší poprvé, aby se jim
ve škole nejen líbilo, ale hlavně dařilo a každý
den pro ně byl jiný, něčím zajímavý a vědomostně nový. Druhého září jsme s panem
místostarostou, paní matrikářkou a panem
ředitelem navštívili první třídy, dvě v Polici
a jednu na Bezděkově. Bylo krásné vidět lehce
vyjukané, ale zároveň šťastné a natěšené oči
nových žáčků, kteří, ještě v doprovodu rodičů, měli za sebou první minuty nové životní
etapy. Na Bezděkově jsme si při té příležitosti prohlédli nové prostory školní družiny
a mateřskou školu. Zrovna tak i ve Velkých
Petrovicích a v České Metuji. Všechna tato zařízení patří pod naší základní školu, dobře fungují, jednotlivé obce se o vzdělávací prostory
dobře starají a děti tak mají příjemné prostředí
pro své vzdělávání.
Polickému automotoklubu přísluší poděkování za úžasnou reklamu Police a skvěle
zvládnutý víkend při závodech českého poháru a mistrovství republiky minikár. Rád jsem
pronikl do tajů a pravidel tohoto sportu a setkal se s milými lidmi, kteří propadli kouzlu
rychlých koleček. Vládla příjemná atmosféra
a věřím, že všichni účastníci budou na tratě
na Klůčku vzpomínat v dobrém. V Teplicích
proběhl další ročník Mezinárodního festivalu
horolezeckých filmů – o jeho věhlasu se netřeba rozepisovat. Místostarosta se jako každý
rok potrápil při nejtěžším maratonu horských
kol, Rallye Sudety. Budiž mu ke cti, že se jako
jeden z mála úspěšně popral s náročnými podmínkami trati a závod dokončil. V Zeleném

domečku a následně v Pellyho domech vyvrcholil společný česko – polský projekt knihoven, Slovem i obrazem, a jedním z výstupů je
kniha Olgy Landové, Vůně jasmínu. V místní
části, u Honského rybníku, proběhlo tradiční setkání přátel Pěkova a Honů. Naši polští
přátelé v partnerském městě Radków slavnostně otevřeli vyhlídkovou plošinu na górze
Guzovata, nad radkówským zalewem. Byla
obnovena a vybudována v rámci projektu
Česko – polská hřebenovka a rozhodně stojí
za návštěvu. Pěšky od zalewu nebo po cyklostezce z Radkówa a odměnou Vám bude krásný
výhled na Stolové hory.
Přivítali jsme dalších 15 nových občánků našeho města, přejme jim pevné zdraví
a šťastný a spokojený život. Několik párů si
také řeklo své ano. Věřím, že zvážili své rozhodnutí a budou v životě šťastní a spokojení.
Proběhlo 5.veřejné zasedání zastupitelstva
města a následovalo druhé veřejné projednání vznikajícího strategického plánu rozvoje
města na období 2020 – 2025. Grantová komise města, resp. pracovní skupina, intenzivně připravuje změny v grantovém systému,
které by měly přinést zpřehlednění, a hlavně
zjednodušení pro žadatele. Se zástupcem firmy Penny Market jsme znovu jednali o uvažované zastávce bus na jejich parkovišti.
Doufejme, že se nám tento projekt podaří
dotáhnout do úspěšného konce. Proběhla jednání Dobrovolných svazků obcí Policka a lesy
Policka, v dnešní nelehké době s velmi pozitivními výsledky.
Velký zájem provázela přednáška s ochutnávkou kávy v Pellyho domech. Polický
rodák Patrik Lamka, vlastník rodinné pražírny Lamcafé a značky regionální produkt
Hradecko, zaníceně vyprávěl o cestě kávy –
od rostlinky až na náš stůl. Přednášku určitě
budeme opakovat, káva je k dostání v infocentru a Vám ji k příjemným chvílím v podzimním odpoledni vřele doporučuji.
Jirka Beran

Lípa republiky
1918 - 2018
první výročí zasazení
a trvalé označení

Bezděkovy sady
24.10.2019
v 16 hodin

Srdečně zveme širokou
veřejnost na připomenutí
výročí vzniku
Československé republiky

Rozpis lékařů

stomatologické služby

říjen 2019

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

05. – 06. 10. MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police n. M.
12. – 13. 10. MUDr. Dana Kapitánová
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
19. – 20. 10. MUDr. Ladislav Růžička ml.
603 479 132
Poliklinika Broumov
26.. 10.
MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumv IV.
27. 10.
MDDr. Petr Houštěk.
602 333 466
Poliklinika ZS Machov		
28. 10.
MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police n. M.
602 333 452
02. – 03. 11. MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu, Police n. M.

Přehled postupu ve věci projednání změny územního plánu města č. 1

S ohledem na množící se dotazy ke stavu
projednání změny územního plánu města č. 1
přinášíme podrobné vysvětlení průběhu projednání, jakož i vysvětlení blokací vzniklých
v rámci náročného procesu projednávání.
Proces změny územního plánu je de facto
stejným procesem, jakým se projednává samotný územní plán obce (z hlediska postupných kroků od schválení pořízení, přes zadání,
návrh, čistopis), včetně účasti veřejnosti (díky
Aarhuské úmluvě) a účasti dotčených správních orgánů. To je VELICE důležité si uvědomit, neboť pak se teprve na věc je možné
dívat nezkreslenou optikou! Jednotlivé kroky
se doručují účastníkům řízení prostřednictvím
veřejné úřední desky, a lhůty pro doručení
i vyjádření jsou dlouhé (30 dní zveřejnění
kvůli doručení + 30 dní na vyjádření).
Obecně platí, že o pořízení změny územního plánu rozhoduje podle § 6 odstavce 5
Polický měsíčník - říjen 2019

písmene a) stavebního zákona zastupitelstvo
obce a to buď z vlastního podnětu, nebo na základě přijatého návrhu na pořízení. Veřejnost
pak vesměs podává podněty pro pořízení,
a na základě těchto podnětů se pak zastupitelstvo obce rozhodne o pořízení změny (zjednodušeně řečeno, podání podnětu automaticky neznamená, že se zahájí proces projednání
změny územního plánu). Zvykově bylo u nás
v případě dosud všech změn postupováno tak,
že se po určitou dobu sbíraly podněty, a pokud
jejich počet překročil určitou hranici, byla věc
předložena zastupitelstvu obce k rozhodnutí
o pořízení změny územního plánu. V případě
rozhodnutí o pořízení změny územního plánu
byla vyhlášena veřejně výzva k podávání podnětů k zařazení do režimu dané změny, která
byla termínově ohraničena. V případě změny
č. 1 se jednalo o několik měsíců od podání
prvního podnětu, neboť rada města měla pocit,

že zadáváme změnu příliš brzy po schválení
nového územního plánu města.
Po sebrání dostatku podnětů bylo následně vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
změny územního plánu (v té době vyhlášení pro zpracování změny č. 1 neobsahovala
směrnice města pro veřejné zakázky tzv. výjimkové ustanovení a věc musel být soutěžena
v klasickém režimu veřejné zakázky, kdy rada
města nejprve schválí zadání zakázky a kritéria hodnocení, včetně okruhu firem, které budou obeslány, přičemž po obdržení nabídek,
opět rada města svým usnesení vybere vítězného uchazeče a rozhodne o uzavření smlouvy
o dílo. I zde (především díky opakovaným dotazům uchazečů) se jednalo řádově o několik
měsíců. Ve výběrovém řízení nakonec uspěl
architekt, který zpracovával v letech 2012 –
2014 územní plán města. V současnosti už
směrnice města obsahuje klausuli o přímém
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zadání práce architekta, a tudíž nyní je možné v tomto kroku ušetřit u dalších změn řadů
týdnů či měsíců.
Pokud obecní úřad obce, která hodlá pořizovat změnu územního plánu, splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24, je takový obecní úřad
pořizovatelem (také § 2 odstavec 1 písmeno
a) a současně § 6 odstavec 2). Pokud tomu
tak není, je pořizovatelem obecní úřad obce
s rozšířenou působností, tedy Městský úřad
Náchod. V našem případě je pořizovatelem
Městský úřad Náchod.
Vybraný projektant ve spolupráci s pořizovatelem připravili návrh zadání, který projednaly orgány města, a následně bylo zveřejněno k vyjádření (postupem výše uvedeným).
V rámci stanovisek k zadání změny územního
plánu vyslovil Krajský úřad, odbor životního prostředí požadavek na posouzení změny
územního plánu města v režimu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí – tzv. režim
SEA – z důvodu rozšíření ploch pro výrobu
v zóně HAUK, a z důvodu, že část podnětů
navrhuje změnu využití území v lokálních biokoridorech (v danou chvíli se jednalo o nečekané stanovisko, neboť ani k projednávání
územního plánu města KÚ toto nepožadoval,
byť se výrobní plochy rozšiřovaly daleko větším způsobem než v rámci projednání změny).
V této chvíli nemohl projektant pokračovat
na zpracování návrhu změny územního plánu,
a my jsme byli nuceni uspořádat dodatečné
výběrové řízení na zhotovitele posudku SEA
a posouzení změny na trvale udržitelný rozvoj
území.
V rámci poptávkového řízení byl vybrán
zpracovatel z Pardubic s dobrými referencemi
od úřadů územního plánování, leč spolupráce
s ním (na základě vystavené objednávky) dopadla fatálně, a ani po 6 měsících od zadání
nebyl vybraný zpracovatel schopen dílo dokončit a předat. Následně jsme i přes opakovanou výzvu (kterou jsme učinili na doporučení
advokátů) od objednávky (de iure od smlouvy) odstoupili. Nicméně jsme museli věc zadat
znovu s tím, že na základě nového poptávkového řízení a několik odmítnutí z kapacitních
důvodů získali nabídku společnosti EMPLA,
která se zpracování posudku ujala a ve lhůtě 3
měsíců posouzení SEA zpracovala.
Na základě zpracovaného posouzení byl
dokončen v řádu několika málo týdnů návrh
změny a ten byl předán pořizovateli (MěÚ
Náchod) k projednání. Pořizovatel si po prozkoumání návrhu vyžádal drobné přepracování návrhu, neboť v době po doručení návrhu
pořizovateli nabyla účinnosti změna zásad
územního rozvoje kraje, nicméně se jednalo
o zdržení v řádu 1 – 2 týdnů.
Následně již pořizovatel podle § 55b odstavce 1 stavebního zákona pořídil zpracování návrhu změny územního plánu a zahájil
jeho projednávání doručením přes veřejné
vyhlášky. Podle § 55b a § 52 stavebního zákona nařídil pořizovatel veřejné projednání
návrhu změny územního plánu (a případného
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území). V této fázi je návrh projednáván se všemi
(dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce,
veřejnost) na veřejném projednání, které se
vždy koná v příslušné obci a v rámci kterého

2

je podle § 22 zajištěn i výklad zpracovatele
návrhu změny územního plánu (tedy autorizovaného projektanta). Veškerá uplatněná stanoviska a případné připomínky zašle pořizovatel krajskému úřadu jako doplněk pro vydání
výše uvedeného stanoviska.
V této fázi se nyní nacházíme a pokoušíme se vyřešit situaci, kdy na základě negativního stanoviska orgánu ochrany zemědělské
půdního fondu došlo k úpravě návrhu změny
územního plánu s tím, že tato byla předložena
Správě CHKO k vyjádření, nicméně ta vyslovila s novým řešením nesouhlas. Společně
s pořizovatelem a projektantem jsme oslovili
orgán ochrany půdy, který korigoval své stanovisko tak, že pokud město prokáže, že již
využívá min. 60% ploch výroby, přehodnotí
své negativní stanovisko a vydá stanovisko
pozitivní. Za město jsem zpracoval podrobné
vyhodnocení plochy výroby a předal je pořizovateli a krajskému úřadu.
Nyní očekáváme na vyjádření orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu s tím,
že, pořizovatel následně vyhodnotí podle
§ 53 stavebního zákona výsledky projednání
a ve spolupráci s určeným zastupitelem pro
územně plánovací činnost (tj. se mnou) pořizovatel zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách
(uplatněných v rámci veřejného projednávání)
a návrh vyhodnocení připomínek (uplatněných v rámci veřejného projednávání). Tento
návrh bude zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu pro účely uplatnění stanovisek.
Následně pořizovatel zajistí případně potřebné
upravení návrhu změny územního plánu. Toto
předpokládáme, že se podaří během října.
V této fázi také nastává důležitá situace:
v případě, že návrh bude na základě veřejného
projednávání upravován, je nutné, aby pořizovatel vyhodnotil, zda je předmětná úprava
podstatná či nikoliv. Pokud by byla podstatná,
zajistí pořizovatel stanovisko orgánu ochrany
přírody a krajiny a stanovisko orgánu SEA.
Pak podle § 53 odstavce 2 pořizovatel nařídí
konání opakovaného veřejného projednání,
které má obdobný postup jako veřejné projednání předchozí. Jen návrh změny územního
plánu (a případné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) se projednává v rozsahu
úprav provedených po posledním veřejném
projednání. Není tak možné uplatnit kupříkladu námitku k části změny územního plánu,
která nebyla po veřejném projednání upravována. Zde předpokládám, že by k projednání
mělo dojít do konce roku.
Následně již postupem podle §55 b
a §54 pořizovatel předloží zastupitelstvu obce
návrh na vydání změny územního plánu.
Zastupitelstvo předložený návrh buď vydá
nebo zamítne, nebo vrátí zpět pořizovateli se
svými pokyny k úpravě a novému projednání.
Přepokládám, že pokud se dostaneme do této
fáze, tak snad již zastupitelstvo tolik vyhlíženou a očekávanou změnu nezamítne.
Poté již bude nutné pouze podle § 55c doručit změnu územního plánu včetně úplného
znění územního plánu po vydání této změny
veřejnou vyhláškou. Dnem doručení změny
a úplného znění nabývá změna účinnosti.
Jen pro dokreslení doplním, že např. změnu územní plánu kraje (tj. tzv. zásad územního rozvoje kraje), kdy si projednání zajišťuje

přímo kraj, který má prto zřízen odbor územního plánování plný úředníků – odborníků,
projednával kraj, přestože šlo o relativně drobné změny v krajském kontextu, 5 let! Změny
starého územního plánu města si taky vyžádaly projednání rovněž v řádu let (změna č.
1 – zahájení projednání listopad 2001 /schválení pořízení únor 2001/; účinnost říjen 2005
(4 roky); změna č. 2 – zahájení projednání
duben 2006 /vč. schválení pořízení/; účinnost
září 2010 (4,5 roku); změna č. 3 – zahájení projednání červen 2009 /vč. schválení pořízení/;
účinnost červenec 2010 (2 roky). Z uvedeného je zřejmé, že projednávání změn územních
plánů je vždy značně komplikované, a délka
procesu v případě nyní projednávané změny
č. 1 nevybočuje z průměru.
Do budoucna bude třeba najít řešení, které by vedlo k rychlejšímu projednávání změn
územního plánu. Nabízí se jak varianta projednávání jednotlivých změn samostatně s finanční spoluúčastí žadatelů (což zákon umožňuje), nebo varianta s uzavírací klausulí (např.
samostatně změny pro bydlení a samostatně
změny pro podnikání), ale opět s finančním
zapojením žadatelů. Vedle toho se pak nabízí možnost smluvního vztahu s tzv. létajícím
pořizovatelem (pořizovatelem pak není MěÚ
Náchod, který pořizuje celý proces zdarma,
ale architekt urbanista na základě uzavřené
úplatné smlouvy).
J. Škop - místostarosta,
určený zastupitel
pro územně plánovací činnost

Povinnosti
provozovatelů kotlů
na pevná paliva

Blíží se topná sezóna a k té se
váže povinnost daná novelou zákona
č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V §17
zákon obecně stanovuje, že provozovatel kotle na pevná paliva o tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, má povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky, prostřednictvím proškolené osoby, kontrolu technického stavu
a provozu tohoto kotle. Na vyžádání
musí obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností předložit doklad o provedení
této kontroly, vystavený odborně způsobilou osobou. Tato osoba potvrdí, že dané
spalovací zařízení je instalováno, provozováno a udržován v souladu s pokyny
výrobce a zákonem. První kontrolu technického stavu a provozu kotle byl majitel kotle povinen realizovat nejpozději
do 31. prosince 2016. Pokud tak neučiní
fyzická osoba, dopustí se přestupku podle
§23 zákona a může jí být uložena pokuta do výše 20 tis. Kč, pokud tak neučiní
právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, dopustí se správního deliktu podle
§ 25 zákona a může jí být uložena pokuta
do výše 50 tis. Kč.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Září z pohledu místostarosty

Září začalo tradičním zahájením školního
roku. Hned v úvodní den, kdy je naší milou
povinností přivítat prvňáčky v rámci jejich
prvního školního dne, jsem si otestoval dvě
věci. Zaprvé, že oblečení se starostou musíme sladit dříve než pár hodin před návštěvou
školy, a za druhé, že zabezpečovací systém
školy funguje perfektně! Oblečení jsme s kolegou ladili přes sms, a zatímco on si nevšiml
mého večerního dotazu, já v kolotoči kolem
dětí vypravovaných ráno do školky přehlédl
jeho odpověď. V důsledku tohoto míjení jsem
v 7.50 u základní školy zjistil, že jsem oblečen
jaksi nepatřičně a letěl domů to napravit. Když
jsem v 8:02 zkoušel vejít do budovy školy, narazil jsem na (správně) zamčené dveře. V 8:06
jsem již byl na chodbě u prvních tříd, žel bohu
již bylo pozdě, abych vstoupil. Tudíž se tedy
omlouvám, že jsem nebyl přítomen v první ze
tříd, a to jak novým žáčkům, tak jejich rodičům a doprovodům. Nakonec jsme (pak už
společně) zajeli pozdravit žáčky do bezděkovské školy, a když už jsme deštivým dopolednem vyrazili, tak jsme zavítali i do školek
na Velkých Petrovicích a v České Metuji, které jsou součástí naší školy.
První týden jsem ukončil nepracovním zážitkem, neb i přes výrazně nepříznivé počasí
jsem neustoupil ze svého nápadu, tradičně si
objet „dlouhou trasu“ MTB Rallye Sudety.
Dlužno dodat, že letošní závod byl opravdu
výživný, a že při příjezdu na Slavný jsem byl
pevně rozhodnut to zabalit. Jen díky podpoře
přátel a rodiny (a příjemné atmosféry na občerstvovačce – ještě jednou děkuju slavenským a suchodolským!) jsem se rozhodl to
zkusit dostřelit alespoň do Machova. Pak se
ve mě něco stalo po sjezdu z Vodních zámků,

a já dostal najednou chuť to dojet! Jsem moc
rád, že se mi to nakonec (s podporou týmu
„bazén Šarkán“, Lenky Fulkové a spolubojovníka Qětáka) podařilo. A musím poděkovat
i Vám ostatním, kteří jste stáli kdekoliv po trati a povzbudili mne v tom šíleném marastu
(a sorry, že jsem třeba nereagoval)
V druhém týdnu měsíce jsme se zúčastnili
setkání ZŠ s rodiči, a byli jsme svědky nejen
širokého informačního pelmelu, který pan ředitel věnoval rodičům, ale i představení učitelského sboru, a konečně volby zástupců rodičů
do školské rady.
13. 9. proběhlo celkem náročné jednání
Dobrovolného svazku obcí Policka, kde bylo
diskutováno téma regionální rozvojové agentury, dotačních programů pro výsadbu zeleně
a realizovaný projekt zvýšení efektivity veřejné správy v obcích DSO (poslední ze dvou
aktivit za účasti M. Soldánové a D. Hauschke
z MAS Stolové hory). V podvečer pak proběhlo ještě jednání pracovní skupiny k problematice úprav grantového systému, přičemž
tématem jednání byly už návrhy textů výzev
městských dotačních programů pro rok 2020
a definování postupů hodnocení podaných žádostí. Po široké diskusi bude věc předložena
členům grantové komise k projednání s tím,
že následovat bude projednání v radě města
a v městském zastupitelstvu.
Nejpernějším týdnem měsíce byl nakonec
38. pracovní týden, který začal kontrolním
dnem na výstavbě parkoviště P+R v lokalitě
pod Havlatkou (stavba zdárně pokračuje dál
i přes drobné problémy a ulice Husova byla
již v uvedeném týdnu připravena pro pokládku
asfaltu). V tomto týdnu jsem se pak V Hradci
Králové účastnil semináře pořádaného

VÝZVA SPOL. ČEZ DISTRIBUCE, A.S.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se
(ve smyslu ustanovení §25 odst.3 písm.g
zákona č.458/2000 Sb., v platném znění)
opět obrací na majitele a uživatele pozemků, aby v termínu do 15. listopadu provedli
ořez větví nebo pokácení dřevin, rostoucích
v blízkosti elektrických rozvodných zařízení
(elektrického vedení). Důvodem je především
zabezpečení provozu distribuční soustavy
a dodávky elektrické energie.
Ořez je potřebné provést tak, aby:
¾¾ minimální vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí (do 1 kV) byla
yy u stromů a jiných porostů, u nichž se
předpokládá výstup osob do koruny:
- 2 m od vedení bez izolace a 1,5 m
od izolovaného nebo kabelového vedení
yy u stromů a jiných porostů, u nichž se výstup osob do korun nepředpokládá:
- 1,5 m od vedení bez izolace a izolovaného nebo kabelového vedení,
yy doporučená bezpečná vzdálenost pro
přiblížení se k vodičům nn je min.
0,3 m;
¾¾ minimální vzdálenost větví od vodičů vysokého napětí (od 1 do 35 kV), byla
yy 7 m od vedení bez izolace, 2 m od izolovaného vedení,
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yy doporučená bezpečná vzdálenost pro
přiblížení se k vodičům vn je min.
1,5 m;
¾¾ minimální vzdálenost větví od vodičů velmi vysokého napětí (od 35 do 110 kV),
byla
yy 12 m od vedení bez izolace,
yy doporučená bezpečná vzdálenost pro
přiblížení se k vodičům vvn je min. 2 m.
V ochranném pásmu nadzemního vedení
je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku
3 m.
Pokud ve shora uvedené lhůtě potřebný
zásah neprovedete, je pracovník pověřený
společností ČEZ Distribuce, a.s. oprávněn
ke vstupu na dotčené pozemky a provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě
budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do hromad
na okrajích ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy el. vedení. V zákonem
vymezených případech je nutné před plánovaným kácením splnit oznamovací povinnost,
popřípadě si vyžádat povolení k pokácení
podle zákona č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M

krajským úřadem k tématu prevence kriminality a získal další cenné informace k pořízení
kamerového systému města, potažmo k dalším činnostem či projektům města, které by
mohly do budoucna pomoci snížit nápad trestné činnosti ve městě. Společně se zastupiteli
jsme využili nabídky ředitele základní školy
a navštívili zrekonstruované prostory kuchyně
ve školní jídelně (současně jsme si prohlédli
i stav sklepních prostor po několikerém vytopení při přívalových deštích letošního roku).
Celkem zajímavé bylo i jednání zastupitelstva, na kterém došlo krom zablokování
prodeje jednoho z městských pozemků, k rozsáhlé diskusi nad údržbou zeleně ve městě,
nad dopravním značením a dalším zvyšováním bezpečnosti chodců s tím, že předmětem
diskuse bylo i podání vysvětlení k nahrazení
přechodů v ul. Nádražní u autobusového nádraží tzv. místy pro přecházení.
Ve spolupráci se zpracovatelem aktualizace Strategického plánu města bylo uspořádáno
další (v pořadí již druhé) veřejné slyšení, kde
jsme byli seznámeni s výstupy po částečném
vyhodnocení dotazníkového šetření a kde se
občané aktivně mohli zapojit do výroby tzv.
pocitové mapy, kdy na mapě města vyznačovali místa, která se jim líbí nebo nelíbí, případně
by vyžadovala nějaká zlepšení, a zpracovatelé
strategického plánu si bedlivě zaznamenávali
všechny poznámky zúčastněných.
Závěr měsíce byl pak hodně hektický,
ve znamení administrativy, kterou byl můj
stůl již notně zavalen. Jednou se z těch papírů
jistojistě zblázníme, ale zatím je třeba vydržať,
jak by řekl Tonko Majsniar.
Takže, vážení, VYDRŽAŤ!
Jirka Škop

Poděkování Martinu
Exnerovi a jeho kolektivu

Martin Exner s týmem spolupracovníků
provozoval jídelnu v Pellyho domech od otevření objektu v září roku 2007. Rozhodl se, že
nastal čas ke změně a ke konci letošního roku
svoji činnost v Pellyho domech ukončí. Město
bude hledat nového nájemce.
Martinovi a jeho zaměstnancům, kteří se
přes 12 let velmi dobře starali o chod jídelny,
stravovali občany Police a okolí i mnoho přijíždějících turistů a zajistili nesčetné množství
akcí na sále Pellyho domů i na dalších místech
v Polici, patří velké poděkování. Do dalšího
působení v profesním i soukromém životě
přejeme hodně zdaru a spokojenosti.
Vedení města a kolektiv Pellyho domů
- Centra kultury, vzdělávání a sportu
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Komentář rady města ke výšení nájmu
v městských bytech

V letošním roce došlo ke zvýšení nájemného v převážné většině městských bytů. Je pochopitelné, že se tato změna nesetkává všude
s nadšením uživatelů městských bytů, na druhé
straně je třeba si uvědomit okolnosti, na základě
kterých bylo nájemné zvýšeno.
Nájemné v městských bytech nebylo upravováno více jak 5 let (poslední zvýšení nájmu
projednala rada města v druhé polovině volebního období 2010 – 2014 v reakci na skončení
hospodářské recese a na cenové mapy nájemného z dílny Ministerstva pro místní rozvoj),
a tak i přes minimální inflaci v průběhu času
došlo k devalvaci výše nájemného. Rada města pak byla s ohledem na současné ekonomické
okolnosti nucena reagovat nejen na zvyšování
cen komerčních nájmů, ale též na zvyšování
nákladů na stavební práce (materiál a údržba),
potažmo na zvýšení vlivu inflace v posledních
dvou letech s tím, že povinností rady je přistupovat k majetku města s péčí řádného hospodáře a zajistit výběrem nájmu dostatek prostředků
pro postupnou údržbu a obnovu bytového fondu
města.
Navržená výše nájmu byla prověřena s nájmy v okolních městech (Broumov, Hronov,
Červený Kostelec) s tím, že jsme se snažili výši
nájmu v případě našich bytů držet pod hranici
průměru okolních měst. Konečná výše nájmu
pak reflektuje i sociální hledisko, neboť i přes
zvýšené nájemné nebylo účelem tohoto kroku
kohokoliv dostat na ulici.

Jak bylo konkrétně nájemné zvýšeno?
Posuďte sami:

Zvýšení nájemného z 35 Kč/m2 na 43 Kč/m2
u bytů v domech: Masarykovo nám. 98, Kostelní
99, Na Babí 115, Na Babí 116, U Damiánky
268 (nedotační byty, u dotačních bytů se nájem
zvýšil pouze o inflaci), Tyršova 337, Tyršova
340, Nádražní 377, Na Babí 402, Na Babí 407,
Pěkov 60, Pěkov 156, Hlavňov 35);
Zvýšení nájemného z 29,95 - 31,8 Kč/m2
na 36 Kč/m2 u bytů v domě Jiráskova 227;
Zvýšení nájemného z 31 Kč/m2 na 35 Kč/m2
u bytů v domě s pečovatelskou službou;
Zvýšení nájemného z 20 Kč/m2 na 36 Kč/m2
u bytu v hasičárně, který je po rekonstrukci spočívající ve výměně oken a zateplení.
Ke zvýšení naopak nedošlo u městských
bytů v domech v ul. 17. listopadu, které mají
nižší bytový standard (výše nájmu zůstala
na cenové hladině 30-35 Kč/m2).
Věřím, že toto vysvětlení nejen uklidní některé emoce, ale pomůže ke správnému pochopení kroku rady města, a konečně, že pomůže
prokázat, že nájemné v městských bytech zůstává nadále ve velmi přízniví výši a vzhledem
k životním nákladům je stále přiměřeně sociálně
citlivé.
Za radu města
J. Škop, místostarosta

Zimní noviny Kladského pomezí jsou na cestě

Každoroční průvodce zimním programem
a novinkami našeho regionu je již téměř hotov.
Zimní noviny vyjdou poslední říjnový týden
a budou k dostání zdarma v informačních centrech Kladského pomezí.
Úvodní článek je tentokrát věnován jednomu z významných výročí, které oslavíme bě-

hem zimního období. V únoru 2020 to bude právě dvě stě let, co se narodila spisovatelka Božena
Němcová. Kromě zajímavostí o jejím životě
článek prozradí také více o natáčení nového
filmu podle jejího života s Aňou Geisslerovou
v hlavní roli, které zčásti probíhalo u nás.
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Připomeneme si rovněž výročí od otevření dvou náchodských dominant – Beránku
(105 let) a budovy nové radnice (115 let).
Pro rodiny s dětmi je přichystán tip na quest
v Klopotovském údolí. A co je nového? Pratur
na josefovských loukách, odhalená socha sv.
Panny Marie před kostelem v Polici nad Metují
a řada regionálních publikací, které vám doporučíme spolu s regionálními výrobky jako ideální dárek (nejen) pro patrioty.
Nechybí také běžkařský výlet, přehled
skiareálů a kulturních akcí. Ohlížíme se
za Festivalem zážitků 2019 a zveme další
ročník, který bude mít tentokrát téma tradice. Noviny budou kromě informačních center
k dispozici také v elektronické verzi na www.
kladskepomezi.cz
BRANKA, o.p.s.
tel.: 491 405 185
Branka je obecně prospěšná společnost,
jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu.
Zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské
pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí
a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je oficiální název turistické
oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého
okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu
Trutnov v oblasti Jestřebích hor. Název vychází
z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu s polským Kladskem.

