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Rekonstrukce komunikace na Ostašské ulici, průtah obcí Bukovice

Začátkem července byla zahájena dlouho
očekávaná rekonstrukce komunikace silnice
II. třídy v úseku od křižovatky II/303 a místní
komunikace - ul. Na Sibiři už po hranici k.
ú. Bukovice v celkové délce 619 m. Stavba
se nachází v intravilánu, v zastavěné oblasti
města Police nad Metují. Na základě výběrového řízení, které uskutečnila ÚDRŽBA
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. stavbu
provádí firma EUROVIA CS, a.s. V rámci
stavby byla provedena úprava hlavního dopravního prostoru, obnova krytových vrstev
včetně lokálních oprav a sanací, výstavba
bezpečnostních prvků v podobě středních
ostrůvků, rekonstrukce stávajících silničních
obrub, výstavba nových a kompletní výměna
stávajících uličních vpustí včetně přípojek
a rekonstrukce opěrných zdí. V dohledné
době bude provedeno i nové trvalé dopravní značení (nově provedeny jízdní pruhy
pro cyklisty) a dopravně inženýrská opatření
(odbočovací pruh do ulice Na Sibiři a Malé
Ledhuje). Investorem objektů komunikace
(silnice, vjezdy, sanace, dopravní značení,
opěrné zdi, šachty) je Královéhradecký kraj.
Rekonstrukci křižovatky s ul. Na Sibiři, zá-

liv pro podélné parkování, chodníky, veřejné osvětlení a vegetační úpravy hradí město
Police nad Metují. Výstavba probíhala za
částečné uzavírky silnice II/303 a to tak, aby
omezení místní dopravy bylo co nejmenší.
Současně s rekonstrukcí komunikace
byla firmou ELPOL Police s.r.o. provedena
nová kabelizace veřejného osvětlení včetně
nových stožárů a svítidel. Stávající svítidla
veřejného osvětlení byla (nebo dle postupu
prací na stavbě teprve budou) demontována.
V tomto týdnu byla zahájena další část
rekonstrukce komunikace II/303, a to průtah obcí Bukovice. Předmětem stavby je
obnovit a v rámci možností zlepšit parametry řešeného úseku průtahu silnice II/303
včetně souvisejících objektů. Je navrženo
zvýšení nivelety o 30 mm. Dále je řešeno
zvýšení bezpečnosti při nastupování do autobusů, obnovení odvodnění komunikace
(kanalizace včetně uličních vpustí a jejich
přípojek) a dojde k vyrovnání nebo předláždění dotčených přilehlých chodníků v nezbytném rozsahu. V křižovatce do Hlavňova
byla společností VaK Náchod, a.s. provedena výměna vodovodu v délce cca 400 m.

Na vyžádání obyvatel regionu a okolních obcí je oprava tohoto úseku prováděna ve dvou etapách (po půlkách).
1. etapa – levá strana ve směru na Broumov
(17. 9. – na cca 3 týdny) – při částečné uzavírce
komunikace II/303, provoz bude řízen semafory, křižovatka na Hlavňov bude průjezdná
2. etapa – pravá strana ve směru na Broumov (3 týdny po dokončení první etapy)
– při částečné uzavírce komunikace II/303,
provoz bude řízen semafory. POZOR (!!!)
při této etapě bude úplná uzavírka křižovatky na Hlavňov a od Hlavňova. Provoz
do Hlavňova a z Hlavňova bude řešen objízdnou trasou přes Suchý Důl. Tímto směrem bude vedena i autobusová doprava
(objížďkové JŘ zatím nemáme k dispozici,
jakmile budou, rozešleme je a zveřejníme).
Po dokončení obou etap proběhne položení asfaltového koberce, které by mělo
proběhnout při úplné uzavírce komunikace
č. II/303 (v řádu 1 – 2 dnů). Pokud se práce nezpomalí, je možné, že by tyto max.
dva dny byly zahrnuty v termínu 2. etapy.
Ing. Pavel Scholz,
vedoucí odboru IMŽP

I N FO R M AC E Z R A D N I C E

Mozaika z radnice…

Den otevřených dveří a slavnostní večer
v sobotu 15. 9. byly předělem mezi stavbou a
školou, která má sloužit svému účelu – základní umělecké škole. Děkuju všem, kteří se na
této stěžejní a náročné akci tohoto volebního
období podíleli. Děkuju, všem pracovníkům
školy, panu řediteli a především panu školníkovi Janu Nývltovi, za trpělivost při práci
v nelehkých podmínkách, ale i za přiložení
rukou k dílu – ať už k dílčím pracím, stěhováním, úklidu. Sledovala jsem a vážím si toho.
Ze zúčastněných zástupců rady kraje Ing.
Václava Řehoře, Bc. Pavla Hečka a Mgr.
Martiny Berdychové si dovoluji zveřejnit slova gestorky krajského školství:
„Děkuji moc za pozvání do ZUŠ Police
nad Metují. Byla to moje první návštěva, kterou jsem si nenechala ujít. Polická ZUŠKA má
totiž pořádný zvuk! A protože jsem se právě
vrátila z Helsinek, kde jsme poznávali finské
školství a koncept digitální školy, měla jsem
chvílemi pocit, že jsem opět ve finské škole. Je
skvělé, že i umělecká škola využívá současné
digitální technologie a podporuje skvělé pedagogy. Všude bylo cítit, jak to učitele a děti ve
škole baví. Skvělá atmosféra, odvážný krásný
projekt přestavby školy, spolupráce, bezesné
noci pana ředitele i paní starostky a zapojení
rodičů, široké veřejnosti. A na závěr představení malých talentů, úspěšných absolventů.
Krásný zážitek! Děkuji, že jsem mohla být
přitom.“
Dobrovolný svazek Lesy Policko uskutečnil pracovní výjezd do papírny MONDI ve
Štětí. Bylo velmi zajímavé sledovat přejímku
dřevní hmoty – i od nás. Nadnárodní společnost má velmi vysoké nároky na kvalitu.
V reálu jsme navštívili i laboratoř, která zpracovává a vyhodnocuje při příjmu odebírané
vzorky. Další zastávkou byla obec Bukvice.
Byli jsme přijati starostkou obce paní Eliškou
Formanovou, která nás provedla nově zrekonstruovanou budovou obecního úřadu. Podělila
se s námi o zkušenosti s dotačními programy.
Za příklady dobré praxe jsme se vypravili na pozvání krajské hospodářské komory
a odboru regionálního rozvoje na Liberecko.
Zážitková turistika – single traily, podpora
drobného podnikání – sklářství, šperkařství,
bio farma… Zajímavá setkání, dobré příklady.
Především však pracovitost, obětavost, dlouhá cesta za jasným cílem a spolehnutí na sebe
samé.
Dobrovolný svazek obcí Policko vydává
pro rok 2019 kalendář s fotografiemi /Olda
Jenka/ obrazů pana Jana Kousala. Budou k zakoupení v informačním centru.
Důležitou problematikou řešení jsou
sociální služby – pro Polici, celé Policko.
Pečovatelská služba našeho města nabízí služby Vám všem. Informace najdete i v tomto
čísle. Na sociálním odboru jsou připraveny
k řešení Vašich problémů Ilona Kejdanová a
Lada Hlušičková. Informace mají i starostové
obcí na Policku. V současné době máme tři
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pečovatelky. Jsme připraveni, v případě zájmu
o služby, jejich stav navýšit. Nejen ve dny
všední, ale taky o sobotách, nedělích, svátcích
s rozšířenou dobou. Kromě nočních hodin.
Tři víkendy v srpnu jsem trávila v Polsku.
Ve Scinawce Sredne - s panem starostou
Vítězslavem Vítkem za DSO Policko -na
Dožínkách. Ve Swidnici na setkání jejich partnerských měst a v Olešnici na vyhodnocení
modelářské soutěže, kde jsme měli své zástupce. Pavla Frydrycha, Martinu Váňovou a
oceněný model Luboše Matěny ml. Výjezdy
nejsou jen o slušnosti z účasti, ale i o výměně
zkušeností, prezentaci, kontaktech, společných projektech. Víte, že každou první neděli
v měsíci je na svidnickém náměstí velká burza? Všeho. Dožínky – poděkování za úrodu
a radování se z ní. Průvod s krásnými dožínkovými věnci je pastvou pro oči. A Scinawka
je za humny… Od nás přes Broumov, Otovice
za půl hodiny.
V případě potřeby se setkáváme se zástupci benediktinů. V tomto případě se správcem
jejich majetku Ing. Petrem Bláhou a správcem polického kláštera Romanem Pavlínkem.
Prostory opouští zuška a spolek Julinka.
Zůstává Polický symfonický orchestr. Osobně
jsem velmi potěšena vstřícným jednáním, za
které děkuju.
Další jednání probíhají s družstvem vlastníků. Nejen kvůli pronájmům a prodeji pozemků, ale i s nutností vypořádání se újmy
na jejich pozemcích, na kterých jsme uložili
sediment z Hlavňovského rybníka.
Na dvou uskutečněných radách města byli
hosty zástupci Osadního výboru a Sportovního
klubu Pěkov. Vždy jsme se zajímali o život
v našich spádových obcích, kde jsou OV především kvůli lepší komunikaci s radnicí. Je mi
potěšením, že ve všech našich obcích budou
OV ve své práci pokračovat. Děkuju za práci a
spolupráci v uplynulém období!
Dalším hostem byl ředitel technických
služeb, servisní organizace, která díky svým
střediskům plní podmínky vzájemné smlouvy, ale i celou řadu aktuálních potřeb. TS
byly předmětem kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují.
Její činnost je velmi diskutovaná i kritizovaná. Ing. Pavel Kalibán, ředitel, je připraven
s Vámi řešit připomínky, dotazy, názory.
Pamatuji odbor místního hospodářství,
pamatuji transformaci vyvolanou aktuálními potřebami, především však legislativní a
finanční výhodností. Čas plyne a věřím, že
noví zastupitelé s vedením společnosti vyhodnotí aktuální situaci a budou hledat nové
cesty k zajištění potřebných služeb s ohledem
na strategii města v tepelném hospodářství,
budoucnosti čištění odpadních vod, správě bytového i nebytového fondu. Budeme-li chtít
mít město čistší, v létě květinami vyzdobené,
bude otázkou počet úklidových pracovníků,
zahradníka, apod. Sama se práce opravdu neudělá. Na nezaměstnané spoléhat nemůžeme.

Jsme v kontaktu s úřadem práce a věřte, že
v posledním roce je nabídka velmi skromná a
mnozí nabízení pracovat nechtějí a nebudou.
Představa deseti pracovníků s jedním polírem,
který zajistí, aby všichni pracovali do roztrhání těla je z říše pohádek.
Velkým kostlivcem ve skříni, do kterého
se mým kolegům z Pelláku opravdu nechtělo
– a já jsem se jim nedivila – byl úklid „plecháče“ a Kolárova divadla. Znáte to, čas od času
je prostě třeba přistavit kontejner a rozloučit
se s věcmi, které se nikdy nehodily, byť jsme
je s tím vědomím odložili.
Využili letního času a pustili se do pořádné očisty, ale i do úklidu orchestřiště, zákulisí
a úpravy foyeru Kolárova divadla vlastními silami. Mirku Beranovou, která zůstává
na dohodu, a které děkuju, vystřídala Petra
Binarová. Její pracovní náplní je úklid Pellyho
domů i Kolárova divadla. Díky všem!
Průběh a dokončování letošních plánovaných prací sledujete. Věřte, že se hodně
trápíme. Naše představy o spolupráci s firmami, odvedené práci se mnohdy liší. Světlo na
konci tunelu už vidíme v Brandejsově ulici, na
Záměstí, na Ostašské ulici, Na Sibiři. Radek
Novotný dláždí poslední potřebný prostor na
hřbitově. Chystáme zkulturnění pomníku legionáře. Pochopitelně pokulhává výsadba –
prostě bylo pořád sucho a nechceme odkázat
keře a stromky ke strádání.
Začátek každého školního roku je velkým
svátkem především pro prvňáčky. I letos jsme
je byli přivítat a předat jim na památku knížky,
které by si mohli na jaře už číst. V mateřinkách už pomalu ustává stýskání a slzičky těch
nejmenších. Prostě koloběh lidského bytí neustále probíhá. Stáváme se součástí společenství, které by mělo spolupracovat, podporovat
se, chápat se… Dítě, rodič, učitel. Každý z nás
tím prošel s různými pocity a vzpomínkami.
Každý z nás by si přál, aby učení nebolelo.
Všichni však víme, že to tak úplně být nemůže. Buďme ke svým dětem láskyplně nároční
a dejme jim mantinely a základní morální výbavu. Učitelům a vychovatelům přeji dostatek
sil a radost z poslání, které si vybrali. Vše dobré přeji i všem nepedagogickým pracovníkům,
kuchařkám… a děkuju za vše.
Na Honech se v sobotu 8. 9. slavnostně odkrýval pomník obětem první války.
Společnosti pro rozvoj Pěkova a Honů patří
obdiv za jejich aktivity, které pořádají s přispěním osadního výboru a města. I tato akce
patřila k těm, které vzdávají hold stému výročí
vzniku Československé republiky.
Oslavy by měly vyvrcholit ve středu
24. 10. sázením lípy v Bezděkových sadech,
na autobusovém nádraží, vzdáním pocty padlým před radnicí, položením květin u pomníku
legionáře na hřbitově a Slavnostním večerem
v Kolárově divadle. Zveme Vás. Zapamatujte
si, prosím, termín. Plakáty aktuálně vyvěsíme.
I na web města a předáme tradičními informačními cestami.
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Děkuju radešovským hasičům za krásnou
„rozlučku“. V úterý 11. 9. jsem se zúčastnila
jejich schůze na Radešově. Byla jsem dojatě
potěšena nástupem v uniformách, se všemi
poctami. Sestry a bratři, přeji Vám zdraví,
pokračování hasičské tradice, pospolitosti.
Především ve Vašem sboru jsem prožívala naplňování poslání dobrovolných hasičů. Ráda
mezi Vás kdykoli zavítám a čestného členství
si velmi považuju.
Městská knihovna sídlí v Pellyho domech.
Ve středu 12. 9. jsme si udělali čas a sešli jsme
se všichni, abychom si popovídali o aktivitách v uplynulém létě, ale především probrali
akce plánované. Potěšitelný je zájem čtenářů.
Určitě i díky spolupráci s učitelkami polické
základní školy, které velmi úzce s knihovnou
spolupracují. Výsledkem spolupráce škol,
knihovny a zahrádkářů byla i pestrá výstava
na sále Pellyho domů. A další podvečer, propojení dvou generací, se konal v pátek 21. 9.
Senioři a děti, Povídky z druhé ruky. Děkuju!
Naposledy jsem se zúčastnila Správní
rady a Představenstva Branky o.p.s. – tentokrát v Josefově. Rozumný cestovní ruch může
být velkou devízou. V letošním roce v rámci
Kladského pomezí pokračoval projekt Toulavý
batoh pro rodiny a Festival zážitků pro všechny. Cyklobusy a další aktivity se vyhodnocují.

Pár slov na závěr
funkčního období…

Návštěvnost dobrá a zájem? Především o interaktivní a zážitková poznávání.
Zvolili jsme tedy dobrý trend.
Učíme se celý život! Polická univerzita
volného času jde do finiše. Máme před sebou
tři poslední přednášky. Každý zájemce vítán.
17. 10. 2018 se přednáškou o I. světové válce osmnáctiletá kapitola této školičky uzavře.
Radostně, naplněně a spokojeně. Ušli jsme se
studentíky kus cesty k plnoletosti.
Jako učitelce mě po příchodu na radnici
přece jen škola chyběla. Moje paní učitelka/ i
životní /– Vlasta Klapalová – byla po operaci
totální endoprotézy – a na jedné z návštěv u
ní, po výjezdu na zkušenou do Litomyšle se
zastupitelkou Věrou Kašíkovou - myšlenka
PUVČ dostala konkrétní podobu. Prvním místem k setkávání byla velká zasedací místnost
radnice, tu vystřídal sál hasičské zbrojnice a
následně sál Pellyho domů. Z 18 účastníků
jsme se rozrostli na stovku – možná i více.
Děkuju Vlastě, všem, bez kterých bych díky
zvyšující se zaneprázdněnosti sama organizaci nezvládla. Paní Zdeňce Šváblové, Věře
Steinerové, Ing. Václavu Eichlerovi. Dobré
duši paní Marii Rakové, která společně s asi
12 dalšími navštěvuje naši školičku od začátku. Dík patří i kolegům z Pellyho domů – Janě,
Kamilovi, Martinovi, kteří se vždy postarají o