Výměna
veřejného
osvětlení v Polici

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle
podmínek Národního programu Životní
prostředí dne 1. 9. 2018. Cílem výzvy je
zlepšení životního prostředí a kvality života občanů v obcích, které leží na území
CHKO s primárním cílem snížit světelné
znečištění a dosáhnout úspor energie.
Již v roce 2018 začalo město Police
nad Metují pracovat na projektu „Snížení
energetické náročnosti VO Police nad
Metují“, který je zaměřen na částečnou rekonstrukci stávající soustavy
veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení
v Polici, tvořené 6 místními částmi, svým
rozsahem pokrývá téměř celou rozlohu
obce a je tvořeno celkem 655 světelnými
místy napájenými z 9 odběrných míst.
Předmětem realizace projektu jsou pouze
3 odběrná místa (Na Babí, K Sídlišti
a Na Sibiři). Dosažení vysokých úspor
elektrické energie je možné pouze za použití směrových LED svítidel, které zaměřují světlo směrem dolů, do dolního poloprostoru – tímto způsobem se významně
omezí tzv. světelný smog, který by se jinak podílel na tom, že v noci jsou špatně
vidět hvězdy na nebi. Dále je nutné, aby
náhradní teplota chromatičnosti svítidel
byla max. 2 700 kelvinů, což znamená svícení příjemnějšími teplými bílými odstíny
a svítidla měla omezenou škodlivou modrou složku spektra. Tím se sníží zdravotní rizika z nesprávného osvětlení jak pro
lidský organismus, tak okolní ekosystémy.
Nový typ svítidel by měl potlačit
všechny negativní jevy, které s sebou
přináší umělé venkovní osvětlení. Mezi
negativní jevy například patří zbytečné
plýtvání energií, když světla často svítí i do míst, která osvětlená být nemusí
(okna přilehlých domů apod.).
Přestože je to veřejná zakázka malého rozsahu, tedy cena za stavební práce
není vyšší než 6 milionu korun, s administrací celého projektu nám pomáhá firma
EFektivní OSvětlování s.r.o., a to především z důvodu, abychom opravdu dodrželi nejen úspory el. energie a parametry
svítidel požadované správcem dotačního
titulu, ale i normami stanovené požadavky
na osvětlenost komunikací.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 4 800 000,- Kč bez DPH.
Výběrové řízení (kde nebyla kritériem
pouze nejnižší nabídková cena) na realizaci projektu vyhrála firma ELPOL Police
s.r.o. s nabídkou 3 533 983,95 Kč bez
DPH. Dle aktuálního časového harmonogramu by stavba měla končit v červnu
roku 2020.
Dominika Čečetková
správa dotací MěÚ Police n/M
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MOBILNÍ ROZHLAS - služba pro občany

V druhém týdnu měsíce října proběhla informační kampaň města, ve které měla každá domácnost v Polici nad Metují obdržet do své poštovní schránky přihlašovací formulář k informační službě "MOBILNÍ ROZHLAS".
Prostřednictvím zaslaného formuláře či návodu pro elektronické přihlášení
chtělo město dát možnost každému z občanů
začít využívat tuto službu, která by měla do
budoucna být základní
platformou pro předávání informací nejen krizových, ale i úředních a
kulturněspolečenských.
Bohužel jsme se dozvěděli, že někteří z vás,
z důvodu nedostatků v
roznášce, zásilku neobdrželi. Těm nabízíme
možnost se přihlásit buď
elektronicky na adrese:
www.policenadmetuji.
mobilnirozhlas.cz nebo
osobně při návštěvě podatelny MěÚ Police nad
Metují, kde s vámi sekretářka přihlášku vyplní a poskytne vám další
doplňující informace.
Ing. Pavel Pohner,
tajemník

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
A KOMISE PRO OBŘADY A SLAVNOSTI

Vás srdečně zvou na

VZPOMÍNKU
NA ZESNULÉ
KTERÁ SE BUDE KONAT
V URNOVÉM HÁJI NA POLICKÉM HŘBITOVĚ

v pátek 1. listopadu 2019
v 15 hodin
K účasti na pietním aktu
a uctění památky zesnulých
zveme širokou veřejnost.

Topná sezóna je zahájena

1.září začala topná sezóna nejenom podle platné legislativy, ale
i počasí posledních dnů už mnohé z nás donutilo topení zapnout.
Během letní odstávky byly provedeny pravidelné kontroly a údržba
všech kotlů, výměníkových stanic a topných zařízení, které jsou v majetku města. Současné teplovodné rozvody na sídlišti jsou v toleranci,
ztrátovosti tepla v rozvodech jsou přibližné polovině hodnoty, kterou
povoluje tato norma. Každoročně dochází k výměně sady uzavíracích
ventilů ve výměníkových stanicích – k této výměně dochází postupně
z důvodu zajištění funkčnosti této armatury. Do dvou let by měla být
výměna kompletně dokončena na všech stanicích v městských bytových domech i komerčních zařízeních.
Celorepublikové ceny za teplo mají již několik let vzrůstající tendenci. Letošní nárůst cen za vstupní komodity (plyn, elektřina) nás
přiměl k mírnému navýšení kalkulační ceny tepla. Jedním z řešení,
které by pomohlo i pro další léta udržet ceny za teplo na přijatelné
úrovni je zefektivnění výroby tepla – např. pořízení nové kogenerační
jednotky. O nákupu této jednotky v současné době zástupci města a
TS jednají s dodavatelem. V dalších vydáních Polického měsíčníku
podrobněji vysvětlíme význam kogenerační jednotky.

Technické služby Police nad Metují

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
Polický měsíčník - říjen 2019
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Technické služby informují
Jaká byla letošní sezóna na polickém koupališti?

Pro nadcházející sezónu je připraven projekt rekonstrukce koupaliště - plaveckého bazénu, rekonstrukce úpravny vody a rozvodů vody.
V současné době jednáme o tom, zda celá rekonstrukce koupaliště proběhne najednou nebo po etapách. Případné rekonstrukce by však neměly ohrozit další letní sezónu.
Za všechny zaměstnance koupaliště, kteří se starali o jeho provoz
– strojníci, plavčíci, pokladní, uklízečka, obsluha občerstvení….Vám
návštěvníkům děkujeme za přízeň a budeme se těšit zase napřesrok!

Rekonstrukce městských bytů

Letošní sezónu na koupališti jsme díky příznivému počasí mohli
zahájit již 10. 6. 2019. Červen se stal měsícem s největší návštěvností –
4771 návštěvníků. Celková návštěvnost za letošní sezónu, která trvala
84 dní, byla 10943 návštěvníků. Z grafu lze vyčíst, že za posledních 10
let má návštěvnost koupaliště vzrůstající tendenci, za to jsme samozřejmě rádi.

Během prázdnin naši pracovníci nezaháleli a kromě běžných pracovních povinností také zvládli zrekonstruovat dva městské byty. Byt
v DPS a druhý byt v čp. 313 ulici 17. listopadu, prošly celkovou rekonstrukcí. Nová elektroinstalace, rozvody vody, podlahy, výmalba, nová
kuchyňská linka, v bytě na DPS byla koupelna předělána na bezbariérovou, v bytě v domě čp.313 došlo i k výměně oken. Oba byty budou
na konci září připraveny k předání novým majitelům.

statistika osob
Počasí bohužel moc nepřálo. Horké dny s tropickými teplotami často střídal déšť a brány koupaliště tak musely zůstat veřejnosti uzavřeny. Zatímco v červnu šlo pouze o 3 dny, v červenci bylo těchto dní 14
a v srpnu 8 dnů. Dnem s největším počtem návštěvníků se stala hned
první prázdninová neděle, kdy si přišlo zaplavat 501 návštěvníků.

TS

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pravidelná změna intervalu
svozu odpadu z popelnic
Od 43. kalendářního týdne nastane pravidelná změna intervalu svozu směsného
komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů v katastrálních územích Velká Ledhuje
a velké části Police n. Met. Půjde o změnu
z týdenního na čtrnáctidenní interval - svážet se bude v lichých týdnech (45., 47., 49.
…). Čtrnáctidenní interval potrvá minimálně
do 13. kalendářního týdne příštího roku, tedy
do konce března. Zda pak potrvá i nadále,
bude záležet na přijetí plánované změny odpadového systému města.

Město Police n. M. se už delší dobu snaží, aby platilo, že
„Bioodpad v Polici nekončí
v popelnici“.

Napomohlo tomu již několika praktickými
kroky:
yy podporou domácího kompostování
v roce 2014 zapůjčilo občanům cel-
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yy
yy

yy
yy

kem 180 ks zahradních kompostérů,
půjčuje zahradní drtiče,
rozmístilo hnědé kontejnery na rostlinný
bioodpad z kuchyní a domácností,
zrealizovalo a uvedlo do provozu
městskou kompostárnu pro využití rostlinného biodpadu ze soukromé i
městské zeleně,
prodává vaky pro lepší transport trávy, listí a štěpků do kompostárny nebo
na kompost,
požádalo o dotaci a zakoupilo dalších
130 ks zahradních kompostérů pro domácí kompostování, které v nejbližších
dnech zapůjčí zájemcům.

Naučte se bioodpad využívat na vlastních pozemcích nebo ho odkládat na místech k tomu určených pro další využití.
Je zcela zbytečné, aby tento materiál končil v popelnicích a poté na skládce, kde se
za něho platí skládkovné a kde hnije a vytváří skleníkové plyny, když může být přirozeně zrecyklován - vrácen do půdy a využit v přirozeném přírodním koloběhu.

Zapůjčení zahradních
kompostérů – termíny předání

Firma ELKOPLAST CZ, s.r.o. dodala
městu Police n. M., v rámci již zmíněné dotace, 130 ks zahradních kompostérů, tří velikostí. Dodané kompostéry budou na základě
smlouvy, zdarma zapůjčeny na dobu 5 let pro
domácí kompostování všem, kdo o zápůjčku
projevili zájem a jsou zaevidováni. Předání
kompostérů proběhne prozatím ve dvou
termínech, a to ve středu 9. a 16. října, vždy
v době od 13. do 17. hod., v areálu polických
technických služeb, V Domkách 80. K převzetí si přineste doklad totožnosti. Před termínem vydání si na polické radnici ověřte (tel.
491 509 993), zda jste v seznamu zaevidovaných zájemců.
Polický měsíčník - říjen 2019

Výpůjčka zahradních
drtičů a štěpkovače

Pro podporu zpracování a využití rostlinného bioodpadu na vlastních pozemcích zapůjčuje město a Dobrovolný svazek obcí Lesy
Policka zdarma drtiče větví:
yy pro podrcení menšího množství větví
do průměru 4 cm je možné krátkodobě vypůjčit elektrický zahradní drtič; v Polici
se obracejte na p. Rutara (MěÚ), v Hlavňově na p. Michala Vacka a v Pěkově
na Ing. Marela,
yy pro seštěpkování většího množství větví
a větších průměrů nebo dalšího stonkového rostlinného materiálu, je možné krátkodobě vypůjčit drtič s benzinovým motorem; ten je uložen v Machově a je nutné
si pro něho zajet; zapůjčení domlouvejte
s Ing. Krtičkou, starostou Machova.
Provoz uvedených strojů se řídí provozním řádem, pravidelná výpůjční doba není
stanovena, výpůjčku je potřebné předem
domluvit.

Městská kompostárna,
ukončení sezóny

Toto užitečné zařízení pro využití rostlinného bioodpadu ze zeleně se nachází v ulici
V Domkách, vpravo vedle sběrného dvora. Je
určené především pro polické občany a vlastníky rekreačních objektů, polické technické
služby a firmy pečující o městskou zeleň.
Využívají ho ale i okolní obce, což zvyšuje
jeho efektivitu. Má za sebou první rok provozu a jsou zde již první kompostové zakládky, první kompost bude co nevidět dozrávat
a jeho kvalita bude ověřena rozborem. Kromě
odložení bioodpadu je zde možné zakoupit
kompost (prozatím dovezený) a mulčovací kůru. Provoz kompostárny zajišťuje firma
Filip Šofr, Velké Poříčí.
Kompostárna bude letos otevřena
do 30. října a znovu otevřena bude 1. dubna
příštího roku. Po dobu uzavření kompostárny
bude možné malé množství bioodpadu odložit
do sběrného dvora, do kontejneru provozovatele kompostárny.

Pravidelná změna otvírací
Hnědé kontejnery na rostlin- doby odpadového sběrného
ný bioodpad z kuchyní a do- dvora
Ve středu 30. října končí sezonní otvímácností

Předpokládáme, že většina polických domácností už ví, na co a proč jsou na dvanácti veřejných stanovištích pro sběr tříděných
odpadů umístěny hnědé kontejnery. Jsou
určené pro odkládání rostlinného bioodpadu z kuchyní a domácností a je to proto,
aby tento odpad nebyl odkládán do popelnic
a kontejnerů na směsný odpad a poté na skládku. Připomínáme to z toho důvodu, že se
v nich čas od času objevují větve nebo tráva,
které tam nepatří. Hnědé kontejnery najdete
na stanovištích u zdravotního střediska, pod
Havlatkou, za Pellyho domy, u dřevěnky,
v Malé Ledhuji, u Ostašské ul., na sídlišti
pod kotelnou, na sídlišti pod prodejnou,
u křižovatky Žďárské a Soukenické ul.,
za radnicí, u křižovatky ul. Pod Havlatkou
a Tyršova a v Zahradní ul. u parkoviště. Jejich vývoz zajišťuje 1x týdně spol.
Marius Pedersen a.s. a svezený bioodpad je
kompostován.

rací doba odpadového sběrného dvora. To
znamená, že od 1. listopadu do 31. března
bude otevřen ve středu od 15.00 do 18.00
hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Po dobu uzavření kompostárny zde také bude
možné odkládat malé množství rostlinného
bioodpadu.

V Královéhradeckém kraji
a Praze se nejvíce třídí úsporné
zářivky pro recyklaci, nejméně
ve Středočeském a Jihomoravském

Domácnosti a firmy v loňském roce sebraly a předaly k recyklaci 719 tun světelných zdrojů, tedy kompaktních úsporných
a lineárních zářivek, výbojek a LED diod.
Sběru se nejvíce dařilo v Královéhradeckém
kraji a Praze, kde se sesbíralo 125, respektive 116 gramů „světelného“ elektroodpadu
na jednoho obyvatele. Nejméně úspěšné s 51
gramy na obyvatele byly kraje Středočeský

a Jihomoravský.
„Královéhradecký kraj a Praha mají dlouhodobě nejlepší výsledky sběru. Lidé i firmy
jsou zde více zaměření na ekologii a zároveň
se v těchto krajích koncentrují firmy, velkoobchody a obchodní řetězce, které nasbírají
největší objem elektroodpadu. Oproti nejslabším krajům se zde sesbírá více než dvojnásobek objemu úsporek,“ shrnuje výsledky sběru
Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního
systému EKOLAMP, který zajišťuje zpětný
odběr a zpracování osvětlovacích zařízení
a dalších elektrozařízení.
Bilance sběru světelného elektroodpadu se
dlouhodobě lepší. Přesto v nedávném průzkumu 33 procent domácností přiznalo, že vysloužilé kompaktní zářivky či LED žárovky
vyhazuje do popelnice s ostatním odpadem.
„Úsporné zářivky do popelnice nepatří
kvůli malému množství rtuti, která by měla
být odborně recyklována. Zbytek druhotných surovin lze dále využít,“ říká Zuzana
Adamcová, zástupkyně kolektivního systému
EKOLAMP. V sebraných 719 tunách světelných zdrojů je odhadem 24 kilogramů toxické
rtuti. „Takové množství by teoreticky mohlo
ve volné přírodě znečistit vodu v objemu téměř dvou slapských přehrad či 76 Máchových
jezer,“ uzavírá Zuzana Adamcová.
Předat světelné zdroje k recyklaci je
možné prostřednictvím více než 4400 sběrných míst. „Vysloužilé kompaktní zářivky
lze odevzdat ve sběrných dvorech, obchodech
s elektrem či u prodejců světelných zdrojů.
Malé sběrné nádoby jsou také rozmístěny
velmi často v supermarketech i nákupních
centrech, ale i na některých obecních a městských úřadech,“ shrnuje Zuzana Adamcová.
Nejbližší sběrné místo je možné dohledat
na www.ekolamp.cz.
Spotřebitelé mohou zjistit nejbližší sběrné
místo také pomocí aplikace „Kam s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout do mobilního
telefonu nebo tabletu. Kromě mapy sběrných
míst aplikace navíc obsahuje popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. Aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.
V Polici n. M. je rovněž možné vysloužilé světelné zdroje předat u prodejců a v odpadovém sběrném dvoře.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika

Jubilea
V srpnu 2019 slavili
70 let

75 let

80 let

paní Irena Tiefová
paní Věra Steinerová
paní Marta Chaloupková
pan Jan Pospíšil
paní Kristina Stará
paní Květoslava Jenková
pan Milan Svatoň
pan Václav Bureš
pan Ladislav Schejbal
pan Luboš Maixner
paní Marie Nevřivá
pan Vojtěch Jirman
pan Jiří Novák

Polický měsíčník - říjen 2019

85 let

paní Bohumila Springerová

90 let

paní Berta Čupelová

Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.9.2019 město Police nad
Metují 4026 obyvatel.

Ještě k jedněm devadesátinám byl pan
starosta a paní Králová gratulovat.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho
krásných dní plných pohody v dalších letech.

Paní Marie Slováková oslavila toto
krásné výročí ve zdraví 28.července – a my
jsme nepřišli přát…. Totiž: paní Slováková
se do Police přistěhovala v březnu, a to už
jsem měla seznamy jubilantů vytištěné.
A tak mi to uniklo. Omlouváme se a na-pravili jsme dodatečně. Ještě jednou i zde
přejeme pevné zdraví a pohodu.

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí, a nepřejí si být jmenováni v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990
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Smaragdová svatba

Svatby
V srpnu bylo uzavřeno v našem správním obvodu 7 manželství, většinou venku, v přírodě.
yy 3.8.
Tomáš Vacek a Nikola Pohlová – obřadní síň
yy 17.8.
Martin Včeliš a Klára Zahálková – louka u lípy
Marek Zinke a Tereza Píčová – louka u Majky
Matěj Pulkrábek a Eliška Zimová – u kaštanu
yy 24.8.
Michal Svatoš a Kateřina Miháliková – Hvězda
pár z Náchodska - také před kaplí na Hvězdě
yy 31.8. církevní obřad v polickém kostele

V pátek 27.9.2019 oslaví manželé Jaroslava a Jovan Čaličovi výročí, tzv.
Smaragdovou svatbu. Před 55 lety si řekli své ano a tím zpečetili svou dvouletou známost. Osudové setkání proběhlo v roce 1962 na náchodském nádraží.
Od té doby se psala jejich společná životní kniha. Po svatbě žili 28 let v bývalé Jugoslávii, dnešním Srbsku, narodili se jim 2 synové. V roce 1992 se vrátili
do Police a již zůstali. Do dalších let Vám přejeme hlavně zdraví, pohodu a radost z každého dne.

Vzpomínka
24. září 2019 tomu bylo 20 let co náhle zemřel pan Pavel
KRÁL z Hlavňova.
Stále vzpomínají

rodiny Králova a Váňova.

Dne 14.října 2019 to bude 10 let co nás náhle opustil pan
Antonín KRÁL z Bukovice.
Vzpomeňte si s námi, nikdy na něho nezapomeneme.

Manželka Alena a děti Alenka a Toník
a vnučka Terezka Královi.

Dagmar Hambálková, matrikářka

KNIHOVNA
Týden knihoven 2019
23. ročník (30. 9. – 6. 10.)

Opět se připojíme k již tradiční knihovnické akci, při kterém máme možnost nabídnout
něco ze svých služeb. A protože nám záleží
na spokojenosti našich návštěvníků a chceme jim ulehčit cestu do knihovny, nabízíme
pro letošní týden AMNESTII pro dlužníky.
Každému se stane, že něco zapomene (čas
ubíhá tak rychle), ale to není důvod mít obavy
z vrácení dlouho půjčených knih. Běhen týdne
knihoven budou všichni čtenáři osvobozeni
od poplatků za upomínky a věříme, že nám
se vrátí řada zatoulaných knih, na které čekají
další čtenáři.
Přichystali jsme i další akce:

Zahájení čtvrtečních
odpolední pro děti

Knihovna zve všechny děti, které rády
poslouchají pohádky na pravidelné čtvrteční
čtení a tvoření vždy od 16 hodin. První čtení
proběhne ve čtvrtek 3. října 2019 v 16 hodin
v dětském oddělení knihovny. Určeno předškolákům a začínajícím čtenářům.

Společné čtení se Senior
klubem Ostaš

Další ročník společného čtení se seniory
ze Senior klubu Ostaš zahájíme: …
Plánovali jsme, plánovali, ale vše je jinak.
Sejdeme se až 15. října 2019. Došlo k přesunutí termínů, kdy Senior klub Ostaš bude slavit Mezinárodní den seniorů na sále Pellyho
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domů v úterý 1. 10. A my se sejdeme na čtení
třetí úterý v měsíci – 15. 10. A opět se sejdeme
v dětském oddělení od 15 hodin a opět požádáme pana Františka Pivoňku o předčítání.
A další setkání se uskuteční 5. listopadu a 3.
prosince 2019. Těšit se můžete na povídky
a taky na humor. Vždyť už Karel Čapek říkával, že humor je solí života a kdo je dobře
prosolen, dlouho vydrží.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Víkendový kurz tvůrčího
psaní (píšeme povídku)
s Pavlou Trnkovou

Rádi byste napsali povídku? Chybí vám
odvaha, zkušenost, podpora? Pak neváhejte,
tento kurz je určen právě Vám. Cítíte rozdíl
mezi větami – Zmizel muž, pak zmizela i žena.
Zmizel muž, a proto zmizela i žena. Ano? Máte
smysl pro příběh!
Povídka je nejoblíbenější, ale taky nejobtížnější literární útvar. Na malé ploše nesmí
chybět hlavní hrdina, zápletka ani překvapivý
konec a každé zaváhání je hned vidět.
Průvodkyní se nám stane již podruhé paní
Pavla Trnková, která je zkušenou lektorkou,
jak nám předvedla v březnu.
Určeno pro minulé i nové zájemce.
Termín kurzu: 5. - 6. října 2019
Místo konání:
Knihovna města Police nad Metují
Rozsah kurzu:
yy sobota 6 hodin, 9.00 hod. až 15.00 hod.
(přestávka na oběd),
yy neděle 4 hodiny, 9.00 hod. až 12.00 hod.
Cena kurzu: 150,-Kč

Plachtové na tel. 491 543 230 nebo na plach-

tova@knihovna-police.cz

Beseda pro děti

Jako součást Východočeského uměleckého maratonu připravujeme na 16. října pro
8. ročník naší ZŠ beseda s hostem XX. Dnů
poezie v Broumově, básnířkou z Petrohradu,
Jekatěrinou Poljanskou a básnířkou a překladatelkou Věrou Kopeckou z nedalekých
Křinic.
Pro dospělé připravujeme 18. listopadu
2019 od 18 hodin besedu s autory Střediska
východočeských spisovatelů (Jana Burčíková,
Antonín Šlechta - prozaici a Věra Kopecká
- poezie).

Dali tomu všechno…

Již jsme informovali o křtu drobné knížky příběhů, které sepsala paní Eva Foglarová.
Jsou to vzpomínky nejen její, jejího muže,
ale také jeho kamarádů myslivců. O obrázky
se postaraly Lucie Foglarová a Jitka Šulcová
a fotografie dodal Michal Bareš. Jde o 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!)“

Přihlásit se je možné u ředitelky knihovny Věry

Polický měsíčník - říjen 2019

Křest
zdárně
proběhl.
„Kmotr“, kterým se stal předseda
Mysliveckého sdružení Koruna
pan Pavel Bareš, pokřtil knížku vodou z Julinky a popřál jí
šťastnou pouť za čtenáři. Stále
si knížku můžete zakoupit buď
v Informačním centru v Pellyho
domech, nebo u nás v knihovně
za 50,- Kč.

Prázdninový týden
pro děti

Pro velký zájem letos proběhly příměstské tábory ve dvou týdnech a celkem se jich zúčastnilo
40 dětí. A jaké byly? Věřím, že
děti byly spokojené a paní knihovnice Katka Boučková své postřehy
shrnula v následujících řádcích:

Kamínek a Toulavý
baťoh

Oba dva nás provázeli letošním táborem v knihovně. Celý týden byl naplánován tak, abychom
s prázdninovou hrou Toulavý
baťoh navštívili různá místa, nasbírali co nejvíce razítek (nejlépe
5) a získali pak zaslouženou odměnu. Tak jsme se letos podívali třeba do Teplických skal, kde
jsme si zahráli quest „Kudy tudy
do skal“, na Ekofarmu Bošina
do Vernéřovic nebo na rybník
Brodský a do Domku Boženy
Němcové v Červeném Kostelci.
Dále jsme navštívili CHKO, kde
jsme vyslechli povídání o okolní přírodě (děkujeme Ing. Petru
Kunovi a Mgr. Petru Köpplovi),
pouštěli lodičky, stavěli v lese domečky pro kamínky.
Proč domečky pro kamínky?
Protože součástí tábora v knihovně je samozřejmě čtení (možná mi
to nebudete věřit, ale některé děti
navštěvující knihovnický tábor
nerady čtou) a letos nás provázela
veselá knížka Kamínek (ve stručnosti – příběh vypráví kamínek,
který se řízením osudu dostává
na různá místa, do různých domovů, k různým majitelům, hovoří
s jinými kameny kamínkovštinou
a rád dělá srandy J). Každý z nás
si hned v pondělí našel „svůj“ kamínek, který ho provázel po celý
tábor. A kdo ví, kde se kamínek
nachází dnes? Já mám ten svůj
v knihovně na poličce a vždycky,
když se na něj podívám, vzpomenu si na všechny kamínky
a všechny děti, se kterými jsem
strávila hezký týden.
Všem dětem, všem kamínkům
a mým milým kolegyním Verče
a Danče děkuji a budu se těšit zase
příští rok…..
Vaše knihovnice
Polický měsíčník - říjen 2019

Mikroprojekt Slovem i obrazem

Knihovna města Police nad Metují spolu
s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. CK Norwida
ve Świdnici realizuje projekt „Slovem i obrazem“
spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V - A Česká
republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu
Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 /
16_008 / 0001774.
V pátek 6. září 2019 se v Polici nad Metují uskutečnilo finále projektu spojené s prezentací knih,
které vznikly v rámci soutěže, spolu s vernisáží výstavy plakátů, vzniklých při workshopu. Na úvod
přišel všechny přítomné pozdravit starosta města
pan ing. Jiří Beran, který vyzdvihl důležitost spolupráce nejen na té pragmatické úrovni při stavbě
cyklostezek, parkovišť a hřišť, ale také na té úrovni „lidské“ při společných setkáváních a kulturních
aktivitách.
Následovala prezentace knih. Na začátek si
všichni poslechly povídku Beruška/Biedronka
z vítězné české knihy Vůně jasmínu v českém podání pana Jiřího Trnovského a v polské verzi v podání tlumočníka pana
Bohdana Janeczka. Kniha totiž vyšla
oboujazyčně. V následujícím rozhovoru se autorka přiznala, kam chodí
na humor a proč píše právě povídky.
Také jsme se seznámili s panem ilustrátorem Vjačeslavem Iljašenkem
a grafikem knihy panem Štěpánem
Landou. Také oni odpověděli na „záludné“ otázky.
Bohužel autorka polské knihy se
z pracovních důvodů nemohla zúčastnit. Poslechli jsme si tedy alespoň
úryvky z její knihy v podání paní

Ivany Richterové (česky) a pana Bohdana Janeczka
(polsky).
Obě knihy v rámci projektu obdrželi návštěvníci
zdarma.
Při vernisáži plakátů z březnového workshopu
se představili jednotliví aktéři – autoři a fotografové. Fotografové promítli ještě dalšími své fotografie.
Návštěvníci si prohlédli vystavené plakáty. Ty budou k vidění na výstavě na chodbě před knihovnou
během září a začátkem října.
Následoval koncert jazzových melodií v podání hudebníka a učitele hudby Bohdana Janeczka
(a také tlumočníka) a jeho přátel. Bylo to velice příjemné zakončení celé akce. Účastníci projektu se
ještě následující dopoledne vydali do broumovského kláštera, kde absolvovali dvoujazyčnou prohlídku a pak už následovala závěrečná objetí, rozloučení
a odjezd obou skupin domů. Informace o projektu
najdete také na našich webových stránkách: https://
www.knihovna-police.cz/index.php/akce-knihovny/
nab-akce-dospeli/mikroprojekt-slovem-i-obrazem.
html

Nabídka knih:
yy Klicperová, Lenka: Ve válce - příběhy obyčejných lidí z Iráku a Sýrie.
Dvě české novinářky zprostředkovávají v knize
čtenářům obraz „života“ ve válce v Sýrii a Iráku v posledních letech.
yy James Patterson: Hodina pravdy.
Nový román ze série detektivních thrillerů, jejichž hrdinou je soukromý vyšetřovatel Alex
Cross.
yy Kawakamiová, Hiromi: Podivné počasí
v Tokiu.
Román japonské autorky je psychologickým
milostným příběhem citlivé Cukiko a výrazně
staršího Senseie.
yy Forry, Lauren A.: Tajemství Abigalle Hall.
Hororový román americké autorky se odehrává
v Anglii krátce po 2. světové válce a dvě osiřelé
sestry jsou v něm vystaveny neznámé hrozbě
tajemného šlechtického sídla.
yy Tomčík, Jiří: Jak jsem nezemřel v Africe.
Autor v knize líčí nejenom cestovatelské vzpomínky, ale také jak se při výpravě v Zambii

otrávil smrtelně jedovatým ovocným plodem.
yy Vaňura, Miroslav: Legendy kriminalistiky.
Pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějších
zločinů divokých 90. let.
yy Fielding, Orianna: Digitální Detox.
Digitální technika, média a sociální sítě ovládají naše životy jako nikdy předtím. Knížka
varuje před nadměrným digitálním přetížením
a jeho důsledky, zároveň nabízí možná řešení.
yy Klevisová, Michaela: Sněžný měsíc.
Detektivní román odehrávající se mezi obyvateli horských samot v Beskydech.
yy Francová, Eva: Saláty ze Svatojánu.
Kuchařské recepty na přípravu zdravých a pestrých salátů. Řazení podle ročních období umožňuje snadnou dostupnost jednotlivých surovin.
yy Winnerová, Alena: Hotovky.
Hotové pokrmy jsou mezi českými gurmány
stále populární. Kuchařka nabízí soubor nejklasičtějších receptů, které jsou napsány v krocích,
aby byly snadno zvládnutelné.

Dáša Ducháčová
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KULTURA
PELLYHO DOMY
DEN SENIORŮ

Úterý 1. 10. 2019 od 14:00 hod / Sál Pellyho
domů

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE

Sál Pellyho domů
So 5. 10. od 18:00 hod – prodloužená, hraje
Relax Band / So 12. 10. od 18:00 hod / So 19.
10. od 18:00 hod / So 26. 10. od 18:00 hod
Vstupné: 50 Kč / lekce

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
od 14:30 hod, Sál Pellyho domů
8. 10. PaedDr. Karel Výravský: Počátky
filozofie ve starověkém Řecku – 2. část
(Hérakleitos, Parmenides, Zénón)
22. 10. Josef Pepson Snětivý: Místa zrychleného tepu - pořad o místních památkách a
pozoruhodnostech
12. 11. Mgr. Daniel Šichan: To NEJ z české
egyptologie 1919–2019
26. 11. Jaroslava Janečková: Giuseppe Verdi
Poplatek činí 200 Kč za celý cyklus. Odpoledne jsou přístupná také široké veřejnosti za 80
Kč / přednáška.
Polická univerzita volného času si prodloužila
prázdniny. Čas od času je třeba nabrat dech,
aby se mohlo pokračovat s novým elánem a
radostí z radosti těch, kterým přirostla k
srdci. Samozřejmě i Vám všem, které osloví
nabídka přednášek letošního podzimu. Budou čtyři.
Záštitu nad vzděláváním seniorů převzal pan
starosta Ing. Jiří Beran. Technickou organizaci zajišťují pracovníci Pellyho domů. Město
Police nad Metují podpoří projekt i finančně.
V úterý 8. října se na Vás těší Vlasta Klapalová, Zdeňka Šváblová, Věrka Steinerová, Jana
Ťoková a Ida Jenková.

WORKSHOP:

FEUERSTEINOVA METODA

Čtvrtek 10. 10. 2019 od 16:00 hod / Konferenční místnost Pellyho domů
Workshop pro seniory, akce navazující na
Den seniorů.

EXPEDICE BORNEO

Úterý 15. 10. 2019 od 18:00 hod /
Konferenční místnost Pellyho domů
Nejnovější projekce manželů Kateřiny a
Miloše Motani.
Vstupné: 120 Kč

DRÁTOVACÍ KURZ
3D STROMEČEK

Čtvrtek 24. 10. 2019 od 17:00 hod / Konferenční místnost Pellyho domů
Tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou vhodné pro všechny věkové kategorie. Materiál v
ceně. Rezervace nutná předem na tel. 724
924 863 nebo emailem na obchod
lenka@email.cz
Cena: 150 Kč / osoba
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KINO
HODINÁŘŮV UČEŇ

Čtvrtek 17. 10. 2019 od 17:30 hod
Hodinářův učeň je pohádkou o hrátkách
osudu, který zastupují „tři sudičky“: bratři
Rodovoj a Rodovít a jejich sestra Lichoradka.
příběh o lásce, hamižnosti, lidské malosti, ale
také o šikovnosti a odvaze hodinářského
učně Urbana, který na cestě za hodinkami,
jež dokáží varovat před Smrtí, díky svému
dobrému srdci a hodinářské šikovnosti překoná mnohé nástrahy a tak zachrání svou
milovanou Lauru. Pohádka.
Česko / Slovensko, 2019, 102 min
Vstupné: 70 / 60 Kč držitelé PellyKarty

SKLENĚNÝ POKOJ

Úterý 29. 10. 2019 od 19:00 hod
Milostný příběh inspirovaný dramatickými
událostmi 20. století i zrodem ikonického
architektonického skvostu – brněnské vily
Tugendhat. Skleněný pokoj je český film
režiséra Julia Ševčíka s mezinárodním obsazením. Jde o adaptaci stejnojmenného románu-bestselleru anglického spisovatele
Simona Mawera, inspirovaného osudy majitelů vily, která v příběhu hraje jednu z hlavních rolí.
Drama. Česko / Slovensko, 2019, 104 min
Vstupné: 80 / 70 Kč držitelé PellyKarty

ALADIN

Čtvrtek 7. 11. 2019 od 17:30 hod
Aladin je chudý chlapec z tržiště, jehož jediným majetkem i přítelem je jeho opička Abu.
Denně sní svůj sen o úniku z bezútěšného
života v bídě a o lásce krásné princezny
Jasmíny. Osud se nakloní v jeho prospěch,
když jej chce zlý sultánův rádce Džafar využít
k získání kouzelné lampy z jeskyně, skryté
uprostřed pouště. Aladin se stane majitelem
kouzelného koberce a lampy, jejíž dobrý džin
mu může splnit tři přání.…
Animovaný / Rodinný / Muzikál / Fantasy.
USA, 1992, 87 min
Vstupné: 70 / 60 Kč držitelé PellyKarty

KOLÁROVO DIVADLO
JAROSLAV JOŠT
ŠITÉ GOBELÍNY

10. 10. 2019 – prosinec 2019 / Foyer
Výstava šitých gobelínů Jaroslava Jošta. K
vidění budou velkoformátové ručně šité
gobelíny s různými náboženskými, mytologickými i všedními motivy.
Zahájení výstavy: čtvrtek 10. 10. 2019 od
18:00 hod.
Výstava bude otevřena v době konání akcí.

PŮJČKA ZA OPLÁTKU

NODIVSE, Nové Město nad Metují
Pátek 11. 10. 2019 od 19:00 hod
Půjčka za oplátku je méně známou hrou z
pera Williama Shakespeara. Tématy hry jsou
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moc, spravedlnost a chtíč. Přijďte se pobavit
a zasmát se. Příběh o vládci, který těžce
hledal cestu ke správnému rozhodování.
Vstupné: 100 / 80 Kč

VARIACE NA TYGRA

DS Kolár Junior, Police nad Metují
Pátek 18. 10. 2019 od 19:00 hod
Parta mladých studentů objeví knížku o
imaginárním tygrovi, která je natolik nadchne
a zaujme, že se spontánně rozhodnou zahrát
si jí na divadle. Délka představení: 70 min.
Doporučujeme pro diváky starší 10 let.
Vstupné: 100 / 80 Kč

KONCERT SPOLEČNÁ VĚC

Úterý 22. 10. 2019 od 19:00 hod
Tomáš Pfeiffer rozezní starodávný nástroj
Vodnářský zvon za doprovodu parabolické
filmové projekce.
Vstupné: 130 / 90 Kč

LAKOMEC A DALŠÍ SVĚTCI

DS Vrchlický, Jaroměř
Pátek 25. 10. 2019 od 19:00 hod
Jak slastné je koupat se v penězích a jak
nezbytné je tyto statky střežit? Nepřetržitě
podezírat, stále bdít a neusnout. A jak nevýhodné je, když tomuto vyznání zkříží cestu …
třeba … láska?
Vstupné: 100 / 80 Kč

DO ZDI

Divadlo Exil, Pardubice
Pátek 1. 11. 2019 od 19:00 hod
„Je to dar z nebes ztratit paměť.“ Viktor
ztratil po autonehodě paměť. Každý den k
němu domů dochází žena, která se v něm
všemi prostředky snaží probudit minulost. On
se brání. Ona chce pravdu za každou cenu.
Jak to bylo a je? Kdo je Viktor, kdo je Marion
a kdo je ta, která ho tak vytrvale vrací do
reality a budí k životu?
Vstupné: 100 / 80 Kč

SVĚTÁCI
premiéra – vyprodáno

DS Kolár, Police nad Metují
Pátek 15. 11. 2019 od 19:00 hod
Tři socialističtí fasádníci se v Praze šedesátých let snaží o to, aby se z nich stali intelektuálové a oslnili dámy z nóbl společnosti.
Dramatizace známé filmové komedie Z.
Podskalského a V. Blažka. Režie: Jaroslav
Souček.
Vstupné: 100 / 80 Kč
Termín reprízy bude zveřejněn na
www.policko.cz

VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

12. 12. 2019 od 19:30 hod, Kolárovo divadlo
Hlavní host: Kateřina Brožová

Prodej vstupenek od 1. 10. 2019

v Informačních centrech v Polici nad Metují,
Teplicích nad Metují a v Náchodě.
Vstupné: 390 / 370 Kč

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVĚ V PRODEJI

Stolní kalendář Policko 2020
Kalendář Policko, který každoročně vydává
Dobrovolný svazek obcí Policko. Tentokrát
nás kalendářním rokem provedou letecké
snímky Libora Jenky. Cena kalendáře je 99 Kč.
Kalendář je dostupný v omezeném množství.

více lidí z bližšího, ale i vzdálenějšího okolí,
tedy že nejsou záležitostí pouze místních
zvídavých lidí.
V měsíci červnu jsme se zúčastnili redakční
rady turistických novin v Broumově a setkání
informačních center. Na nich jsme řešili
nejen sezonu probíhající, ale plánovali i
turistickou sezonu vedlejší a hlavní příští.
V měsíci červenci jsme všichni plně prověřili
své znalosti a dovednosti a otestovali výdrž,
červenec se stal dosavadním nejvytíženějším
měsícem v roce, kdy turisté naše „ičko“ plnili
tzv. po okraj a s dotazy stávali fronty. I přes
velký provoz jsme měli možnost se
s Královéhradeckým krajem zúčastnit studijní
cesty do polského příhraničí, kde jsme se
seznámili se zajímavými místy a utužovali
spolupráci s polskými kolegy.
V měsíci srpnu jsme již pilně pracovali na
zimních vydáních novin, která se v letošním
roce připravovala s větším předstihem, než
bylo v minulosti zvykem. Návštěvností srpen
sice červenec nepřekonal, ale velmi zdatně
mu sekundoval.
S končící letní sezonou přineslo září i výrazný
pokles v počtu turistů a také změnu v jejich
skladbě, ubylo rodin s dětmi a přibylo seniorů. Na začátku měsíce proběhla kontrola TIC
ze strany Asociace turistických informačních
center, která proběhla úspěšně, a na další
dva roky nám byl znovu udělen certifikát
třídy C. Zúčastnili jsme se dalšího setkání
informačních center v Broumově, pokračovali
v práci na textech do různých periodik a

PŘIPRAVUJEME
ZÁPIS DO KURZŮ SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO MLÁDEŽ PRO
ROK 2020
LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2019
Informace k zápisu do kurzu, přihláškám atd.
budou zveřejněny na přelomu října a listopadu 2019 na www.policko.cz.
Přihlášky bude také možné získat
v Informačním centru v Pellyho domech.

MARTINSKÝ TRH
Sobota

2.

11.

2019

od

ÚČA MUSÍ PRYČ

19:00

hod

Divadlo Verze, Praha
Sobota 9. 11. 2019 od 19:00 hod / Kolárovo
divadlo
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml.,
Kristýna Frejová, Linda Rybová, Igor Chmela,
Petra Špalková
Vstupné: 520 / 490 Kč.
Polický měsíčník - říjen 2019

Turistická sezona roku 2019 je za námi a jistě,
než se nadějeme, budou tu přípravy na sezonu další. Nyní se však ohlédněme za letošním
jarem a létem v oblasti turismu.
Přípravy na turistickou sezonu vrcholily
v dubnu. Ve stojanech přistála čerstvá vydání
turistických novin Broumovska, Kladského
pomezí i celých východních Čech, na kterých
jsme spolupracovali a měli v nich své zastoupení. Proběhly také korektura a dotisk polických propagačních materiálů, které následně
v měsíci květnu byly nabídnuty místním
ubytovatelům pro jejich hosty. Na konci
měsíce května jsme zahájili letošní cyklus
Vycházek Polickem. V rozpětí května až září
se jich uskutečnilo celkem šest. Velmi nás
těší, že o vycházky projevuje zájem čím dál

s počínajícími
předprodeji,
zejména
v souvislosti s Polickými divadelními hrami,
jsme se zase začali více věnovat kultuře.
A jaká byla sezona v číslech? Od začátku
května do půlky měsíce září bylo
v informačním centru obslouženo 5091
návštěvníků. Oproti loňskému roku byl zaznamenán 1,5% nárůst, tedy návštěvnost se
udržela téměř na stejné úrovni jako
v předchozím roce. Návštěvníků ze zahraničí
přibylo, a to dokonce o 56%. Nejčastěji se
jednalo o návštěvníky z Polska.
Nikola Plná

Provozní doba Informačního centra
v ŘÍJNU:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek
Polední přestávka:

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

Polický měsíčník – červen 2014 – strana 2
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

VOLNÝ VSTUP DO
MUZEA
Pondělí 7. října
od 09:00 do 15:00

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

Otevřeno:
Pondělí, čtvrtek a pátek:
9:00 až 15:00
Víkendy, svátky a prázdniny:
9:00 až 17:00
Pro objednané skupiny jsme
připravili zcela nové
programy.
Jejich nabídku najdete na
našem webu www.mpmpm.cz
Skupiny se mohou objednávat i
na zavírací dny Muzea

DEN SENIORŮ
Pondělí 1. října
Od 9:00 do 15:00

I Muzeum papírových modelů se
připojuje k Mezinárodnímu dni
seniorů, který se koná v Polici nad
Metují.
Protože Muzeum je místem, kde se
setkávají všechny generace, je nám ctí
podpořit smysluplný projekt Dne
seniorů.

1. 10. MAJÍ VŠICHNI SENIOŘI VSTUP DO
MUZEA ZDARMA!
Expozice nabízí pro starší spoluobčany
možnost zavzpomínat si třeba u vitrín
s nejstaršími modely z časopisu ABC.
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SBĚRATELSKÁ BURZA
v Muzeu papírových modelů

Sobota 19. října
8:00 – 13:00

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

ŘÍJEN 2019

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

Volným vstupem do Muzea oslovujeme
hlavně občany Police a nejbližšího
okolí.
Neváhejte a přijďte se podívat, co vše je
v Muzeu, co vše se od Vaší poslední
návštěvy změnilo a co jsme pro Vás
připravili.
Objevte naprosto nečekané souvislosti
mezi světem z papíru a světem kolem
nás. Můžeme vás ujistit, že o
překvapení není v Muzeu nouze. 

Setkání sběratelů všech oborů patří
dvakrát ročně k tradičním akcím, které
se konají v Muzeu.
I tentokrát připravil Klub sběratelů
Policka ve spolupráci z Muzeem
prostor nejen pro setkání, ale i pro
obohacení svých sbírek.

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK
Každý čtvrtek

15:00 – 17:00 hodin
Modelářský kroužek se opět hlásí.
Hlavním
smyslem
kroužku
je
smysluplné trávení volného času pro
děti.
A hlavně nabízíme možnost učit se od
jednoho
z nejlepších
modelářů
současnosti. Luboš Matěna, který je
stále vicemistrem republiky a druhým
vicemistrem Polska, se na Vás a Vaše
děti těší.

A samozřejmě v rámci Sběratelské
burzy nabízíme široké veřejnosti
možnost prohlídky Místnosti sběratelů.
Akci pořádá Klub sběratelů Policka ve
spolupráci s MPM.
Účastníci burzy mají vstup do Muzea
zdarma.

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
26. a 27. října

od 9:00 do 17:00 hodin
Tradiční interaktivní dílnička pro
nejmenší i ty větší návštěvníky Muzea.
Přímo v expozici je připravena dílnička
a zaměstnanci Muzea jsou Vám
k dispozici radou i pomocí.
Montgolfiéra je jedním z modelů, které Tvoření z papíru podporuje kreativitu,
Luboš pro Muzeum slepil (tento model prostorovou představivost a manuální
společně s L. Badalcem) zručnost. Z dětí nemusí být zrovna
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modelář, ale smysluplně je zabavit a odradit. Ale pokud se výsledek podaří,
ukázat jim i jiné aktivity stojí vždy za to. malý modelář dostane jedinečný
impuls, že i on je schopen sám něco
vytvořit a vůbec nezáleží na tom, že je
to „jen z papíru“.

Muzeum dětem patří dlouhodobě mezi
nejnavštěvovanější a nejpopulárnější
akce pořádané Muzeem. Většina
návštěvníků odchází z Muzea s jistotou,
že se mají stále co učit… 

VÝSTAVY:

MILAN WEINER:
30 LET MINIBOX

Muzeum papírových modelů
Podle otevírací doby Muzea

Pokud mezi papírovými modeláři
vyslovíte jméno Milan Weiner, patrně
každý bude vědět, že se jedná o autora
dnes již legendárních Miniboxů. Jak
sám název napovídá, jde o malé
papírové boxy – miniaturní krabičky.
Milan Weiner vytváří jednoduché
vystřihovánky třeba i jen z jednoho dílu
a výsledek je tedy hotov za krátký čas.

Muzeum papírových modelů
do února 2020
Podle otevírací doby Muzea

Výstava RV 90 měla být oslavou kulatin
Papírového
krále,
nejznámějšího
autora papírových modelů, pana
architekta Richarda Vyškovského.
Bohužel, na začátku srpna zasáhla
papírový svět smutné zpráva o
odchodu
pana
architekta
do
modelářského nebe.
Minibox T111 Berme v tuto chvíli výstavu RV 90 jako
připomínku neuvěřitelně plodného
Milan Weiner (*1955) se narodil a
života plného fantazie, který bezesporu
vyrůstal v Hradci Králové, který je díky
pan architekt prožil.
nadčasovému
urbanistickému
konceptu označován jako „Salon
republiky“. Coby malý hoch pobýval u
příbuzných na venkově, u babičky
v Holetíně (u Hlinska), kde v blízkosti
vedla železniční trať, nebo u tety, která
bydlela přímo u nádraží. Malý Milan
naplno vnímal jak městské, tak
venkovské prostředí. Zásadní pro něj
byla i železnice na dosah ruky, protože
miloval veškerou techniku. Jeho
celoživotními vášněmi jsou modely a
kreslení. Po absolvování studií
nastoupil v Hradci
Králové
do
urbanistického
ateliéru
ve
Stavoprojektu, kde plně uplatnil obojí –
i modelářství pro názornější zobrazení
urbanistických studií a záměrů. Milan
Weiner kreslil a modelařil jako malý Výstava nabízí unikátní pohled na
kluk, na školách a poté na studiích, tvorbu papírových modelů, protože se
v zaměstnání, zkrátka stále. Vše tedy jedná z 90% o pracovní modely. A
bylo otázkou času…
většina z nich nikde ještě nebyla
veřejně prezentována!

Takový papírový model zvládne
postavit i malé dítě a můžeme říci, že
díky Miniboxům z něho roste modelář.
Přebal katalogu k výstavě Milana Weinera
Složitější model nemusí dítě také vůbec
sestavit a to ho ve většině případů může K výstavě vyjde katalog, který je možné
od další snahy o tvorbu z papíru si zakoupit přímo v Muzeu.
Polický měsíčník - říjen 2019

RV 90

K výstavě vydalo Muzeum unikátní
pexeso, ve kterém se nehledají dva
totožné obrázky, ale dvojici tvoří vždy
pracovní model a model hotový, tak jak
ho znají po dokončení práce modeláři. I
díky pexesu si můžete udělat obrázek o
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ohromném záběru pana architekta,
který byl před deseti lety ne náhodou
korunován na „Papírového krále
Richarda V.“
Výstava potrvá do února roku 2020 a je
součástí expozice Muzea.

Milan Weiner:
Já, architekt

ZELENÝ DOMEČEK
Vernisáž ve čtvrtek 3. října od
18 hodin
Výstava potrvá do 27. 10.
Milan Weiner v Polici nad Metují po
druhé. Tentokrát se výstava zaměřuje
na jeho práci – tedy práci architekta.
Mnoho z Vás se určitě setkalo s prací
architekta Weinera. Ale stavby mají
oproti třeba obrazům nebo knihám tu
vadu, že nejsou podepsané.
Z realizací v našem okolí můžeme
jmenovat
třeba
Manor
House
v Broumově, vstup do Adršpašských
skal nebo koupaliště v Meziměstí…

tomu tak skutečně je. Bez výtvarného
cítění by nikdy v historii nemohla
kvalitní architektura vzniknout.
Výstava je otevřena podle otevírací
doby MPM.

Klub sběratelů
Policka:
Sýrové etikety

Asie. A mnoho z toho vám ukážeme na
výstavě Sýrových etiket.
Výstava je otevřena podle otevírací
doby MPM.

MÍSTNOST
SBĚRATELŮ

v Muzeu papírových modelů

Zatímco si celý svět si v letošním roce
připomíná 50. výročí prvního přistání
ZELENÝ DOMEČEK
člověka na Měsíci s tou nejvážnější
Vernisáž ve čtvrtek 31. října tváří, Muzeum ve spolupráci
od 17. hodin
s Ladislavem Badalcem a Klubem
sběratelů Policka připravilo malou
Výstava potrvá do 17. 11.
výstavu,
která
mapuje
jednu
Tradiční podzimní výstava Klubu z polozapomenutých skutečností, které
sběratelů Policka. Tentokrát v Zeleném předcházeli startu rakety Saturn V a
domečku představí sbírku sýrových mise Apollo 11.
etiket.
Ladislav
Badalec,
jako
jeden
z nejznámějších
verneologů,
představuje styčné body, které existují
mezi románem Julese Verna „Ze Země
na Měsíc“ a skutečným letem k Měsíci
v roce 1969. A nebyl by to Ladislav
Badalec, jeden z nejlepších českých
autorů papírových modelů, kdyby pro
tuto výstavu nepřipravil aspoň drobný
model, který názorně ukazuje, jak se
posádka kapitán Nicholl, Impey
Barbicane a Michel Ardan dostala po
startu z Floridy (!) na povrch Měsíce…

Hotelový resort v Broumově

Výstava není retrospektivou téměř
třiceti let práce architekta, ale spíše si
klade za cíl představit práci architekta
jako takovou. Co vše stojí za tím, než se
podle návrhu připraví stavební projekt,
podle kterého se stavba teprve
realizuje.
Už od dob starého Říma je architektura
považována za umění. V Zeleném
domečku se budete moci přesvědčit, že

OBRÁZky Z OBÁLKY

Nezapomenutelnou vůni sýrů z celého
světa si přijďte připomenout do
Zeleného domečku. Expozice představí
jak historické etikety, tak i nejžhavější
současnost. A uvidíte etikety z celého
světa, kde se sýry připravují. Protože
svět výroby sýrů není jen Švýcarsko a
Francie, ale třeba i Jižní Amerika nebo

Že Vám to zní povědomě? Tuhle
zajímavost a mnoho dalších Vám
představí výstava v Místnosti sběratelů
Policka v Muzeu.
Za MPM Pavel Frydrych

Klára Karpfová , 11 let, Police nad Metují
Autora je žačkou výtvarného oboru v ZUŠ
Police nad Metují.
Malba vznikla jako
soutěžní práce pro soutěž
Kvíčerovská sirka pod
vedením paní učitelky
Petry Nádaždyové. Klub
sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a s podporou Města Police nad Metují letos opět
vyhlašují tuto výtvarnou soutěž. Tématem
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soutěže je „Kvíčerovská pouť“.
Soutěžní práce můžete odevzdat v Muzeu
papírových modelů do 20. října 2019. Více
informací na webových stránkách muzeawww.mpmpm.cz.

Klárko, jaké místo je na malbě?
Je to okolí Police.

Baví Tě malovat?
Baví. Vždycky mě to bavilo. Proto jsem začala chodit sem do ZUŠky na výtvarku. Taky
chodím k babičce na klavír a na tubu.

Co ráda maluješ?
Přírodu. Kytky, stromy a taky zvířata. Ráda
kreslím pastelkama nebo tužkou. Doma máme
hodně králíků a kočku.
A co Tě nejvíc baví ve škole?
Výtvarka.
Máš v Polici, nebo v okolí nějaké nej nej oblíbené místo?
Ano. U Jůlinky na náměstí.
Čím bys chtěla být?
Ještě nevím.
Mgr. Martina Frydrychová
Polický měsíčník - říjen 2019

oct . 31

Velká Svatohubertská mše

saturday
Vánoční
koncert

Myslivecká sdružení
Koruna Police nad Metují
a Bor Machov
Vás srdečně zvou
na mši Svatohubertskou!

2019

AT ELM STREET 13 | SPECIAL GUEST : FRANKENSTEIN

DOORS OPEN 9PM

Kateřina Brožová

Václav Hybš

Václav Hybš
s orchestrem

Machov

Police nad Metují

PARTY

Halloween

Suchý Důl

Mše bude zpívaná
pěveckým sborem
Bohemáček
z Broumova
a troubená sdružením
trubačů Eustach.

Adéla Štěpničková / Petr Špinar / Kamila Kopčová / Josef Fečo

Kolárovo divadlo Police nad Metují

KDE:
12. prosince 2019 od
19:30 hodin
KDY:

vstupné: 390 / 370 Kč

Předprodej vstupenek od 1. 10. v IC Pellyho domy Police nad Metují,
IC Náchod a IC Teplice nad Metují.

12. října 2019 v 16:30 průvod od radnice a od 17:00 mše
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.

VÝSTAVU

ZO ČZS Č astol ov i ce, Úz emní s dr už ení ČZS Rychnov n.Kn. a městys Č astol ov i ce p oř ádají 21. v ýstav u
ovo ce, z el eniny a květin

R ad ost – Kr ása – Užitek
are á l s okolské zahr ady, s okol ov ny a zahr ád k ářské bu d ov y

ve dnech

ZAHRADA
VÝCHODNÍCH
ČECH

3. – 6. října 2019 v Častolovicích

PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:

- přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních Čech,
vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní,
- ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů,
- přehlídka staročeských a stále velmi dobrých odrůd jablek,
- expozice hroznového vína, ořechů, paprik, cibule, brambor,
- samostatná kolekce bylinek, ukázky gastronomie a stolování,
- současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků,
- výstava chryzantém, jiřin, begonií, fial, lilií, jiřinek a mečiků
- ukázky chovatelů, kaktusářů, včelařů, ornitologů a mykologů,
- po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky,
- tradiční velká soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce,
zeleniny a květin s vyhlášením výsledků 6. 10. v 15,00 hod.
- výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků,
- ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky,
- stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, prodej ovocných
stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, květin, keramiky,
a odborné literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, zahrad. nábytku
- bohatý doprovodný kulturní program a bohaté občerstvení,
- možnost návštěvy galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka ,
- po dohodě možnost návštěvy zahrád. muzea v Hradci Králové,
- po celou dobu výstavy bude zámek v Častolovicích otevřen,

Polický měsíčník - říjen 2019

PROGRAM:

ČTVRTEK 3. 10. 2019

09,00 hod.
09,00 hod.
14,00 hod.
17,00 hod.

Zahájení prvního dne výstavy.
Zahájení soutěž v aranžování ovoce,
zeleniny a květin.
Hudební vystoupení „K-BAND“.
Ukončení prvního dne výstavy.

PÁTEK 4. 10. 2019

09,00 hod.
09,00 hod.
09,30 hod.
10,00 hod.
12,00 hod.
13,30 hod.
14,00 hod.
17,00 hod.

Zahájení druhého dne výstavy.
Soutěž v aranžování misky ovoce.
Vystoupení hudební skupiny ANTRÉE.
Slavnostní zahájení výstavy za účasti RR ČZS,
krajských a okresních orgánů, .
Zasedání KKR ČSZ východních Čech .
Vystoupení hudebního orchestru DO ZUŠ Choceň.
Přednáška a beseda.
„Pěstování vinné révy v Podorlicku“ J. Matejsek
Konec druhého dne výstavy.