Za pár dní končí funkční období současného zastupitelstva, a je tak na místě
se ohlédnout za uplynulými čtyřmi lety. Nebojte, nebudu tu na několika stranách
velebit úspěchy a dosažené mety, přesto, že by si to řada realizovaných projektů a
opatření jistě zasloužila. Na druhé straně by teta Kateřina ze Saturnina jistě utrousila, že Dobré zboží se chvílí samo!, respektive expresivněji, že Sebechvála smrdí…
A jelikož stojím nohama pevně na zemi, tak jsem si vědom i toho, že se některé
věci nepodařily, nebo nepodařily zcela, případně se některé nezrealizovaly, tudíž
bych mohl narazit.
Mé ohlédnutí věnuji spíše obecnějšímu sdělení. Za uplynulé čtyři roky jsem si
prošel řešením řady problémů, řešením podaných trestních oznámení, vysvětlováním nepravdivých, účelových a manipulativních nařčení, bojem se lži a demagogií.
Je pro mě zarážející, že i dnes, v době, kdy se k objektivní pravdě lze dobrat poměrně jednoduchými cestami, přežívají tyto negativní aspekty lidské komunikace.
Všem šiřitelům těchto „blbých nálad“ bych rád vzkázal, že by bylo dobré, aby si
uvědomili, že tímto svým jednáním ničemu nepomáhají, a naopak řadě lidí berou
čas, tolik potřebný pro jinou práci, když jim musí čelit. Bohužel, vesměs stejní šiřitelé jsou pak těmi, kdo kritizují radnici či úřad za to, že něco nebylo uděláno včas,
či v potřebné kvalitě. Kritizujme (pokud možno i konstruktivně), diskutujme, přinášejme oponentní názory, to je jistě třeba, a takové kroky jsou kořením demokracie! Ale zůstaňme u toho lidmi, nepomlouvejme se, nevytvářejme lživé domněnky
pro zdůraznění vážnosti svých argumentů, nepoužívejme demagogii jako nástroj
dosažení své vlastní pravdy. Pak nám možná bude lépe, pak možná i druhá strana
lépe pochopí smysl a podstatu Vašeho sdělení.
Aby pak nekončil negativisticky či sklesle. Potkal jsem za poslední čtyři roky
řadu skvělých lidí, lidí s otevřenou myslí, jasnými názory, pozitivní lidi, kteří než
aby půl hodiny mluvili, tak raději něco udělají, lidi slušné, zdvořilé a milé, kteří
byli schopni vzít a pochopit i neúspěch jejich záměrů, nebo zamítnutí jejich nápadů,
jakož i průtahy, které někdy při výkonu veřejné moci legislativa přináší. A zjištění, že takových lidiček bylo spíše víc, než těch, o kterých jsem psal v předešlém
odstavci, mi dává naději věřit v to, že Jednou budem dál, jak o tom kdysi zpíval
Spiritual kvintet.
Za pár dní končí volební období, a zároveň, skrze nové volby, to další začíná.
Přijďte k volbám, a využijte možnosti vyjádřit své preference. Nenechávejte Vaši
volbu na jiných, buďte aktivní! Předem Vám za silnou volební účast děkuji!
J. Škop, místostarosta
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potřebnou techniku. Na nich jsem nechala rozhodnutí, zda budou či nebudou v přednáškách
pokračovat. Prozatím jsme se domluvili, že se
kruh uzavře. A třeba někdy….
A jak probíhá většina sobot? Letos hodně
oddáváme. Chodíme blahopřát. V sobotu 22.
9. k osmdesátinám panu Konrádu Lichterovi,
kterému rodina připravila oslavu v polické restauraci Sokolovna a my jsme s paní
Šváblovou rády přijaly pozvání. Pak přesun ke
Sv. Václavu a na Red West k uctění památky a
Svatováclavské pouti na trampské osadě.
Letošní benefici tentokrát v Klučance jste
mnozí prožili osobně. Děkujeme. Za vše. Za
účast, finanční přispění, podporu, pochopení
a především trpělivost – přepravit tolik lidí
opravdu nebylo jednoduché.
Toto volební období se naplňuje. Ve středu 19. 9. proběhlo poslední veřejné zasedání
městského zastupitelstva. I touto cestou děkuju všem kolegyním a kolegům za spolupráci.
5. a 6. října se konají volby. Senátní i komunální. Važme si svého volebního práva a využijme ho.
Panta Rhei – čas plyne… Nám všem.
S úctou
Ida Jenková

Rekonstrukce
komunikací na Záměstí

Ve dnech, kdy píšu tyto řádky, firma STRABAG dokončuje práce na opravách místních komunikací v místní části Záměstí (Malý rynk, Soukenická, Ke Strážnici,
V Rokli). Tato stavba logicky navazovala na vloni realizovanou stavbu kanalizace v tomto území.
Přesto, že jsme na ni byli po podkladové stránce připraveni včas, a přesto, že se podařilo včas vysoutěžit dodavatele stavby, stalo to, co nikdo nečekal. Vybraný zhotovitel stavbu prováděl značně liknavě, v nekoordinovaných
krocích, neplnil domluvené termíny, přičemž k takovému
jednání nebyl nucen (např. blokací ze strany investora či
jiného zhotovitele). Poté, co stavbu nedokončil ve smluvní termínu, a po řadě intenzivních jednání mezi vedením
zhotovitelské firmy a vedením města, byla s tímto dodavatelem ukončena spolupráce (dodavatel nakonec přiznal,
že pro realizaci prací nemá potřebnou výrobní kapacitu).
V danou chvíli jsme stáli nad rozkopanými chodníky
a komunikacemi, a začali (v rozjeté stavební sezoně) hledat zhotovitele, který by rozdělané práce převzal, a stavbu
dokončil. Nakonec nejlépe a nejrychleji zareagovala na
poptávku prací společnost STRABAG, která se i přes plné
vytížení svých kapacit rozhodla městu pomoci a stavbu
převzít a dokončit. Z tohoto místa chci odpovědným pracovníkům firmy STRABAG, ale i jejich zaměstnancům a
subdodavatelům, kteří se o realizaci díla v dobrém tempu a smluveném čase zasloužili! Nebylo to pro ně vůbec
jednoduché, a přesto byl každý den jejich práce na stavbě
vidět!
A poděkování patří i obyvatelům dotčené části města
– A TO BEZEZBYTKU VŠEM!! Skákat několik měsíců
ve výkopu, překračovat příkopy, nemoct projet s kočárkem, či obtížně překonávat stavbu s kolem, či vozíkem,
to nebylo lehké pro nikoho!!! Dík Vám tedy patří nejen za
výdrž a trpělivost, ale i za kritické připomínky, které (jak
doufám) pomohou k lepší kvalitě výsledného díla!
J. Škop, místostarosta
Polický měsíčník - říjen 2018

Povinnosti provozovatelů Dotace „Dešťovka“
Po letošním suché létě se na mne obkotlů na pevná paliva
rátilo několik obyvatel s dotazem, zda je

Pomalu se blíží topná sezóna a k té se váže
povinnost daná novelou zákona č.201/2012 Sb. o
ochraně ovzduší. Tento zákon, v §17, 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 udržováno 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

možné ještě žádat o dotace na zadržování
a používání dešťové vody, případně jaké
jsou podmínky.
Jako ve chvíli, kdy se vykládají vtipy,
začnu i já větou: „mám dobrou a špatnou
zprávu“. Tou dobrou je, že o dotace žádat
lze, tou špatnou pak, že nelze žádat pouze
o dotace na zálivku zahrady, neboť naše
území nepatří mezi oblasti stižené suchem.
Více informací k této dotaci lze nalézt na
tomto webu: https://www.dotacedestovka.
cz/ Tudíž, občané našeho města nemohou
podávat žádosti v programu „akumulace
srážkové vody pro zálivku zahrady“, ale
pouze v programu kombinovaném „akumulace srážkové vody pro splachování
WC a zálivku zahrady“, přičemž výhodou tohoto programu je, že tento program
umožňuje podání žádosti i v případě nedokončených staveb (což u výše uvedeného
jednoduššího programu „pro zálivku zahrady“ nelze, tam se to týká jen již existujících zkolaudovaných domů).
Dalším problémem, který je třeba mít
promyšlen před podáním žádosti, je vlastní umístění WC napájeného ze srážkových

vod, neboť podle textu dotační výzvy –
konkrétně dle kap. 3, čl. 3.2.7 (text dostupný zde: https://www.narodniprogramzp.
cz/dokumenty/detail/?id=391; platí, že v
případě systémů s využitím srážkové vody
/ přečištěné odpadní vody jako užitkové
uvnitř budovy musí být v případě stávajících obytných domů na systém napojena
alespoň jedna toaleta umístěná přímo v
obytné části domu (tj. mimo sklepní prostory, prádelny, sauny, technické místnosti, kotelny, dílny, garáže apod.). V případě
novostaveb domů musí být na systém připojeny všechny toalety umístěné v obytné
části domu.
Pro základní zvážení toho, zda do
dotace jít či nejít, jistě tento základní
text postačí, nicméně pro detailnější prozkoumání podmínek doporučuji navštívit
stránky www.dotacedestovka.cz, kde jsou
odpovědi na často kladené dotazy, případně stránky dotační výzvy https://www.
narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
detail-vyzvy/?id=50. Dále je pak možné
si sjednat konsultaci na regionálním pracovišti Státního fondu životního prostředí
v Hradci Králové.
J. Škop, místostarosta

Oprava kostela v Bezděkově nad Metují a další projekty
Místní akční skupiny Stolové hory

Kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují patří do unikátní broumovské skupiny kostelů, i když vzhledem k ostatním devíti kostelům
leží na okraji. Ovšem rozhodně není na okraji zájmu místních, kteří
v čele se zdejším starostou a nedávno zesnulým knězem Marianem
Lewickim bojovali o jeho opravu. Specifické a v poslední době okleštěné dotace na kulturní památky nebyly vhodné pro tento typ památky.
Pomocí menších finančních prostředků by se rekonstrukce kostela, postaveného podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera, mohla protáhnout na několik let a rozdrobila by se do několika částí. „Bez dotační
podpory, která se naskytla z prostředků Místní akční skupiny Stolové
hory, by kostel chátral dál a vzhledem k současnému nastavení dotační
podpory není vůbec jisté, že by oprava proběhla v nejbližších letech“,
tvrdí starosta Bezděkova nad Metují Miroslav Maroul. Místní akční
skupina Stolové hory zprostředkovala finanční podporu ve výši 5, 2
milionů korun.
Revitalizace areálu kostela započala v červnu a bude zahrnovat
obnovu fasády kostela i obnovu hřbitovní kamenné zdi. Havarijní
stav hřbitovní zdi představoval riziko pro návštěvníky hřbitova i kolemjdoucích, kterými jsou často děti z blízké mateřské školy. „Zároveň
tímto projektem dokážeme turistům nabídnout další cíl jejich výletu,
který můžou spojit například s poznáváním historických haltýřů nebo
výletem na Bor“, doplňuje Maroul.
Nejen oprava bezděkovského kostela, ale i vznik družiny pro děti
v Náchodě, rekonstrukce chodníků ve Velkém Poříčí, podpora zemědělců a podnikatelů – to jsou další aktivity částečně financované skrz
MAS. „V Polici nad Metují probíhaly během prázdnin příměstské tábory, o které byl velký zájem, což dokazují i zaplněná místa náhradníků.
Tříletého projektu se ujalo Muzeum papírových modelů a MC Mamina
a hned první léto připravili nadšenci z těchto organizací pro děti perfektní program, za což jim patří velká poklona. Také jsme za město podali žádost o dotaci zaměřenou na výsadbu dřevin v lokalitách Plachty
a Klůček. Chceme tím mimo jiné podpořit zadržování vody v krajině, to
se vzhledem k letošnímu suchu stalo téměř povinností obcí.“, podotýká
předseda MAS a místostarosta Police nad Metují Jiří Škop, který stál u
vzniku místní akční skupiny.
Spolek má nejen dotační zaměření, ale také spolupracuje s obcemi,
Polický měsíčník - říjen 2018

podporuje soudržnost regionu a pořádá semináře a další akce. Příkladem
může být seminář o agrolesnictví, který se konal 19.9. v Polici nad
Metují v Pellyho domech. Radim Kotrba z Českého spolku pro agrolesnictví představil základní principy tohoto hospodaření na zemědělské
nebo lesnické půdě kombinující pěstování dřevin s některou formou
zemědělské produkce. Další plánovanou akcí je výsadba lípy – stromu
svobody ve Stárkově dne 28.10.2018 při příležitosti 100. výročí vzniku
Československa.
Dále se v rámci největšího čtyřletého projektu MAP 2 (Místní
akční plán – Rozvoj vzdělávání na Náchodsku) začaly realizovat aktivity, jejichž náplň můžete nadále ovlivňovat. „Vyslyšeli jsme mimo
jiné potřebu podpořit v nelehké práci školní asistenty a asistenty pedagoga, pro které připravujeme již několikátý seminář. Tímto je zveme
na workshop s názvem Spolupráce rodiny a školy, který se uskuteční
16.11. od 8:30 v budově Úřadu městyse ve Velkém Poříčí“, doplňuje
koordinátorka projektu Anna Hubáčková. Více informací se dozvíte na
našem webu www.mas-stolovehory.cz.
Mirka Soldánová
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Adresa: Pečovatelská služba Javor, K Sídlišti 259, 54954 Police nad Metují
- pracovní doba: pondělí – pátek 6,30 - 19,00 hodin Telefon: 491 541 122, mobil 721 082 382, e-mail: dps.police@seznam.cz
Vedoucí sociálního odboru: Ilona Kejdanová tel.: 491 509 995, mobil 775 442 409, e-mail: kejdanova@meu-police.cz
Terénní pečovatelská služba je sociální služba
v domácím prostředí uživatele v pracovních
dnech od 6,30 do 19.00 hodin.
Pečovatelská služba je od 1. 1. 2016
poskytovaná i v okolních obcích.

Poslání pečovatelské služby:

- poskytovat terénní pečovatelskou službu
seniorům a zdravotně postiženým
občanům se sníženou soběstačností
v jejich domácnostech
- službu poskytovat tak, aby byla pro
uživatele motivující a podporovala jejich
samostatnost a sociální začlenění
- službu
na
základě
poskytovat
individuálních potřeb uživatelů.

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou senioři a zdravotně
postižení občané se sníženou soběstačností
(z důvodu věku, chronického onemocnění,
úrazu), kteří potřebují pomoc jiných osob a
služby poskytované pečovatelskou službou
jsou pro ně dostačující.
Pečovatelská služba provádí úkony, kterými se
snaží naplňovat osobní cíle a potřeby uživatelů.
Péče je prováděna tak, aby byla pro uživatele
bezpečná a odborná.
Věková struktura:
- osoby se zdravotním postižením
od 40 let výše
- senioři od 65 let výše
Kapacita: 50 uživatelů

Cíle:

Poskytovat individuální podporu, která umožní
uživatelům služby zachovat v co největší
míře dosavadní způsob života v přirozeném
prostředí.

Dlouhodobé cíle:

- poskytovat kvalitní a odbornou službu
- zvyšovat a udržovat odbornost pracovníků
pečovatelské služby
- modernizovat technické vybavení

Prováděné úkony:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím

Principy poskytovaných služeb:
-
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respekt k potřebám jednotlivce
respektování důstojnosti a soukromí
vzájemná dohoda založena na partnerství
svobodné rozhodování uživatelů

CENÍK PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB
Ceny jsou stanoveny dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a
prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. § 6 – pečovatelská služba, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1.
2.
3.
4.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál. Pomůcek
pomoc při prostorové orientaci
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně

1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC

100,- Kč/hod
100,- Kč/hod
100,- Kč/hod
100,- Kč/hod

130,- Kč/hod
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. dovoz nebo donáška jídla
2. pomoc při přípravě jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

13,- Kč/úkon
80,- Kč/hod

1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. mytí oken
3. úklid společných prostor (DPS)
4. čištění domácích spotřebičů
5. pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezón úklidu,

120,- Kč/hod
130,- Kč/hod
100,- Kč/hod
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod

6. donáška vody
7. topení v kamnech, donáška a příprava topiva a

50,- Kč /hod
130,- Kč /hod

8. běžné nákupy (1 nákup 15 minut)
9. velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení,

100,- Kč/hod
80,- Kč/úkon

úklidu po malování
vyhazování sněhu

		 nezbytné vybavení domácnosti
10. pochůzky (zajištění léků, vyzvednutí receptu od lékaře, 100,- Kč/hod
		 donáška léků z lékárny, objednání na vyšetření, vyřizování
		 na úřadech, pošta - placení složenek)
11. praní a žehlení ložního prádla, popř. drobná oprava
60.- Kč/ 1kg
12. praní a žehlení osobního prádla popř. drobná
60.- Kč/ 1kg
		 (drob. opravy - přišití knoflíku, poutka, výměna gumy)
13. Samostatné věšení
20.- Kč/ 1 kg
14. samostatné žehlení
50.- Kč/ 1 kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovod k lékaři
130,- Kč/hod
2. doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující 130,- Kč/hod

veřejné služby, např. kadeřník, pošta, doprovod do knihovny,
divadla, na hřbitov
3. zdravotní procházka
130,-Kč/hod
Tento ceník vstupuje v platnost 1. 1. 2017 a ruší v plném rozsahu předchozí ceník.

Úhrada za poskytovanou službu:

Provoz pečovatelské služby je hrazen z rozpočtu města Police na Metují.
Uživatelé hradí pouze jednotlivé úkony, které jsou u nich prováděny, a to vždy
za skutečně provedené úkony. U úkonů s hodinovou sazbou se do výše úhrady
počítá skutečně strávený čas. Úhradu vybírá pracovník pečovatelské služby. Každý
uživatel obdrží o zaplacení stvrzenku, která obsahuje jméno uživatele, počet a druh
poskytovaných služeb, celkovou částku.
Obědy dovážíme z Bistra v Pellyho domech.
Jídlonosiče zapůjčujeme.
Snahou všech zaměstnanců pečovatelské služby je, aby Vám poskytované služby
umožnily zůstat i nadále v domácím prostředí.
Polický měsíčník - říjen 2018

OZNÁMENÍ

o době a místu konání voleb
do zastupitelstev obcí
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
konaných dne 5. a 6. října 2018

Starostka města Police nad Metují podle § 29 zákona
č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších změn a § 15 zákona
č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění
pozdějších změn
oznamuje:
1. Hlasování v komunálních a senátních volbách se uskuteční:

9. června t.r. pořádaly Pěkovské ženy výlet pro děti k jejich
svátku - Mezinárodnímu dni dětí. První zastávka – soukromé muzeum – Výtopna parních lokomotiv v Jaroměři, kde děti
i jejich doprovod obdivovaly staré parní lokomotivy a
staré vagóny. Následoval společný oběd a nakonec návštěva Muzea Magie (rovněž v Jaroměři) s vystoupením kouzelníka.
Podpořilo město Police nad Metují.

v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 6. října 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2.