SOBOTA 5. 10. 2019

09,00 hod.
09,00 hod.
09,30 hod.
13,30 hod.
14,00 hod.
17,00 hod.

Zahájení třetího dne výstavy.
Soutěž v aranžování misky ovoce.
Hudební orchestr Choceňačka.
Koncert orchestru Unibigband.
Aranžování květin Z. Kvasničková.
Konec třetího dne výstavy.

NEDĚLE 6. 10. 2019

09,00 hod.
09,30 hod.
10,00 hod.
13,00 hod.
14,00 hod.
15,00 hod.
16,00 hod.

Zahájení čtvrtého dne výstavy.
Zasedání Územní rady ČZS Rychnov nad Kněžnou.
Vystoupení skupiny „Špunt“.
Vstupné
Koncert skupiny „Špunt“.
Taneční skupina „Floriteam“.
děti do 6 let zdarma
Ukončení soutěže v aranžování. žáci do 15 let, ZT a ZTP
30 Kč
Celkové ukončení výstavy.

Parkovné po celou dobu výstavy zdarma
Bližší na www.zahradkari.com
a na telefonu 721 311 719

důchodci 50 Kč,
dospělí 80 Kč,
rodinné 170 Kč
(2 dosp. + 1-4 děti)
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6. Broumovské diskuse otevřou další
společensky důležité téma

DůVěra
a porozumění.
Je důvěra základním předpokladem demokracie?
Co mohou politici udělat pro porozumění ve společnosti?
Jak si více důvěřovat a lépe porozumět?

6. Broumovské diskuse
Klášter Broumov
6.—7. 11. 2019
Vstupenky na:

www.BroumovSKediSKuSe.cz

Ve spolupráci s:

Statutární partner:

Jan
Barta

Martina
Rosová
Generální
mediální partner:

Hlavní mediální

NAŠE
BROUMOVSKO

pro kulturu

Benediktinské opatství sv. Václava, Královéhradecký kraj, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Podnikatelský klub Broumovska, Královéhradecká diecéze,

O důvěře a porozumění se bude diskutovat během 6. ročníku diskusní konference Broumovské diskuse. Dvoudenní setkání zajímavých hostů se uskuteční 6.–7. listopadu 2019 ve Vzdělávacím a kulturním centru
Klášter Broumov.
Je důvěra základním předpokladem demokracie? Co mohou politici udělat pro porozumění ve společnosti? Jak si více důvěřovat a více porozumět? Nejen tyto otázky zazní počátkem listopadu v klášterním sále
Dřevník, kde konference přivítá řadu zajímavých hostů: bývalou senátorku a bývalou ústavní soudkyni Elišku Wagnerovou, bývalého předsedu
české vlády Vladimíra Špidlu, arciopata břevnovského a broumovského
Petra Prokopa Siostrzonka, bývalého předsedu slovenské vlády Mikuláše
Dzurindu, boromejku, pedagožku a zdravotní sestru Angeliku Pintířovou,
socioložku Markétu Sedláčkovou, historika Tomáše Petráčka nebo ředitele
Nadace Via Jiřího Bártu. Účast dalších hostů je v jednání.
„Důvěra a porozumění jsou hodnoty důležité pro společnost jako celek
i pro život každého z nás. Dnes často slýcháváme, že společnost je rozdělená – že máme málo porozumění pro sebe navzájem, pro odlišné názory.
V různých souvislostech se zmiňuje také (ne)důvěra ve stát a jeho instituce.
Proto jsme se rozhodli se nad těmito tématy zamyslet hlouběji,“ říká Hana
Valentová, výkonná koordinátorka konference, a dodává: „Důvěru a porozumění ale chceme nahlédnout například i z perspektivy sousedských vztahů
nebo života komunit. Téma má mnoho podob a týká se každého, proto se
těšíme na pestrou a inspirativní diskusi.“
Konference je otevřená široké veřejnosti, pro kterou bude připraven
i doprovodný program. Vstupenky je možné zakoupit online na webu www.
broumovskediskuse.cz. Novinky lze sledovat nejen na tomto webu, ale
i na facebookovém profilu konference. Statutárním partnerem konference
je město Broumov, hlavními partnery jsou Raiffeisen Leasing, Jan Barta,
Hobra-Školník, Pro rozvoj Broumovska, Královéhradecký kraj a Saargummi.
Partnery konference jsou Centrum Walzel, Sekyra Foundation, Edumed
a Martina Rosová. Generálním mediálním partnerem je Česká televize, hlavními mediálními partnery jsou Hospodářské noviny a Český rozhlas Plus.
Mediálními partnery jsou naše.broumovsko.cz a Místní kultura.

Kateřina Ostradecká

Broumovské diskuse

České koncerty - pořádají - 2019

5. 10. 2019 MACHOV

12. 11. 2019 proběhne v Hospici Anežky
České v Červeném Kostelci den otevřených
dveří. Při této
příležitosti bude
možnost si prohlédnout
celé
zařízení včetně
komentované
prohlídky, setkat se s personálem a dozvědět se o principech hospicové péče. K dispozici bude dětský koutek, občerstvení
a ochutnávka výrobků sociálního podniku
Pro-Charitu s.r.o.

11. charitní ples

KULTURNÍ DŮM
OD 19:30 HODIN

+ MILOŠ MEIER
DRUMMINQ SYNDROME

INFO: WWW.CESKEKONCERTY.CZ
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI: INFOCENTRA - HRONOV, NÁCHOD, ČERVENÝ
KOSTELEC, TIPSPORT HRONOV, ÚŘAD MĚSTYSE MACHOV
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Den otevřených dveří v Hospici Anežky České

V sobotu 9. 11. proběhne v Sokolovně
v Červeném Kostelci 11. ročník charitního
plesu, tentokrát ve stylu benátského karnevalu. Večer bude uvádět známá herečka
Simona Babčáková. Zveme vás a těšíme se
na vaši účast.

Koncert
Ondřeje Brzobohatého

20. listopadu 2019 srdečně zveme
na benefiční koncert Ondřeje Brzobohatého
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
v Náchodě od 19 hodin.
Výtěžek koncertu bude využit na náklady Mobilního hospice Anežky České.
Polický měsíčník - říjen 2019

POHLEDY DO HISTORIE

Připomeňme si…
8. října 1911

se v Roncole u Busseta narodil slavný
italský operní skladatel Giuseppe Fortunino
Francesco Verdi. Nemohl se dostat na milánskou konzervatoř pro pokročilejší věk a pro
„nedostatek hudebních vloh“. Ujal se ho kapelník Laviny a zpěvačka Strepponiová prosadila provedení jeho první opery v milánské
La Scale. V raných Verdiho dílech jsou tematicky přítomné jakési politické jinotaje, ale
ve svých nejpopulárnějších operách Rigoletto,
Trubadúr a Traviata se propracoval k typu
psychologizující opery. Verdiho opery jsou
postaveny na melodickém vokálním projevu.
Jsou součástí repertoáru všech významných
operních divadel světa. Verdi zemřel v Miláně
27. ledna 1901.

18. října 1931
se v Praze na Žižkově narodil vedoucí orchestru, aranžér a dirigent Karel Vlach. Byl
nejstarším z pěti sourozenců. Od mládí se učil
na housle a postupně si přibíral další nástroje.
Vyučil se obchodním příručím, ale nakonec
u něj jednoznačně zvítězila hudba. Samouksaxofonista založil v roce 1938 orchestr, který se okamžitě stal otcem nových českých
tanečních písniček. Orchestr Karla Vlacha se
stal záhy slavným a doprovázel ty největší
hvězdy soudobé pop-music. Vystupoval v kavárnách a ve varieté, často se objevoval v televizních pořadech i ve filmu. Od roku 1947
měl Vlachův orchestr stálé angažmá v Divadle
V+W. Střídavě vystupoval v Hudebním divadle v Karlíně, u Čs. cirkusů a v divadle ABC.
Vlachův orchestr po celou dobu svého působení udržoval kontinuitu vývoje české populární
hudby. Dal jméno i tvář mnohým zpěvákům,
např. sestrám Allanovým, Rudolfu Cortézovi
nebo Yvetě Simonové a Milanu Chladilovi.
Orchestr Karla Vlacha nahrál také velký český
hit padesátých let Píseň pro Kristýnku. Karel
Vlach zemřel 26. února 1986 (ve věku 74 let),
je pohřben na Vyšehradském hřbitově v Praze.

10. října 1813

zemřel světově proslulý americký vynálezce a podnikatel Thomas Alva Edison.
Po narození byl nemocen a nechodil do školy,
učila ho jen jeho matka. Objevil však v sobě
neobyčejnou podnikavost a obchodního ducha. Již na jeho prvním vynálezu, zdokonaleném telegrafu, jeho šéfové vydělali 20
milionů dolarů. Zdokonalil telefon a patenty
prodal společnosti Western Union. Vynalezl
fonograf, předchůdce gramofonu. Pak přišel
vynález žárovky, který spočíval hlavně v nalezení vhodného žhavícího vlákna. „Tři roky
jsem vynalézal,“ říkal Edison, „a čtrnáct let
jsem se o žárovku soudil.“ V roce 1911 navštívil Prahu a svého bývalého zaměstnance
továrníka Kolbena. Edison si dal patentovat
1 500 vynálezů. Po žárovce však už žádný nebyl tak převratný. Ke konci života už byl spíš
obchodníkem než vynálezcem.

27. října 1913

se v Prostějově, v rodině známého továrníka, narodil světově proslulý český vědec a vynálezce Otto Wichterle. Po studiích
na chemické fakultě pražské ČVUT nastoupil
jako vedoucí výzkumu u firmy Baťa ve Zlíně.

Polický měsíčník - říjen 2019

Většinu svého plodného života čelil nejrůznějším překážkám. V roce 1940 vynalezl
umělé vlákno silon, jehož výroba byla tajena,
aby se nedostala do rukou německých vojenských kruhů. Po válce zavedl výrobu kaprolaktanu, základní látky pro plexisklo. Podal
si patentovou přihlášku na výrobu hydrogelů
požívaných pro kontaktní čočky. První přístroj na jejich výrobu je velmi známý, jedná
se o aparaturu sestavenou z dětské stavebnice
Merkur. Bez jeho vědomí prodala ČSAV patent na výrobu měkkých kontaktních čoček
americké firmě (za zlomek jeho skutečné hodnoty), ale Wichterle vynalezl postup umožňující ještě jednoduší a rychlejší výrobu. Jeho
gely se používají i v kosmetickém průmyslu,
např. při plastických operacích ženského poprsí. V roce 1990 byl profesor Otto Wichterle
zvolen předsedou Československé akademie
věd a tuto funkci vykonával až do rozdělení
Československa v roce 1993. V roce 1993
byla jedna z planetek naší sluneční soustavy
pojmenována Wichterle. Otto Wichterle, největší osobnost československé chemie v období po druhé světové válce a vědec, díky němuž
jsou dnes široce dostupné a levné měkké (hydrofilní) kontaktní čočky, umírá 18.srpna roku
1998 ve věku nedožitých 85 let.
Připravil František Janeček

Omluva

v zářijovém čísle Polického měsíčníku v příspěvku Připomeňme si …
došlo k nepříjemné chybě, když jméno Reinhard Heydrich počítač přepsal
na jméno Reinhard Hendrich. Čtenářům
se omlouvám, chyba byla zaviněna automatickou opravou počítačem a nebyla
autorem při následné kontrole napsaného
textu odhalena.
František Janeček
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Z pamětní knihy obce Hlavňova - 5. část

Na skalnatém návrší nedaleko Hlavňova
při stezníku vedoucím od Police k Broumovu
byla v roce 1733 vystavěna od tehdejšího opata broumovského kláštera Otmara Zinkeho
kaple zasvěcená Panně Marii Sněžné. Opodál
kaple byly později vystavěny i dva malé příbytky a říkalo se tu všeobecně „u Hvězdy“.
V roce 1786 byla však kaple na základě
císařského nařízení Josefa II. zrušena a obyvatelé odtud odešli. Místo pomalu pustlo a zarůstalo mechem a lišejníkem. Kaple byla prodána
barvíři Josefu Theerovi z Police ke zboření.
Roku 1853 postoupil majitel zbytky kaple
břevnovskému a broumovskému opatovi Panu
Janu Nepomukovi Rotterovi, který ještě téhož
roku dal tato místa opravit. Následujícího roku
pak se počalo se stavbou nové kaple. Most vedoucí ke kapli byl opatřen kamenným zábradlím. Podobné zábradlí bylo upraveno i za kaplí, odkud je překrásná vyhlídka do rozkošné
broumovské kotliny, na Broumov a na hory
pomezního hrabství Kladského.
Opodál kaple byl k pohodlí návštěvníků
vystavěn nákladný hostinec s mnoha pokoji
a vysokým sálem .

Začátkem roku 1855 byla stavba u Hvězdy
téměř dokončena, kaple zařízena a v ní postaven krásný oltář.
Dne 10. května 1855 donesen sem zvon,
který byl zavěšen ve věžičce na hostinci.
Dne 10. července 1855 po školních vizitacích mělo tady žactvo všech škol farní osady polické velkou slavnost. Vedeno bylo totiž
ku Hvězdě, kde při hudbě, rozličných hrách
a zpěvu se žactvo živě bavilo, o občerstvení
bylo též pamatováno. Dětmi i dospělými se
vše jen hemžilo.
25. července byla donesena do kaple socha Panny Marie a postavena na oltář v kapli.
Korunou všeho pak bylo vysvěcení kaple na den P. Marie Sněžné dne 5. srpna 1855.
Byla to neděle, které předcházel krásný, tichý
podvečer. Kolem Hvězdy byl shon, hřmot
a burácení, které způsobili kramáři a prodavači všeho druhu při stavbě svých stánků a bud.
Ráno o slavnosti samé byla kaple ověnčena.
Opodál vpravo na kamenném podstavci byla
upravena kazatelna a naproti kapli postaven
stan sloužící za sakristii. Svěcení kaple provedl sám opat v biskupském ornátě v průvodu

mnoha kněží a hodnostářů. Po skončeném
obřadu kázal německy P. František Timoteus,
ředitel gymnázia v Broumově. Po kázání sloužil první mši v nově vysvěcené kapli sám opat
Rotter. Potom byly konány ještě mše až do 10
hodin dopoledne.
Poté bylo opět české kázání, které měl
P. Marian, kanovník z Prahy, a po něm slavné služby boží. Při bohoslužbách byly zpívány pobožné písně s doprovodem hudby.
Povětrnost však byla této krásné slavnosti
nepříznivá. Sotvaže bylo po prvních službách
božích, začalo pršet a lilo vydatně až do kázání českého. Pak déšť polevil, ale po kázání se
dalo opět do deště. Na odpolední pobožnost,
která byla též česká a německá, bylo počasí
příznivější.
Od těchto dob koná se na Hvězdě každoročně pouť v srpnu, avšak s tím rozdílem,
že německá pouť je vždy dne 5. srpna (ať to
připadne na kterýkoli den v týdnu) a česká se
slaví tu neděli po 5. srpnu. Připadne-li však 5.
srpna na neděli, spadají obě pouti na týž den.

Vybral, gramaticky a stylisticky upravil
František Janeček

Osudové ženy

Ema Destinnová – výjimečná žena české historie

Světoznámá česká operní pěvkyně
Ema Destinová (vlastním jménem Emílie
Kittlová), jejíž medový hlas uchvátil na přelomu 19. a 20. století celou planetu, se narodila 26. února 1878 v Praze v zámožné rodině.
Vzdělání získává Ema Destinnová nejprve
na pražské Vyšší dívčí škole, po jejím absolvování pak začíná studovat zpěv (kterému se
věnuje zároveň s hrou na housle a na klavír
již od dětství) u Marie Loewe-Destinnové.
V její péči stráví Ema celých pět let, jako
výraz vděku pak přijímá za svůj umělecký
pseudonym jméno Destinnová. Po odchodu
od Loewe-Destinnové studuje od roku 1893
Ema Destinnová herectví v Dramatické škole
Národního divadla.
Přes svůj nebývalý pěvecký talent ale
Destinnová po svých studiích dlouhé roky
nemůže získat odpovídající angažmá. Její
dráha operní pěvkyně nezačala právě úspěšně. Zpočátku se „božské Emě“ na domácí
půdě nedařilo. Marně se ucházela o přijetí
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do Národního divadla. „Slečno, jděte domů
a pusťte si na hlavu studenou vodu, aby se
vám navždy vykouřila myšlenka, že můžete
být někdy zpěvačkou!“ Těmito slovy odmítl
v roce 1897 ředitel Národního divadla Šubert
budoucí hvězdu světových operních scén.
Teprve v roce 1898 získává pak Ema
Destinnová své první stálé angažmá, a to
v Královské dvorní opeře v Berlíně. Na jejím
pódiu pak zažije svá první velkolepá vystoupení, svým podáním Santuzzy v Mascagniho
opeře „Sedlák kavalír“či Carmen ve stejnojmenné opeře G. Bizeta si získává na svoji
stranu okouzlené berlínské publikum.
V Berlíně Ema Destinnová stráví celých
deset let, během nichž vystupuje pohostinsky
i na mnoha dalších evropských operních scénách – v londýnské Covent Garden (tady se
seznamuje se svým budoucím blízkým spolupracovníkem E. Carusem), v Paříži (tady
vystupuje ponejvíce s operní hvězdou té doby
K. Burianem) a jinde. Od roku 1901 Ema
Destinnová též vystupuje na scéně pražského
Národního divadla (v roce 1908 je jmenována čestnou členkou jeho souboru).
V roce 1908 začíná patrně nejúspěšnější
období života E. Destinnové.V tomto roce začíná její osmileté působení ve Spojených státech amerických, v newyorské Metropolitní
opeře – mimo jiné, v roce 1909 zde zazní
v jejím podání vůbec poprvé „Prodaná nevěsta“ Bedřicha Smetany (zpívá roli Mařenky).
Pohostinsky vystupovala i v Chicagu, San
Franciscu a dalších amerických městech.
Americké období v životě Emy Destinnové
je obdobím její úzké spolupráce s těmi nejslavnějšími osobnostmi hudby té doby – na jevišti se Destinnová střetává téměř výhradně

s E. Carusem, Pucciniho a Verdiho opery,
v nichž nejčastěji vystupuje, řídí dirigent A.
Toscanini, sám Puccini pro Destinnovu píše
operu „Děvče ze zlatého západu“, operu, která se po svém uvedení stává okamžitě hitem
(Destinnová ztvárňuje postavu Minnie).
Mimo sezónu pořádala úspěšné turné po evropských zemích. Zářila v operách
Wagnera, Smetany, Verdiho, Strausse či
Pucciniho a vyžívala se v rolích osudových
žen – Salome, Aidy nebo Carmen. Během
své kariéry ztvárnila téměř stovku rolí na světových operních scénách. Ale nikdy nezapomněla na svou vlast a na koncertech často
zpívala českou národní hymnu Kde domov
můj... Je však třeba spravedlivě dodat, že
i v Národním si během 23 let zazpívala 86krát.
V roce 1916, v době bojů první světové války, se Ema Destinnová vrací do Čech.
Po návratu je pak rakouskými úřady obviněna
z protirakouských postojů a styků s protirakouským odbojem, je pod policejním dohledem a má zakázáno vycestovat do zahraničí. V této situaci Ema Destinnová opouští
Prahu a uchyluje se na zámeček ve Stráži nad
Nežárkou, kde žije v ústraní.
Teprve v roce 1918 se Ema Destinnová
vrací na operní jeviště, po skončení první světové války pak působí v pražském Národním
divadle, její vlastenecké pojetí role Libuše
se pravidelně stávalo národní manifestací.
Zároveň se snaží opět (a nepříliš úspěšně)
získat angažmá v zahraničí (v newyorské metropolitní opeře působí ještě v letech 1920-21,
v londýnské Covent Garden v roce 1919).
V roce 1923 Ema Destinnová uzavírá
pozdní a ne příliš šťastné manželství, jejím
manželem se stává důstojník československé
Polický měsíčník - říjen 2019

armády Josef Halsbach. Nato se Ema
Destinnová vzdává své pěvecké kariéry, odchází z Národního divadla a odchází již natrvalo do Stráže nad Nežárkou. Zde se pak
věnuje literární činnosti. Během několika let
pak vzniknou romány„Ve stínu modré růže“ či
„Dr. Casanova“. Nekonvenční celebrita se aktivně věnuje spiritismu (jako jedna z prvních
známých žen se nechala tetovat – obrázek hada

na noze mířil až k jejím intimním partiím).
Ve Stráži nad Nežárkou Ema Destinnová
i umírá, a to 28. ledna roku 1930, její ostatky jsou uloženy v Praze na vyšehradském
Slavíně.
Dnes je Ema Destinnová považována
za jednu z nejvýznamnějších Češek historie,
což dokazuje i její portrét na 2000Kč bankovce. Její jméno nesou školy, ulice, festivaly,

nadace, kluby a dokonce i planetka mezi Zemí
a Marsem. Život této neobyčejné ženy a její
osud je zachycen ve filmu Božská Ema, kde
ji ztvárnila Božidara Turzonovová. V televizním seriálu Zlá krev (podle románů Vladimíra
Neffa) ji hrála Libuše Šafránková.
Připravil František Janeček

Z historie panství Stárkov
Po stopách rodu Čertorejských z Čertorej

Na návrší nedaleko náměstí městečka
Stárkova se tyčí barokní kostel sv. Josefa,
v jehož zdech našlo odpočinek několik členů
starobylého rodu Čertorejských z Čertorej,
který dnes již téměř upadl v zapomnění, ale
přesto se významně zapsal do historie Stárkova
a okolí. Připomínkou na něj jsou především dva
náhrobní kameny zazděné v boční zdi sakristie
kostela. Vydejme se po stopách jednotlivých
členů rodu prostřednictvím několika památek,
které jsou s osudy Čertorejských spjaty
a kterých není mnoho, neboť již v 17. století
česká větev rodu vymírá a mizí tak definitivně
z krajiny východních Čech.
Tento původně vladycký rod pocházející
z Čertorej u Prostějova, a sídlící na Moravě
od 14. století, se do severovýchodních
Čech dostává prostřednictvím sňatku. První
představitel rodu, Zikmund Čertorejský
z Čertorej (+1607), přichází na panství
Skály a Stárkov v 16. století díky sňatku
s Ludmilou Žehušickou z Nestajova (+
1581), jež panství zdědila po svém bezdětném
bratrovi Hertvíkovi. Po její smrti majetek
přechází na manžela Zikmunda a jeho bratra
Bernarda. Osobnost Zikmunda se spojována
především s neblaze proslulým povstáním
poddaných na jeho panství, kteří se vzbouřili
proti neúměrnému zvyšování roboty. Manželé
po sobě zanechali dva syny Věnka Skocha
a Bernarda Hertvíka, mezi něž byl zděděný
majetek rozdělen teprve v roce 1625 a tím
se definitivně rozdělili a konstituovaly
velkostatky Stárkov a Skály.
Osobnost staršího syna Věňka Skocha
a jeho manželky připomínají právě dva zmíněné
pískovcové náhrobky ze stárkovského kostela.
Na prvním z nich nápis hlásá: „Wieniek Skoch
Czertoreysky z Czertorey na Hrossowiczich
hradie Skalach nad Met, ina Heflinie“.
Podle Antonína Cechnera a jeho
Soupisu památek historických a uměleckých
v politickém okresu Broumovském je
na náhrobku znak s kolčím a klenotem
s ovečkou, za ní děcko držící ratolest o třech
květech. Jiné zdroje však uvádí ve znaku
Čertorejských korunovanou pannu sedící
na medvědu. Na druhém značně poškozeném
kameni je ve znaku třmen a sotva čitelný
nápis: „Apolena Czertoreiska...na Skal...“
Jmenovaná Apolena, rozená Sedlnická
z Choltic byla první manželkou Věnka
Skocha. Po její smrti se oženil s Alinou Annou
Šibovskou ze Skřivan, obě manželství však
zůstala bez potomků.
Stárkovská část dědictví připadla
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mladšímu bratrovi Bernardu Hertvíkovi
(+1654), který byl v letech 1647-1654
hejtmanem Chrudimského kraje. Jeho
manželkou byla Kateřina Eusebie Kaplířka
ze Sulevic (+1662), která se po manželově
smrti znovu provdala za německého barona
Dětřicha Ferdinanda des Carmes z Antheimu.
Právě Kateřina Eusebie nechala v letech
1654-1662 zbudovat stavitelem Bohuslavem
Ungnadem kostel ve Stárkově na místě, kde
původně stával dřevěný kostel zasvěcený sv.
Barboře. Již v roce 1668 však byl nový kostel
poškozen požárem a tehdejší farář Zachariáš
Ruther nechal proto zesílit stavbu opěrnými
pilíři. Věž kostela byla přistavěna až v roce
1765. Za ním nahoru podél strmého svahu
s výhledem na Hejšovinu a Bor pokračuje
pozoruhodná křížová cesta z 18. století.
Ve svahu pod kostelem pak stojí
mimořádná budova roubené fary, která
je jednou z nejstarších světských budov
ve východních Čechách. Byla postavena roku
1581 za pastora Matouše Liebinga. Původní
podoba fary není známa, protože Stárkov
v roce 1622 vyhořel. Fara byla postavena
znovu v roce 1660 za podpory zmiňované
Kateřiny Eusebie, která ze svých lesů darovala
dřevo na stavbu. Předpokládá se, že ve 13.
století stávala v její blízkosti tvrz. Stěny fary
jsou vystavěny na základech z lomového
kamene a pískovcových kvádrů, proto lze
usuzovat, že kámen může pocházet z původní
tvrze. Navíc dodnes jsou na pozemku u jižní
strany kostela patrné pozůstatky opevnění
ve formě příkopu a valu.
Z novějších památek musíme zmínit
také stárkovský zámek ze 17. století, stojící
v dolním rohu náměstí a jehož současná
podoba byla bohužel poznamenána četnými
nešetrnými úpravami. Renesanční zámek dal
postavit purkrabí Hradeckého
kraje Bernard Žehušický
z Nestajova. K jeho rozšíření
a první přestavbě došlo
po roce 1625, kdy stárkovský
statek vlastnil Bernart Hertvík
Čertorejský, který byl současně
posledním
představitelem
rodu. Jeho smrtí v roce 1654
se na panství, prostřednictvím
nového
sňatku
ovdovělé
Kateřiny Eusebie, dostává
německá vrchnost a stopy
tohoto rodu mizí z dějin
severovýchodních Čech.
Klára Lukášová
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ŠKOLSTVÍ
Mateřinka v září

Začal nám nový školní rok. My se ale vrátíme ještě k tomu minulému. Na obou budovách totiž probíhala dobrovolná akce pro celé
rodiny. Jejím cílem bylo poznávat naše krásné
okolí, přírodu, krásná místa a hlavně „vytáhnout“ celé rodiny z domu od počítačů, mobilů a tabletů a strávit se svými dětmi příjemné
chvíle venku, potkat se na daném místě s jinou
rodinou, zažít třeba i nějaké dobrodružství
a podpořit v malých dětech oblibu v turistice, která má na Policku velkou tradici. Paní
učitelky a pan učitel vymysleli každý měsíc
nějaký cíl, dopravili sem krabičku se zápisníčkem, kam se zapsal každý, kdo místo navštívil. Každé dítko mělo i svůj putovníček pro
razítka nebo nálepky z míst, která navštívilo.
Na první budově pro menší děti měla akce
název „Putování Polickem“ a rodiny mohly
navštívit třeba vyhlídku na Vysokém kameni,
studánku pod Borem, totemy…
„Putování za houpačkou“ byla akce druhé budovy, kdy se navštěvovala místa s houpačkami, které se v okolí tajemně objevují…

Autor obrázku Martin Hruška
Například u javoru nad Suchým Dolem, u Red
Westu, na cestě ze Solovic na Bišík. Asi největším dobrodružstvím bylo navštívit v lednu
houpačku na Ostaši u meteorologické stanice.
Sněhu a ledu bylo opravdu mnoho.
Akci musíme zhodnotit jako velmi úspěšnou podle množství zúčastněných, kteří se
nám zapsali do zápisníčků. Každý, kdo se alespoň jednou vydal na výlet, obdržel pamětní
list. Letošní školní rok se mohou děti i rodiče
těšit na podobnou akci a doufáme, že se zapojí
opět tolik rodin.
MŠ

Nabídka polytechnických kroužků
pro žáky základních škol na školní rok 2019/2020
Kroužky probíhají za podpory Královéhradeckého kraje a společnosti Saar Gummi Czech, s.r.o. a jsou zcela ZDARMA.
Termíny kroužků lze dle zájmu a možností vedoucího kroužku upravit.