Místem konání komunálních a senátních voleb:
v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování
V PELLYHO DOMECH, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 75
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: Na Sibiři, Ostašská, Slunečná, Horní, Smetanova,
Malá Ledhuj, K Drůbežárně, Pod Klůčkem, Komenského
náměstí;
v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, NA BABÍ 190
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: Soukenická, V Rokli, Žďárská Malý Rynk, Ke Strážnici,
Záměstí, U Lesovny, Pod Jasany, U Opatrovny, Nad
Pekárnou, Masarykovo náměstí, Tomkova, Kostelní, Na
Babí, Na Prádle, Hvězdecká, Zahradní, Žděřina, čísla popisná
a evidenční bez ulice;
v okrsku č. 3 je místnost pro hlasování
v domě s pečovatelskou službou, K Sídlišti 259
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: K Sídlišti, Fučíkova, Gagarinova, Wihanova;
v okrsku č. 4 je místnost pro hlasování
V SAUNĚ UBYTOVNY TJ SPARTAK, RADIMOVSKÁ 82
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: Dvořákova, Dukelská, Mírová, Na Bělidle,
K Vodojemu, Ledhujská, Ke Koupališti, Ochoz, Bělská, U
Zahrádek, Příčná, Radimovská, U Plovárny, Brandejsova,
Jiráskova;
v okrsku č. 5 je místnost pro hlasování
NA MĚÚ POLICE NAD METUJÍ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 98
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: 17. listopadu, Na Letné, Husova, Tyršova, Pod
Havlatkou, Na Struze, U Damiánky, Nádražní, Na Splachově,
Radešovská, Radešov;
v okrsku č. 6 je místnost pro hlasování
V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY, PĚKOV 60
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v katastrálním území: Pěkov, Hony;
v okrsku č. 7 je místnost pro hlasování

Na závěr letních prázdnin (v sobotu 25. srpna) připravili místní
hasiči na hřišti „Loučení s prázdninami“. Součástí akce byla i ukázka
hasičské techniky, kterou si mohli všichni vyzkoušet.
O čtrnáct dní později, 8. září, proběhlo u Honského rybníka
„Setkání přátel a obyvatel Pěkova a Honů“, a to s hudbou a zábavou pro všechny. Přítomní se účastnili i aktu uctění památky padlých
v 1. světové válce, a to u obnovené pamětní desky na honské návsi.
Odpoledne zahrála skupina „DamTrio“, večer pak „Návštěvníci“.
Pořádala Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, Osadní výbor
Pěkov, město Police nad Metují.
V srpnu se rodina Čápova postarala o natření plotu u místní
kapličky.
Šárka Pokorná

V KLUBOVNĚ – HLAVŇOV 16
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
katastrálním území: Hlavňov.
3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem)

4.

Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb
hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Mgr. Ida Jenková
starostka
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Příjem žádostí do grantového NOVÝ KATASTRÁLNÍ
programu města Police nad
OPERÁT PRO PĚKOV
Katastrální
úřad
pro
Metují pro rok 2019
Královéhradecký kraj, katastrální praVážení žadatelé,
dovolujeme si Vás informovat, že od 1. listopadu 2018 do 30. listopadu 2018 bude probíhat příjem žádostí do grantových programů města
Police nad Metují – Provoz a práce s mládeží pro
rok 2019 a Akce, dílčí aktivity pro 1. pololetí roku 2019. Podpora z rozpočtu města je zaměřena na realizaci projektů v oblasti sportu, kultury, volnočasových aktivit nebo sociálních služeb.
Podmínky jednotlivých programů, vzory žádostí a další informace naleznete na webových stránkách města
Police nad Metují: http://www.meu-police.cz/radnice/
granty-a-prispevky-spolkum/.
Dominika Čečetková,
referentka správy dotací

coviště Náchod, připravil nový katastrální operát (revize a úprava hranic a
výměr pozemků) pro zastavěnou část
Pěkova. Dne 19. září byl tento operát,
za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu, vyložen k nahlédnutí a
připomínkování na polické radnici. Druhá možnost bude ve středu 3.
října, od 8.00 do 16.00 hod. Do této
doby je také možné nahlédnout do připravených podkladů na polické radnici, v kanceláři odboru IMŽP, v úředních dnech pondělí a středa.

Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

září 2018

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

06. - 07. 10.

Medical Cannabis MUDr. Jitka Farná
Tyršova 327, Police N. M.
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n. M.

491 512 277

13. – 14. 10.
20. – 21. 10.
27. – 28. 10.

603 479 084
491 543 844
602 333 460

Benefiční koncert Police Symphony Orchestra na Klučance

Již popáté jsme byli svědky nevšedního kulturního a společenského zážitku
– Benefičního koncertu Police Symphony
Orchestra, v pátek 31.08.2018, tentokrát
v údolí Klučanky. Výtěžek koncertu putoval
opět na účet Nadačního fondu HOSPITAL,
tedy do broumovské nemocnice. Původně
jsme uvažovali z výtěžku koupit několik čističek vzduchu na oddělení lůžek následné péče,
ale díky obrovské solidaritě přítomných, kdy
se podařilo za večer vybrat neuvěřitelných
485 tis. Kč, k tomu pár EUR a zlotých, můžeme pořídit i další věci - televizory na jednotlivé pokoje interny a polohovací pomůcky.
Koncert byl vysílán přes internetové připojení
i v přímém přenosu v broumovské nemocnici.
Za období pětileté spolupráce s Police
Symphony Orchestra v rámci benefičních
koncertů se podařilo vybrat pro broumovskou
nemocnici 854 tis. Kč. Za tyto prostředky byla
nakoupena řada rehabilitačních pomůcek a
vybavení, sloužící pacientům broumovské nemocnice, zejména starším občanům. Benefiční
koncerty kromě obrovské vlny solidarity přinesly neopakované zážitky v podobě propojení hudby, zpěvu, tance, v prostředí, kam se
běžně nedostaneme. Byli jsme vtaženi do příběhů, které přináší minulost i současnost, místy „donuceni“ k zamyšlení…; vše umocněno
výkony, které mnohdy nevidíme u profesionálních souborů…, o tom všem byly benefiční
koncerty „Pod hvězdami na Hvězdě“ (r.2014),
“V zahradě Broumovského kláštera“ (r.2015),
„Když se v Polici setmí“ (r.2016), „ Když
i skály naslouchají“(r.2017), „Panta Rhei –
Když Klučanka přihlíží…“(r.2018).
Příprava obdobných koncertů kromě
nadšení, schopnosti lidí, řady odříkání, si žádá
i nemalou finanční podporu. Velké poděkování proto patří všem sponzorům a podporovatelům koncertů.
Poděkování patří také návštěvníkům, kteří
si našli čas, bez ohledu na počasí, pohodlí a
komplikace s dopravou přišli a finančně benefiční koncerty podpořili.
To největší poděkování patří mladým
umělcům Police Symphony Orchestra, zvlášť
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Petře Soukupové, ale i všem ostatním lidem
kolem tohoto orchestru, včetně dobrovolníků bez jejich nadšení a ochoty, spousty hodin práce zdarma by nic tak krásného, prospěšného

a hlubokomyslného, jako benefiční večery
s Police Symphony Orchestra, nevzniklo.
Ing. Eva Blažková,
předsedkyně správní rady NF HOSPITAL
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Loučení s létem

Loučení s létem na zahradě pečovatelského domu letos dopadlo na jedničku. Počasí bylo
krásné, všichni se tentokrát před sluncem schovali do altánu, který poskytoval příjemný stín.
Děvčata z tanečního kroužku pod vedením paní učitelky Bětky Černé zatančila 2 tanečky
z pohádky Spící krasavice. Bylo to moc pěkné a konečně je na trávě nezábly nohy, jako to
bývalo v minulých rocích.
Dalším šikovným programem byla jízda na koloběžkách, které Renata vypůjčila v informačním centru. První z odvážlivců byla paní Ringlová s paní Nevřivou, ale postupně se
koloběžky skoro nezastavily.
Pečovatelky podávaly kávu a zákusek, Toník Hruška hlídal oheň a opékal špekáčky.
Akce se vydařila, všem se líbila a já bych chtěla pečovatelkám poděkovat za její zajištění
a organizaci.
Ilona Kejdanová, vesoucí sociálního odboru

Usnesení rady města ze zasedání č. 19 a 20 /2018 ze dne 3. a 17. 9. 2018

Zasedání č. 19/2018
Rada města Police nad Metují:
I. bere na vědomí návrh principů dohody mezi
městem a DS Kolár Police nad Metují v přeloženém znění.
II. ukládá J. R. zpracovat návrh dohody mezi
městem a DS Kolár Police nad Metují vycházející ze schválených projednaných principů.
I. revokuje část usnesení z 2. 7. 2018 číslo
11/14RM/2018 - týkající se poskytnutí finančního příspěvku ZŠ a MŠ Police nad Metují ve
výši 14.000 Kč.
II. souhlasí se zapojením ZUŠ Police nad
Metují a ZŠ a MŠ Police nad Metují do projektu Příběhy našich sousedů ve školním roce
2018/2019.
III. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 28.000 Kč organizaci Post Bellum
o.p.s. na realizaci projektu Příběhy našich
sousedů a zároveň schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění projektu, kterého se budou
účastnit žáci ZŠ a MŠ Police nad Metují a ZUŠ
Police nad Metují ve školním roce 2018/2019.
I. bere na vědomí informace o přípravě projektu výměny kogenerační jednotky v centrálním
zdroji vytápění na sídlišti.
II. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
průběžným informování rady města o vývoji
přípravy a projednávání úpravy CZT.
I. projednala a schvaluje žádost paní A. Č.,
bytem xxxxx, 549 54 Police nad Metují o výpůjčku části pozemku p.č. 1050/1 v k.ú. Police
nad Metují.
II. ukládá N. Ř. vypracovat smlouvu o výpůjčce a zajistit její podpisy.
I. projednala a schvaluje rozšíření akce
"Komunikace Záměstí po kanalizaci" o další
práce v hodnotě 315 tis. bez DPH.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem dodatku smlouvy o dílo.
I. projednala a schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy
Polický měsíčník - říjen 2018

o dílo ve věci zajištění správy a údržby majetku města, uzavřené mezi Technickými službami Police nad Metují, s.r.o. a městem Police
nad Metují.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem dodatku č. 4 smlouvy o dílo.
III. ukládá H. I., Ing. připravit příslušnou rozpočtovou změnu zajišťující krytí zvýšených
nákladů
I. projednala a schvaluje záměr dlouhodobého
pronájmu domu čp. 165 se st.p. č. -138 v k.ú.
Velká Ledhuje.
II. ukládá N. Ř. zveřejnit záměr pronájmu na
úřední desce MěÚ Police nad Metují.
I. projednala v pozici valné hromady TS námitky jednatele společnosti týkající se smlouvy o výkonu funkce jednatele TS
II. pověřuje oba jednatele společnosti TS připravit návrh na úpravu smlouvy o odměně
jednatele.
Zasedání č. 20/2018
Rada města Police nad Metují:
I. projednala a schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: "Restaurování sochy
legionáře na hřbitově v Polici nad Metují",
jako vítěze poptávkového řízení pana MgA.
Jana Čádu, Zengrova 11, 1160 00 Praha 6,
IČO: 06226124, s nabídkovou cenou 24.955,Kč s DPH a současně schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smluvy o dílo.
Projednání víceprací a méněprací na akci
"Oprava schodiště v budově "B" ZUŠ Police
nad Metují"
I. bere na vědomí oznámené vícepráce a méněpráce na akci: "Oprava schodiště v budově
"B" ZUŠ Police nad Metují" spočívající v
provedení změn dle změnového listu č. 1 v
příloze.

II. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o
dílo, uzavřené dne 3. 7. 2018 s firmou MOVIS
Hronov, s.r.o., spočívající v realizace změnového listu č. 1 na akci: "Oprava schodiště v
budově "B" ZUŠ Police nad Metují". Celkové
finanční navýšení činí 85.151,- Kč bez DPH,
tj. 103.033,- Kč s DPH.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu
Jenkovou podpisem dodatku č. 1 smlouvy o
dílo.
IV. ukládá P. S., Ing. vypracovat dodatek č. 1
smlouvy o dílo a zajistit podpisy obou stran.
I. projednala a schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1079/1 v k.ú. Police nad Metují
o výměře cca 75m2 od Královéhradeckého
kraje
II. ukládá N. Ř. zajistit podpisy smlouvy o
výpůjčce.
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu rozpočtu č. 5 - položky rozpočtového opatření č. 25 - 30. Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů a výdajů
o částku 251.431 Kč bez výše příjmů a výdajů spojených s organizací voleb. Zároveň
doporučuje ZM schválit přijetí dotace na financování voleb a použití této dotace na výdaje spojené s organizací voleb. (částka bude
upřesněna po obdržení dotace)
I. projednala a schvaluje bezúplatný převod
dřevěné plastiky znaku města ev. č. 1455 z
majetku města Police nad Metují do majetku příspěvkové organizace ZUŠ Police nad
Metují.
I. projednala a schvaluje zvýšení nákladů na
instalaci nových vrat do hasičské zbrojnice v
Hlavňově o 40 tis. Kč, z důvodu nutnosti použít speciální typ mechanických tepelněizolačních sendvičových vrat, nesnižujících podchozí výšku garáže.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea

V srpnu 2018 slavili:
70 let

75 let
80 let
85 let
90 let

paní Věra Šardová
paní Vlasta Kubečková
paní Libuše Pohlová
pan Jan Rus
pan Milan Máslo
pan František Průša
pan Konrád Lichter
paní Jiřina Kyselová
paní Januška Kollertová
paní Ludmila Krtičková
paní Marie Drechselová
pan František Vondra

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

Statistika

Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20. 9. 2018
město Police nad Metují 4055 obyvatel.

Sňatky
Srpen byl umírněnější – alespoň co se týká
svatebních obřadů v našem správním obvodu …
„jen“ sedm jich bylo.
4.8. malá svatba v obřadní síni
4.8. Michal Kábrt a Barbora Voláková –
církevní sňatek v polickém kostele
11.8. Tomáš Boudek a Kristýna Motyčková
– církevní obřad na Hvězdě
18.8. František Krákora a Jana Naňková u
kaple na Hvězdě
24.8. Filip Jirmann a Markéta Novotná
před kaplí na Hvězdě
24.8. Lukáš Vlach a Alexandra Křovinová v
obřadní síni
24.8. Jiří Holeček a Klára Bendová
v obřadní síni
Dagmar Hambálková, matrikářka

24.8. - Markéta a Filip_Jirmannovi

Vzpomínky na
učňovská léta
v Polici nad Metují

V krásném a útulném prostředí restaurace Sokolovna se dne 15.9.2018
sešlo 45 „ holek „ z internátu, které se
tady několik ročníků učily na přadlenu
– tkadlenu pro podnik Veba. Děvčata
zde prožila svá krásná učňovská léta
na internátech v Broumově (Ambulák)
a v Polici, v malém malebném městečku, které nám přirostlo k srdci, kde
jsme doma. Hodně holek zde našlo
své štěstí a lásku, založily rodiny a vychovávaly své děti. Byl to již 5.ročník
našeho srazu po letech, připomněly
jsme si mladá léta, první a velké lásky,
zazpívaly jsme si naše české, moravské a slovenské lidové písničky.
Minutou ticha jsme uctily památku našich kamarádek, které již nejsou
mezi námi a hledí na nás z nebe např.
naše Marika Krtičková, paní Petrová a
další.
Stále jsme v kontaktu a již pomalu
připravujeme 6. ročník našeho srazu.
Hlásí se nám další kamarádky, které
se chtějí zúčastnit a pobýt s námi a
zavzpomínat.
Irena Plná
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11.8._Tomáš a Kristýna_Boudkovi
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O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í
Pravidelná změna intervalu
svozu odpadu z popelnic

Od 43. kalendářního týdne nastane pravidelná změna intervalu svozu zbytkového
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. …).
Vzhledem k plánovaným systémovým změnám je možné, že od příštího roku zůstane
čtrnáctidenní svozový interval zachován po
celý rok.

Není snadné dostát heslu:
BIOODPAD V POLICI
NEKONČÍ V POPELNICI,

je to ale velmi potřebné a město tomu napomáhá několika praktickými kroky:
yy podpořilo domácí kompostování - zapůjčilo
kompostéry, půjčuje zahradní drtiče a požádalo o dotaci na nákup dalších domácích
kompostérů,
yy rozmístilo hnědé kontejnery, kam je možné odložit rostlinný bioodpad z kuchyní a
domácností, který je pak odvážen na kompostárnu,
yy zrealizovalo kompostárnu v prostoru vedle
sběrného dvora pro využití rostlinného biodpadu ze soukromé i městské zeleně,
yy plánuje objednat a prodávat další várku
vaků pro lepší transport trávy, listí a štěpků
do kompostárny nebo na kompost.
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 na
skládce, kde hnije a vytváří skleníkové plyny,
když může být přirozeně zrecyklován, vrácen do půdy a využit v přirozeném přírodním
koloběhu.