Kroužek konstruování a robotiky - liché úterý 15:00 – 17:00
Místo:
Náplň kroužku:

Podrobnosti:

Budova školy - Hostovského 910, Hronov (sraz před budovou)
Základy konstruování 3D (modely např. šachových figurek nebo vlastní
nápady) s následným tiskem na 3D tiskárně. Seznámení s průmyslovým
robotem, základní obsluha a jednoduché programování robota.
Ing. Ferdinand Hamp, 724 176 709, hampf@spsow.cz

Kroužek základů programování CNC - liché úterý 15:00 – 17:00
Místo:
Náplň kroužku:
Podrobnosti:

Budova školy - Hostovského 910, Hronov (sraz před budovou)
Základy programování CNC strojů s následnou výrobou na CNC soustruhu
nebo CNC frézce.
Dalibor Hanzl, 702 004 403, hanzld@spsow.cz

Kroužek robotiky - úterý 14:15 – 16:45
Místo:
Náplň kroužku:

Podrobnosti:

Budova školy - Hostovského 910, Hronov (sraz před budovou)
Sestavení a naprogramování robotického vozítka ze stavebnice LEGO
Mindstorms tak, aby bylo schopno projet vyznačenou trasu a reagovat
na překážky v pohybu. Součástí kroužku bude soutěž o drobné ceny.
Ing. Luděk Valtar, 725 745 058, valtarl@spsow.cz

Kroužek elektrotechniky - pondělí 14:15 – 16:45
Místo:
Náplň kroužku:

Podrobnosti:

Budova školy - Hostovského 910, Hronov (sraz před budovou)
Budeme se zabývat jednoduchými elektrickými obvody. Účastníci si vyrobí
elektronický melodický zvonek, případně hrací světelnou kostku. Výrobek si
účastníci po skončení kroužku mohou vzít domů.
Ing. Luděk Valtar, 725 745 058, valtarl@spsow.cz

Kroužek mechanických prací na motorových vozidlech
Místo:
Náplň kroužku:
Podrobnosti:

- středa 14:30 – 16:30

Dílny - Vrchlického 538, Hronov (sraz před budovou)
Kroužek je zaměřen na základní údržbu, drobné opravy a zajímavosti.
Michal Máslo, 702 088 438, maslom@spsow.cz

Kroužek modelářský - pondělí 15:00 – 17:00
Místo:
Náplň kroužku:
Podrobnosti:

17. listopadu 1197, Červený Kostelec (sraz před budovou)
Žáci slepují plastikové modely. Zlepšují tím zručnost a představivost.
Tomáš Krause, 491 461 823 linka 28, karauset@spsow.cz

Kroužek modelářsko – technický - pondělí 17:00 – 19:00
Místo:
Náplň kroužku:
Podrobnosti:

17. listopadu 1197, Červený Kostelec (sraz před budovou)
Žáci slepují plastikové modely a pracují se stavebnicí Merkur.
Tomáš Krause, 491 461 823 linka 28, karauset@spsow.cz

Před první návštěvou kroužku, kontaktujte vyučujícího pro ověření termínu.
Kroužky začínají od 30. 9. 2019. Těšíme se na Vás.

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho,
příspěvková organizace
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ACADEMIA MERCURII
- co přinese školní rok
2019/2020?

Díky školní koordinátorce mezinárodních projektů, Mgr. Ivaně Šimkové, se naší
škole podařilo získat dva nové projekty
v rámci ERASMUS+. V jednom z těchto projektů se učitelé zúčastní jazykových
a metodických kurzů v zahraničí a zvýší tím
svoji odbornou kompetenci. V druhém projektu se jedná o partnerství čtyř středních škol
z ČR (Academia Mercurii), Malty, Dánska
a Španělska. Zde se bude jednat o výměnné
žákovské pobyty, poznávání vzdělávacích systémů, jejich kulturu, tradici a historii. Projekt
bude veden v anglickém a španělském jazyce.
Pro naše žáky je velkým přínosem možnost
komunikace ve španělštině, jelikož právě tomuto jazyku se naší škole také vyučuje.
Co se týče výuky cizích jazyků, máme
na škole ještě dvě novinky. První je rozdělení
výuky angličtiny na hodiny anglického jazyka
a anglické konverzace a to již od 1. ročníku.
V hodinách konverzace se mluví pouze anglicky a žáci jsou tak vedeni k aktivnímu užívání tohoto jazyka. Druhou novinkou je otevření
nepovinných hodin cizích jazyků po vyučování, které mohou navštěvovat zdarma všichni
žáci naší školy. Jedná se o jazyk španělský
a francouzský pro začátečníky a jazyk ruský
pro pokročilé.
Pro žáky 9. tříd základních škol máme
připravený nový studijní obor - Sportovní management. Tento obor je určen pro žáky, kteří
chtějí skloubit aktivní sport se studiem střední
školy. Žáci se naučí přehled a pravidla sportovních disciplín, organizaci tréninku s ohledem na fyziologii člověka + praktické provedení těchto tréninků s vyučujícím. Dále se
budou věnovat psychologii sportovce, historii
sportu a v neposlední řadě i managementu
a marketingu zaměřeným na sport. Absolvent
tohoto maturitního oboru bude moci pracovat
na různých úrovních sportovních organizací,
nebo pokračovat v dalším studiu na vysoké
škole.
V krátkosti ještě představím tři akce,
které nás v tomto školním roce budou čekat:
- Výměnná pracovní stáž se Španělskem pro
žáky Cestovního ruchu, - Reálné firmy Junior
Achievement ve třetích ročnících, - Dětská
animace pro náchodské školy 
Vše výše zmíněné a mnoho dalšího nás
čeká v tomto školním roce. Přeji všem našim žákům a celému týmu ACADEMIA
MERCURII úspěšný školní rok.
Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy
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Prázdniny v Izraeli

V květnu se stala Zuzana Jakušová, žákyně 4. ročníku oboru Propagační design
z Velkého Poříčí, laureátkou kreativní výtvarné soutěže mezinárodního projektu CEMACH
pro studenty středních a vysokých odborných
škol pěti zemí a za odměnu získala prázdninový pobyt v Izraeli.

Zuzana se vrátila do školy opálená, plná
dojmů a nezapomenutelných zážitků. Svoje
prázdninové dobrodružství vylíčila takto:
„Zprvu mi výlet do Izraele připadal jako něco
zcela nedosažitelného. Po vyhlášení výhry mi
ale došlo, že je to skutečnost a že jsem dostala
příležitost zažít něco neuvěřitelného. Musím
říct, že celá doba strávená v Izraeli byla krásná. Od milých lidí, kteří nás vítali, kamkoliv
jsme přišli, přes nádhernou krajinu, až po rozmanitost místní kultury. Na každém rohu
na nás čekalo něco nového, co jsme dosud
viděli jen v dokumentárních filmech, nebo se
o tom dočetli v knihách. Třeba návštěva města
Nazaretu, poznávání místní kultury na vlastní
kůži, bloudění ulicemi Jeruzaléma, nebo neskutečné koupání v Mrtvém moři.
První dva dny jsme bydleli na severu země v kibucu Sarid. Byla to zvláštní

zkušenost. Přestože místní lidé žijí ve skromných podmínkách, všechny nás překvapilo,
jak velké a otevřené srdce mají. Odtud jsme
vyrazili do Nazaretu, konkrétně do baziliky
Zvěstování, která je zároveň dominantou tohoto města. Je to opravdu krásná stavba, v které
je možné najít stopy českého umělce Antonína
Kloudy. Dále jsme zamířili k visutým zahradám v Haifě, odkud je skvostný výhled na celé
město a mořské pobřeží. V půlce našeho pobytu jsme se přestěhovali do Jeruzaléma. Tam
jsme zažili mnoho silných okamžiků, avšak
jeden z nejsilnějších dojmů v nás zanechal Jad
Vashem, památník obětem holocaustu. Je to
obrovský komplex, který je zároveň archivem,
výzkumným ústavem a muzeem. Svaté město
Jeruzalém toho ale pro nás nachystalo mnohem víc. Měli jsme možnost si ho celé projít.
Navštívili jsme místní chrámy a mohli jsme
si vložit tajné přání sepsané na kousku papíru mezi starobylé kameny ve Zdi nářků. Další
den nastal všemi očekávaný výlet k Mrtvému

moři, které vlastně ani není moře, ale obrovské
slané jezero. Všichni jsme se těšili, že budeme
moci vyzkoušet, co se o něm říká. Potopit se
v něm skutečně nelze a jeho voda je tak slaná,
že člověku připadá až hořká. Po tomto velkém
zážitku jsme vyrazili do přírodní rezervace
Ejn Gedi. Ta se pyšní sladkovodními vodopády a kouzelnými tůňkami. Na závěr tohoto dne
jsme vyrazili na místní tržnici v Jeruzalémě.
Vůně koření nás provázela všemi uličkami
a bylo příjemné se v nich na chvilku ztratit.
Poslední den našeho velkého dobrodružství jsme vyjeli do Tel Avivu. Zde jsme navštívili muzeum umění, které musí nadchnout
každého, kdo do něj vstoupí. Pro mě to byla
ta pravá tečka za nádhernou cestou do Izraele.
Jsem vděčná za tuto příležitost. Vím, že
na všechno co jsem zažila, budu ráda vzpomínat celý život,“ končí své vyprávění Zuzana.
Mgr. Renata Lelková
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho
obory Velké Poříčí

Základní umělecká škola informuje…
!!!Mimořádná příležitost!!!

Jazzové nebajky – koncert legendárních SHQ a vzpomínky na Karla Velebného

V roce 1972 natočil velikán naší jazzové scény Karel Velebný se svým souborem
SHQ album JAZZOVÉ NEBAJKY, které se
stalo jedním z vrcholů české jazzové hudby. V anketě české jazzové společnosti byly
JAZZOVÉ NEBAJKY vyhlášeny Nejlepší
domácí jazzovou deskou před rokem 1989.
Původní členové SHQ: Petr Kořínek bass, Josef Vejvoda – bicí, Karel Růžička
– Piano, Rudolf Ticháček - Saxofony, Karel
Velebný - Vibrafon
Na tuto slavnou desku a na Karla
Velebného budou vzpomínat dva dosud
žijící členové SHQ Josef Vejvoda a Petr
Kořínek v pondělí 7. října 2019 od 18:00 hodin v novém koncertním sále ZUŠ v Polici
nad Metují. Vstupné je 100 Kč a vstupenku
si můžete zakoupit v kanceláři ZUŠ, nebo
zamluvit na telefonu 491 541 155.
Jazzový kvintet bude hrát v obsazení:
Petr Král – tenorsaxofon
Petr Beneš – Piano, tenorsaxofon
František Krtička – vibrafon
Petr Kořínek – kontrabas
Josef Vejvoda – bicí nástroje
A nyní více o interpretech:
Polický měsíčník - říjen 2019
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Petr Král

Josef Vejvoda

Tenorsaxofonista, koponista a aranžér.
V roce 1969 se stal členem JOČR a TOČR
ještě pod vedením Karla Krautgartnera.
Spolupracoval s celou řadou našich vynikajících jazmanů: Sága rodu SHQ Karla
Velebného, Cellula, Trio Karla Růžičky, Trio
Josefa Vejvody…

Skladatel, kapelník, hráč na bicí nástroje.
Mnohokrát zvítězil v jazzové anketě All
Stars Band. Hrál s předními jazzovými soubory jako SHQ Karla Velebného, Jazz Celula.
Quartet Jiřího Stivína, Trio Emila Viklického,
Big Band Československého rozhlasu. Hrál
s vynikajcími solisty např. Benny Bailey, Ted
Curson, Joe Newman, Lou Blackburn, Scott
Robinson, Tony Scott, Toots Thielemans a dalšími. V roce 1998 založil vlastní trio, které
často spojil s komorním nebo symfonickým
orchestrem.

Pedagogické činnosti se věnuje na ZUŠ
Litvínov, na Letní jazzové dílně Karla
Velebného ve Frýdlantu a v rámci různých seminářů zaměřených zejména na aranžování,
jazzovou interpretaci a improvizaci.
Jako aranžér, dirigent a interpret (klavír, vibrafon) se podílí na mnoha projektech
zejména z oblasti jazzové či populární hudby
a na řadě divadelních představení.

Petr Kořínek (foto)
Od roku 1983 žije v Německu, kde hrál
např. v Big Bandu WDR v Kolíně nad Rýnem,
byl 30 let členem legendárního Orchestru
Hugo Strassera v Mnichově, Big Bandu Duško
Goykoviche, Al Porcina, Charley Antoliniho,
HR Big Bandu aj. Absolvoval také několik koncertů s Jamesem Morrisonem, Symfonickým
orchestrem bavorského rozhlasu pod vedením
Lorina Mazela atd..

Srdečně zveme všechny zájemce na tuto
mimořádnou událost!
ZUŠ

Petr Beneš

Jazzový pianista, skladatel a aranžér.
V roce 2015 absolvoval bakalářský program na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a v současné době dokončuje magisterský program na HAMU v Praze.

Od roku 2002 zaměstnán jako učitel jazzové interpretace na Konzervatoři a VOŠ
Jaroslava Ježka v Praze. Mnoholeté angažmá s projekty Petr Kořínek Quartet, Jazz
Efterrätt, Libor Šmoldas Quartet, Bigband sv.
Blažeje, Český národní symfonický orchestr
a dalšími. Spolupracoval s: Bobby Watson,
Randy Brecker, Bobby Shew, Vince Mendoza,
George Mráz, Chris Brubeck a dalšími.

František Krtička-vibrafon

Vystudoval obor Skladba a aranžování
populární hudby na Pražské konzervatoři, kde
následně působil několik let jako pedagog téhož oboru a hudební teorie.
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Vejvodovy skladby hrály a hrají renomované orchestry, Pardubická, Janáčkova,
Hradecká, Brněnská, Teplická filharmonie,
Sukův komorní orchestr, Listův komorní orchestr, Žesťový soubor Janáčkovy filharmonie
, Hudba Hradní stráže, a Policie České republiky, Ústřední hudba Armády ČR , sólisté
jako Josef Suk, Pavel Šporcl, Vilém Veverka,
Jitka Hosprová, Kateřina Englichová, Milan
Řeřicha a další.

Kontrabasista, pianista, hudební skladatel, dirigent, pedagog, který představuje už několik desítek
let českou kontrabasovou
špičku. Působí jako pedagog na Konzervatoři a VOŠ
Jaroslava Ježka v Praze.
Účinkoval ve skupinách
a orchestrech: S+HQ Karla
Velebného, Jazz Cellula
Laca Decziho, Trio a Kvartet
Karla Růžičky, Big-Band
Čs.Rozhlasu v Praze.
Vede tyto skupiny a orchestry: Pražské jazzové
kvarteto, Moravské jazzové
duo, Trialog, Petr Kořínek
Jazz Orchestra a Je členem
vokálně
instrumentálního
souboru Linha singers.
Natočil několik desítek
LP, SP, EP a CD jako samostatné projekty i jako člen
řady orchestrů a skupin.
Získal několik ocenění
na československé i zahraniční hudební scéně jako
skladatel i interpret.

Pondělí 7. října 2019 v 18:00 hodin
Nový koncertní sál ZUŠ v Polici nad Metují
Vstupné 100 Kč – předprodej možný v kanceláři ZUŠ
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

VÝLET DO KLADSKA

Dobročinný fond pro pozůstalé z.s. slaví
v letošním roce 95. výročí svého založení a uspořádal v sobotu 7. září 2019 pro členy i nečleny
celodenní výlet do Kladska. I přes velká přání
hezkého počasí jsme se probudili do deštivého
rána. Výletníky však uplakané počasí neodradilo.
Od polické radnice vyrazilo 53 účastníků výletu
autobusem s panem řidičem Hubertem Patzeltem
dobývat nejen pevnost v Kladsku. V Broumově
k nám přistoupil šikovný pan Jakub Gruss, který vládne polštinou a je skvělým historikem.
Na pevnosti se nás ujal místní český průvodce
pan Jakub Petráš, který nás provedl pevností
včetně podzemních katakomb. Výklad byl profesionální a bylo vidět nadšení průvodce, který
se podílí na zpřístupňování a rozšiřování prohlídek pevnosti. Všichni jsme si uvědomili, jak byla
doba těžká, kdy pevnost sloužila nejen pruskému
vojsku. V době 2. světové války sloužila i jako
vězení pro spojenecké důstojníky. Byli jsme rádi,
že žijeme v 21. století. Půdorys pevnosti připomínající hvězdu není náhodný. Systém bastionů
dával možnost křížové palby, kdy byl nepřítel
ostřelován ze dvou stran nezávisle na směru útoku. Na konci 18. století pevnost dostala
současnou podobu. Bylo postaveno kolem 40
budov kasáren, čímž se stalo Kladsko posádkovým městem. Ke konci 19. století zástupci
města odsouhlasili zrušení městského opevnění
a rozšíření zástavby Kladska. Kasematy sloužily
jako efektivní obrana, ale zároveň sloužily jako
skladiště i obytné prostory. Z oken se dalo střílet
z ručních zbraní.
Naše další cesta v Kladsku vedla za mírného
poprchávání do starého města. Na prohlídku malé
Prahy jsme došli po České ulici. Obdivovali jsme
kamenný most Sv. Jana, připomínající barokními
sochami pražský, Karlův. Stojí na něm 6 sousoší
m. j. i socha sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého

a Františka Xaverského. Prohlédli jsme si také
gotický kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny
Marie, jehož základy položili johanité, k nimž
údajně chodil do školy Arnošt z Pardubic – první pražský arcibiskup. Když v roce 1364 zemřel,
jeho ostatky byly z Prahy převezeny a uloženy
v tomto kostele. Obdivovali jsme i náměstí s dominantní radnici a františkánský klášter .
Po prohlídce Kladska jsme jeli do lázeňského města Polanica Zdrój, kde jsme si prohlédli
park, lázně, ochutnali léčivou vodu a každý se
dle svého občerstvil. Lázně jsou asi 200 let staré.
Hosté přijíždějí nejen kvůli blahodárnému účinku lázní, ale i kvůli překrásnému lesnatému prostředí a mírnému horskému klimatu. Sanatorium
Wielka Pienawa ve středu lázeňského parku je
krásná, historická budova a je synonymem luxusu a elegance.
Lázeňské město Duszniki Zdrój bylo naším dalším plánovaným místem. Je zde velice
zajímavé Muzeum papírnictví, které si účastníci výletu prohlédli jen z venku. Možná, že se
na prohlídku někdy vrátíme a navštívíme i místní lázně. Nás ale čekalo velké překvapení, které
nám připravil průvodce Jakub. Zajistil prohlídku
překrásného kostela sv. Petra a Pavla s výkladem místního pana faráře. Nacházejí se zde veliké skvosty, např. jedinečná kazatelna ve tvaru
Jonášovi velryby, zajímavě řešené ukřižování pana Ježiše s hrobem a obraz černé Matky
Boží Čenstochovské. Kostel je veden rukou pana

faráře a farníky tak, aby vše bylo dobře uchováno. Jako poděkování jsme panu faráři předali
dárek a na zvelebení kostela pár zlatých. Po návštěvě kostela jsme pokračovali na dušnické
upravené náměstíčko s radnicí s novou kašnou
a prastarým pranýřem. Maruška Ch. nám názorně předvedla, jak k němu pomocí řetězů a okovů
byli poutání provinilci …
Poslední zastávkou našeho cestování
Kladskem byla Kudowa Zdrój, kde jsme se
rozloučili s naším průvodcem Jakubem s poděkováním a malým dárkem. Od Aquaparku jsme
okolo nové sochy obra vylézajícího ze země
prošli již za hezkého počasí lázeňským parkem,
přešli do Čech a nastoupili do autobusu v Malé
Čermné. Ujížděli jsme k domovu, spokojeni, plni
dojmů, zážitků a pěkně ucaprtaní. Můj velký obdiv mají všichni účastníci výletu, protože výlet
byl na chůzi i podmínky velice náročný.
Všem patří poděkování a nemalé i předsedovi spolku Karlu Macounovi, který po celou cestu
podával informace o místech, které jsme projížděli. Škoda jen, že se nám nepoštěstilo zahlédnout z pevnosti Hejšovinu. Nu, ne vždy andílci
cestují za pěkného počasí, ale rozhodně jsme
si výlet všichni užili. Také patří velký dík panu
řidiči Hubertovi Patzeltovi, který nás bezpečně
dovezl k domovům.

Věra Kašíková - jednatelka

Bohaté možnosti polických seniorů prožívat nádherné stáří
První setkání polického Klubu seniorů
„Ostaš“ po prázdninách zahájila jeho předsedkyně Helena Pivoňková velkým poděkováním jedné z členek, paní Haně Krejčové. Hana Krejčová
20 let informovala na stránkách Polického

měsíčníku
veřejnost o dění v klubu
a připomínala, že tu
senioři jsou a jak se
zapojují do života
ve městě a okolí.
I v nepřítomnosti
paní Krejčové ocenili senioři její úsilí
zaslouženým potleskem.
Ještě před zahájením
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chválili

všichni

otevření baru s novým zázemím a vlídnou obsluhou, kterou pro setkávání členů Senior klubu
zajišťují pracovníci Pellyho domů.
K hlavním informacím na říjen patřil program Mezinárodního dne seniorů, který se
má slavit v Polici každý rok, a zájezd do polské Wroclawi. Martina Frydrychová pozvala
na konec září všechny k návštěvě 15. ročníku
Podzimní výstavy s bohatým a zajímavým programem včetně soutěží o nejlepší výpěstek,
Kouzlíme s květinou a výtvarné soutěže dětí
Voda v zahradě. Upozornila i na novinku výstavy
– stůl přebytků a semínkovou banku. Potleskem
odměnili senioři i zanícení Martiny a ostatních
organizátorů, se kterým tak inspirativní akce pro
nás připravují.
Všechny
zaujal
pestrý
program
Mezinárodního dne seniorů 1. října od 14 hodin v Pellyho domech. Vedle vystoupení dětí
i „Bábinek“ z Hronova získají účastníci spoustu zajímavých a potřebných informací pro ještě
lepší a bezpečnější život v našem městě. Což zní
neskutečně, protože se nám žije v Polici opravdu
dobře.
Do Wroclawi s broumovským úspěšným
tvůrcem zájezdů po republice i blízkých zemích
Pavlem Košňarem pojednou senioři ve čtvrtek 3.
října v 7 hodin ráno z Police. Čeká je prohlídka

města s místním průvodcem Vojtou, který vystudoval v Praze, bezvadně umí česky. Své rodné město miluje a umí o něm hezky povídat.
Zajímavostí může být oběd v menze, kde se jídlo
platí podle váhy. Tedy půl kila řízků za stejnou
cenu jako půl kila brambor. Jistě zaujme prohlídka města, kde se návštěvníci na každém kroku setkají s českou historií a mohou obdivovat
nadšení Poláků, se kterým po válce Wroclaw
vzkřísili z trosek.
Hlavním programem setkání seniorů
byla prezentace fotografií Oldřicha Jenky
z Italských Dolomitů
a
okolí
Police.
Nádherné
obrázky
a pár zasvěcených slov
autora doplnilo zážitek
a radost takovou nádheru vidět. Jistě někoho napadlo, koupit si jízdenku, objednat za pár euro ubytování a třeba se
ještě tento podzim do Dolomitů vypravit. Využít
možností, které dnes ve svobodné zemi máme.
Bohatá nabídka klubu seniorů i města Police,
ale třeba i inspirace Oldřicha Jenky, umožňuje
všem seniorům, kteří o to stojí, prožívat nádherJindřich Horkel
né stáří.
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Zprávy z Domova důchodců

Milí spoluobčané,
léto, prázdniny, dovolená, radovánky
u vody jsou pro letošní rok nenávratně pryč
a my všichni se pomalu vracíme ke svým
povinnostem. V našem domově musí být
neustále zajištěna nepřetržitá péče o naše
uživatele i přesto, že byl čas dovolených.
Proto život neutuchá ani v těchto měsících.
Pojďte se mnou zavzpomínat, jak jsme prožili letní čas v našem domově.
Od července se naše nabídka aktivizačních činností rozšířila o pánský a dámský
klub. Jelikož nám pomalu stoupá počet uživatelů - mužů, uvítali i pánové tato společná
setkání, kde si mohou popovídat a zavzpomínat na své životní příběhy, prodiskutovat
události v politice nebo třeba ve fotbale.
Rádi poměřují své síly při hraní kuželek,
karet či jiných společenských her. Naopak
dámy spolu sdílejí různé recepty na vaření,
kytičky a zkušenosti, rády polemizují nad
událostmi ve světě i ve městě. Vzpomínají
na dobu minulou a snaží se společně s aktivizačními pracovnicemi vymýšlet další činnosti pro potěšení všech. Dámský a pánský
klub probíhá pravidelně každé úterý a čtvrtek ve společenské místnosti a pochopitelně
nechybí ani drobné občerstvení.
Protože dobře víme, že jídlo dokáže přinášet potěšení a radost všem věkovým skupinám bez výjimky, rozhodli jsme se u nás
v domově zavést středeční „Kavárničku“.
Uživatelé přicházejí v odpoledních hodinách
do společenské místnosti, kde si mohou
vybrat z denní nabídky (různé druhy kávy,
čaj, pivo, limo, rakvičky, poháry, minivětrníčky, chlebíčky, domácí moučník….).
Příjemnou atmosféru dotváří naaranžované
květiny a hudba. Uživatelé mohou do kavárničky přizvat své blízké a strávit s nimi čas
v příjemném prostředí.
Ve společenské místnosti se nachází
i naše knihovna, která se nedávno rozrostla
o spoustu dalších zajímavých titulů, za což
dárci ještě jednou děkujeme.
Třikrát do týdne probíhalo v dopoledních hodinách skupinové kondiční cvičení, na které navazoval další půlhodinový
program různého charakteru (prezentace
událostí, promítání zajímavostí, koncertů,
procvičování paměti aj). Každé pondělní
odpoledne bylo věnováno kvalitnímu filmu
s kávou a moučníkem. Ve středu jsme se
pravidelně věnovali ručním pracím a v pátek zase různým společenským hrám, Bingu
nebo kuželkám.
V srpnu k nám již poněkolikáté zavítal náš dobrý známý pan Josef Wald alias Kouzelník Waldini a potěšil nás svými
„kouzly a čáry.“ Jeho hbité ruce se jen míhaly a opět jsme si kladli otázku: „Jak jen to
dělá?“ Ale nepřišli jsme na to. Jako ostatně
u každého kouzelníka, potom by už jejich
vystoupení ztratilo to „kouzlo.“
V létě v našem domově proběhla výstava obrazů Duchovních krajin malířky paní
Kateřiny Pfeiferové z Bukovice. Její malby
zdobily naše prostory od 1. srpna do 20. září

24

a pohled na ně potěšil nejen naše uživatele,
jejich rodinné příslušníky a zaměstnance,
ale i ostatní příchozí a návštěvníky. Za tento počin paní Pfeiferové moc děkujeme. Její
přítomností budeme potěšeni i nadále, neboť
paní Pfeiferová bude za uživateli docházet
jako naše nová dobrovolnice. Za práci všech
našich dobrovolníků a příznivců jsme velice vděčni a patří jim naše poděkování: paní
Ivaně Richterové, paní Renatě Teichmanové
a panu Pavlu Čapkovi, a také manželům
Horkelovým. Ti všichni za našimi uživateli
pravidelně přicházejí a předávají jim radost
a potěšení při různých aktivitách.
Léto uběhlo jako voda a my s vděčností
vzpomínáme na to, jak jsme v čase dovolených zvládli společnými silami zajistit pravidelné aktivity pro naše uživatele, abychom
jim zpříjemnili život v našem domově.
Na závěr mi dovolte, abych Vás touto
cestou pozvala do našeho domova na Den
otevřených dveří, který se uskuteční dne
10. října 2019 od 10 do 16 hodin. Budete
mít možnost prohlédnout si domov, posedět
s přáteli a známými. Nebude chybět drobné
občerstvení a výstavka prací uživatel a fotografií ze života v domově. Těšíme se na Vás.
Za Domov důchodců Police nad Metují
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

Informace o změně
přístupu do areálu
Domova důchodců Police
nad Metují

Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás informovala o změně přístupu do areálu Domova důchodců Police
nad Metují. Z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů Domova důchodců bude v průběhu měsíce října 2019 zahájen provoz elektricky ovládaných vjezdových bran pro automobily a branky
s elektronickým zámkem pro vstup osob. Jedná
se o vjezdovou bránu a branku pro pěší z ulice
Na Sibiři a vjezdovou bránu z ulice Smetanova.
Vjezdové brány a branka byly doposud otevřené
24 hodin denně. Po zahájení provozu elektricky
ovládaných bran budou zavřeny a jejich otevírání
bude možné pomocí číselných klávesnic, u kterých budou informační tabule s pokyny pro jejich
otevření včetně vstupních číselných kódů. V případě problémů s otevřením bran nebo branky
bude na informačních tabulích též uvedeno telefonní číslo pro přivolání personálu, případně bude
možné personál přivolat instalovaným zvonkem.
Při výjezdu automobilu z areálu se budou brány
otevírat i zavírat automaticky pomocí indukční
smyčky.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

Srdečně Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

do Domova důchodců v Polici nad Metují, který
se koná dne 10. 10. 2019
od 10 do 16 hodin.