Výpůjčka zahradních drtičů
a štěpkovače

Pro podporu zpracování a využití rostlinného odpadu na vlastních pozemcích (což je
nejefektivnější způsob nakládání s bioodpadem) 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
nebo dalšího stonkového rostlinného materiálu, případně pro silnější větve, je možné
krátkodobě vypůjčit drtič s benzinovým motorem; ten je uložen v Machově a je nutné si
pro něho zajet; zapůjčení domlouvejte s
pí Krtičkou, starostou Machova.
Provoz uvedených strojů se řídí provozním řádem, pravidelná výpůjční doba není
stanovena, výpůjčku je potřebné předem
domluvit.
Polický měsíčník - říjen 2018

Hnědé kontejnery na rostlinný bioodpad z kuchyní a domácností

Většina domácností už ví, že na několika
stanovištích pro tříděné odpady byly umístěny
hnědé kontejnery pro odkládání biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného původu
z kuchyní a domácností. Jedná se o stanoviště
u zdravotního střediska, pod Havlatkou, za
Pellyho domy, u dřevěnky, v Malé Ledhuji,
v Ostašské ul., na sídlišti pod kotelnou,
na sídlišti pod prodejnou a u křižovatky
Žďárské a Soukenické ul. Vývoz těchto kontejnerů zajišťuje spol. Marius Pedersen a.s.
1 x týdně. Svezený bioodpad je kompostován.
Do těchto hnědých kontejnerů je možné
odkládat slupky a zbytky z ovoce a zeleniny •
kávové a čajové zbytky, filtry a sáčky • zbytky
pečiva • skořápky z vajíček a ořechů • papírové kapesníky, ubrousky • pokojové květiny a
uvadlé řezané květiny bez stuh a jiných plastů
• podestýlku domácích býložravých zvířat.

dvora. Otevřena bude v období od 1. dubna do
31. října kalendářního roku, otvírací doba je:
PO 16 – 19 hod., ST 14 – 17 hod. a SO 8 – 12
hod. Provoz kompostárny zajišťuje firma Filip
Šofr, Velké Poříčí.

Pravidelná změna otvírací
doby odpadového sběrného
dvora a změna odkládání bioodpadu

Ve středu 31. října končí sezonní otvírací doba odpadového sběrného dvora, zavedená z důvodu rozšíření možnosti odkládání
bioodpadu ze zeleně. Od 1. listopadu do
31. března bude otevřen ve středu od 13.00
do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 11.00
hod. Druhá změna se týká rostlinného bioodpadu – z důvodu otevření kompostárny se do
sběrného dvora už tento odpad neodkládá.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Naopak tam není možné odkládat větve,
trávu a listí ze zahrad • kosti, odřezky masa,
kůži • stolní oleje a tuky • popel z uhlí a cigaret
• prach a prachové sáčky z vysavače • exkrementy masožravých zvířat • plasty, sklo, kovy,
textil, kameny • rostliny napadené chorobami
• chemicky ošetřené materiály a zbytky chemie, barev, laků apod.

MĚSTSKÁ KOMPOSTÁRNA

Jak bylo již dříve avizováno, naplánovalo
město pro letošní rok vybudování kompostárny. S malým zpožděním se tato realizace podařila a 15. září byla kompostárna otevřena.
Jedná se o zařízení pro efektivní zpracování
a využití biologicky rozložitelných odpadů
rostlinného původu, ze soukromé a městské
zeleně. Proto se bioodpad už neodkládá
do sběrného dvora, ale na kompostárnu.
Poličtí občané a vlastníci
rekreačních objektů mají
přístup do kompostárny
zdarma. Podmínka pro
bezplatné odložení bioodpadu je stejná jako
v odpadovém sběrném
dvoře - předložení dokladu o uhrazení odpadového poplatku městu
Police n. M. a průkazu
totožnosti. V kompostárně můžete odložit trávu,
květiny a další rostliny,
listí, větve a kůru, menší
kořeny, přebytky ovoce,
hnůj, piliny. Odvézt si
naopak můžete kompost
a mulčovací kůru, které
je zde možné zakoupit.
Kompostárnu
najdete v ulici V Domkách,
přístup je branou vpravo
vedle
sběrného
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K N I H OV N A

Knihovnický tábor 2018

1. - 7. 10. 2018

TÝDEN KNIHOVEN - 22. ročník,
letos na téma regionální historie

Výstava - Václav Luňáček
31. 8. 1867 - 14. 10. 1948
v Polici nad Metují.

„Malíř, ilustrátor, beletrista. Vyučil
se kupcem, ale projevil výtvarné nadání.
Odjel do Mnichova na malířskou akademii. Studium ukončil v r. 1889. Natrvalo
se usadil v Polici nad Metují. Věnoval se
hlavně krajinomalbě rodného kraje, ilustroval atlas hub od Jana Bezděka, napsal
sbírku veselých povídek z Policka.“ Toto
uvádí Kartotéka výročí regionálních osobností Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové:
https://aleph.svkhk.cz/F/MEQNKT
2S6TIIDITRGTDQVFRRAEV6D5RB
D8FG6XXCNX6ENNUFG453481?fun
c=direct&doc%5Fnumber=000167423
&local%5Fbase=hka10&format=999&p
ds_handle=GUEST
Velice pěkný životopis najdete na
stránkách města Police n. M.: http://
www.meu-police.cz/pro-turisty/historie/
vyznamne-osobnosti-police-a-policka/
vaclav-lunacek/
70. výročí úmrtí tohoto polického rodáka si připomeneme malou výstavkou na
chodbě před knihovnou.

Společné čtení se
Senior klubem Ostaš

Zveme vás na cestu za dobrodružstvím,
humorem, krásou a pohodou při společném
čtení čtení se seniory ze Senior klubu Ostaš.
Opět se sejdeme v dětském oddělení od
15 hodin a opět požádáme pana Františka
Pivoňku o předčítání. Setkáme se 2. října,
6. listopadu a 4. prosince 2018.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.
Polický měsíčník - říjen 2018

Příměstský tábor v knihovně proběhl i letos tradičně týden po Polické pouti, tj.
20. – 24. srpna. Naším průvodcem se stala
po celý týden kniha „Pověsti z Policka – o
kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují“, kterou velmi citlivě převyprávěl
pan Michal Bureš. Ten se stal hned v pondělí
naším hostem a podělil se s námi o zkušenosti, jak taková kniha vzniká, kdo všechno
se na její tvorbě podílí. Děkujeme za milé a
zajímavé povídání. Ten den jsme ještě stihli
vyrobit ruční papír a již tradičně jsme vyrazili k Čertovce, kde děti ve skupinkách stavěly
obydlí pro poustevníka - pověst „Poustevník
Kristián“.
Druhý den nás pověst „Mezihořský vodník“ dovedla do mlýna Dřevíčku, kde na nás
čekal pan mlynář, aby nám ukázal, kolik práce
a úsilí museli lidé v minulosti vynaložit, aby
získali z obilí mouku a jak takový vodník dokáže ve mlýně škodit.
Ve středu jsme navštívili broumovský
klášter, kde jsme měli zamluvenou dílnu –
skriptorium a knihtisk. Rovněž děkujeme za
velmi poutavé povídání. Děti si vyzkoušely
míchání barev, psaní nebo malování husím brkem a knihtisk. Rádi jsme využili i prostory
klášterní zahrady a na závěr navštívili v lapidáriu výstavu časopisu Raketa s podtitulkem
časopis pro děti chytrých rodičů.
Ve čtvrtek nás tajemná pověst „Jiří
Vostrý – Žitavec“ zavedla k Hlavňovskému
rybníku, kde stával rodný domek a dnes je zde
umístěn památník Jiřího Vostrého – Žitavce.
Pro děti byla připravena šifra. Tajemná zpráva
nás vedla Kovářovou roklí přímo do Kovárny.
Zde jsme měli nalézt několik knih, které zde
Jiří Vostrý - Žitavec zanechal. Úkol nám ztížil
jeden z hvězdeckých lupičů, který si podle bájí
v této jeskyni zřídil kovárnu a vyráběl zbraně
pro sebe a své druhy. Děkujeme loupežníkovi
za zpestření cesty nejen nám, ale i náhodným
kolemjdoucím.
V pátek se již tradičně pouštěly lodičky.
Poslední pověst, se kterou jsme se seznámili,
byla pověst „Poklad v polickém klášteře“.
Tu jsme si poslechli v klášterním sklepení,
které dodávalo pověsti patřičnou atmosféru.
Děkujeme za komentovanou prohlídku kláštera panu Mgr. Vratislavu Chmelíkovi z Muzea
města Police nad Metují a panu Romanu
Pavlínkovi za zpřístupnění zajímavých míst
v klášteře.

„Žijte dobře, žijte dlouho“

je kniha, která se zabývá čínskou tradicí yangsheng (jang-šeng), česky pěstování
života. Tato tradice se nepřetržitě vyvíjela
přes 2 500 let a slouží jako praktický návod k péči o tělo, mysl a ducha. Autorem
je Peter Deadman, který studuje, praktikuje,
píše a učí o čínské medicíně a tradicích kultivace zdraví již více než 45 let.
A jak se kniha objevila v polické

knihovně? Daroval nám ji pan Milan Schirlo,
sám terapeut tradiční čínské medicíny, se
slovy, že autor knihy je opravdu uznávaný
odborník a on nám doporučuje knihu nejen
půjčovat čtenářům, ale také si ji přečíst. Už
jen zběžné prolistování knihy a názvy kapitol lákají: Zdraví – úkol a příležitost, Proč
jsme nemocní, Kultivace mysli a emocí, Jak
jíst, Co jíst, Tradiční čínské cvičení, Příroda,
Hudba a tanec, Stárnutí a staří. Přijďte si
knihu, kterou vydalo nakladatelství TCM
POINT s.r.o. v Polici n. M., půjčit a přečíst.

Rodinným stříbrem
knihovny

je nazývána regionální literatura, která zachovává povědomí o životě a lidech
v Polici a na Policku. Celá léta to byla základní řada knih (autorů Tomka, Brandejse,
Krtičky a několika dalších) a články v novinách a časopisech. Dnes je daleko snadnější knihu vydat, nesvazují nás omezení
ideologická ani technická. A přesto nebo
právě proto je vydaná dobrá regionální kniha svátkem pro čtenáře. Na novinky se snažíme upozornit i v měsíčníku.
Nyní se chystáme také přispět svou trochou do mlýna. Ne, nebojte, nedali jsme se
do psaní. Chceme využít zkušenosti naší
partnerské knihovny ze Swidnice, a tak jsme
společně požádali o grant z Euroregionu
Glacensis. Dotace má pomoci regionálním
autorům.
Na jaře příštího roku uspořádáme workshop pro začínající spisovatele a ilustrátory (3+3 z české a 3+3 z polské strany), na
kterém si pod odborným vedením grafiků a
fotografů s pomocí překladatele zkusí připravit text a ilustraci textu pro tisk.
Druhou částí projektu bude vydání knihy od autora, který již publikoval a má připravený text, jenž by mohl jako kniha být
vydán. Případně si už vybral ilustrátora své
knihy nebo ho společně domluvíme. Text
by už měl být připravený pro tisk a následně bude přeložen do polštiny a kniha vyjde
oboujazyčně. A už v červnu příštího roku by
měla být slavnostně pokřtěna na setkání ve
Swidnici, kde také budou na výstavě představeny texty z workshopu. V září proběhne
totéž u nás.
Nyní chceme oslovit jak ty, kteří mají
texty nebo ilustrace zatím schované doma
v šuplíku a chtěli by se s nimi pochlubit,
naučit se něco o grafické přípravě knihy
a zúčastnit se v březnu workshopu, tak ty
zkušenější autory a ilustrátory, kteří mají
něco připraveného a chystají se to vydat.
Přijďte do knihovny ukázat a nabídnout své
práce. Autor s ilustrátorem bude vybrán při
soutěži, která bude vyhlášena na jaře, jak ve
Swidnici (vydají knihu polského autora),
tak v Polici. Bude v Polici zájem?
Vaše knihovnice
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Nabídka knih:

yy Alexijevičová, Světlana: Válka nemá
ženskou tvář.
Literární dokument sestavený z vyprávění žen, které bojovaly ve druhé světové
válce v Rudé armádě.
yy Saathen, Friedrich: Anna Nahowská.
O Anně Nahowské neměl do poloviny
80. let 20. století nikdo ani tušení. Tento
intimní vztah mezi zralým císařem
Františkem Josefem a mladou kupeckou
dcerkou a později ženou železničního
úředníka vyšel najevo, až když byl nalezen a v roce 1986 vydán Tajný deník
Anny Nahowské.
yy Kuta, Lukáš: Pecková- dítě štěstěny.
Knižní rozhovor s pěvkyní Dagmar
Peckovou o životě, hudbě a kariéře
interpretky.
yy Gerwarth, Robert: Poražení- světová
válka byla jen jedna.
Politické dějiny Evropy v období let

1917-1923. Přechod od krvavé války k
nejistému míru.
yy Magnussonová, Margareta: Životní
úklid- do hrobu si ten nepořádek přeci
nevezmete.
Životní úklid lze uskutečnit v kterémkoli
období života. Švédská umělkyně radí,
jak se snadno zbavit zbytečných předmětů a zpříjemnit si tak život.
yy Bingemerová, Susanna: Superpotraviny- kuchařka plná zdraví.
Přehled nejlepších superpotravin, recepty na přípravu veganských a vegetariánských pokrmů.
yy Riva, Maria: Moje matka Marlene Dietrichová.
Portrét legendární herečky a zpěvačky
Marlene Dietrich nabízí prostřednictvím
vzpomínek její dcery upřímnou výpověď
o jejím soukromí. Zobrazuje i její blízké
Josepha von Sternberga, Jeana Gabina či

Ernesta Hemingwaye.
yy Mandžuková, Jarmila: Zdraví je v naší
hlavě.
Publikace přibližuje souvislost mezi fyzickými onemocněními a psychickým
stavem a ukazuje, jak je změnou postoje
můžeme zmírnit a v leckterých případech
i vyléčit.
yy Alda, Alan: Kdybych ti rozuměl, tvářil
bych se takhle?
Má dobrodružství v umění a vědě navazování kontaktů a komunikace.
Alan Alda nám vypráví fascinující příběh
o tom, jak se vydal objevovat stále lepší
způsoby komunikace, aby je mohl později naučit i všechny své čtenáře, a tím jim
pomoci v každodenních komunikačních
situacích.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A

Panta rhei ~ Když PSO střídá louku za divadelní prkna...

Rozlehlá louka, na okraji lesa stage a nad
ní majestátný Ostaš. Panta rhei. Vše plyne. A
v tenhle páteční podvečer na sklonku prázdnin
sem plynuly hlavně průvody lidí s očekáváním
dalšího benefičního počinu Police Symphony
Orchestra. Ve vzduchu se vznášelo napětí prohlubované nekonečně pendlujícími autobusy
s dalšími a dalšími návštěvníky. Padla tma
a Klučanku, s ostatními asi šesti tisíci páry
očí, čekala nevšední podívaná. Historické i
rodinné události vyjádřené hudbou a tancem,
výpravný večer připomínající okamžiky života každého z nás. Rozněžnělé pohledy na
romantický cyr wheel střídalo mrazení v zádech a slzy v očích z emotivních scén Baletu
Národního divadla za doprovodu našich tónů.
Atmosféru dokreslil „nálet“ letadla, soubory tanečníků z místních ZUŠ a divadelních
ochotníků. Po smutku a beznaději přišla zase
svobodná radost. Skladby se vyvíjely spolu s
dějovou linkou od ladných swingových variací až po nespoutané soudobé písně. Jak zaznělo v závěrečném zamyšlení, všechno má
svůj počátek i konec. Ale stopy, které za sebou
zanecháme, tu můžou být navždy. Díky, že jste
u toho byli s námi. Nezapomeneme!
Samotnému závěru večera už Klučanka
jen nepřihlížela, nýbrž jí lezly oči z důlků. A
to při odhalení částky vybrané z dobrovolného vstupu, která se nakonec zastavila na
neuvěřitelných 484 787 korunách. Děkujeme
vám všem, kteří jste do pokladniček přispěli. Peníze jsme věnovali Nadačnímu fondu
Hospital Broumov na nákup čističek vzduchu
a dalšího potřebného vybavení.
A kde se uvidíme na podzim? Čekají
nás opět divadelní jeviště – 28. října se od
16:30 sejdeme v Náchodě na již vyprodném
koncertě k oslavám výročí 100 let od vzniku
Československa. Poslední koncert tohoto roku
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bude v čase předvánočním, a to 9. prosince na
domácí půdě Honzy Sklenáře v hradeckém
Klicperově divadle. Ať už za námi zavítáte

kamkoliv, těšíme se na vás!

Saša - PSO

Polický měsíčník - říjen 2018

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM
LETNÍ KINO
Díky příznivému počasí se uskutečnilo
celkem 8 z 10 plánovaných projekcí. Návštěvnost projekcí se průměrně pohybovala mezi 50 - 70 osobami. Nejméně bylo 21
lidí (špatné počasí, kdy projekce končila
za mírného deště), největší návštěvnický
úspěch měla Tátova volha – rekordních
185 návštěvníků. Průměrně tak vychází
návštěvnost 69 osob/projekce.
Projekce byly zařazeny záměrně na středy
- hlavním důvodem zvoleného termínu
byla eliminace souběhu s jinými akcemi,
které již měly stanoveny termíny a konaly
se převážně ve dnech čtvrtek - neděle.
Diváci byli nejen místní, ale pravidelně
třeba i z Martínkovic, Janoviček, Broumova, na jednotlivé projekce ale docházeli i
turisté nebo chalupáři.
Děkujeme všem, kteří do polického letního
kina našli cestu. Rádi bychom v této aktivitě příští rok pokračovali.
VYCHÁZKY POLICKEM
I v letošním roce proběhl cyklus oblíbených vycházek. Ze sedmi plánovaných
jsme jich nakonec realizovali šest - jedna
zářijová vycházka byla zrušena z důvodu
menšího zájmu a zároveň zdravotní indispozice průvodce. Do terénu s námi vyrazilo celkem 120 účastníků.
Za spolupráci na přípravě témat a za odborné vedení vycházek děkujeme Správě
CHKO Broumovsko a Muzeu Náchodska.
DIVADELNÍ PRÁZDNINY
Letní prázdniny, kdy se kulturní a společenské akce přesouvají pod širou oblohu,
jsou ideálním časem na údržbu, opravy,
drobné rekonstrukce apod.
Věnovali jsme se hlavně Kolárovu divadlu
a letitým „restům“ – v červenci proběhl
generální úklid a vyklizení plechového
skladu vedle divadla, kam se po mnoho let
ukládalo vše potřebné, ale s odstupem
času i nepotřebné.
V samotné budově divadla byl vyklizen
prostor pod bývalým orchestřištěm. Zde
vznikl prostorný sklad, který bude sloužit
především pro ukládání technické vybavení i pro věci ochotnického souboru Kolár.
Návštěvníci divadla ale zaznamenají především „proměnu“ ve foyer. Proběhly
drobné úpravy šatny, kdy byly odbourány

Sloupy mezi věšáky, které ztěžovaly práci
obsluze šatny a zmenšovaly prostor pro
odložení vašich svršků.
V duchu historické fotografie, ze slavnostního otevření divadla v r. 1940, proběhlo
svépomocí vymalování hlavní části foyer.
Na sále Pellyho domů bylo v době prázdnin, a tedy minimálního provozu, instalováno nové ozvučení, které bylo zakoupeno
koncem minulého roku.

FILMOVÉ OSMIČKY
Národní filmový archiv připomíná významné události pro historii československého
státu, jejichž výročí připadají na rok 2018,
zvláštním uvedením celovečerních snímků
v rámci distribuční nabídky Filmové osmičky.
Této nabídky jsme rádi využili a snímky
připomínající „osmičková“ výročí moderních československých a českých dějin
budete mít možnost vidět v polickém kině
- uvedeme je během října a listopadu.
Více informací přinášíme níže, v sekci
Kino, také na samostatných plakátech,
www.policko.cz a fb/pellyhodomy

Kolektiv Pellyho domů

TERMÍNY PŘEDPRODEJŮ
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU
VÁCLAVA HYBŠE (20. 12. 2018):
prodej od úterý 2. 10

SLAVNOSTNÍ VĚNEČEK TANEČNÍHO
KURZU (8. 12. 2018):
prodej vstupenek od 3. 11. na pokladně
kurzů v Pellyho domech

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica (27. 3. 2019):
předprodej od listopadu, datum bude
upřesněno v příštím čísle

PELLYHO DOMY
POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
ST 3. 10. / ST 10. 10. / ST 17. 10. 2018
Sál Pellyho domů od 14:30 hod
Program na www.policko.cz.

Vstupné: 60 Kč / přednáška

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
Sál Pellyho domů
SO 6. 10. od 18:00 hod: PRODLOUŽENÁ
NE 14. 10. od 10:00 hod
SO 20. 10. 2018 od 18:00 hod
SO 27. 10. 2018 od 18:00 hod

Vstupné: 40 Kč / lekce
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MODEL CUP 2018

Co takhle uběhnout maraton?

Sobota 13. 10. 2018 od 10:00 do 15:00
hod / Sál Pellyho domů
Pořádá Muzeum papírových modelů

Československo, 1990 / 60 minut / přístupné / dokumentární

ULOUPENÁ HRANICE

Vstupné: 100 Kč. Prodej vstupenek od 4.
10. 2018 v polickém Informačním centrunebo na místě před projekcí.

Čtvrtek 18. 10. 2018 od 19:00 hod
Dramatický příběh Krušnohorského pohraničí se odehrává na podzim roku 1938,
kdy mezi českými a německými obyvateli
začíná docházet k otevřeným konfliktům,
které tvrdě postihují nejen životy národnostně rozdělených sousedů, ale krutě
zasahují zejména do osudů smíšených
rodin. Vyhrocená situace vede k boji, který
však nemá vítězů.

KOLÁROVO DIVADLO

Československo, 1947 / 89 min / Drama /
Válečný

FLORIDA & HAVAJ
Úterý 16. 10. 2018 od 18:00 hod
Konferenční místnost Pellyho domů
Cestovatelsko-geografický projekt Kateřiny a Miloše Motani

ADÉLA KULICHOVÁ:
MŮJ BAREVNÝ SVĚT ...… aneb výlet
do duše, do krajiny okolo nás, ale i do
vzdálených míst světa …
3. 10. – 3. 11. 2018
Výstava obrazů ADÉLY KULICHOVÉ bude ve
foyer divadla k vidění v rámci kulturních
akcí.
Vernisáž výstavy: středa 3. 10. 2018 od
18:00 hod

DÉMANTY NOCI
Drama / Komedie. Česko, 2018, 92 min
Vstupné: 80 Kč

LETÍME!
Úterý 9. 10. 2018 od 17:30 hod
Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni
kromě Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá
v čapí rodině, má čapího bráchu, čapí
mámu, čapího tátu a je samozřejmě přesvědčený, že sám se narodil jako čáp.
Jenže přijde čas, kdy jeho adoptivní rodina
vyráží na zimu do teplých krajů a Richarda
musí nechat doma. A tak začíná velkolepé
ptačí odysea. Čáp nečáp, vrabec nevrabec,
Richard nemá svoje křídla pro nic za nic a
vyráží do dálné Afriky na vlastní pěst...

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /
Rodinný. Lucembursko / Norsko / Německo / Belgie / USA, 2017, 84 min
Vstupné: 70 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

HRÁČI
Pátek 19. 10. 2018 od 19:00 hod
Divadelní soubor Kolár Police nad Metují.
Komedie o hře, o vášni ke hře, o podvodu
a umění podvodu.

BÍLÁ TMA
Úterý 30. 10. 2018 od 19:00 hod
Vrcholí druhá světová válka. Skupina
partyzánů je během hustého sněžení
zatlačena do hor. Několik zraněných a
ošetřujících se skryje v zemljance, kde
však brzy dochází zásoby a obklíčení je
blízko. Dramatický válečný film vykresluje
intenzivní prožitky slovenských partyzánů,
ohrožených nejen německou armádou, ale
i hladem a vlastními strachy.

KLAPZUBOVA XI
Úterý 6. 11. 2018 od 19:00 hod

KINO
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
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Československo, 1964 / 64 minut / do 12
let nevhodné / psychologické drama

Československo, 1948 / 102 minut / do 12
let nevhodné / válečné psychologické
drama

Vstupné: 100 / 80 Kč

Úterý 2. 10. 2018 od 19:00 hod
Film přiblíží příběhy úspěšných chlapů,
kteří se přes dno lahve dostali na samotné
dno života. Na dno, odkud vede už jen
cesta vzhůru. Všichni z různých důvodů
chlastali ve velkém stylu první ligu, někdo
sám doma jiný jako tahoun v hospodě.
Pod dohledem přísné primářky a v pevném
režimu teď společně poznávají, jak lehké
bylo opojnému alkoholu propadnout a jak
naopak těžká je cesta ze závislosti ven. Ze
závislosti už ale cesta ven nevede, jediná
šance je nahradit alkohol něčím jiným.

Úterý 23. 10. 2018 od 19:00 hod
Příběh útěku dvou židovských mladíků z
transportu smrti je naturalistickým zkoumáním pocitů ohrožení, zavržení a vykořeněnosti. Do zážitků zbědovaných utečenců v sudetském lese vstupují vzpomínky, sny a představy jednoho z nich, rozšiřující pole zkoumání zmučené lidské duše
do sféry existenciálního dramatu.

TGM OSVOBODITEL
Čtvrtek 11. 10. 2018 od 19:00 hod
Režisérka Věra Chytilová, známá především jako autorka hraných filmů, v průběhu své kariéry natočila několik pozoruhodných esejistických dokumentů. Záhy
po sametové revoluci to byl životopisný
snímek věnovaný T. G. Masarykovi. Vznikl
jako střihový dokument v rekordně krátkém čase mezi 17. listopadem 1989 a 7.
březnem 1990, na který připadlo 140.
výročí Masarykova narození.

Podle humoristické knihy Eduarda Basse
natočil v roce 1938 Ladislav Brom sportovní komedii, k níž napsal scénář příští
úspěšný režisér Karel Steklý. Podobně
jako v knižní předloze, také ve filmu je
hlavní atrakcí jedenáct talentovaných
fotbalistů – synů majitele autodílny
Klapzuby.
Film měl premiéru pouhé čtyři týdny před
podpisem Mnichovské dohody. Snímek
tak nezaujal jen populárním tématem, ale i
vlasteneckým vyzněním.

Československo, 1938 / 93 minut / přístupné / sportovní komedie
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ZBOROV
Čtvrtek 8. 11. 2018 od 19:00 hod
V červenci 1917 se u ukrajinského Zborova
odehrála bitva, v níž českoslovenští legionáři, do té doby roztroušení po východní
frontě, poprvé bojovali jako armádní jednotka. Celovečerní film Zborov zachycuje
prostřednictvím osudů několika postav
řadu událostí, které bitvě předcházely.
Především ale vyniká rekonstrukcí válečných bojů, která obstojí i před dnešním
divákem.

Československo, 1938 / 109 minut / přístupné / drama
Vstupné na jednotlivé projekce Filmových osmiček:

80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

OSTATNÍ AKCE
VÝROČÍ 100 LET REPUBLIKY

smrti otce své místo v životě. Každý sám a
přitom stále spolu.
V rodném domě spolu žijí tři neprovdané
sestry s bratrem. Vzpomínají na nedávno
zemřelého otce, který miloval všechno
ruské a vytvořil kolem toho kult. Nejstarší
Olga je pořádkumilovná učitelka, prostřední Máša se proti všemu bouří a nejmladší Iri se chce stát houslistkou. Jednoho dne se ale jejich bratr Andrej ožení…
Hra je současnou paralelou Čechovových
Tří sester a zároveň volnou variací na
jejich téma. Olga, Máša, Iri a Andrej ale
nejsou jen nositeli jmen svých ruských
předobrazů. Jsou lidmi třetího tisíciletí a
do značné míry typickými představiteli své
generace. Žijí život na sociálních sítích,
prožívají virtuální vztahy, řeší otázky feminismu, rodinného života i výchovy dětí.
Jakoby se zdálo, že všechno vede k totálnímu rozkladu, a čekání na spasitele je
čím dál tím delší a delší…

Středa 24. 10. 2018
V 17:00 hod - Bezděkovy sady:
ZASAZENÍ LÍPY REPUBLIKY
Následně pod radnicí a na místním hřbitově UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH PRVNÍ
SVĚTOVÉ VÁLKY
Od 18:30 hod – Kolárovo divadlo:
SLAVNOSTNÍ VEČER
Více na www.policko.cz a samostatných
plakátech.

Kuřačky a spasitelky získaly na 21. krajské postupové přehlídce amatérského
činoherního a hudebního divadla Červený
Kostelec 2018: Cenu za inscenaci, několik
cen pro herce a Lektorský sbor nominoval
tuto inscenaci na celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního
divadla Divadelní Piknik Volyně.
Vstupné: 100 / 80 Kč

PŘIPRAVUJEME

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek
Úpice

SVATOMARTINSKÝ TRH
MARTINSKÁ DŘEVĚNKA
Sobota 3. 11. 2018 ú Masarykovo náměstí a Stará škola Dřevěnka
Upozorňujeme, že konání trhu bude spojeno s dopravními omezeními v centru
města.

SAHARA 1978
Pátek 9. 11. 2018 / Kolárovo divadlo
Dne 1. října 1978 nasedlo deset kamarádů
na polickém náměstí do Avie a vyrazilo na
cestu. Po projetí Evropy a přeplavení do
Alžírska vyrazili směrem na jih na tři tisíce
dlouhou cestu napříč Saharou. Cíl byl v
Nigeru v pohoří Air. Zveme na vernisáž
výstavy fotografií, která bude spojena s
promítáním a besedou s účastníky

Sobota 10. 11. 2018 od 19:00 hod

PRODANÁ NEVĚSTA

Vstupné: 100 / 80 Kč
Středa 14. 11. 2018 od 17:00 hod

ČERT A KÁČA
Divadelní agentura Praha

Pohádka na motivy Boženy Němcové,
Vstupné: 60 Kč
Pátek 16. 11. 2018 od 19:00 hod

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí

Vstupné: 100 / 80 Kč
Neděle 9. 12. 2018 od 19:00 hod

4 SESTRY - VYPRODÁNO
Studio Dva Praha

Polické divadelní hry jsou realizovány
za finanční podpory Královéhradeckého
kraje.

71. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Sobota 3. 11. 2018 od 19:00 hod

KUŘAČKY A SPASITELKY
Divadlo EXIL Pardubice

„I ten sranec se musí žít.“ Hořká komedie,
ve které čtveřice sourozenců hledá po
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Prodej vstupenek na akce pořádané
Pellyho domy:
Informační centrum v Polici nad Metují
(tel. 491 421 501)

Městské informační centrum v Náchodě
(tel. 491 426 060).

INFORMACE
K PŘEDPRODEJI VSTUPENEK
1. Vstupenky na akce pořádané Pellyho
domy je možné zakoupit nebo rezervovat
v Informačním centru v Polici nad Metují a
v Městském
informačním
centru
v Náchodě. Dále jsou vstupenky v prodeji
v místě konání akce, hodinu před jejím
začátkem.
2. Zakoupené vstupenky není možné
vyměnit nebo vrátit. Při zakoupení zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na
pozdější reklamace nebude brán zřetel.
3. Případný nárok na zvýhodněné vstupné
(držitelé PellyKaret u vybraných akcí) je
třeba hlásit předem, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
4. Rezervace vstupenek je možná osobně,
telefonicky nebo e-mailem. Platnost rezervace je 5 dní. Během této doby je
nutné uhradit vstupné v hotovosti na
jednom z výše uvedených míst. Po předchozí dohodě s prodávajícím je možné
uhradit vstupné převodem na účet, pod
stanoveným variabilním symbolem.
Po uplynutí lhůty 5 dnů bude rezervace
zrušena a vstupenky budou nabídnuty
znovu do prodeje.
5.
Rezervované
vstupenky
určené
k vyzvednutí na pokladně je nutno vyzvednout nejpozději 30 minut před
začátkem akce. Pokud se tak nestane,
vstupenky budou uvolněny zpět do prodeje.
6. Jakýkoli neoprávněný zásah na vstupence, především odstranění kontrolního
kuponu nebo zamezení čitelnosti údajů na
vstupence, činí vstupenku neplatnou a
jejímu majiteli nebude umožněn vstup na
akci.
7. Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
8. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení nebo ve výjimečných
případech při změně termínu konání akce.
Pellyho domy si vyhrazují právo na změnu
termínu představení. Pokud dojde ke
změně termínu, je to veřejnosti adekvátní
formou oznámeno a vstupenky zůstávají v
Upozorňujeme návštěvníky akcí pořádaných Pellyho domy, že organizátor
bude z vybraných akcí pořizovat audiovizuální záznam, který bude sloužit pro
jeho propagaci a jeho vlastní, nekomerční, potřeby.
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INFORMAČNÍ CENTRUM
V PRODEJI: Kalendáře na rok 2019

poznámek a dvoustranou zábavných úkolů
s tematikou z regionu.

Cena: 99 Kč
STOLNÍ KALENDÁŘ s reprodukcemi obrazů Jana Kousala.

Cena: 99 Kč

TURISTICKÁ SEZONA 2018

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ pro děti, s ilustrace
Jaroslava
Soumara,
je
doplněn
kalendáriem s prostorem pro vpisování
Polický měsíčník - říjen 2018

Hlavní turistická sezona letošního roku
je definitivně za námi. V jejím průběhu
jsme obsloužili více než 5.500 návštěvníků, z toho 152 osob bylo ze zahraničí.
Kromě tuzemských turistů a návštěvníků
ze Slovenska, kteří jsou vždy nejpočetnějšími skupinami, si k nám našli cestu i
Poláci a Holanďané, ale potkali jsme se
zde také s lidmi z Francie, Itálie a Španělska.
Kdybychom počítali dotazy, jistě bychom se dostali k daleko vyšším číslům,
než byl počet obsloužených osob. Zatímco
někteří informačním centrem pouze projdou a posbírají informační letáčky, jiní
nás dovedou zasypat tolika dotazy, že
s nimi strávíme i 45 minut (samozřejmě
pokud to provoz dovolí). I v letošním roce
byly nejdotazovanějšími místy v Polici
muzeum stavebnice Merkur a Muzeum
papírových modelů. Stále více osob však
projevuje zájem i o pamětihodnosti našeho města, především klášter s kostelem,
starou školu a radnici. Ani dotazy směřující k turistice nebyly překvapením, vyjma
Adršpašsko-teplických skal návštěvníky
nejvíce zajímaly stolová hora Ostaš,
Hvězda v Broumovských stěnách a Slavenské hřiby. Přibývá však i dotazů na
národní park Stolové hory.
Návštěvníci dovedou přijít i se vskutku
originálními a překvapivými dotazy, např.
Proč se Vilém Pelly st. rozhodl začít podnikat v textilním průmyslu, když již podnikal úspěšně s lihovinami? Kde se v Polici
nacházela během 2. sv. v. porodnice? Jaká
je historie ubytovny „Na Zámečku“? Perné
chvilky, co se jazyka týká, jsme zažili
např. tehdy, když návštěvník z Německa
chtěl vysvětlit fungování IREDO karet nebo
třeba když návštěvníky z Holandska zajímalo, proč je cesta na Ostaš kamenitá, že
se s tím ještě nesetkali.
Na letošní turistickou sezonu proběhla
aktualizace skládačky Průvodce Polickem

v rámci dotisku tohoto materiálu. Usilovně
jsme pracovali na vydání nové turistické
brožury Příběhy Policka, ale bohužel se ji
z důvodu pozdržení grafického návrhu
nepodařilo vydat na sezonu, ani během ní.
V době, kdy tento příspěvek čtete, by již
měla být v tisku. Zdržení se týká i dalších
dvou propagačních materiálů, z nichž u
jednoho
předpokládáme
dokončení
v posledním čtvrtletí tohoto roku, a vydání
druhého se posunulo na rok 2019.
Návštěvníkům informačního centra
jsme mohli nově nabídnout porcelánový
hrnek s motivem radnice a ilustrovaný
kalendář na rok 2019, vybrat si mohli také
z rozšířené nabídky sirupů Camellus.