Bude připraveno drobné občerstvení, výstavka prací
uživatelů a fotografií ze života v Domově. Rádi Vás
provedeme po prostorách Domova.
Těšíme se na Vás.
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Během prázdnin se nám podařilo něco nového do centra pořídit,
něco starého jsme darovali dále, trochu jsme vše přestěhovali a září
strávili v už o něco novém centru.
Krom středečního programu Zvídálek, který zahájí 2. října,
ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili pravidelnou činnost mateřského centra v pondělí 2. 9. 2019!
Pro jistotu uvádíme popis jednotlivých dopoledních programů každý všední den 9-11h
PO – těhotné a maminky s miminky do cca 1 roku (Jana Hrušková, ?)
ÚT – chodicí děti cca od 1 - 2 let s doprovodem
(Martina Steinerová, Jitka Zemánková)
ST – Zvídálek (Martina Steinerová, Božena Vrabcová)
ČT – děti 2-3 roky s doprovodem (Eva Marková, Markéta Adamová)

ZVÍDÁLEK

Dopolední program „Zvídálek“ pro děti, které se připravují na vstup
do školky, začíná ve středu 2.10. v 9 hodin. Pokud by měl někdo zájem,
je třeba vyplnit přihlášku. Pište na email MC! Na děti čeká Martina
Steinerová a babička Božena Vrabcová. Cena za dopoledne je 60 Kč/
pro členky MC 50 Kč.

MC MaMiNa, z.s. v Polici nad Metují
pořádá program s názvem

MALÝ ZVÍDÁLEK
NOVĚ NABÍDKA KURZU NĚMECKÉHO
JAZYKA PRO DĚTI OD PĚTI LET A DOSPĚLÉ!

ZAČÍNÁME VE STŘEDU 2. ŘÍJNA
OD 9 – 11 HODIN
Jedná se o středeční program pro rozvíjení návyků a
samostatnosti předškolkových dětí cca od 2,5let (podle zralosti
dítěte a uvážení rodičů) – v malé skupince, bez účasti rodičů.

Lektorkou je Bc. Jana Pinkavová - s praxí ve výuce němčiny dětí
i dospělých, vystudovala obor učitelství Nj na Univerzitě Pardubice.
Kurzy budou probíhat v prostorách MC. Čas a den lze domluvit individuálně. Zájemci pište a volejte (tel. č. Jana 722 025 662 nebo MC
724 545 810)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte se k nám podívat a prohlédnout prostory, které jsou určeny
především maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem!!!
Kdy v pondělí 30.9.2019 od 9 – 11 hodin

Pojďte si především hrát, zpívat, vytvářet z různých materiálů, cvičit,
tančit; zvládat oblékání, stolování
Na tento program, který vedou zkušené lektorky, je nutné se předem přihlásit na
e-mailu mcmamina@centrum.cz, zašleme Vám přihlášku
Cena vstupného za dopoledne je 60,- (členové 50,-)!
Platba předem na 5 dopoledních programů (300,-/250,-)!!!

VE MĚSTĚ JE SOUMARÍNA

Lektorky Zvídálka: MARTINA STEINEROVÁ A BOŽENA VRABCOVÁ
www.mcmamina.cz, mcmamina@centrum.cz
tel: 777903029, 724545810

KROUŽKY a KURZY

Tanečky pro děti - první informační schůzka proběhne 15. října
od 16:00 v prostorách MC. Na schůzce budou upřesněny časy na letošní
školní rok. V případě zájmu volejte M. Macounovou, tel: 723 731 987
Keramika – každé úterý, dospělí zahájili již v září, děti mají první hodinu 14.10. Zájem hlaste Martině Noskové, tel: 605 550 606.
Angličtina pro děti – každou středu, začínáme v říjnu. Momentálně je
kurz naplněn. Vede Andrea Michálková, kontakt: andrea.michalkova@
post.cz
Kurz šití na stroji – každé pondělí od 19 – 21 hodin, začátek kurzu
bude upřesněn. Vlastní šicí stroj podmínkou. Povede Tereza Rückerová.
Polický měsíčník - říjen 2019
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Projekt:
MÁMA NENÍ TÁTA

aneb co ten táta s dědou všechno umí

Mateřské centrum MC MAMINA z.s. v Polici nad Metují získalo
grant z programu Máme rádi Broumovsko 2019 a z Města Police nad
Metují na projekt Máma není táta.
Našim cílem bylo především setkat se mezigeneračně a dát prostor
tatínkům, aby svým dětem ukázali, jak jsou báječní a co všechno umí.
Domluvit se společně na jedné věci je výzva. Jako třeba stavba Májky.
Setkat se a společně něco vytvořit.
Cílem tohoto projektu bylo dát dětem možnost zažít něco jiného,
třeba i nového. Dát dětem příležitost mít další důvod ctít a vážit si mužů
v rodině. Mužům, manželům a dědečkům byl dán prostor, aby mohly
být vzorem svým dětem.
Rodiče jsou v životě dítěte ty nejdůležitější osoby. Jsou těmi nejlepšími vzory, zároveň největšími podporovateli sebedůvěry a životních
jistot. Otec je pro správný rozvoj dítěte nepostradatelný, což platí nejen
pro chlapce, ale i pro dívky.
Tento projekt si kladl za cíl být nápomocný k utváření a upevnění
vztahů v rodině, mezigeneračního vztahu, k posílení sounáležitosti celé
komunity.
Prvotní úkol, vyzpovídat děti, co by si přály, byl jednoduchý.
Skoro okamžitě se shodly na lodi, která musí mít klouzačku a pískoviště. Místo, které svou prací oživíme, jsme vybírali poměrně dlouho.
Nakonec jsme zvolili „prázdný“ prostor v centru města mezi Muzeem
papírových modelů a kavárnou KrAFÁRNA a to s cílem nabídnout loď
nejen místním dětem, ale i návštěvníkům města.
Velké poděkování patří především třem tatínkům a to Milošovi
Noskovi, Jaroslavu Soumarovi a Pavlu Frydrychovi. Dále pak všem,
kteří se na jejím vzniku podílely.
Loď jsme v sobotu 24. srpna v rámci Dne Muzea papírových modelů pokřtili jménem „Soumarína“. Jméno vymyslely děti v čele s Míšou
Pavlínkovou o příměstském táboře v Muzeu papírových modelů. Všem
za zaslané návrhy děkujeme.
Srdečně Vás zveme! Přijďte si na „Soumarínu“ pohrát.
Martina Frydrychová

ŠIPKOVANÁ

Ve středu 18.9. jsme vyrazili za fáborkama a plnili s dětmi připravené úkoly. Akci jsme zakončili v Krafárně, maminky na výborné kávě
a dortu, děti na pískovišti a Soumaríně. Děkuji všem, co se na akci podíleli a všem, co dorazili.

to drobní, nezávislí farmáři a farmářky s rodinnými políčky o velikosti 1 až 5 hektarů. Přes 60 % kakaa pochází ze západoafrických zemí
Côte d’Ivoire a Ghany. Pěstitelé si zde vydělají průměrně necelý dolar
na den (0,5 až 0,84 USD). Pěstitelé si nemohou dovolit námezdní dělníky a jsou nuceni využívat k práci děti. Cocoa Barometer z roku 2018
odhaduje, že jen v Côte d’Ivoire a Ghaně je nuceno pracovat 2,1 miliónu dětí na kakových plantážích. Nárůst a nízká cena produkce kakaa
z Côte d’Ivoire je způsobena nejen otrockými podmínkami pěstitelů,
ale také ničením životního prostředí. Od roku 1960 přišla země o 80 %
svých deštných pralesů. Ty jsou nyní jen na 4 % území a mizí tak životní prostor pro vzácné hrošíky liberijské, slony pralesní nebo šimpanzy
učenlivé. Kácení deštných pralesů také zrychluje dopady klimatických
změn po celém světě.
Více informací o dané problematice najdete na www.vystavanastromech.cz. Nebuďte lhostejní k naší přírodě a přijďte se podívat a zamyslet nad naší konzumní společností.
Hezký říjen
Za MC MaMiNa Andrea Plná

- VESELÉ PÍSNIČKY, ZAJÍMAVÉ POVÍDÁNÍ A ZNAKY
- ZNAKOVÁ ŘEČ JE ŠIKOVNÝ NÁSTROJ PRO KOMUNIKACI S NAŠIMI
NEJMENŠÍMI DŘÍVE NEŽ SE NAUČÍ MLUVIT

----------------------------------------------------------------------------INTERAKTIVNÍ KURZY PRO ZÁBAVU A ROZVOJ VAŠEHO MIMINKA

AKC E NA ŘÍ J EN . . .
VÝSTAVA NA STROMECH

MC MaMiNa bude opět hostit výstavu fotografií Stanislava
Komínka z nevládní neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko
v Bezděkových sadech.
Letos se v týdnu od 5. do 12. října 2019 koná pátý ročník celorepublikový výstavový happening na podporu důstojné práce zaměřený
na podmínky pěstování kakaa v Pobřeží slonoviny (Côte d’Ivoire).
Přibližně 90% kakaa vypěstuje 4 a půl miliónu malopěstitelů. Jsou

26

KURZY ZAČÍNAJÍ:
4.října, od 10.00 - 11.00, MC - Mamina
Budou se vždy střídat:
- jeden pátek – Znakování - omezený počet účastníků
- druhý pátek - Rozvíjím se
DO KURZU JE TŘEBA SE REGISTROVAT PŘEDEM!!!

Informace : janakollertova@seznam.cz , 606549438

Polický měsíčník - říjen 2019

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Slavnost Babího léta

Slavnost Babího léta je víkendová akce,
která má tradici již více než 40 let. Tentokrát
jsme jej pojali netradičně a tábořili jsme přímo
v Polici nad Metují, slavíme přeci sto let, tak
nejlépe “doma“. Za tuto možnost patří velké
poděkování Brahovým, zapůjčili nám totiž zahradu sousedící s naší klubovnou. Díky tomu
jsme mohli mít zázemí přímo ve skautské klubovně a zahradu využít na hry.
Starší členové, tedy skauti a skautky se
sešli již v pátek, pomohli s přípravami na sobotu a večer se vydali do slibové jeskyně
v Broumovských stěnách pro první díl obrazu.
Kdo na něm je, to v té době ještě nikdo netušil.
V sobotu přišli mladší členové a přijeli
hosté z náchodského oddílu. Dopolední program účastníci plnili úkoly v okolí klubovny
a díky tomu se jim podařilo zjistit, kde jsou
ukryty další části obrazu. Bylo to několik míst
ve městě a jeho okolí, které souvisejí s historií našeho střediska. Po poskládání všech částí
obrazu bylo zjevné, že jde o portrét muže a ne
jen tak ledajakého, ale přímo o portrét Václava
Noska, který založil v roce 1919 první skautský oddíl v Polici nad Metují.
Na odpolední program byli pozvaní i rodiče současných členů. Okolo třetí hodiny jsme
se sešli v zahradě, a rozdělili se do několika
herních rodin, které se vydali na putování
k Čertově skále. Po cestě bylo nachystáno několik překážek, se kterými si rodiny musely
poradit. Nejnáročnější asi bylo lezení na tyč
od tee-pee. Zástupce rodiny šplhal na tyč,
kterou ostatní drželi k váčkům zavěšeným
na stromě, tak aby se nikdo toho stromu nedotkl a zároveň zástupce čicháním odhalil, co se
ve váčku skrývá za koření.
Na večer byl připraven velký slavnostní
oheň při kterém jsme povídali, díky kytaristům zpívali a díky africkým bubnům zavzpomínali na roky, kdy jsme se účastnili sbírky
Postavme školu v Africe. Bylo to příjemné
setkání současných i bývalých členů.
Chladnou noc ve stanech všichni přežili
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a v neděli jsme se vydali na víceúčelové sportoviště poměřit své síly v ringu, fotbale a přehazované. Společný víkend jsme tak zakončili sportem a na závěr úklidem klubovny
a zahrady.
Byl to vydařený víkend s pravým slunečným počasím Babího léta. Velké poděkování
patří Brahovým a také všem organizátorům
jak programovým, tak i těm co se starali
o technický chod akce. Po skončení akce mi
přišel email od náhodného pozorovatele páteční hry, děkujeme za milá slova. Utvrzuje nás to
v tom, že skautovat má smysl!

Střípky ze
skautské historie

V minulém vzpomínání jsme končili v roce
1999, tentokrát navážeme dál a přehoupneme
se již do doby málem současné.
Bylo to období plné změn pro naše středisko. Největší změnou byla změna klubovny. Z budovy Staré školy jsme se museli

vystěhovat a byly nám nabídnuty prostory bývalého pečovatelského domu v ulici Na Babí.
Začátky byly složité. Spousta
malých místností, některé plesnivé až ke stropu. Obyvatelná
byla jen ta prostřední. Začaly
tedy velké opravy, aby byla klubovna použitelná. Dočasné útočiště jsme měli na CHKO v polygonální stodole. Vzpomínám
na vánoční besídku v roce
2001. Vánice do stodoly navála sníh a tak atmosféra byla
opravdu vánoční, zima ale také.
Podíleli jsme se na opravách
klubovny, ale samozřejmě jsme
stíhali i další činnost.
Jezdili jsme na pravidelné
Velikonoční i podzimní vícedenní výpravy. K ubytování jsme využívali často
skautské chaty a základny jako například chatu v Písařově, Ohnišově nebo na nedalekých
Janovičkách či Mádrovku na Bischofsteinu.
V roce 2004 jsme o Velikonocích vyrazili až
k Novému Městu na Moravě na skautskou
základnu do Pohledce a na podzimní prázdniny do Staré Paky. V roce 2005 jsme vyrazili na velikonoční výpravu do Orlických hor
na chatu Verandu a jelikož bylo hodně sněhu,
přibalili jsme sebou běžky.
Účastnili jsme se také závodů a některé z nich i pořádali. V roce 2002 jsme pořádali základní kolo závodu vlčat a světlušek
na Žděřině. V roce 2003 pak společně s broumovským střediskem základní kolo Svojsíkova
závodu v Teplicích nad Metují. V tomto roce
vyrazili roveři na celostátní setkání skautů
zvané Obrok do Potštejna. Pravidelně se skauti a skautky zúčastňovali Memoriálu Stáni
Stárka v Jaroměři, kde byly obdobné disciplíny jako na Svojsíkových závodech.
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V letech 2000 a 2001 jsme tábořili na břehu Divoké Orlice v Helvíkovicích u Žamberka.
Počasí bylo skvělé, řeka plná vody a tak nebyla
nouze o mnohé vodní hrátky. V letech 2002
a 2003 na tábořišti ve Stvolínkách u České
Lípy. Tam jsme měli tábořiště s velkým rybníkem a vodopádem ze kterého se dalo skákat
dolů do tůně. Na táboře jsme měli i lodě a podnikali jsme objevné plavby po rybníku – říkali
jsme jim cesty do pravěku. Roky 2004 a 2005
jsme tábořili v Modletíně v Železných horách.
Na Chrudimce si tam Šovin s Berousem vybudovali hausbot “U dvou žraloků” ve kterém
celý tábor bydleli. V roce 2006 jsme tábořili
v Chotěvicích u Pilníkova. Tam se za námi
poprvé přijel podívat Smíšek s Bumerangem,
kteří pak od podzimu vedli schůzky světlušek
a skautů. Následující rok jsme vyrazili tábořit
do západních Čech k obci s názvem Tatrovice.
Byl to velký celostřediskový tábor, kterého se
účastnilo 56 táborníků. Program byl zvlášť pro
mladší a zvlášť pro starší, takže bylo možné jej
přizpůsobit zájmům a schopnostem dětí. Při
tvorbě programu jsme se inspirovali příběhy
Pána prstenů a magické tajemno a věčný boj
dobra se zlem prostupoval většinou táborových her a činností.Po několik let jsme na začátku září pořádali táboráky pro veřejnost,
v parku u Staré školy. Účastnilo se jich většinou na 80 hostí. Každoročně jsme chystali také
Slavnost Babího léta, ta střídala tradiční místa
jako Klučanku, Šarkán v Bělém. Rádi jsme jezdili na Oslavy Dne sesterství, které pořádali náchodští skauti a na Skautskou pouť. Tu pořádal
a dodnes pořádá pátý náchodský dívčí oddíl.

Z netradičních akcí jsme v roce 2001 pořádali Turnaj ve cvrnkání kuliček. Celkem se
ho účastnilo 48 cvrnkálistů, malých i velkých,
domácích i přespolních, tedy ze Suchého
Dolu. Mezi menšími byla nejúspěšnější Míša
Tilerová, těsně před Mirkem Daníčkem, u těch
starších si důlek plný kuliček jako vítěz vybral Petr Hejnyš. Bylo dost radosti ale i pláče nad ztracenými kuličkami.Zapojili jsme
se do celostátní skautské akce od barevných
víček ke koutkům pro děti. Zpočátku to vypadalo bledě. Pak se ale začal stav zlepšovat. Závěrečné sčítání bylo náročné i veselé.
Bylo toho hodně. Podtrženo sečteno 36 616
kusů. V roce 2003 jsme pořádali hru pro veřejnost Poznej své město. Účastníci pátrali
po významných místech a budovách města,
s výkladem faráře si prohlédli málo přístupná místa kostela, sledovali kováře při jeho
práci, absolvovali polní práce u Staré stodoly
a po hodině vlastivědy ve Staré škole šli pátrat
po pokladu.Pozvali jsme i skauty z okolních
středisek, kterých navzdory velmi nepříznivému počasí přijelo téměř 30. Prvního máje roku
2005 jsme pluli po Úpě, bylo nás okolo dvaceti. Nálada byla dobrá, voda mokrá a slunce
hřálo. V srpnu 2007 jsme se zapojili do celosvětové akce Úsvit druhého století skautingu.
Společně se skauty ze středisek z náchodského okresu jsme se sešli na Junácké vyhlídce
v Broumovských stěnách. Od těch nejmladších až po ty nejstarší v čele se zakladatelem
Junácké vyhlídky, br. Kamzíkem z Hronova,
který na Vyhlídku došel i ve svých pětaosmdesáti letech. Junácká vyhlídka byla od svého

vzniku v roce 1966 místem, kde se pravidelně, vždy na Silvestra, scházeli skauti a i v dobách nesvobody si připomínali to krásné, co
skauting nabízí. Tentokrát za krásného a jasného rána vzduch nad Junáckou vyhlídkou
zazněl jasnými tóny trubky a veselými hlasy
skautů, kteří nemusejí svou radost ze skautování nijak skrývat a s hrdostí nosí svůj skautský kroj. A Junácká vyhlídka sama se pro tuto
slavnostní chvíli také proměnila. Dostala nové
vlajky, zábradlí, byla na ní vyspravena cesta
a vybudovány nové schody, to aby něco z této
slávy zůstalo i pro další návštěvníky.

Odznak a razítko
k výročí střediska

Odznak i razítko vyrobené k výročí sta
let od založení střediska je stále k dispozici
v Informačním centru v Pellyho domech, tak
kdo ještě nestihl doplnit do své sbírky má stále možnost. Za zpracování a zařízení odznaku
děkujeme Martinu Kujínkovi.

Za skautské středisko
Haňďa Kohlová

Občanská poradna je tu pro vás
S příchodem nového školního roku bychom vám rádi znovu
připomněli, jaké služby Občanská poradna poskytuje.
Naším cílem je poskytovat odborné sociální poradenství lidem,
kteří se ocitli v tíživé životní a sociální situaci nebo jim tato situace
hrozí. Jde především o poradenství související s problémy, které
musí občan často řešit, např. zadlužení, potíže se zaměstnavatelem,
rodinné neshody (rozvod, výživné), spory s pronajímatelem nebo
nájemcem bytu, problémy týkající se spotřebitelství (reklamace,
odstoupení od smlouvy, prodejní podvody aj.). Našim klientům
pomáháme získat potřebné informace a dovednosti pro dosažení
jejich práv.
Nejsme advokátní poradnou, nepracují u nás advokáti, nemůžeme vás zastupovat u soudu, ani vám sepisovat listiny a smlouvy.
Poskytneme vám právní radu, informaci a podpoříme vás při sepsání návrhů, smluv apod. Pro zkvalitnění služby využíváme objednávkový systém.
Dále bychom vás rádi pozvali na přednášku „Novela
Insolvenčního zákona“, která proběhne v rámci Týdne vzdělávání
dospělých a uskuteční se v budově náchodského Úřadu práce, a to
ve středu 13. 11. 2019 od 10:00 hod. Přednáška je ZDARMA.
Pokud hledáte pomoc při řešení vašich problémů, a nevíte
na koho se obrátit, kontaktujte nás na tel. 734 370 960. Poradenství
je poskytováno bezplatně. Poradna sídlí v ulici Weyrova 3 (vedle
restaurace Slovan), v prvním patře. V případě dotazů nás můžete
kontaktovat také e-mailem: opnachod@ops.cz. Další informace
o službě naleznete na www.ops.cz.
Poradna je pro vás otevřena od pondělí do čtvrtka v časech:
Po 9 - 18 h; Út, St 9 - 15 h; Čt 9 – 17, (polední přestávka 12 12,30 h).

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
• chemik, mzda 47 000 Kč až 52 000 Kč měsíčně,
• mzdová účetní, mzda 34 000 Kč až 40 000 Kč
měsíčně,
• operátor/ka gumárenské výroby, mzda
35 000 Kč až 37 000 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

napsala: Mgr. Barbora Thérová

28

Polický měsíčník - říjen 2019

Astronomický klub Police nad Metují
HVĚZDNÁ OBLOHA V ŘÍJNU

Následující mapka zobrazuje souhvězdí od východu (levá strana)
přes jih (uprostřed) až na západ (pravá strana).
Na západě ještě můžeme vidět souhvězdí letní oblohy (Orel).
Na východě a na jihu jsou již typická podzimní souhvězdí (Vodnář,
Ryby, Pegas, Andromeda).
Velmi nízko (12°) nad jižním obzorem můžeme za příznivých pozorovacích podmínek zahlédnout souhvězdí Jižní ryby s jasnou hvězdou
Fomalhaut. Přesně nad jižním obzorem bude Fomalhaut v polovině října ve 22 hodin.

Ráno 9. října bude v maximu činnosti meteorický roj Drakonidy.
Jak samotný název napovídá, leží radiant roje v souhvězdí Draka.
(Radiant je místo ze kterého meteory zdánlivě vylétají). Meteory z roje
Drakonid jsou v porovnání se srpnovými Perseidami podstatně pomalejší. V letošním roce bude pozorování Drakonid rušit svit Měsíce, který bude čtyři dny před úplňkem.

Pohledy do vesmíru
Letní čas (SELČ) končí v neděli 27. 10.
Ve tři hodiny SELČ si posuneme hodiny zpět na druhou hodinu středoevropského času.
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

vstupuje do znamení Štíra 23. října v 19 hodin 20 minut 		
SELČ,
v říjnu se den zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
28. v novu, 5. v první čtvrti, 13. v úplňku,
21. v poslední čtvrti,
není pozorovatelný,
není pozorovatelná,
koncem října ráno nízko nad východním obzorem v sou		
hvězdí Panny,
večer nízko nad jihozápadním obzorem v souhvězdí 		
Hadonoše,
večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Střelce,
po celou noc v souhvězdí Berana,
po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Polsko-česká jízda historických vozidel 2.8.2019-4.8.2019
Jak jsme čtenáře Polického zpravodaje, ale
i občany Policka informovali, že začátkem měsíce srpna bude pořádána Polsko-Česká jízda
historických vozidel, tak Vás v tomto článku
chceme informovat, jak jízda probíhala. V pátek
2.8.2019 se na náměstí v Náchodě a v prostorách
Hotelu Beránek začali sjíždět pořadatelé, a hlavně účastníci jízdy, kteří se ubytovali v Beránku
a obdrželi propozice na sobotní jízdu. V 19:00
se uskutečnilo zahájení s přípitkem a občerstvením a večerní prohlídkou Náchodského zámku.
V sobotu 3.8.2019 ráno, dorazil zbytek účastníků a po zaregistrování, bylo vše připraveno
na start. Ještě, než se veteráni vydali na trať, tak
starosta Náchoda p. Birke vybral z 60 vozidel,
podle svého vkusu 3 nejlepší automobily a 3 motocykly. Majitele vozidel obdrželi poháry, které
starosta Náchoda věnoval. Po slavnostním zahájením se historická vozidla vydala na trať směr
Hronov, kde v prostorách firmy Wikov plnily
posádky jednoduchý úkol. Poté vozidla odjela
do Police nad Metují, kde je na náměstí čekal
další úkol a občerstvení. Starosta města Police
nad Metují, p. Ing. J. Beran zde vybral z vozidel
6 nejhezčích automobilů a 3 motocykly, rozdal
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poháry a popřál posádkám pěknou jízdu. Další
úkol čekal na účastníky na hraničním přechodu
ve Starostíně, po jeho splnění se pokračovalo
do Mieroszowa na náměstí, kde posádky čekala
zkouška zručnosti. Po splnění se jelo pod horu
Dzikowiec, účastníci měli vyjet nahoru na rozhlednu, ale počasí nám tento zážitek zkazilo.
Další úkol byl tedy plněn v dešti pod lanovkou.
Trasa pokračovala do lázni Szcawno Zdroj,
vozidla byla vystavena na lázeňské kolonádě
a posádky šly na oběd. Starosta lázní předal
nejhezčím vozidlům další poháry a poté se jelo
do Walbrzychu do areálu Starého dolu, kde bylo
ukončení jízdy. Během jízdy se k nám přidávala
další vozidla, takže konečný počet vozidel, která
byla ve Starém dolu vystavena, byl 80 ks. Další
předávání pohárů a dalších ocenění nebralo konce a snad každé vozidlo a posádka si nějakou
cenu odvezly. Počasí se umoudřilo a posádky
se ubytovaly v cíli a následovala večerní zábava
a slavnostní vyhlášení samotné soutěže. Hlavní
cenu vyhrál člen našeho klubu KHV METUJE,
a to nás velmi potěšilo. Neděle
4.8.2019,
po snídani program pokračoval a kdo měl zájem
mohl navštívit prohlídku zámku Ksiaž. Kde je

od loňského podzimu nově zpřístupněno podzemí. Po prohlídce se posádky rozjely do svých
domovů. Z pohledu pořadatele se tato mezinárodní jízda vydařila. Drobné vady se podařilo
vyřešit. A tak 30 posádek z Polska a 20 z Čech
a 10 z Německa mohlo na závěrečném večírku
pořadatelům zatleskat. Samotní pořadatelé, ale
na všechno nestačili, tak je potřeba poděkovat
starostům zúčastněných měst za ochotu a vstřícnost. Další poděkování patří zaměstnancům informačního centra Police nad Metují, kteří nám
pomohli s vyřizováním různých povolení a se
zázemím pro občerstvení. Další dík patří sponzorům, kteří nám pomohli finančně a s dárky, které každá posádka obdržela na startu. A poslední
dík patří členům KHV METUJE, Walbrzyskému
klubu, ale i nečlenům, kteří nám pomohli tuto
akci uspořádat. Ještě jednou děkujeme všem
za pomoc a těšíme se za 2 roky na shledanou.

Sponzoři: WIKOV, MĚSTO NÁCHOD,
MĚSTO POLICE NAD METUJÍ, BEZEDOS,
BETOSTAV, HOBRA ŠKOLNÍK, PEJSKAR
A SPOL POLICE NAD METUJÍ, KVÍČEROVSKÁ
PEKÁRNA, OBEC BUKOVICE, PRIMÁTOR
NÁCHOD.