Po celou sezonu probíhala soutěž
s Polickým questem o dárkové balíčky
z informačního centra. Soutěž byla uzavřena k poslednímu září a v průběhu října
budeme losovat výherce, které kontaktujeme. Pokud jste se tedy také zapojili,
buďte připraveni, třeba se štěstí usměje
právě na Vás!
I v letošním roce se konaly Vycházky
Polickem.
Následující měsíce už budou spíše kulturní než turistické, samotná práce
v cestovním ruchu však s turistickou sezonou nekončí. V následujících měsících nás
čekají dokončovací práce na propagačních
materiálech, vyhodnocení grantu, propagace prostřednictvím článků v tisku i online, účast na setkáních informačních center a subjektů působících v cestovním
ruchu a řada dalšího.
Hezké podzimní dny

Mgr. Nikola Plná

Provozní doba informačního
centra v ŘÍJNU:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka:

11:30 – 12:00

V sobotu 13. 10. 2018 bude Informační centrum mimořádně otevřeno
od 9:00 do 15:00 hod.
Tel. 491 421 501, infocentrum@policko.cz
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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 2018

VOLNÝ VSTUP DO
MUZEA v pondělí 1. 10.
od 09:00 do 15:00 hodin

Tradiční První pondělí v měsíci, které se
rovná volnému vstupu do Muzea.

Využijte možnosti zapomenout na podzimní
plískanice v expozici Muzea. Prohlédnout si
můžete výstavu Ivana Zadražila „Svět
papírových modelů“ a ve stálé expozici si
třeba pohrát s modely, které vznikly v dílně
novoměstského malíře Vladimíra Rocmana.

STŘEDY V MUZEU
Modelářský kroužek
15:00 – 17:00 hodin

Modelářský kroužek pro všechny, kteří se
nebojí zkusit svou zručnost, trpělivost a
prostorovou představivost prostřednictvím tvoření z papíru.

Nově se můžeme pyšnit tím, že vedoucí
kroužku v Muzeu, Luboš Matěna, se na
začátku září stal druhým vicemistrem
Polska s modelem Tatra 138VN!
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Scházíme se každou středu od 15:00 do
17:00 hodin.
Modely vzniklé v našem kroužku potom
odvážíme na modelářské soutěže a rádi se
vracíme s medailemi a diplomy. 
Cena za jednorázový vstup je 30,- kč.
Jedno pololetí: 400,- kč
Celý rok: 800,- kč
Pro druhé dítě z rodiny je cena za kroužek
zvýhodněna! (Pololetí 250,- kč; celý rok
450,- kč)

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
27. – 28. 10.
9:00 – 17:00 hodin

Sváteční víkend si můžete užít v Muzeu. Pro
celé rodiny je přímo v expozici připravena
interaktivní dílna! Kromě celého světa
z papíru nabízí Muzeum i možnost, si
kousek papírové krásy odnést po návštěvě
domů.

Kromě možnosti slepení modelů jsou
v dílničce připraveny i pastelky a fixy pro
malování a kreslení.
Pokud se dětem zalíbí lepení modelů, je tady
pro ně modelářský kroužek. Třeba se tam
nakonec potkáme… 

VÝSTAVY:
IVAN ZADRAŽIL:
Svět papírových
modelů

Muzeum papírových modelů

Další
z krátkodobých výstav, která
ozvláštňuje expozici Muzea. Ivan Zadražil
patří těžko zařaditelné tvůrce papírových
modelů. Nedá se tvrdit, že by se
specializoval na architekturu nebo techniku
– jeho rozsah je vpravdě renesanční. Od
budov hrad, zámků a sakrální architekturu,
přes modely automobilů a těžké techniky,
k tankům, vrtulníkům, člunům nebo
k unikátním modelům industriální zástavby
v podobě dvou dolů.
Výstava
„Svět papírových modelů“
představuje
průřez
tvorbou
pelhřimovského autora.
Kromě široké škály „papíráckých témat“ se
autor zaměřil na nemodelářskou scénu.
Z jeho produkce vycházejí jednoduché
modely, vhodné pro začátečníky. Ale nelze
tvrdit, že by se tak dělo na úkor kvality. Ivan
Zadražil dbá na precizní grafickou stránku

vystřihovánky a jeho modely jsou velice
efektní.

Model Kláštera v Oseku je nejrozsáhlejším
modelem z produkce Ivana Zadražila
Nechte se v expozici výstavy vtáhnout do
děje, který modelům vdechuje život.
Prohlédněte si práci záchranářů na dálnici,
projeďte se na člunech Říční stráže a
Hasičského záchranného sboru, nebo se
nechte vtáhnout do tankového útoku tanků
Challenger.
Tohle všechno nabízí Ivan Zadražil a jeho
výstava v Muzeu papírových modelů.

I. Zadražil: Těžká hasičská technika
K výstavě vydalo Muzeum papírových
modelů katalog, který si můžete zakoupit. A
pokud si chcete najít další informace o
modeláři a jeho práci, najdete je na
stránkách Muzea – www.mpmpm.cz.
A všechny vystavené modely si můžete jako
vystřihovánku v Muzeu zakoupit.

PAVEL REJTAR,
RUDOLF NĚMEČEK:
Fotografie

Zelený domeček
Vernisáž 4. 10. od 18:00 hodin

Výstava dvojice výrazných regionálních
fotografů představí v Zeleném domečku
jejich aktuální fotografickou práci. Ani
jeden z autorů se nebojí podívat na svět
trochu jinýma očima. Možná se bude jevit
unavenější, než ve skutečnosti, nebo
šedivější, možná veselejší… protože
rozklíčování poslání výtvarného díla je na
každém z nás.
Výstava potrvá do 28. října.
Otevřeno podle otevírací doby MPM.
Vstupné dobrovolné.
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MODEL CUP 2018
Sál Pellyho domů
Sobota 13. 10.
10:00 – 15:00 hodin

Model cup je název modelářské soutěže,
kterou už třetí rok pořádá Muzeum
papírových modelů v Polici nad Metují.
Model cup si už našel svoje pevné místo
v kalendáři modelářských akcí. I v letošním
roce se můžete těšit na modely českých a
polských modelářů a autorů.

Model cup 2018 ale nenabízí pouze soutěžní
výstavu modelů. V rámci celého programu
vystoupí od 13. hodin na sále s přednáškou
o historii papírového modelářství v Čechách
odborník na slovo vzatý – Josef Kropáček.
A po něm pomyslně obsadí sál Michal
Dostál, který v „one man show“ předvede na
živo finty a fígle plastikového modelářství.
Více informací o soutěži najdete na webu
Muzea a v samostatném příspěvku v tomto
čísle Polického měsíčníku.

Výměnná burza
sběratelů

Sobota 27. října
Muzeum papírových modelů
08:00 – 13:00 hodin

Přijďte se podívat, co vše lze sbírat. A navíc:
součástí expozice Muzea je i otevřená
Místnost sběratelů, kde tito pánové
představují části svých sbírek.
Pořádá Klub sběratelů Policka ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů.

V krátkosti informujeme:

V neděli 9. září proběhl v polské Oleśnici
38. ročník modelářské soutěže. Muzeum se
v letošním roce zapojilo i do soutěžního
klání a naši reprezentanti, ikona papírového
modelářství Ladislav Badalec a vedoucí
modelářského kroužku v Muzeu Luboš
Matěna se v konkurenci modelářů z Polska,
Slovenska a Čech neztratili. Naší největší
hvězdou je Luboš Matěna. Jeho úspěšné
sezóně je věnován samostatný článek
v tomto čísle PM.
Ovšem setkání v Oleśnici mělo i jiný, než
soutěžní rozměr. Po jednání s několika
modeláři jsme rozšířili sbírkový fond Muzea
a přivezli si několik nových modelů do
expozice.

Druhé letošní setkání sběratelů v Muzeu
papírových modelů se bude konat těsně
před státním svátkem.
Členové Klubu sběratelů Policka představí
své sbírky, nabídnout artefakty k výměně a
určitě i rádi poradí začínajícím sběratelům,
jak na to.

Dalšími modeláři, díky kterým se rozšířil
sbírkový fond Muzea, jsou: Kazimier
Surowiak,
Olga
Cempel,
Karolina
Misterowicz, Marcelina a Bartosz Nowak a
Adrianna Kurzynska.
V roce 1983 se začala psát spolupráce dvou
autorů papírových modelů, která trvá
dodnes. Těmi autory jsou Ladislav Badalec a
Ladislav Jakubčo a vznikla – pro papírové
modeláře – legendární značka BaJ. Prvně
jmenovaný spolupracuje s Muzeem od jeho
samotného vzniku. Druhý jmenovaný se
v září poprvé podíval do Muzea! Ladislav
Jakubčo překonal těch téměř 500 km, aby se
mohl rozhlédnout po modelářském
svatostánku.

BaJ v expozici Muzea

Za všechny představujeme dva: „Modelem,
který
v expozici
Muzea
určitě
nepřehlédnete, je 160 cm vysoká kosmická
raketa „Sojuz 30.“ Autorem je Michal
Grabowski a modelářem, který tuto krásu
slepil, je Ryszard Grzadziel.
Raketa Sojuz 30 je spjatá s historií polské
kosmonautiky. Na její palubě totiž 27.
června 1978 odstartoval na svou vesmírnou
pouť Miroslaw Hermaszewski, společně se
Polický měsíčník - říjen 2018

sovětským
kosmonautem Pjotrem
I.
Klimukem.
A druhým modelem, který si už našel své
místo v expozici je Retro garáž“, kterou
slepil modelář Henryk Napora.

Sbírkový fond Muzea se rozrostl o další
exponáty. Paní Andrea Janková z Náchoda
nabídla z pozůstalosti asi 50 modelů,
převážně hradů a zámků, ale mezi modely,
které se postupně stěhují do Muzea, nechybí
ani lodě nebo automobily. Jaroslava
Dlohošku, který je správcem depozitu
Muzea, sice čeká „ukrutná“ práce zbavit
modely prachu a nečistot, ale určitě to bude
stát za to, protože modely jsou pod vrstvou
prachu naprosto precizně slepené. Po
očištění se modely zatím přestěhují do
depozitu a postupně je budeme zařazovat
do expozice.

Muzeum v médiích:

V půlce září si Český rozhlas Hradec Králové
nenechal ujít vernisáž výstavy Ivana
Zadražila a na svých vlnách odvysílal nejen
pozvánku na výstavu, ale i poměrně
rozsáhlou reportáž o výstavě samotné.
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V Polici roste modelářská hvězda

Rok 2018 se nesmazatelně zapisuje do
historie Muzea papírových modelů (MPM).
Právě letos se totiž začal účastnit soutěží papírového modelářství kroužek při MPM. Své
modely zasílaly do jednotlivých klání nejen
děti, ale i vedoucí kroužku Luboš Matěna.
A hned v únoru se ukázalo, že má co nabídnout nejen dětem, kterým v rámci své práce
pro kroužek radí a pomáhá s nástrahami modelování z papíru. V únoru v Lužánkách probíhala tradiční soutěž Papírové království a
Luboš se stal se svým modelem tahače Liaz
vicemistrem republiky v juniorské kategorii!
Kromě toho ještě získal stříbrnou medaili za
modely „Historických domečků“, které vyhlásil v rámci Papírového království, dnes už
legendární časopis ABC.
Další medaili a diplom si přivezl z pražské soutěže Papírové jaro, která se uskutečnila na Chodově v dubnu. Třetí místo obsadil
s modelem Praga V3S.
A zatím poslední úspěch přišel z Polska.
V Oleśnici, která je téměř Mekkou polské scény papírového modelářství, se druhý víkend

v září konal 38. ročník nejstarší a jedné z největších modelářských soutěží v Polsku. A
Luboš Matěna se stal druhým vicemistrem
Polska! Navíc – poprvé se umístil v kategorii
dospělých. Modelem, který tentokrát získal
ocenění, byla Tatra 138 VN.
Bez nadsázky můžeme tvrdit, že z Luboše
Matěny roste důstojný reprezentant nejen
Muzea papírových modelů a města Police nad
Metují, ale i celého regionu. Navíc se stále
věnuje práci s mladými modeláři. A koho lepšího byste si mohli představit jako vedoucího
kroužku, než vicemistra České republiky a
druhého vicemistra Polska? Kroužek probíhá
přímo v Muzeu každou středu od 15 do 17
hodin.
A Lubošovi přejeme, aby nejpozději
v příštím roce cinklo pro něj i pro Muzeum už
konečně to zlato, které mu stále uniká, ale je
na dosah…
Dalšími reprezentanty Muzea na soutěžích byli Míša Vaněčková, Vojta Homolka
a v Oleśnici soutěžil pod hlavičkou MPM
i nestor české papírové tvorby a jeden

Ohlédnutí za letním Festivalem zážitků

Kladské pomezí si letos kromě své tradiční nabídky (provoz cyklobusů a Toulavý
baťoh) připravilo na hlavní turistickou sezonu
několik dalších  novinek.
Čapek, v České republice ojedinělý turistický produkt, se záměrně zrodil právě v období výročí vzniku první republiky. Nabízí
tipy na výlety po stopách slavné sourozenecké
trojice a přehledným způsobem představuje jejich dílo a životní osudy. Na webových
stránkách www.karelcapek.cz si můžete přehrát filmy inspirované tvorbou Čapků, zjistit
kudy putoval klobouk v Pohádce tulácké a
další zajímavosti.
Letošní novinkou v Kladském pomezí byl Festival zážitků, díky němuž každý den
po dobu letních prázdnin ožívalo deset turisticky zajímavých míst na české a polské straně. Pro návštěvníky byl připraven interaktivní
program zaměřující se na významné osobnosti
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regionu.
V České Skalici mohli návštěvníci usednout do lavice s malou Boženou Němcovou,
v Náchodě se prošli s Dannym Smiřickým a
v Novém Městě nad Metují je na prohlídku zámku pozval architekt Dušan Jurkovič. Muzeum
bratří Čapků v Malých Svatoňovicích lákalo na hru s robotem a interaktivní tabule, zámek Adršpach připravil komentované
prohlídky nově zrekonstruovaných prostor.
Na stránkách www.
festivalzazitku.cz
můžete shlédnout krátkou
videoukázku ze zážitkových akcích, který
slouží zároveň jako pozvánka na příští rok.
Můžete se těšit na další
zážitky, tentokráte na
téma vojenská historie.
Toulavý baťoh cílil už
pátou sezonu především
na rodiny s dětmi, ale
zapojili se i další turisté, kteří se nechali zlákat
atraktivními odměnami.
Letos se počet obdarovaných oproti loňsku téměř
zdvojnásobil.
Mysleli jsme i na cykloturisty, kteří mohli využít obě linky cyklobusů
až do konce září. V pořadu Výleťák na Stream.
cz se objevil tip na výlet
cyklobusem z Náchoda
do Adršpachu. V průběhu
sezony byl zaznamenán
mírný vzestup v počtu
přepravených cestujících.
Celkově je každoročně

z duchovních otců Muzea, Ladislav Badalec.
A všichni se umístili v první desítce.
Pavel Frydrych

přepraveno přibližně deset tisíc osob.
Pokud máte zájem, dozvědět se více o
novinkách v regionu a o tom, co chystáme na
následující období, nahlédněte do zimních turistických novin Kladské pomezí, které by se
na pultech informačních center měli objevit už
první říjnový týden.
Mgr. Jiří Švanda
šéfredaktor turistických novin Kladské pomezí
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MODEL CUP 2018

I v letošním roce zamíří soutěžní modelářské klání do Police nad
Metují. Od roku 2016 se vždy v polovině října sejdou modeláři z celé
republiky a z Polska v Polici nad Metují, aby představili veřejnosti své
umění a popasovali se mezi sebou.
Nejinak tomu bude i v letošním roce. V sobotu 13. října se v 10:00
hodin otevřou dveře na sál Pellyho domů, kde budou na návštěvníky
čekat stoly plné modelů a modelů. Ti, kteří už v minulosti Model cup
navštívili, vědí, co můžou čekat. Těm, kteří přijdou poprvé, můžeme
s předstihem slíbit, že uvidí něco, co dozajista ještě neviděli. Papírové
modely totiž nejsou jenom „ábíčko“ (i když bez tohoto legendárního časopisu by modelářská základna nebyla tak široká), protože i toto výtvarné odvětví se vyvíjí. Nad některými modely jakoby se vznášela otázka:
„Je to skutečně z papíru?“ a s tím jaksi samozřejmě spojená chuť „si
na to sáhnout…“ Ovšem za pořadatele můžu slíbit, že budeme kárat
všechny, kteří by se modelů chtěli dotýkat. Protože vteřina nepozornosti
a nenechavá ruka dokáže zničit několikaměsíční práci modeláře.
V rámci soutěžního dne jsou připraveny další dvě akce. Ve 13 hodin
se na sále objeví Josef Kropáček. Tento znalec papírového modelářství
a jeho historie vystoupí s přednáškou na toto téma. Josef Kropáček patří k neúnavným propagátorům modelářství – pořádá výstavy, spravuje
expozici papírových modelů v Království železnic na Smíchově a je
autorem, nebo spoluautorem několika publikací.
A o hodinu později – od 14:00 – se v Pellyho domech představí
Michal Dostál. Ten patří k nejuznávanějším plastikovým modelářům
v Čechách. A v Polici nad Metují předvede některé ze svých triků v živé
ukázce práce modeláře.
Celý den potom zakončí vyhlášení výsledků, včetně předání speciálních cen. Ukončení Model cupu 2018 se předpokládá kolem 16. hodiny.
Nenechte si ujít jedinečnou možnost, vidět to nejlepší z aktuální
modelářské scény. Každý návštěvník může hlasovat v anketě o nejlepší
model. Tedy i Vy se můžete podílet na scénáři letošní modelářské soutěže v Polici nad Metují.
Pavel Frydrych

MODEL CUP 2018
PROGRAM

pátek 12. 10. 2018
- příjemka modelů do soutěže na sále Pellyho domů od 15:00 – 18.00 hodin
sobota 13. 10. 2018
7:00 – 10:00 – příjemka modelů do soutěže
10:00 – zahájení soutěže
10:00- 14:00 – hodnocení modelů
14:00 – zveřejnění výsledků
15:00 – vyhlášení výsledků a předání cen
16:00 – výdej soutěžních modelů
Doprovodný program během celého dne
10:00 – 15:00 – otevřeno pro veřejnost
13:00 – přednáška Josefa Kropáčka o papírovém modelářství
14:00 – ukázka práce plastikového modeláře v podání Michala Dostála
prodej modelů a modelářských potřeb
ukázka RC modelů
ukázka modelových kolejišť
občerstvení zajištěno
Všichni soutěžící obdrží volnou vstupenku do Muzea papírových modelů
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MODEL CUP POLICE NAD METUJÍ 2018
sobota 13. října, 10:00 - 15:00 hodin
sál Pellyho domů, vstupné dobrovolné

po celou dobu výstava soutěžních modelů, prodej modelů a modelářských potřeb
ukázka modelových železnic
od 13 hodin př ednáška Josefa Kropáčka o papír ovém modelář ství
od 14.hodin ukázka pr áce plastikového modelář e Michala Dostála

v 15.hodin vyhlášení výsledků

mezinárodní modelářská soutěž v Polici nad Metují

soutěž plastikových a papírových modelů v jednotlivých kategoriích podle tématu a věku autora
pořádá Muzeum papírových modelů a Modelářský klub Česká Metuje ve spolupráci a s podporou
Města Police nad Metují.

Model cup 2018
Soutěžní kategorie
Plastikové modely

děti – 0-15 let
ABCDEFGH-

Letadla 1/72 a menší
Letadla 1/48 a větší
Bojová technika 1/72 a menší
Bojová technika 1/35 a větší
Ostatní
Civilní technika
Diorámata
Rodinná kategorie

dospělí – 15 a více
letadla velká 1/32 a větší
ABletadla 1/48
Cletadla 1/72
Dletadla malá 1/144 a menší
vrtulníky 1/48 a větší
Evrtulníky 1/72 a menší
Flodě, ponorky, plachetnice
GHkolová vojenská technika malá 1/72 a menší
Ikolová vojenská technika velká 1/48 , 1/35 a větší
Jpásová vojenská technika malá 1/72 a menší
Kpásová vojenská technika velká 1/48 , 1/35 a větší
LCivilní technika
MDiorámata
NOstatní (kolejová technika, sci-fi atd.)
OFigury

Papírové modely
děti – 0-15 let

ABCDE-

Architektura
Vojenská technika
Civilní technika
Ostatní
Rodinná kategorie

dospělí – 15 let a více

MDT - Malá technika
VDT - Velká technika
VT - Vojenská technika
LTLetecká technika
MA- Malá architektura
VA - Velká architektura
DDioráma
O - Ostatní (Sci-fi, lodě, figury, kolejová technika)

Vyhlášení výsledků proběhne na sále Pellyho domů od 15:00 hodin.

V každé kategorii budou uděleny tři první místa. Modely budou během soutěže označeny. Hodnoceni
budou soutěžní nebo věkové kategorie s minimálně 5 modely od nejméně 4 účastníků, pokud nebude
kategorie obsazena, bude sloučena s kategorií příbuznou.
Kromě jednotlivých kategorií budou vyhlášeny i speciální kategorie:
Cena Muzea papírových modelů.
Cena pro nejmladšího účastníka soutěže.
Cena pro nejstaršího účastníka soutěže.
Cena pro nejvzdálenějšího účastníka soutěže z ČR.
Cena pro nejlepší model vytvořený modelářkou.
Cena diváků papírový model.
Cena diváků plastikový model.
Cena Města Police nad Metují.
Cena Karla Berky.
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Muzeum Náchodska informuje
Otevírací doba Muzea města Police nad Metují mimo
sezonu

Počínaje říjnem začíná omezený provoz Muzea města Police nad
Metují. Mimo turistickou sezonu bude muzeum otevřeno pouze každou
první sobotu v měsíci od 10,00 do 14,00 hod. V říjnu je pak ještě otevřeno o státním svátku 28. října, 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod. Mimo
tyto dny lze muzeum navštívit po předchozí domluvě. Návštěvu nutno
dohodnout alespoň s týdenním předstihem. Kontakty najdete na www.
muzeumnachodska.cz.

Stará barokní roubená škola z roku 1785

v Broumově (1618), zmíněno je i výročí konce třicetileté války (1648),
třísetleté výročí polické radnice (1718), stejně tak jako výročí úmrtí
největšího benediktinského stavitele opata Otmara Zinkeho (1728).
Opomenuta není ztráta Kladska Slezska (1748) a obrana Policka generálem Laudonem v roce 1758. Výstava přibližuje též výročí narození
Václava Vladivoje Tomka (1818), či založení tělocvičné a hasičské jednoty Sokol v Polici nad Metují (1868). Nechybí samozřejmě ani stoleté
výročí konce první světové války, zániku Rakouska-Uherska a vzniku
Československé republiky (1918). Připomenuty jsou také události let
1938, 1948 a 1968.
Mgr. Jan Tůma

Stará škola Dřevěnka je mimo turistickou sezonu otevřena pouze
v době konání kulturních akcí a výstav: 28. 10. 2018 (Den otevřených
dveří), 3. 11. 2018 (Martinská Dřevěnka) a 14. 12. 2018 - 6. 1. 2019
(Kouzelný svět hraček). Mimo tyto dny lze starou školu navštívit pouze
po předchozí objednávce.

Den otevřených dveří 28. října
Muzeum Náchodska zve u příležitosti státního svátku a stého výročí založené Československé republiky dne 28. říjny 2018 do Muzea
města Police nad Metují na tradiční Den otevřených dveří. Otevřeno
bude 9,00-12,00 a 13,0-16,30 hod. Vstup zdarma. V rámci Dne otevřených dveří lze navštívit muzeum v benediktinském klášteře a starou školu Dřevěnku. Je to také poslední příležitost navštívit výstavu
Osmičková výročí Police nad Metují, kterou vás proveden její autor
Mgr. Jan Tůma.

Výstava
Osmičková
výročí Police
nad Metují
U
příležitosti
státního svátku 28.
října 2018, proběhne derniéra výstavy
Osmičková
výročí
Police nad Metují.
Výstava
návštěvníkům přibližuje významné události, které zasáhly do dějin
Police nad Metují, a
jejichž výročí si letos
připomínáme.
Připomenuto je čtyřsetleté výročí uzavření
evangelického kostela

Osobitý tvůrce na české papírové scéně
V Muzeu papírových modelů nově vystavuje osobnost, která se vymyká běžnému konceptu
práce tvůrce papírových vystřihovánek pro stavbu modelů. Ivan Zadražil bude zpestřovat expozici Polického papírového muzea především pro
ne-modeláře.

Z vystavených modelů je jasné, že „cílovkou“ autora je architektura. Co jiného očekávat
od stavaře, technika, vedoucího projekční kanceláře. V již pátém katalogu, který muzeum vydalo,
je uvedeno, že počet hradů a zámků, které převedl na papír, se blíží padesátce.

Ředitel muzea Pavel Frydrych na vernisáži
v sobotu zdůraznil, že „Zadražilovy modely jsou
efektní, jednoduché, dokážou přitáhnout děti,
aby se tomuto odvětví výtvarného umění začaly
věnovat“. Zadražil přišel s nápadem vydat jeden
model ve více designech. Na výstavě například
vrtulník. Když dítě model pokazí, otočí stránku
a může opravit chybu. Když je model jediný, tak
je na vyhození a stavitele modelu odradí. Skvělý
tip pro rodiče, jak nasměrovat pozornost dětí ke
tvoření a kráse.

Výstava bude v Muzeu papírových modelů
až do jara a určitě si každý z Poličáků najde
čas sem na pár chvil zajít. Někteří tu ještě
nebyli, při tom jezdí lidé z celé Evropy,
návštěvníci z Ameriky, z Japonska.
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s družinou nebo školní třídou. Ovšem návštěva
s rodiči může být začátkem krásného vztahu a
obdivuhodných výsledků. Zejména pro děti, které spolu s rodiči hledají, jak si hrát v zajímavém
oboru.

Jindřich Horkel

Je potěšitelné, že se na nedávné výstavě v polské Olešnici prosadil mladý spolupracovník muzea Luboš Matěna. Získal
3. místo v kategorii dospělých. Luboš se
již několik let v MPM věnuje dětem.
Určitě přijdou na výstavu děti
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Národní
�lmový
archiv
k výro� ím
roku 2018

FILMOVÉ

OSMI� KY
11. 10. TGM OSVOBODITEL (V�ra Chytilová, 1990)
Vznikl jako st�ihový dokument v rekordn� krátkém � ase mezi 17. listopadem 1989 a 7. b�eznem 1990, na který p�ipadlo 140. výro� í Masarykova narození. Chytilové se poda�ilo vytvo�it plastický portrét prvního
� eskoslovenského prezidenta pomocí kombinace archivních záb�r� s vlastními dotá� kami a komentá�em v p�sobivém p�ednesu Miroslava Machá� ka. Vlo� eny jsou té� výpov�di Masarykových vnu� ek a pravnuka.
60 minut / dokumentární

18. 10. ULOUPENÁ HRANICE (Ji�í Weiss, 1947)
Dramatický p�íb�h Kru�nohorského pohrani� í roku 1938, kdy mezi � eskými a n�meckými obyvateli za� íná docházet k otev�eným kon� ikt�m. Vyhrocená situace vede k boji, který v�ak nemá vít�z�. S odstoupením
pohrani� í se po mnichovském diktát� leckte�í � e�tí obyvatelé v malé kru�nohorské vesnici nesmí�í, bojují s provokujícím henleinovci, ale nakonec musí poslechnout vy��í rozkazy a vydat se do vnitrozemí.
89 min / vále� né drama

23. 10. DÉMANTY NOCI (Jan N�mec, 1964)
Volná adaptace povídky ze stejnojmenné sbírky Arno�ta Lustiga. P�íb�h út�ku dvou � idovských mladík� z transportu smrti je naturalistickým zkoumáním pocit� ohro� ení, zavr� ení a vyko�en�nosti. Do zá� itk�
zb�dovaných ute� enc� v sudetském lese vstupují vzpomínky, sny a p�edstavy jednoho z nich, roz�i�ující pole zkoumání zmu� ené lidské du�e do sféry existenciálního dramatu.
64 minut / do 12 let nevhodné / psychologické drama

30. 10. BÍLÁ TMA (Franti�ek � áp, 1948)
Partyzánský snímek vznikl na oslavu � tvrtého výro� í Slovenského národního povstání. Vrcholí druhá sv�tová válka. Skupina partyzán� je b�hem hustého sn�� ení zatla� ena do hor. N�kolik zran�ných a o�et�ujících se
skryje v zemljance, kde v�ak brzy dochází zásoby a obklí� ení je blízko. Dramatický vále� ný � lm vykresluje intenzivní pro� itky slovenských partyzán�, ohro� ených nejen n�meckou armádou, ale i hladem a vlastními strachy.
102 minut / do 12 let nevhodné / vále� né psychologické drama

6. 11.

KLAPZUBOVA XI. (Ladislav Brom, 1938)

Nato� eno podle humoristické knihy Eduarda Basse. Také ve � lmu je hlavní atrakcí jedenáct talentovaných fotbalist� � syn� majitele autodílny Klapzuby. Vedle poku�ení v podob� profesionalizace (rozbíjející p�irozenou
rodinnou jednotu) se v oddechovém snímku �e�í i milostné vzplanutí st�edního úto� níka Pepíka. Film m�l premiéru pouhé � ty�i týdny p�ed podpisem Mnichovské dohody. Snímek tak zaujal i vlasteneckým vyzn�ním.
93 minut / sportovní komedie

8. 11. ZBOROV (J. A. Holman, Ji�í Slaví� ek, 1938)
Kdy� se na konci 30. let schylovalo k válce, � lm se � ast�ji obracel k tematice � eskoslovenské historie a státnosti. Film vznikl podle nám�tu legioná�e a spisovatele Rudolfa Medka a vrcholí bitvou u Zborova. Ne� ekaný
úsp�ch �patn� vyzbrojených legioná�� z ní ud�lal mezník v usilování o sam¨. ostatný stát. Film P�edev�ím ale vyniká rekonstrukcí vále� ných boj�, která obstojí i p�ed dne�ním divákem.
109 minut / drama

Kino / Kolárovo divadlo Police nad Metují
Za� átky v� dy v 19:00. Vstupné: 80 K� / 70 K� dr� itelé PellyKarty

osmicky A2 yellow black

5. Broumovské
diskuse
Téma: Hrdinství a odvaha
Klášter Broumov
Sál Dřevník
6.–7. 11. 2018

Oblastní charita
Červený Kostelec
Vás zve na benefiční poetické
představení DIVADLA VÍTI MARČÍKA,

O

HOLČIČCE,
KTERÁ SE JEŠTĚ NENARODILA
Divadlo J. K. Tyla
v Červeném Kostelci

11. října 2018
Předprodej: www.broumovskediskuse.cz
Broumovskediskuse

v 19 hodin
Vstupné: 150 Kč

Hosté:
Karel „Kovy“ Kovář, Daniel Kroupa,
Miroslava Němcová, Jiří Padevět,
Tomáš Sedláček, Marie Svatošová,
Roman Týc, a další…

Moderují:
Nora Fridrichová,
Světlana Witowská, David Klimeš,
Daniela Brůhová

Partner pro výzkum
veřejného mínění:

Předprodej:
IC Červený Kostelec, IC Česká
Skalice, IC Náchod, IC Hronov,
IC Úpice a IC Police nad Metují
100% výtěžku bude použito v souladu s účelem
veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu v
Hradci Králové pod č. j. 3344/VZ/20159

Partneři APRB:
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Partneři:

Zlatí – Město Broumov, Z-TRADE s.r.o., ENVIROS, s.r.o., HOBRA – Školník s.r.o., CEDIMA Meziměstí s.r.o., KASPER KOVO,
s.r.o., LUTOMA s.r.o. Stříbrní – Dřevoterm, s.r.o., Lesní společnost Broumov Holding, a.s. Bronzoví – PRIKNER tepelné zpracování kovů, s.r.o.,
EKOSPOL s.r.o., Stěnava EU, s.r.o., ČEKO IMPORT a.s., LOYD GROUP s.r.o., PINstudio / Jan Záliš
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Pár vět k obálce…

Jiří Samek

Hloubka maličkostí

Jiřího Samka není potřeba příliš představovat, snad každý z nás jeho práci někdy viděl. Jiří
Samek totiž pravidelně, od doby co si pamatuju,
provozuje malou krásnou galerii. Svá díla totiž
umísťuje do výlohy své dílny, ateliéru v Kostelní
ulici. No, ale přeci jen, věděli jste, že je to celosvětově uznávaný výtvarník, jehož dílo získalo
řadu zahraničních ocenění?
Jiří Samek se narodil v roce 1955. Studoval
na gymnáziu v Broumově (1970–1974) a dále
studoval soukromě u Jaroslava Uiberlaye (1974–
1980). V letech 1977–1990 pracoval v Okresní
galerii výtvarného umění v Náchodě. Samek a
jeho dílo je zastoupen v mnoha grafických sbírkách předních galerií a muzeí doma i ve světě.
V roce 2002 byl přijat do Sdružení českých
umělců grafiků „Hollar“. Žije a tvoří v Polici nad
Metují.
Jiří Samek se od konce 70. let zabýval snad
všemi grafickými technikami. Účastnil se pravidelně různých přehlídek neprofesionálních
umělců (Výtvarné Ratibořice, AMO Šumperk a
Trienále grafiky Brno). Pro svou mistrně zvládnutou techniku linorytu začal být oslovován a
stále častěji vystavoval na souborných i samostatných výstavách. Od 1980 začal používat
vlastní grafickou techniku „hlubotisk z lina“.
Pracuje ve větších formátech, grafiky tiskne v
nízkých nákladech (maximálně 20 kusů). Jeho
technika je výjimečná tím, že do vrypů v hladké
ploše lina vetře barvu, kterou potom pod velkým
tlakem otiskuje do vlhkého papíru. Tímto způsobem tisku dosahuje mimořádného účinku. Vedle
vlastní kresby vyznačené barvou vzniká ještě

reliéf vystouplý z roviny papíru. Výsledný tisk
vystupuje z plochy prostoru, je plastický. Autor
vlastně vytváří tištěné či spíše odlévané reliéfy.
Zdánlivě prosté motivy svých tisků dokáže
proměnit v jejich niterný obraz a tím dosáhnout
magického účinku. Technika a duch díla tak tvoří
vzácně vyváženou jednotu. Zvolená technika mu
umožňuje velmi rafinovaně zobrazovat prosté
motivy věcí, které ho každodenně obklopují a ke
kterým má vztah. Interiérová zátiší nebo krajinné motivy podává bez perspektivní zkratky, ale
zato s citem pro plošnou stylizaci a geometrizaci.
V grafikách Jiřího Samka se spojuje neokázalost námětů s velmi osobitě pojatým formálním
zpracováním. Prostřednictvím svých grafik se
Jiří Samek chce s divákem podělit o svoje vidění
okolního světa plného intimní poezie a jednotlivých předmětů, které mohou vyprávět o své zašlé
slávě. Citlivě a s půvabem odhaluje jejich skrytou krásu.