Jiří Bernard
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

O indiánských jménech

V románu „Na východ od ráje“ (který
osobně považuju za jedno z nejlepších děl
světové literatury XX. století) John Steinbeck
píše krátkou úvahu o jménech. Tvrdí, že jména dětem je potřeba pečlivě vybrat, protože
když člověku začnou říkat přezdívkou, tak to
znamená, že mu rodiče vybrali špatně jméno.
Rodiče vybrali špatně – nikoliv dali špatné
jméno! Špatná jména neexistují. A některá
– navzdory větě z kultovního filmu Pulp fiction, kde postava, kterou hraje Bruce Willis,
říká, že naše jména ho… znamenají – některá
jména v sobě mají neuvěřitelnou symboliku.
Nedávno jsem jel stopem do Belgie podívat
se na Michelangelovu Madonu s dítětem a řidička, která mě odvezla poslední stovku kilometrů, se jmenovala Filipina. Jméno pochází
z řečtiny a znamená milovnice koní. Zůstala
jediná, z těch bez mála třiceti řidičů a řidiček,
kteří mě posouvali po mapě Evropy, jejíž jméno jsem po cestě zjistil. (Michelangelo znamená ten, kdo je jako Bůh.)
A když jsem začal Steinbeckem: Samuel
dostal jméno podle postavy Samuela
Hamiltona z románu Na východ od ráje.
Mužské křestní jméno Samuel pochází
z hebrejštiny. Vyvinulo se z hebrejského
„šmúel/šemúel” v překladu „jméno boží”
(hebrejsky „šém”: „jméno”, „él”: „Bůh”).
Náš malý Samuel… začíná mluvit. Občas
tak překotně, že artikuluje hlásky a souhlásky
beze smyslu. Ale i on hledá jasná jména lidí
kolem sebe, protože potřebuje poznávaný svět

kolem sebe pojmenovávat. Když vynechám
nejbližší rodinu (máma, táta, děda, babi, babi
Hana, Tom) tak se dostávám k indiánským
jménům, jež jsem využil v nadpisu.
Chodíme na procházky k Cihelně.
A u rybníka má Helča Rubáčková koně a občas Samuela posadí na hřbet jednoho z nich.
Helča je u nás doma prostě „Teta kůň“ (vyslovuje se ale asi jako teta tuň, rychle za sebou).
A na koupališti si celé dopoledne hrál s malým
Vojtíškem, jehož maminkou je Káťa Landová.
Ta na Samíka svou nezaměnitelně červenou
vlasovou pokrývkou zapůsobila natolik, že se
z ní stala „Paní kykyryký“. Nějaká asociace by
se tam asi našla.
Ale prvním indiánským jménem byl pokřtěn náš pan soused. Ten totiž občas chodí
za Daisy a dává ji pamlsky. Podle slovníku
vlastních jmen Samuela Frydrycha je pan soused „Pan Daisy ham“. Dvouletý kluk nám názorně ukazuje, jak se rodila jména a příjmení
v dávném šerosvitu času. Jména jako Kovář,
Horník, Doktor, Švec apod. mají jasný základ
v povolání daných lidí. Všichni Novákové,
Noví či Nováčkové byli někde chvilku, než se
jim tak začalo říkat. Podle četnosti těchto jmen
(nejenom v Čechách) můžeme bez nadsázky
tvrdit, že stěhování národů jen tak neskončilo. Předek pana Nejezchleba měl buď alergii
na lepek, nebo byl zaměstnán v pekárně
nevalné pověsti a varoval své okolí tak dlouho,
až se z toho stalo jeho jméno. Pan Vymazal
po sobě nezanechával stopy, zatímco pan

Dvacátý první srpen dva tisíce devatenáct

Dnešní ráno bylo deštivé. To před 51
léty bylo slunečné, ale už v noci přineslo
předzvěst pekla v podobě tanků, které se
valily přes jedno východočeské město, kde
jsem působila. Bylo to hrozné probuzení –
okupace sovětskými vojsky za účasti spřátelených vojsk, která k nám přišla na pozvání mocných z KSČ, aby nám pomohla
od západní kontrarevoluce a stala se tak
velkou ránou pro většinu národa. Teď jsem
se však přenesla už do konce letošního srpna, ale stále mám v sobě ten hrozný pocit
z okupace, který se dal srovnat i s okupací německou, ale to jsem byla ještě malá,
šestatřicátý ročník a jen z vyprávění vím,
že babička se mnou a s pětiletou sestrou
prchala ke známým sedlákům do kraje
na Hradecko v domnění, že tam bude bezpečněji. Maminka musela zůstat doma a vydělávat korunky. Ale jaký je rozdíl mezi
první německou a druhou sovětskou okupací? Žádný, okupace cizími vojsky je okupací, ať se děje z jakýchkoliv pohnutek, vždy
z pohnutek nečistých.
A nyní jsem se dostala do září, které zatím nezáří a je deštivé a jak by ne, když léto
bylo ne obvykle „horůčavé“. Ale stejně se
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nemohu dostat z toho nepříjemného pocitu, když k nám v srpnu zavítali „Rusáci“ se
svými „spojenci“. A hned se mi též objevila
vzpomínka na dobu dětství, když nás děti
Seidelovic, Boženku dvanáctiletou a mne
sedmiletou Němci odvezli do schullerheimu, německého domova v Náchodě, nyní
hotel Hron. Maminka odmítla německé státní občanství po našem tatínkovi a byla prohlášena za neschopnou nás z toho důvodu
vychovávat. Byly jsme mezi dětmi, prý sirotky z Kolína nad Rýnem. Byly v našem
věku a psal se rok 1943. Což o to, děti byly
na nás hodné, ale my, německy nemluvící,
jsme se dorozumívaly všelijak. Nepěkné
byly pochody do školy, když na nás české
děti pokřikovaly nepěknými slovy. Polický
pan ředitel školy Čapek rukou dáním mamince slíbil, že až Němci „svou bitvu“
prohrají, nebudeme muset opakovat třídu
a budeme pokračovat v české škole. A tak
se i stalo! Maminka byla chytrá a podařilo se jí objevit Čecha, topiče, zaměstnance domova a ten jí podával zprávy, jaká je
v domově situace. Z jara r. 1945 už Němci
utíkali, a tak maminka dostala zprávu, ať se
na něco vymluví a odveze si nás domů nebo

Mazal stopy nejspíš zanechává (beru v potaz,
že Mazal je moje přezdívka). Asi bych takto
mohl pokračovat dál a dál…
Indiánská jména měla postupný vývoj.
Nejdřív nějak pojmenovali dítě, aby se v okamžiku dospělosti kmen shodl na jméně, které
už bylo trvalé. Dneska se na mnoha místech
zeměkoule uvažuje o tom, že si dítě bude
moci vybrat pohlaví a s tím patrně i nové jméno. Z Filipů budou Filipiny, z Radek Radkové
a pana Steinebcka s celou úvahou o pečlivosti
výběru jmen pošleme na smetiště dějin.
A budeme se dokonce tvářit, jak jsme světoví
a jaký pokrok jsme vykonali. Ale „Pana Daisy
ham“, „Paní kykyryký“ a „Tetu tuň“ nám už
nikdo nesebere. Aspoň že tak.
A na závěr ještě jména těch, které jsem
zmínil.
Daisy je z angličtiny a znamená sedmikráska (ve staroangličtině snad i „oko dne“).
Moje jméno – Pavel – pochází z latinského
slova paulus a znamená malý, drobný či
skromný a původně se užívalo spíše jako
příjmení.
A nemůžu vynechat Martinu – tedy: jméno Martina je odvozeno od římského boha
Marta (Mars – bůh války) a znamená bojovnice, válečnice, Martovi oddaná, zasvěcená či
náležící… no, mám, co jsem chtěl .
PS. Navzdory Pulp fiction naše jména
něco znamenají. Ale ta indiánská se mi zdají
tak nějak lepší…
Pavel Frydrych

jinak poputujeme do Reichu, neznámo kam.
A tak se stalo. Babička měla být smrtelně
nemocná a chtěla se s námi rozloučit. To
na vedení heimu zabralo a my jsme už asi
v březnu r. 1945 šupajdily domů a oni měli
tolik starostí, že byli rádi, že se nás zbavili.
Ale chudák babička, ta říkala, že se kvůli ní
lhalo, že má hřích, ale pán Bůh jí to odpustil, protože s námi ještě na Záměstí v chaloupce žila devět roků a dožila se osmdesáti
čtyř let. Němci byli však tak úporní, že
nás ze zřetele nepustili a Boženka musela
každý týden jezdit pro úkoly a odevzdávat
je vypracované, a to až do začátku května
1945. Ve stáří se člověku všechno připamatovává. Velkou radost mi udělal v PM
článek o Záměstí pana Rathnera. K panu
Kleinerovi, jeho dědovi a babičce jsme chodily, měly od něho rukodílné boty, zimní válenky, na které jsme byly pyšné. Kleinerovi
určitě znali mou babičku Terezii Čechovou.
Dědeček Josef Čech byl taky „prťák“, jak se
tehdy ševcům říkalo. Dědeček padl v první
světové válce a já jsme hrdá, že jeho jméno
je na černé desce umístěné na“ rathausu“.
Svět je malý a já si myslím, že jsem chlapce
Petra viděla u jeho babičky a dědečka.
Jarca Seidelová
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Několik poznámek k názvu pohoří „Stěny“ Krása matematiky

K ochraně krajinářsky významného nesouměrného hřbetu (kuesta) Broumovských
stěn s řadou skalních měst byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 638 ha Národní
přírodní rezervace Broumovské stěny.
Hřbet Broumovských stěn je ve směru
SZ-JV dlouhý asi 12 km, na severozápadě počínaje Honským sedlem (589 m n.
m.), jímž prochází silnice z Police nad
Metují do Broumova. Na jihovýchodě končí sedlem Machovský kříž (669 m n. m.),
za kterým geologicky i geomorfologicky
shodný terén pokračuje Stolovými horami
již na území sousedního Polska.Nejvyšší
vrcholy: Božanovský Špičák (783 m n m)
a Koruna (772 m n.m.). Broumovské stěny
patří ke krajinářsky nejhodnotnějším částem
území CHKO Broumovsko. Tvoří přirozený předěl dvou důležitých celků této oblasti - přírodní (a v mnoha případech i historickou) hranici mezi Polickem a samotnou
Broumovskou kotlinou. Jsou budovány kvádrovými pískovci středního turonu, jejichž
souvrství je ukloněno k jihozápadu. V závislosti na úklonu těchto vrstev jsou svahy
směrem do Polické pánve mírné, zato k severovýchodu do rovinaté Broumovské kotliny spadá hřeben příkrými skalními stěnami
a prudkými svahy s převýšením i přes 300
metrů. Ostatně právě podle tohoto tvarování
reliéfu dosáhly Stěny svého pojmenování.
Turisticky nejvděčnější je hlavní hřeben
mezi Honským sedlem a Korunou. Horské

KRÁL YUDHISTHIRA –
ZASTÁNCE NENÁSILÍ

pásmo svým temenem tvoří předěl mezi
vodami odváděnými Labem do Severního
moře a vodami poplatnými prostřednictvím
Kladské Nisy a Odry moři Baltickému.
Písemný záznam názvu pohoří „Stěny“
se poprvé vyskytuje ve falzu darovací
listiny krále Přemysla Otakara I. z roku
1213 v břevnovských klášterních listinách,
kdy byla krajina intenzivně obydlována.
Nachází se rovněž v další listině z roku
1260, kde je uveden i latinský ekvivalent
názvu – „parietes“. Původní název pohoří upadl během času v zapomenutí. Pohoří
bylo hlavně známo pod německým pojmenováním Falkengebirge (Sokolí pohoří),
příp.později jako Sterngebirge (Hvězdecké
pohoří). Poličtí chodívali jednoduše
do „Hor“. České pojmenování „Stěny“,
„v ústech lidu zaniklé“, vzkřísil až roku
1857 historik V. V. Tomek ve svém historickém pojednání „Paměti újezdu Polického“
a od té doby se stalo zcela běžným jak v literatuře, tak na mapách. Geolog Jan Krejčí
připojil roku 1877 k názvu „Stěny“ přídomek „Broumovské“, místy se užíval i název
„Polické stěny“.
V roce 2009 bylo území NPR
Broumovských stěn (o původní celkové výměře 1179,40 ha), které zasahovalo do katastru Police nad Metují, vyčleněno do nově
zřízené národní přírodní památky Polické
stěny.

Připravil František Janeček

Zastávat nenásilí vůči lidem, a přitom zabíjet a týrat nebohá zvířata je filozofie Satana. Krutost ke zvířatům je v tomto věku běžná, a proto mají ubohá zvířata
neustále strach. Reakce se pak odrážejí na celé lidské
společnosti, kde vždy vládne napětí, a mezi jednotlivci, skupinami i státy dochází ke studeným či otevřeným válkám. V době Maharáje, Yudhisthira žádné jiné
státy neexistovaly, i když bylo mnoho podřízených
království. Celý svět byl sjednocený a hlavou tohoto
státu byl kvalifikovaný král jako Yudhistrhira, který
ochraňoval obyvatelstvo před úzkostí, nemocí a nadměrným teplem a zimou. Lidé byli nejen hospodářsky
dobře zaopatření, ale také tělesně zdatní a nezneklidňovaly je přírodní síly, nepřátelství jiných živých bytostí a tělesné či psychické bolesti. Jedno bengálské
přísloví říká, že špatný král zkazí království a špatná
žena, zkazí rodinu. Platí to i v tomto případě. Jelikož
král byl zbožný a poslouchal Pána a mudrce, jelikož
nebyl k nikomu nepřátelský a jelikož byl uznávaným
zástupcem Pána, a tudíž Pánem ochraňován, všichni
obyvatelé pod ochranou krále byli v podstatě přímo
pod ochranou Pána a jeho autorizovaných zástupců.
Nikdo nemůže zajistit svým lidem štěstí, není-li zbožný a uznaný Pánem. Člověk má plně spolupracovat
s Bohem a přírodou a tato vědomá spolupráce člověka s Bohem a člověka s přírodou, jak ji ztělesňuje
král Yudhisthira, pak může světu přinést štěstí, mír a
blahobyt. Sklony vykořisťovat jeden druhého, jak je
dnes zvykem, přinesou jen strádání.
Ze Šrímad-Bhágavatamu
opsala M. Jandová
Polický měsíčník - říjen 2019

Hymna života
Matka Tereza

Život je šance - využij ji.
Život je krása - obdivuj ji.
Život je blaženost - užívej ji.
Život je sen - uskutečni ho.
Život je výzva - přijmi ji.
Život je povinnost - naplň ji.
Život je hra - hrej ji.
Život je bohatství - ochraňuj ho.
Život je láska - potěš se s ní.
Život je záhada - pronikni ji.
Život je slib - splň ho.
Život je smutek - překonej ho.
Život je hymna - zpívej ji.
Život je boj - přijmi ho.
Život je štěstí - zasluž si ho.
Život je život - žij ho.

Matematika je velice zajímavá věc. Napadlo
vás, jak důkladně musel být vypočítaný vesmír,
souhvězdí a hlavně naše zem, inteligentní bytosti.
Všimněte si těchto pěkných početních spojů:
1x8+1=9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 987 65
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321
1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111
9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
1x1=1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

Pokuste se nalézt (v literatuře, na internetu) některé další takové zajímavé početní spoje.
Zašlete je na adresu janecekf@cbox.cz .

Vybral František Janeček

Poděkování

Společnost CDS s.r.o. Náchod děkuje jednotce hasičů v Polici nad Metují za bleskový
zásah dne 29. 8. 2019 při požáru našeho autobusu na autobusovém nádraží v Polici n. M.
Šlo o velmi rychlý a profesionální zásah, který
sice nezachránil autobus, ale zmírnil poškození ostatního veřejného majetku (asfalt, lampy
atd.). Město Police n. M. může být zcela hrdo
na takto profesionální tým hasičů.
Ing. Robert Patzelt
ředitel divize OD CDS s.r.o. Náchod

P. S.: Svatá Matka Tereza
byla indická humanitární pracovnice a řeholnice albánského
původu, po smrti kanonizována
římskokatolickou církví. Byla
zakladatelkou a první představenou řádu Misionářek lásky.
Vybral F. Janeček
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MĚSTSKÁ POLICIE
yy S přicházejícím časem rosy a ranních mlh,
si hned na začátku dovolíme upozornit sveřepé cyklisty na to, že osvětlení kol za snížené viditelnosti je zákonnou povinností.
Některé kejkle cyklistů, kterých jsme v silničním provozu svědky, nelze jinak nazvat, než jako pokusy odejít z našeho světa
na „onen“ v sedle kola. Prosíme dávejte
na to pozor.
yy Celou řadu cyklistů jsme doprovodili i na jejich významné události, letos již
po pětadvacáté, Rallye Sudety. Tradičně
nám patřil Honský pas s drobnou, ale významnou změnou trati. Všichni účastníci,
kteří se protloukli blátem až do cíle, si zaslouží obdiv.
yy Máme tu jeden vzkaz pro všechny majitele
psů, kteří nechají své miláčky volně pobíhat po ulici, parku a jiných prostranstvích,
poštěkávat na kolemjdoucí a své počínání
obhajují slovy „ten by v životě nikdy nikomu nic neudělal“…. Vážení, takových
psů, kteří by nikomu nic nikdy neudělali,
je na titulních stránkách médií až příliš

mnoho a nemusí jít vždy jen fatální útoky
na děti. Taková vyjádření páníčků nejsou
na místě, psů se zeptat nemůžete kdy koho
pokoušou, a proto vězte, že jste povinni je
řádně zabezpečovat, a ne zlehčovat svými
rádoby odbornými výroky vzniklé situace.
Děkujeme.
yy V našem městě na základě dopravních
změn došlo ke zrušení několika přechodů
pro chodce a nahradily je místa pro přecházení. Vzhledem k nastalé situaci vám rozdíly mezi přechodem pro chodce a místem
pro přecházení připomínáme… Přednost
na přechodu pro chodce je známá všem,
víte ale, že na místě pro přecházení už absolutní přednost chodce neplatí? Jaký je
rozdíl mezi přechodem se zebrou a bez ní?
Rozdíl mezi přechodem pro chodce
a místem pro přecházení není každému
jasný. Mnozí si tato dvě místa, tedy přechod bez zebry a se zebrou, pletou. Může
je to stát i zranění, protože pro každé platí
jiná pravidla.
Přechod pro chodce pozná i dítko školkou

povinné. Liší se ale od něj místo pro přecházení. Na první pohled se dá říci, že je to
přechod, ale bez zebry. Maximálně je ohraničen bílou přerušovanou čarou.
Kromě rozdílu od pohledu je mezi přechodem a místem pro přecházení rozdíl hlavně
v zákoně. Tedy z hlediska řidiče motorového vozidla a také i chodce. „Rozdíl je,
laicky řečeno, v tom, že na přechodu pro
chodce mají řidiči ze zákona povinnost
umožnit chodci bezpečně přejít komunikaci. Naproti tomu u místa pro přecházení
tato povinnost řidiči ze zákona nevyplývá,“ Je tedy jasné, že pokud přecházíte
na místě pro přecházení, tedy přechod
bez zebry, řidiči vás pustit nemusí. Záleží to čistě na jednotlivci. Z druhé strany
na přechodu pro chodce se zebrou přednost
máte. Ale pozor, to neznamená, že můžete
za každých okolností vstoupit do vozovky.
Počítejte s tím, že řidič musí poté, co vás
spatří, také zabrzdit.
ved. strážník MP Petr Zima

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Podzimní čas
v liturgickém mezidobí

23. září, cca 19 minut po páté hodině ranní, skončilo astronomické léto a zavládl podzim. Léto bylo příjemné a budiž pochváleno,
čas ale běží dál a s ním i pravidelný vegetační
koloběh života na Zemi, podle jejího putování za Sluncem. Proto tepla bude ubývat, zato
bude přibývat malebné čarokrásy Božího
stvoření, nad kterou můžeme jenom žasnout.
Jistě budeme obdařeni i menší či větší úrodou
- vzpomeňme za ni poděkovat Bohu. Tento
čas nás také přivádí k tomu, abychom si
s křesťanskou nadějí poněkud více uvědomili tajemství naši pozemské konečnosti, která
má pokračování v Boží věčnosti.
V rámci církevního roku prožíváme období liturgického mezidobí. Na počátku
měsíce října si připomeneme památku sv.
Františka z Assisi, zakladatele řádu františkánů a reformátora církve návratem k chudobě, k podstatě evangelia a k úctě a harmonii
se vším živým i neživým stvořením kolem
nás. V průběhu měsíce nás pak ještě čeká
několik dalších památek a svátků a v jeho
závěru státní svátek vzniku samostatného
Československého státu. V říjnu máme také
možnost společně s celou církví se více modlit modlitbu Růžence. Na počátku listopadu
pak prožijeme Slavnost Všech Svatých a budeme mít příležitost společně vzpomenout
na naše blízké a ostatní zemřelé, kteří již doputovali svoji pozemskou pouť.
Máme za sebou první měsíc nového školního roku. Vše si jistě již sedlo a také se už
rozběhlo vyučování náboženství ve školách:
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yy v Polici n. M.:
- PO od 13.00 hod. (4. - 5. tř.),
- PO od 14.00 hod. (6. - 9. tř.) a
- ČT od 13.00 hod. (1. - 3. tř.)
yy v Bukovici:
- PÁ od 11.45 hod. (2. tř.) a od 12.30
hod. (3. – 5. tř.)

Ze soboty 26. na neděli 27. října
ve 03.00 hod. bude navrácen čas z letního na zimní, tedy o 1 hodinu zpět.

Liturgický kalendář:
1. října -

Památka sv. Terezie od dítěte
Ježíše
2. října Památka Svatých andělů 		
strážných
4. října Památka sv. Františka z Assisi,
6. října 27. neděle v mezidobí
(cyklus C)
7. října Památka Panny Marie 		
Růžencové
13. října 28. neděle v mezidobí
15. října Památka sv. Terezie od Ježíše
18. října Svátek sv. Lukáše, evangelisty
20. října 29. neděle v mezidobí,
Misijní neděle
22. října Památka sv. Jana Pavla II
27. října 30. neděle v mezidobí
28. října Den vzniku samostatného
československého státu, státní
svátek
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
4. listopadu - 31. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb v říjnu

¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
¾¾ ve středu mše svatá od 8.30 hod.
¾¾ v sobotu mše svatá s nedělní platností od
18.00 hod.
¾¾ v neděli mše svatá od 8.00 hod.
¾¾ 1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH,
mše svatá od 18.30 hod.
¾¾ 2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ, bohoslužba ve
hřbitovní kapli od 16.30 hod.

Úřední hodiny:

yy v úterý po bohoslužbě (19. – 20. hod.) a ve
středu po bohoslužbě (9. – 10. hod.), případně podle potřeby po domluvě s knězem
za ŘK farnost Police n.M.
Ing. Jan Troutnar

NO Církve československé husitské

Vás srdečně zve na tradiční

KONCERT PRO RADOST,
který se uskuteční ve čtvrtek

10. 10. 2019 v 17.00 hodin
dále oznamujeme
Vzpomínka na zesnulé se bude
konat při bohoslužbě v neděli
3. 11. 2019
v 10.00 hodin.
Za NO CČH Police n. M.
Jaroslav Trojtl
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ZE SPORTU

A jedeme dál, fotbal dospělých

Třetí zápas v Krajském přeboru sehrálo
“A” mužstvo dospělých v Kratonohách. O
tom, jak silné mužstvo to je, jsme se mohli přesvědčit v pohárovém zápase, kdy jsme
s nimi doma “horkotěžko” remizovali 1:1.
Začátek zápasu byl posunut již na 14. hodinu,
což nepostřehli někteří fanoušci a například
Martin Pohl očekával na polickém hřišti odvoz do Kratonoh v době, kdy tým již byl na
místě.
Trochu chaosu zavládlo zřejmě i mezi hráči, kterých se sešlo pouze jedenáct, až na poslední chvíli dorazil coby dvanáctý hráč Musa
z Ghany. A tak náš brankář Libor “Sako”
Vacho vydal pokyn vedoucímu družstva
Pepovi Martincovi, který již dávno po těžkém
úrazu ukončil kariéru: “Kopačky máš sebou,
tak se přestroj a sedni si na střídačku”. I sedl
si Pepa na střídačku a viděl, jak s námi domácí hráči točí a ujímají se vedení 1:0. Viděl
ale také vyrovnání povedenou střelou Felixe
Awuku, v současné době již občana polického.
Blíží se konec utkání, běží 88. minuta zápasu a trenér Lukáš Lorenc se rozhodne pro
tzv. taktické střídání, aby ušetřil čas a uhájil
remízu. K dispozici má pouze Pepu. Ten nastoupí, remízu však neuhájíme, neboť Pepa
po minutě pobytu na hřišti dává náš vítězný
gól! Příběh, který by snad nevymyslel ani Ota
Pavel.
Máme tak ze tří zápasů devět bodů, což
je o jeden víc, než družstvo Slavoje Houslice
z televizního seriálu za celou sezónu. A jsme
dokonce v čele soutěže.
O tom, zda v čele soutěže setrváme i po
4.kole, rozhodoval následující duel s týmem
Cidlina Nový Bydžov na domácím hřišti, v
týdnu opět zaplaveném. Vůbec jsme však
nezvládli začátek zápasu. Mladým a velice
rychlým hráčům soupeře jsme nechávali příliš

prostoru a ve 20.minutě prohrávali 0:3. A tak
se hrálo pouze o to, kolik ještě gólů dostaneme. Nakonec byl náš brankář, který je zvyklý
ve většině zápasů dostat nanejvýše jeden gól,
překonán šestkrát. Tenisovou mluvou řečeno
jsme obdrželi potupného kanára 0:6…
Náladu jsme si mohli spravit o týden později v sobotním dopoledním utkání na Slavii.
Zatím ještě ne v Praze, ale v Hradci Králové.
Spravovali jme si ji ovšem pouze prvních 5
minut, kdy jsme góly Jakuba Matějky vedli
2:0. Fotbal se však hraje bohužel minut devadesát. V dalším průběhu zápasu jsme naše šance zahazovali, zatímco soupeř vystřelil 3x na
bránu a dal 3 góly. Takže zbytečné prohra 2:3
a z průběžného vedení v soutěži je po dvou porážkách v řadě rázem místo osmé a stále máme
jen o bod více, než Slavoj Houslice.
O týden později jsme přivítali mužstvo
z Vysoké nad Labem. V zajímavém utkání
jsme do poločasu prohrávali 0:2. V poločase
druhém jsme i přes bojovný výkon dokázali
pouze snížit nádhernou brankou Matěje Kávy.
V 5.minutě nastavení jsme však po naší nepovedené akci obdrželi do prázdné branky rozhodující gól, takže prohra 1:3. Nepochopitelná
rozhodnutí arbitrů v závěru utkání vyvolala
emoce, v Polici dlouho nevídané. Myslím, že
rozhodčí měli kliku, že v blízkosti hřiště není
vhodná vodní plocha, jinak by asi město suchou nohou neopustili. Do kašny na náměstí
je to přece jen trochu daleko. A mysl předsedy
oddílu Karla Klimeše byla natolik rozjitřena,
že po utkání dokonce pil pivo, rum a zelenou.
Okresní soutěž, pralesní ligou nazývanou, zahájil náš “B” tým na opačné straně
Broumovských stěn, v Křinicích. Polické
“béčko” bylo znovuzaložené kvůli klukům,
odrostlým žákovskému věku, neboť dorostenecká soutěž na okrese Náchod neexistuje. Do

A jedeme dál, fotbal mládeže

V předzápase “béčka” s Božanovem
se představili starší žáci v duelu s Českým
Meziříčím. Soupeř byl fotbalově zdatnější.
Nás podržel několika dobrými zákroky brankář Vašek Valchař a v obraně Jarda Čermák.
My jsme však žádnou dobrou šanci neměli
a prohráli 0:2. Nezdálo se, že by kluci přes
prázdniny nějak fotbalově povyrostli.
K dalšímu zápasu starší žáci vyjeli do Zábrodí. Tam proti týmu Zábrodí/V.
Jesenice uspěli a vyhráli 3:0 góly Vojty
Švorčíka, Jardy Čermáka a Ondry Jirmana.
Naprosto stejným výsledkem skončil i následující duel, a to v Polici proti Teplicím.
Skóre otevřel povedenou střelou Vojta Švorčík.
Skórovat mohl i jeho mladší bratr Matěj (věkem starší přípravka), pro něhož to byl debut
v této soutěži. Dle jeho slov po zápase však
skórovat nemohl neb byl na něho v okamžiku
střelby vyvíjen silný tlak zezadu…
Mladší žáci mají dva týmy, jeden pro soutěž okresní a druhé pro krajskou. Tým, hrající
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soutěž okresní, nastoupil v poslední prázdninový pátek proti Velkému Poříčí/Náchodu.
Zatímco soupeř byl vskutku věku žákovského,
naši byli částečně ze starší přípravky, což přece jen bylo znát. Navíc soupeř měl ve svém
středu dívky, ke kterým se naši stydlivější
hráči báli přitisknout. Napříkad jinak výborně
hrající Seba Kollert (podobně jako v penaltách, “já za to nemůžu, já to mám po tátovi”).
Výsledek 2:11.
Krajský přebor hrající tým sehrál úvodní
turnaj v Třebši. Na úvod zdolal Nové Město
nad Metují gólem Vojty Jelínka 1:0, v dalších
dvou duelech však branky stříleli jen naši soupeři a porazili nás 4:0 a 5:0. O dalších zápasech mladších žáků budou informovat jejich
trenéři v samostatných článcích.
Mladší žáci mají poměrně zajímavý “Fan
klub” ve složení Švorčíková, Krtičková,
Pallová a Ducháčová (enkláva machovská).
Na dotaz jednoho později přišedšího diváka
na průběžný stav utkání s Babím (1:4) bylo

utkání se tak zapojilo (včetně střídajících) osm
kluků ve věku 15 – 17 let, dva dvacetiletí a
čtyři zasloužilí veteráni, čtyřicítku přesahující
Tauc, Čermák, Řezníček a Švorčík. Po vzoru
“A” mužstva soutěž zahájili vítězně, když jediný gól zápasu vstřelil Jirka Tauc z trestného
kopu. Potom však usnul na vavřínech a netrefil
bránu ani z penalty.
Premiéra “B” mužstva na domácím pažitu se odehrála v sobotu 31.8. s Božanovem.
Utkání, které mělo docela dobrou úroveň,
skončilo vítězstvím hostí 2:1, přestože jsme
vedli gólem Jirky Tauce po hezké kombinační
akci.
Naši mladí hráči si podle mého názoru
vedli i přes porážku docela dobře. Poněkud
kritičtější jsou k nim však jejich spoluhráči
věku veteránského (“to my jsme v jejich věku
byli mnohem lepší”).
O týden později jsme nastoupili v
Ruprechticích proti místnímu “Ruchadlu”,
skrytém pod názvem Meziměstí “B”. Již před
týdnem, po porážce s Božanovem, vzýval člen
realizačního týmu Kamil Švorčík návrat střelce Petra Hauka. Ten vskutku nastoupil a vstřelil 5 gólů. Dva přidal Jirka Tauc, jeden Ondra
Gavelek a vznikla z toho výhra 8:2.
Jiskra Heřmánkovice, další soupeř “béčka”, si z Police odvezl docela slušnou nadílku
v podobě výsledku 0:9. Soupeři nepomohla
ani tajná zbraň v podobě nasazení našeho trenéra Lukáše Lorence do základní sestavy.
Forma našeho střelce Petra Hauka však jde
rapidně dolů, vstřelil jen čtyři góly. Všechny
přítomné diváky pak překvapil Kamil Švorčík
gólovou střelou z hranice “šestnácky”.
O dalším působení obou týmů dospělých
ve fotbalových soutěžích budeme informovat
čtenáře v dalším čísle měsíčníku.
Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané

odpovězeno: “Asi prohráváme”. Odhad skóre
pak zněl od 0:2 po 0:5. Úplná jistota nevládla
ani v názoru, zda naši jsou bílí nebo zelení.
Zato se divák dozvěděl ledacos o zdraví jejich
dětí, kvalitách nových pedagogů, slevových
akcích v Penny marketu, o nových přátelích
kamarádek a nakonec došlo i na zevrubnou
analýzu erotických snů Evy Š.
Starší přípravka odehrála úvodní turnaj dlouhodobé soutěže v Polici pod vedením nové trenérské dvojice Marek Jandík,
Vladimír Gennert. Debut to byl psychicky
náročný. V prvním zápase s Provodovem jsme
neustále těsně prohrávali a jak se blížil konec,
prohrávali jsme více a více, až asi 5 minut
před koncem 5:9. To, že se nic nemá vzdávat
předem, se potvrdilo i nyní. Nakonec jsme
10:9 vyhráli!
Druhý zápas byl spíše jen odpočinkem.
Nastoupili jsme proti věkově i výkonnostně
značně nevyrovnanému týmu z Rasošek a porazili jej 18:4. Neobvyklého oslovení mezi

33

sebou používali soupeřovi hráči tmavší pleti
(ne zase tolik jako Felix nebo Musa): “Móre
nahraj, Móre vystřel, Móre, zase jsi to pokazil,
dobře Móre” a podobně.
Další neděli opět doma, proti Novému
Městu a Náchodu. V zápase prvním kluci
kopírovali zápas dospělých v Hradci Králové.
Začali výborně, rychle 2:0 vedli, konečný výsledek ale 2:9.
V druhém utkání proti nám nastoupilo
výhradně dívčí družstvo z Náchoda. Děvčata
spolu hrají již delší dobu a proti minulé sezóně
se výrazně zlepšila. Začínají se projevovat některé výrazné individuality. Přes naše vítězství
16:7 trenéři s výkonem svých svěřenců příliš
spokojeni být nemohli. Sedm obdržených branek od dívek je přece jen moc.
Do třetice všeho dobrého, opět v Polici,
tentokráte proti Hronovu a Teplicím. První
utkání bylo velice napínavé. Prohrávali jsme
0:1 a 1:2, konečný výsledek 3:2 pro nás.
Výborné výkony předvedli oba brankáři, jak
ten hronovský, tak náš Honza Bernard.
Průběžný stav utkání s Teplicemi byl zpočátku také 3:2, ale pro Teplice. Do konce zápasu se však výrazně změnil, a to až na 15:4 pro
nás. Střelecky na turnaji zářil Patrik Hušek.
Hronovu vstřelil všechny tři góly a Teplicím
sedm.

Mladší přípravka měla
svoji soutěž zahájit až po týdOrientační běžec Ondřej Volák
nu utrpení ve školních lavicích
úspěšný i v klasickém běhu
v sobotu 7.9. na hřišti v Polici.
Oktaván broumovského gymnázia a Poličák Ondřej
Nezahájila, neboť kvůli vydatVolák jen nejen juniorským reprezentantem České repubnému a vytrvalému dešti byl
liky v orientačním běhu, ale také slušným klasickým běžúvodní turnaj soutěže odložen.
cem. V létě zaznamenal několik velmi slušných výsledků.
Kluci tudíž soutěž zahájili
až za týden na Babí (ne v Polici
Z výsledků Ondřeje Voláka:
na silnici, ale v Náchodě
13.7.. 2019 Běh na Hvězdu - junioři 1. místo (celkově 2.)
na hřišti). V úvodním zápase
- 8,9 km, 142 závodníků
proti týmu Babí /Zábrodí, ale
31.8.. 2019 Výprachtice – Buková hora - junioři 1. místo
i v zápase následujícím se uká(celkově 2.) - 7 km, 89 závodníků
zalo, že v týmu máme všechny
(mk)
tři typy hráčů, které uvádějí
odborné příručky. Hráče, ktea naše porážka 2:14. Jeden z pamětníků si doří míč neustále vyhledávají, hráče, které míč
konce pamatuje, že naprosto stejně podlehlo
zajímá pouze v případě, že se k nim dostane
asi před 65 lety Broumovu i mužstvo dospěa hráče, které míč moc nezajímá.
lých. A pak, že se historie neopakuje…
V úvodu zápasu s Babím jsme byli ještě
Na závěr výhra s Jaroměří, takže závěrečna prázdninách a záhy prohrávali 0:3. Potom
ný vítězný pokřik zněl: “Ta Police ta to válí,
jsme dotahovali, ale nedotáhli a prohráli 4:7.
ta Vám jich tam nakutálí. Ric, pic, patnáct tři
Proti Provodovu se rozstřílel Jirka Kiezler,
jak nic”!
vstřelil 4 branky a vyhráli jsme těsně 5:4.
Ještě stihneme informace o dalším turnaji
Čtvrteční odpoledne patří minipřípravce.
v Červeném Kostelci. Znovu napínavý duel
Ta zahájila 5.září turnajem v Polici zápasy
se Stárkovem a naše těsná výhra 5:4, potom
s divokými výsledky. Nejprve napínavý a vyméně těsná prohra s Náchodem 5:16 a nakorovnaný souboj se Stárkovem, který nakonec
nec remíza s domácími 9:9. A za měsíc budeskončil naším těsným vítězstvím 7:6. Potom
me pokračovat.
poněkud méně vyrovnaný duel s Broumovem
Vojtěch Kvapil, trenér mladší přípravky

Stará fotka fotbalistů

Obdrželi jsme od paní Jaroslavy
Seidelové fotku polických fotbalistů z 30.
let minulého století s některým z jejich
soupeřů. Na fotografii stojící druhý zprava
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je otec paní Seidelové. Podaří se někomu
identifikovat i další hráče SK Police, případně soupeře, z té doby? Pokud ano, dejte prosím vědět na mailovou adresu p.kv

zavináč email.cz. Děkujeme.
Za fotbalový oddíl Spartaku Police
Vojtěch Kvapil
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Mladší žáci na dvou bojištích

Početná základna hráčů ročníku 2007 až
2009 dovolila přihlásit pro soutěžní ročník
2019/2020 dva žákovské týmy. Starší hráči
budou polickou kopanou reprezentovat v krajském přeboru U13 v souklubí s FK Náchod
a mladší hráči v okresním přeboru. Pro mladší
hráče bude tato soutěž novou zkušeností s přechodem od malých forem fotbalu na velké hřiště.
Během prázdnin bylo sehráno několik přípravných utkání, které domluvil trenér
Jirka Kollert. Ostrý start začíná až 30. 8.
1. kolo okresního přeboru hostíme na našem
hřišti v Polici nad Metují. Páteční podvečer
se vítáme s hráči z Velkého Poříčí. Trenér
Daniel Denygr volí na první zápas odvážnou
útočnou formaci 2 – 3 – 2. Fotbalově vyspělý
tým Velkého Poříčí nás kombinačně přehrává. První poločas prohráváme 1:7 (b: Šimon
Friml). Druhá půle je z naší strany lepší, vytváříme si šance, ale proměňujeme jen penaltu (b: Anastázie Denygrová). Závěr zápasu
nás soupeř nešetřil a vyhrává 2:11. Na úvod
je třeba hráče pochválil, neboť i za špatného stavu stále aktivně hráli a zápas si užili.
Neděle 1. září patří prvnímu kolu krajského
přeboru. Naši hráči cestují do hradecké části
Třebeš. Historicky první zápas v kraji vyhráváme 1:0 nad MFK Novým Městem n. M. O jedinou branku se bodlem postaral Vojta Jelínek
a zápas výborně odchytal Jirka Tauc. Další dva
zápasy hracího dne již prohráváme. Nejprve
nestačíme na Českou Skalici (0:4) a posléze ani
na domácí Třebeš (0:5). Přesto se trenér Jirka
a vedoucí mužstva Luděk vracejí spokojeni.
Okresní přebor pokračuje v sobotu 7. září
v Provodově. Opět hrajeme ofenzivně v rozestavení 2 – 3 - 2 a taktika přináší ovoce – tedy
spíše góly. Poločas vedeme 2:0 (b: Petr Kiezler,
Ondřej Ducháč). Druhý poločas kontrolujeme hru a z několika šancí se prosazuje Šimon
Krtička. Slavíme první žákovské vítězství 3:2.
„Áčko“ cestuje druhý den do Červeného
Kostelce. Opět se vydařil první zápas. Tým
neinkasuje a poráží TJ Rasošky 3:0 (b: Josef
Hornych, Matyáš Kolesár, David Moravec).
Stejně jako první kolo, druhé a třetí zápas
jsme poraženi. Police – Trebeš 1:6 (b: Šimon
Friml) a Police – Červený Kostelec 0:5.
Těžký zápas čeká mladší hráče v okresním
přeboru na domácím hřišti. Vítáme neporažené

SK Babí se skóre 10:0
po dvou kolech. Tento
zápas se hráčům povedl.
Jsme aktivní a jen zkušeností a rychlými protiútoky vede Babí v poločasu
0:3. Ve druhém jsme lepším týmem, dáváme gól,
ale vyrovnat se nepodařilo. Hosté v poslední minutě zvyšují náskok a vyhrávají 1:4 (b: vlastní).
Třetí kolo krajského přeboru je hráno opět na hřišti soupeře. Turnaj pořádají
v Jaroměři. Úvodní zápas
proti Rasoškám bodujeme. Remíza 2:2 (b: Jirka
Peška, Séba Burkertt) je
pro trenéry zklamáním.
Další dva zápasy vychází
bodově opět na prázdno.
Trenér Jirka část zápasů
sleduje za plotem, kam
nebyl vykázán, ale protože nemá nervy sledovat
dění na hřišti. V zápase
proti České Skalici/Velké
Jesenici
zaznamenává
dva góly Séba Kollert,
ale jen mírní porážku 2:6.
Poslední měření sil proti
domácímu týmu dává naději poločasový výsledek
0:0. Domácí, ale přidali
na obrátkách a výsledek
Jaroměř – Police 4:0 hovoří o převaze domácích.
Před uzávěrkou měsíčníků
jsme sehráli ještě čtvrté kolo ve čtvrtek 19.
záři doma proti České Skalici. Hráči k utkání
přistoupili zodpovědně a byli Skalici vyrovnaným soupeřem. V utkání jsme si vytvořili
řadu střeleckých příležitostí, bohužel žádná
v síti neskončila. V bráně několika výbornými zákroky pomohl Petr Mitterwald a tým se
mohl spolehnout na obrannou dvojici Matěj
a Michal Klimešovi. Vítězně nakonec z Police
odjížděli hosté po výsledku 0:4.
Pro
oba
týmy
je
žákovská

Mistrova potíž v Dymokurech
Českomoravská asociace motocyklového
sportu pořádala prostřednictvím motoristického
Klubu v Dymokurech ve dnech 31. srpna a 1. září
svůj poslední závod na přírodních okruzích v letošním roce. Miloš Thér závodící za barvy AMK
Police n. M., měl náskok jednoho bodu, který mu
zajišťoval mistrovský titul. Do Dymokur jel svůj
titul potvrdit. V pátek podvečer jsme dorazili
do depa, které se rozkládá na pozemcích senátora Tomáše Czermina majitele Dymokurského
panství.
V sobotu byl problém v odpoledním tréninku s přední brzdou. Po seřízení bylo zase vše
v pořádku. V 9.15 hod nedělního dopoledne byl
start spojených tříd 175 a 250 ccm. Miloš bojuje
o umístění na stupních vítězů. Na konci druhého
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kola řekla ojnice motoru dost a bylo po nadějích.
Závod do 175 ccm vyhrál Milan Šobáň a stal
se vícemistrem.
Konečné výsledky mistrovství a přeboru ČR
na přírodních okruzích:
AČR
ČAMS

1. Obtulowitz Jiří
2. Thér Miloš
3. Bartl Petr
1. Thér Miloš
2. Šobáň Milan
3. Koutný Ivo

kategorie novou zkušeností. Někteří hráči si velkého hřiště vyloženě užívají, pro
některé je to výzva pro další zlepšení.
První část podzimu se daří oběma týmům bodovat, ale je stále na čem pracovat. Jak se nám
bude dařit, můžete vidět na vlastní oči nebo si
opět přečíst v dalším vydání měsíčníku.
Daniel Denygr, Jiří Kollert
trenéři mladších žáků
Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané

všem příznivcům na Policku a v Hořicích, kteří
nás navštěvovali na závodech. Děkujeme všem
pořadatelům za upořádání závodů.

Za AMK: Čvaňhák

75 bodů
56 bodů
29 bodů
96 bodů
95 bodů
74 bodů

Náš tým děkuje touto cestou městu Police
n. M. a jejímu vedení, že můžeme sdělit svoje
zážitky v „Polickém měsíčníku“. Dále děkujeme
AMK Police n. M. za jejich podporu a nakonec

35

Závody ve slalomu minikár

Automotoklub Police nad Metují již potřetí uspořádal za významné
podpory města Police nad Metují a Královéhradeckého kraje ve dnech
31.8.2019 a 1.9.2019 závody ve slalomu minikár. Tentokrát jsme však
od komise minikár při Autoklubu České republiky dostaly důvěru v pořádání nejvyšší soutěže v této disciplíně v České republice a to Mistrovství
České republiky ve slalomu minikár, které se uskutečnilo v sobotu. V neděli
se jel, jako předešlé roky, Pohár České republiky ve slalomu minikár. Trať
jsme letos zvolili z Klůčku po účelové komunikaci směrem do Hlavňova,
respektive v neděli směrem do Police nad Metují.
Mistrovství České republiky ve slalomu minikár, který Automotoklub
Police nad Metují uspořádal, je nejvyšší soutěží v České republice ve slalomu minikár a Pohár České republiky je druhou nejvyšší soutěží. Mistrovství
České republiky je vyhlášeno jako seriál volných závodů a jede se po celé
České republice. Celkem se koná pouze na 4 místech od května do září,
zatímco Pohár České republiky se koná na 14 místech. Celkové výsledky
a nejlepší jezdci v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni na slavnostním
vyhlášení na konci roku. Jezdci jsou rozděleni do pěti kategorií podle věku,
kdy kategorie M1 se mohou zúčastnit chlapci a dívky od věku 4 let.
V sobotu se na start postavilo 80 jezdců, z toho bylo 52 dětí od 4 do 16
let. Nejvíce zastoupenou kategorií byly kategorie M1-M3 (chlapci a dívky
od 4 do 12 let), celkem 44 jezdců. Každý jezdec absolvoval celkem 5 jízd,
a to dvě tréninkové, z nichž jedna jízda byla neměřená a druhá měřená, a následně 3 „ostré“ jízdy, kdy se započítával čas dvou nejlepších jízd. V neděli
se na start postavilo 67 jezdců, z toho bylo 47 dětí od 4 do 16 let. Tentokrát
každý jezdec absolvoval celkem pouze 4 jízdy, a to dvě tréninkové, z nichž
jedna jízda byla neměřená a druhá měřená, a následně 2 „ostré“ jízdy, kdy
se započítával čas té lepší. Každý den se konal samostatný závod, trať byla
vždy jiná a to jak délkou, tak svým profilem. V odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení výsledků včetně předání medailí, pohárů a cen.
Díky sponzorským darům, mohl dostat hodnotnou cenu každý
jezdec. Sobotního vyhlášení výsledků se zúčastnil starosta města Police nad Metují Ing. Jiří Beran a nedělního vyhlášení se
zúčastnil místostarosta města Police nad Metují Mgr. Jiří Škop,
za což jim děkujeme. Po oba dny nám konečně vyšlo počasí
a tak se poprvé v novodobé historii pořádání těchto závodů naším AMK jelo za slunečného a teplého počasí.
Po sobotním závodu, kdy se tým pořadatelů připravoval
na druhý den, se některým členům automotoklubu vnuknula myšlenka (zejména po proslovu starosty města Police nad
Metují Ing. Jiřího Berana, který při přednesu své řeči při sobotním vyhlášení výsledků pronesl, že by si přál, aby AMK Police
na příští závody mělo svého či své jezdce), že bychom mohli
na nedělní závod nasadit svého jezdce. Starší minikáru jsme
zakoupili již v loňském roce a tak bylo pouze otázkou, který
člen bude ochoten se za volant tohoto „nebezpečného“ stroje
posadit. Jednomyslně byl delegován Rostislav Maďar ml. a to
nejen pro své zkušenosti s podobnými sporty, ale hlavně z důvodu toho, že se do minikáry, která byla mimochodem stavěna
pro dospívajícího člověka, vešel. Po menších technických úpravách byla minikára technickým komisařem na nedělní závod
vpuštěna. I když se Rostislav Maďar ml. umístil na posledním
místě v kategorii M5, byl svými soupeři chválen za velmi slušný výkon. Časy se blížil i velmi zkušeným závodníkům.
Automotoklub Police nad Metují tímto děkuje všem sponzorům, městu Police nad Metují, Královéhradeckému kraji,
Technickým službám Police nad Metují, obci Bezděkov nad
Metují, Junákům – středisku Skaláci Police nad Metují, Spolku
Radost Teplice nad Metují, majitelům dotčených pozemků,
a všem dobrovolníkům, kteří přispěli nemalou měrou k snad
úspěšnému závodu minikár. Bez jejich podpory a pomoci bychom závod nedokázali uspořádat. Zvláštní poděkování patří
Kamilu Huškovi a Ing. Miloši Řehákovi, kteří opětovně zajistili
profesionální ozvučení tratě.
Dle ohlasů jezdců a členů výboru komise minikár máme
v příštím roce opět velkou šanci uspořádat Mistrovství České
republiky ve slalomu minikár.

za AMK Police – Petr Dostál
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SKI Police nad Metují z.s.
klub běžeckého lyžování

pořádá 46. ročník lyžařského přespolního běhu,
závod Poháru přespolních a lyžařských běhů Královéhradeckého kraje
a veřejný závod

OKOLO OSTAŠE

19. ročník MEMORIÁLU MIRKA HEJNYŠE
v neděli 20. října 2019 v 10 hodin
Přihlášky do pátku 18. 10. 2019 do 18h na: skipolice@seznam.cz nebo na SLČR
Prezentace a dodatečné přihlášky od 8:30 h u lyžařského vleku „Nebíčko“ (nejpozději
30 minut před startem)
Startovné:

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

Starty:

hromadné nebo intervalové (dvojice po 30s) po kategoriích dle rozpisu

Kategorie:

nejmenší děti nar.
předžactvo
minižákyně
minižáci
žákyně nejmladší
žáci nejmladší
žákyně mladší
žáci mladší
žákyně starší
žáci starší
žákyně U15
dorostenky mladší
muži A
muži B
muži C
muži D
žáci U15
dorostenci mladší
dorostenky starší
dorostenci starší
ženy

Tratě:

vedeny po loukách v okolí lyžařského vleku,
tratě 5 a 12,5km po polních a lesních cestách
Jan Pohl, tel: 608 476 058,
mail: skipolice@seznam.cz

Informace:

2016 a mladší
2014 a 2015
2012 a 2013
2012 a 2013
2010 a 2011
2010 a 2011
2008 a 2009
2008 a 2009
2006 a 2007
2006 a 2007
2005
2004
2001 až 1981
1980 až 1971
1970 až 1961
1960 a starší
2005
2004
2002 a 2003
2002 a 2003
2001 a starší

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

10:00 hromadně
10:10 hromadně
10:15 intervalově
10:20 intervalově
10:30 intervalově
10:40 intervalově
10:50 intervalově
11:00 intervalově
11:10 intervalově
11:20 intervalově
11:30 hromadně
11:30 hromadně
11:35 hromadně
11:35 hromadně
11:35 hromadně
11:35 hromadně
11:40 hromadně
11:40 hromadně
11:40 hromadně
11:40 hromadně
11:40 hromadně

Polický měsíčník - říjen 2019

SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Na konci prázdnin strávily 2., 3. a 4.
skupiny týden na hlavním letním soustředění
v Mostku. Počasí jsme měli objednané, celý
týden úžasné teplo a sluníčko. Celkem se
účastnilo 40 dětí, u kterých se v průběhu vystřídalo 10 trenérů. Snídaně, svačiny a večeře
byly v režii každé skupiny a na obědy jsme docházeli do restaurace, která sousedila s kempem. Blízký skatepark byl námi 100% využitý
(na bruslích se především malé děti neskutečně posunuly), posilovací hřiště posloužilo
perfektně k tréninkům a les plný hub. Každý
den koupání a řádění v koupališti v kempu.
Jeden den jsme vyrazili výletně na hrad Pecka,
4. skupina několikrát využila na kolečkové lyže a brusle jilemnický tréninkový areál
Hraběnka. Týden byl opravdu nabitý a díky
počasí tréninkově využitý každý den.
Poslední den prázdnin jsme organizovali
BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI – 33.
ročník terénního závodu na 25 km. Rekordní
účast 121 závodníků, kteří se odvážili na trať
vyběhnout, šestičlenná štafeta z dětí SKI
Police a čas prvních tří borců pod dvě hodiny,
super výsledek, gratulujeme!
Závod se konal za slunečného počasí
na suché trati, při teplotě 24 až 28 °C. Do cíle
doběhlo 109 závodníků, bez protestů a vážnějších úrazů (pouze drobné oděrky, jeden
vymknutý kotník a několik přehřátých běžců).
Děkujeme sponzorům Pivovaru Krakonoš, firmě BlueFly, firmě Stěnava EU

Teplice nad Metují a Restauraci U Lidmanů
za poskytnutí zázemí cíle. Závod se konal
za finanční podpory Královéhradeckého kraje
a města Police nad Metují.
Mnoho z našich členů se zúčastnilo MTB
Sudety. Podmínky byly tentokrát náročné,
gratulujeme všem, kteří trať zvládli.
Tradičně se také v září účastníme silničního běhu Meziměstím. I letos byla účast
našich členů úspěšná. Na bednu se postavili:
Adam Beran (2.), Adélka Hůlková (2.) Jára

Mareš (1.), Ivan Hornych (2.), Mates Beran
(3.), Adélka Pohlová (3.), Vašek Liskovský
(3.) Jáchym Binar (1.), Petr Liskovský (1.).
Děkujeme všem malým, ale i dospělým závodníkům za reprezentaci klubu.
První z pěti přespoláků poběžíme
na Mísečkách 22.9.2019, po uzávěrce PM.
20.října 2019 pořádáme na Nebíčku 46.
ročník lyžařského přespolního běhu, závod Poháru přespolních a lyžařských běhů
Královéhradeckého kraje a veřejný závod Běh
OKOLO OSTAŠE. Závod je finančně podporován Královéhradeckým krajem, městem
Police nad Metují a společností Continental
Automotive Czech republic s.r.o.
Na konci října už všechny skupiny plánují podzimní soustředění, nejmenší skupiny
do Studené vody u Božanova, výběr starších
do Tater.
Kromě trénování a závodění nás čeká také
období žádání o dotace na rok 2020 (KHK,
MŠMT, město Police n.M.). Věříme, že se
nám podaří podporu získat. Bohužel letos
do dnešního dne nevíme výsledek žádosti
o dotaci z MŠMT na rok 2019.
Propozice a výsledky všech závodů, informace k činnosti najdete na stránkách klubu
http://ski.polickej.net/.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
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BOHEMIAN SEARESORT s.r.o.

DSO LESY POLICKA

NABÍDKA PALIVOVÉHO
DŘEVA
• palivové dřevo – rovnané,
• jehličnaté - měrná jednotka
prostorový metr (prm)
• výřezy 2 a 4 m dlouhé
• tloušťka výřezů po domluvě

Cena: 575 Kč včetně DPH
Doprava traktor s vyvážecím vlekem.
Ceník za dopravu:
1 - 10 km 150 Kč
11 - 20 km 250 Kč
21 – 30 km 450 Kč
Minimální množství:
Maximální množství:

3 prm
10,5 prm

Objednávky na tel. č. 605150117

Červený Kostelec

Přijme na částečný úvazek
ŘIDIČ

pracovníka na pozici:

Náplň práce:
• rozvoz objednávek ryb po celé ČR
Požadujeme:
• spolehlivost, komunikaci, flexibilitu
• řidičský průkaz skupiny B

POMOCNÍK PŘI ZPRACOVÁNÍ RYB

Náplň práce:
• pomocné práce v provozu chovu ryb
Požadujeme:
• časovou flexibilitu, dobrý fyzický stav
Možnost přivýdělku - mzda dohodou
nástup možný ihned

E-mail: personalni@morevsrdcievropy.cz

tel.: 491 477 378

Obec Suchý Důl
nabízí

! AKCE !

prodejny potravin

PODZIMNÍ VÝPRODEJ

- pronájem možný od 01. 01. 2020

OKRASNÝCH DŘEVIN
A
TRVALEK

- provozování poštovních služeb
je výhodou

SLEVY až 50%
Zahradnické centrum v Polici nad Metují (naproti PENNY)
Zahradnická prodejna v Hronově (naproti spořitelně)
Zahradnická prodejna v Broumově (naproti hřbitovu)
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PRONÁJEM

- součástí prodejny je prostor
pro poštu

Bližší informace na telefonních
číslech 491 541 139, 603 271 327
nebo osobně na obecním úřadě
v Suchém Dole.
Polický měsíčník - říjen 2019

POLICIE ČR
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

Seřizovače

Požadujeme:

Nabízíme:

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

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

Náplň práce:

Nabízíme:

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

STAŇ SE
JEDNÍM Z NÁS

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

seřizování a obsluha strojů

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

Dokážeme
poradit
každému
...i vašemu tchánovi
– samozřejmě víme,
že všude byl dvakrát a od všeho má klíče.

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

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

800 404 010

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu

Zpravodaj Police 90x132 mm 4B 2019 „Tchán“
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KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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Přijďte si vybrat nebo lidově zavetešit
Z důvodu prodeje RD, se dům vyklízí a staré i nové může
udělat radost právě Vám za symbolické ceny, něco i zadara.
Bude v nabídce např: invalidní vozík, babeta, stará jízdní kola,
sauna, nábytek, knihy, hodně pro kutily ..., truhlářský ponk
a prkotiny. No prostě, přijďte mi pomoci vyklidit dům.

Kdy?: 11. - 12. (pá, so) nebo 18. - 20. (pá-ne) října
V kolik?: od 8hod do večera
Kde: Na Sibiři 160, Police nad Metují

Dana Židek

(776 303 262 pro ty, kteří mohou v jiné dny)

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

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště - naproti kostelu)
PRODEJ 18. 10. 2019
Kuřice černé, červené, kropenaté stáří:
12 - 18 týd.
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
12 - 18 týd.
Kuřice sussex /vysoká užitkovost, hnědá vejce/ 12 - 18 týd.
12 - 18 týd.
Chovní kohoutci

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

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov

tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158, po - pá 7 - 15 h!
e-mail: info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz

Pronajmu byt 2+1 (60m2)
v Polici nad Metují,
v dvougeneračním domě
se zahradou.
Cena dohodou.

tel. 775 912 263

V Ě R A N O VÁ K O VÁ
REALITNÍ MAKLÉŘ

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

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

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

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

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

29. 10. 2018 v 15.00 hod.

Police n. Metují 31. 10. 2018 v 15.00 hod.

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

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

Množstevní slevy se neposkytují
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Veřejná sběrná stanoviště tříděného odpadu

U spojnice ulic Ostašská a Na Sibiři, zrealizovala společnost SMI-ČR
Group s.r.o. pro město Police n. M. nové veřejné sběrné místo tříděného
odpadu. Město tak konečně dokončilo dlouho nedořešenou realizaci nového sběrného stanoviště, namísto zrušeného původního místa u autobusové zastávky před areálem firmy RiJat u Ostašské ulice. Původní místo
nebylo po rekonstrukci silnice obnoveno, pro jeho nevyhovující umístění. Nové místo je blíže k bytovým domům, a s bezpečnějším přístupem.
Druhou částí zakázky, kterou dodala výše uvedená firma, je odvodnění

a prodloužení veřejného sběrného stanoviště tříděných odpadů v ulici Na
Sibiři. Po obnově vozovky v této ulici vznikla přímo před sběrným místem
sníženina, která po dešti způsobovala vznik rozsáhlé kaluže a znemožňovala odkládání odpadů. Namísto nákladnějšího odkanalizování byla sníženina odvodněna do nové vsakovací jímky, umístěné mezi stávajícími stromy. Zároveň bylo toto stanoviště na levé straně prodlouženo, neboť zde
bude umístěn nový kontejner pro odkládání nepotřebného textil a oděvů.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Nové parkoviště pod Havlatkou – oprava Husovy ulice

Firma BEZEDOS s.r.o. Velké Poříčí úspěšně pokračuje ve výstavbě nového parkoviště P+R. V Husově ulici jsou dokončeny podkladní vrstvy včetně montáže obrubníků a pokládky zámkové dlažby.
Připravuje se pokládka finálního asfaltového krytu. U výstavby parkoviště je možné konstatovat mírné zpoždění způsobené provozními vlivy, především pak zjištěnými nevhodnými základovými podmínkami.

Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