Zdroj: www:hollar.cz, www.ogl.cz, www.
artarchiv.cz

Výběr samostatných výstav:

1995 – Broumov /Městské muzeum-klášter/
2001 – Swidnica /Městská galerie/-Polsko 2001
– Náchod /Galerie výtvarného umění/ 2001 –
Roudnice nad Labem /Galerie moderního umění/ 2002 – Klatovy /Galerie Klatovy/KlenováDům U bílého jednorožce/ 2003 – Nové Město
na Moravě /Horácká galerie/ 2004 – Šumperk /
Galerie Jiřího Jílka/ 2004 – Havlíčkův Brod /
Galerie výtvarného umění/ 2005 – Praha /
Galerie Hollar/ 2006 – Liberec /Oblastní galerie /
2013-Hradec Králové /Galerie moderního umění

Výběr účasti na výstavách:

1995,1997,2001 – International Print
Triennial
/Kanagawa,Japansko/
1997
–
International Print Exhibition /Portland,
Oregon-USA/ 1997 – Internationale Triennale
für Original Grafik /Grenchen,Švýcarsko/
1999,2006 – International Biennial Print
and Drawing Exhibition /Taipei,Taiwan/
2001,2004 – Linolschnitt heute /BietigheimBissingen,Německo/ 2002,2005 – International
Mini Print Triennial /Tokyo,Japonsko/ 2002

– International Print Biennial /Seoul. Korea/
2003,2006 – International Print Triennial /
Krakov,Polsko/ 2003 – UHH Invitational
International-Works on Paper Exhibition /
Hawai,USA/ 2009 – International Print Biennial
2012-International Print
/Guanlan,Čína /
Exhibition, Yunnan,Čína/ 2012-International
Art Biennale/The National Museum of
China, Peking,Čína/ 2012-European Biennal
Competition for Graphic Art, Bruggy,Belgie/
2015-Engraving in Europe, Cremona,Itálie/
2016-Kunstforum Piaristen, Wien,Rakousko/
2016-Triennale Européenne de L´ ESTAMPE
contmporaine, Lombez,Francie.

Ceny vyznamenání:

1999 – 2. cena-Inernational Biennial of
Graphic Arts /Novosibirsk,Rusko/ 2000 – Cena
T. N. Lawrence-International Miniature Print /
Bristol,Anglie/ 2001 – Cena poroty-Pacific
Rim International Print Exhibition /Hilo,Hawai/
2001 – Speciální cena-International Biennial of
Graphic Arts /Acqui Terme,Itálie/ 2002 – Cena
SČUG HOLLAR-Festival komorní grafiky /
Praha/ 2003,2007 – Speciální cena za techniku
lino-Grafika roku /Praha/ 2004,2009 – Čestné
uznání-Grafika roku /Praha/ 2004 – Čestná cena
poroty-Mezinárodní trienále grafiky /Praha/
2005,2007,2009 – Uznání-International Biennial
of Graphic Arts /Acqui-Terme,Itálie/ 2012 –
Statutární cena v základní kategorii A – Grafika
roku /Praha/2012 – Purchase Prize – 3rd Bangkok
Triennale Internatonal Print and Drawing
Exhibition /Bangkok-Thajsko/ 2012 – Second
Prize – 13th European Biennal Competition for
Graphic Art /Bruggy-Belgie

Publikace:

Jiří Samek: Grafika, vydala Galerie výtvarného umění v Náchodě ve spolupráci s Galerií
Klatovy/Klenová, text Jan Kapusta ml.
Jiří Samek – Hlubotisky z lina, vydala Oblastní galerie v Liberci, text Markéta
Kroupová
Samek-Grafika, vydala Galerie moderního
umění v Hradci Králové, text Martina Vítková

Mgr. Martina Váňová

Vlastivědná stezka řídícího učitele Jaroslava Petra
Délka stezky: 4,7 km
Počet zastavení: 10
Náročnost: středně náročná až náročná
GPS začátku stezky: 50°29‘57.396“N,
16°16‘36.367“E
Správce stezky: ZŠ a MŠ Machov
Jak se na stezku dostanete? Autobusem:
zastávka Machov - náměstí, vlakem: zastávka
Police nad Metují (6 km).

Podzim v říjnu obleče listy do oku lahodících barev, proto na dnešním výletu zavítáme do malebné oblasti Policka, kde na nás
čeká mnoho krásných přírodních panoramat.
Na náměstí v Machově (7 km od Police nad
Metují) začíná vlastivědná stezka, na které se
dozvíme stěžejní informace souvisejících s historií obce a jejím kulturním i přírodním bohatstvím. Po trase se můžeme těšit také na nádherné výhledy do kraje. Panoramatická fotografie
na jednom ze zastavení nám pomůže určit
názvy kopců, hor a pohoří, které se nacházejí
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v okolí. U školy je se dozvíme nejen historii
této vzdělávací instituce, ale také o životě pokrokového učitele a pedagogického spisovatele Jaroslava Petra, po němž se stezka jmenuje.
Zastavení na trase jsou následující: Na
Městečku, Školství na Machovsku, Pomník
padlých v 1. světové válce, Kostel sv.
Václava, Sbor Církve československé husitské, U Barunky, U Jeřábu, Tkalcovský stezník, Pod Českou vyhlídkou a U Studánky
Po projití stezky můžeme navštívit nedalekou Polici nad Metují, která na podzim ožije
filmem i divadlem. V období od 9. 10. do 6.
11. 2018 proběhnou v polickém kině projekce
všech snímků z projektu Filmové osmičky. Na
podzim nás čekají také již 71. Polické divadelní hry, kde nebudou chybět vystoupení amatérských i profesionálních divadelních souborů. Jednotlivá představení festivalu se odehrají
v období od 19. 10. 2018 do 9. 12. 2018. V poslední den se diváci mohou těšit na komedii

4 sestry Patrika Hartla s Ivanou Chýlkovou,
Janou Strykovou, Annou Šiškovou, Berenikou
Kohoutovou a Romanem Štabrňákem.
Text: Jiří Švanda s využitím publikace
„Stezky za poznáním nejen v Kladském pomezí“ vydané Centrem rozvoje v roce 2011
Foto: Archiv obce Machov
Kladské pomezí
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P O H L E DY D O H I S TO R I E

Stalo se před sto lety - říjen 1918
Vznik Československé republiky

Právě před sto lety – v říjnu roku 1918
– vznikl samostatný československý stát.
Československo se zrodilo vlastně ve dvou etapách. Ponejprv byla 14. října v zahraničí vyhlášena československá vláda a posléze 28. října
převzal moc na území budoucí Československé
republiky domácí odboj, sice z počátku poněkud
živelně, ale o to s větším nadšením. Přibližme si
události tohoto převratného měsíce.
Na přelomu září a října došlo v Německu ke
změně státního režimu, kdy se Německo stalo
parlamentním státem s prozatímní vládou, která
3. října, společně s rakousko-uherským ministerstvem zahraničí odeslala americkému prezidentovi žádost o uzavření míru.
Dne 14. října 1918 oznámil tajemník
Československé národní rady Edvard Beneš
dohodovým státům, že se rozhodnutím Rady ze
dne 26. září 1918 ustavila v Paříži prozatímní
československá vláda. Prozatímní československou vládu s předsedou T. G. Masarykem v čele
uznala 15. října 1918 Francie, 23. října Spojené
království a 24. října 1918 Itálie. Uznání dalších
spojeneckých států následovalo vzápětí.
Na 14. října 1918 byla v Čechách naplánována generální stávka proti vyvážení potravin
ze země a při této příležitosti měla být vyhlášena republika. Akce však byla předčasně vyzrazena, proto se konala pouze stávka a k oficiálnímu vyhlášení republiky nedošlo. Jakýmsi
omylem však byla republika vyhlášena v Písku,
kde lidé začali realizovat státní převrat se vším
všudy: strháváním symbolů státu, vyvěšováním
červenobílých národních vlajek, vojáci odmítli
poslušnost svým velitelům. Během dne se ukázalo, že vyhlášení převratu bylo předčasné a vojáci se vrátili do kasáren. Přijela jednotka uherských vojáků, kteří místo zajistili a vyšetřovací
komise začala případ řešit, nutno podotknout,
že velice liknavě.
Pod dojmem hrozícího rozpadu soustátí
vydal císař Karel dne 16. října 1918 manifest
„Mým věrným národům rakouským“, v němž
sliboval přebudovat habsburskou monarchii
ve federaci národních států. Pokusil se tak obnovit důvěru obyvatelstva rozšířením národní
suverenity. To však již bylo vnímáno jako nedostatečné, navíc se opatření nevztahovalo na
Zalitavsko, kde fungoval jiný ústavní režim a
pozice císaře zde byla slabší. V manifestu císař vyzýval národy k vytváření národních rad,
jakožto zárodků budoucích zákonodárných orgánů jednotlivých spolkových zemí. Manifest
tak spíš přispěl k rychlejšímu rozpadu státu,
národní rady byly skutečně okamžitě ustanovovány. Vznikaly též národní rady německé, které
se také dožadovaly práva na sebeurčení svého
národa.
Dne 18. října 1918 bylo v Paříži publikováno Prohlášení nezávislosti čs. národa, tzv.
Washingtonská deklarace, vrcholný dokument
československého zahraničního odboje. Její autor – T. G. Masaryk – ji vytvořil jménem prozatímní čs. vlády za pobytu ve Washingtonu ve
dnech 13. až 16. Října. Jeho cílem bylo čelit
případným úvahám o zachování a federalizaci
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Rakousko-Uherska. Proto byl celý text koncipován v duchu amerického chápání politiky
a veřejného života. Masaryk se v něm hlásí k
pokroku, demokracii a svobodě, k americké
Deklaraci nezávislosti. Zároveň načrtává základy budoucí ústavy československého státu,
zásady jeho vnitřní a zahraniční politiky. Podle
Washingtonské deklarace bude Československo
republikou s parlamentním systémem vlády,
s úplnou svobodou tisku a shromažďování, s
odlukou církve od státu, se zrovnoprávněním
žen a všech menšin, s vyrovnáním sociálního
postavení obyvatel a se zrušením všech šlechtických výsad, bude státem, který přejímá plnou
odpovědnost za reorganizaci východní Evropy.
Dne 20. října ve tři hodiny odpoledne byla
americkým velvyslanectvím v Paříži úředně
Benešovi sdělena odpověď prezidenta Wilsona
rakousko-uherské vládě, tedy, že mír bude jen za
podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a
Jihoslovanů.
Dne 22. října se sešel císař Karel I. s místopředsedou Národního výboru Československého
Václavem Klofáčem a žádal ho, aby se případné
následující události obešly bez krveprolití. Také
velení pražské vojenské posádky souhlasilo, že
nebude klást událostem žádný odpor a úloha
vojska se omezí pouze na udržení pořádku.
Dne 23. října 1918 byla na italské frontě zahájena mohutná ofenzíva spojených italských,
francouzských a britských vojsk, které zcela vyčerpaná rakouská armáda nedokázala vzdorovat
a během několika dní zde přišla o více než 300
tisíc vojáků. Rakousko-Uhersko bylo vojensky
poraženo. Když 3. listopadu 1918 přijímali zástupci poražené armády příměří, stát, který zastupovali, již prakticky neexistoval.
Dne 25. října 1918 odjeli reprezentanti
českého politického i hospodářského života do
Švýcarska na jednání s představiteli čs. zahraničního odboje o utvoření a podobě samostatného státu. Delegaci tvořili předseda Národního
výboru a vůdce státoprávně demokratické strany Karel Kramář, místopředseda Národního
výboru a předseda národních socialistů Václav
Klofáč, agrární poslanec František Staněk, poslanec za sociální demokracii Gustav Habrman,
státoprávní demokrat Antonín Kalina, Přemysl
Šámal z téže strany, jenž reprezentoval vedení
odbojové Maffie, a dva představitelé finančního
kapitálu – ředitel Živnobanky Jaroslav Preiss a
ředitel Agrární banky Karel Svoboda. V Ženevě
se setkali s představiteli zahraničního odboje,
vedenými Edvardem Benešem. Domácí politikové informovali Beneše o situaci ve vlasti,
Beneš je zase o situaci zahraniční, především
o diplomatickém uznání Národní rady československé ze strany dohodových států. Jednání
proběhla ve dnech 27. – 30. října. Na ženevských poradách byl dohodnut způsob převodu
státní moci z rukou rakousko-uherských do
československých. Dosavadní mocenský a hospodářský mechanismus neměl být rozbit, československý stát neměl být budován na troskách
Rakousko-Uherska, nýbrž měl navázat na jeho
sociální a politickou strukturu i právní řád. Do

čela nového státu byl navržen T. G. Masaryk.
Zároveň byla předběžně ustavena československá vláda v čele s K. Kramářem. S Eduardem
Benešem se počítalo na ministerstvu zahraničí a
se Štefánikem na ministerstvu obrany. V průběhu ženevských jednání byl v Praze poněkud živelně vyhlášen samostatný československý stát.
Dne 26. října byla v USA podepsána
Filadelfská dohoda mezi T. G. Masarykem a
předsedou Americké národní rady Uhro-Rusínů
Grigorijem Žatkovičem o připojení území budoucí Podkarpatské Rusi k Československu.
Dne 26. října císař Karel I. vypověděl spojenectví s Německem a 27. října RakouskoUhersko nótou ministra zahraničí Andrássyho
přijalo podmínky prezidenta Wilsona pro jednání o příměří. Zveřejnění nóty 28. října bylo v
Čechách mylně vnímáno jako vojenská kapitulace a v chaotické situaci byla v Praze vyhlášena
republika.
Dne 28. října 1918 kolem deváté hodiny ranní se vydali Antonín Švehla a František
Soukup jménem Národního výboru převzít
Obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu obilí
na frontu. Při té příležitosti nechali zaměstnance
ústavu přísahat věrnost nově vznikajícímu státu.
Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru
Rakousko-Uherskem. Podmínky obsahovaly i
uznání autonomie národů Rakousko-Uherska,
které si lid vyložil jako uznání nezávislosti.
Tato zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích a ničil
symboly Rakousko-Uherska. Na Václavském
náměstí u pomníku svatého Václava promluvil
k davům kněz Isidor Zahradník a vyhlásil samostatný Československý stát.
Večer 28. října 1918 vydal Národní výbor
první zákon, Zákon o zřízení samostatného státu československého, a poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem...“
Pod oběma dokumenty byli podepsáni Antonín
Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár
a František Soukup – později zvaní „Muži 28.
října“.
Následujícího dne – 29. října – jednal Národní výbor s českým místodržitelem Maxem Coudenhovem o převzetí moci.
Výsledkem byl kompromis, když se Národní
výbor přihlásil k prozatímnímu zřízení veřejné
správy. Navečer se pražské vojenské velitelství
pokusilo vyprovokovat s Národním výborem
střetnutí. Téhož dne se němečtí poslanci usnesli
vydělit ze severního pohraničí Čech provincii
Deutschböhmen a začlenit ji jako autonomní
jednotku do příštího Německého Rakouska.
Ve dnech 29. - 30. října se konstituovala československá státní moc v Brně, Plzni, Ostravě,
Olomouci, Hradci Králové, Pardubicích a na
dalších místech. Německý generální konzul v
Praze a hlavní reprezentant německé vlády v
českých zemích Fritz Gebsattel ve stejný den
blahopřál Národnímu výboru k revoluci a přál
si co nejrychlejší navázání diplomatických vztahů se vznikající ČSR. Jeho hlavním cílem bylo
zajištění bezpečnosti německých občanů, kteří

23

v té době pobývali na území českých zemí.
30. říjen byl závěrečným dnem pražského
převratu. Rakouské vojenské velitelství kapitulovalo před Národním výborem, protože maďarští a rumunští vojáci odmítli bojovat. Téhož
dne se v Turčianském Svätém Martinu sjelo 200
politických vůdců Slovenska, přijali Martinskou
deklaraci, na jejímž základě se Slovensko připojilo k českým zemím, a ustanovili dvacetičlennou Slovenskou národní radu jako výkonný
orgán v čele s předsedou Slovenské národní
strany Matúšem Dulou. Deklarace byla přijata
bez hlasovávání, tedy pouhým hlasitým souhlasem vůdců Slovenska. Tímto aktem se zřekli uherské nadvlády a Uhersku odepřeli právo
mluvit jménem slovenského národa. V Ženevě
vyvrcholila jednání představitelů Národního
výboru. Sudetoněmecký poslanec R. Lodgmann
von Auen jednal s Národním výborem, který chtěl získat německé politiky na vytvoření
československého státu. Lodgmann však tuto
spolupráci odmítl. Němečtí poslanci ze severovýchodu Čech, severu Moravy a Slezska v
čele s R. Freisslerem vyhlásili zřízení provincie
Sudetenland a její připojení k Rakousku. Bylo
proto rozhodnuto obsadit pohraničí vojensky.
Jak však převratné okamžiky prožívali
obyvatelé Police a jejího okolí? Předně je trápila epidemie španělské chřipky. Právě kvůli ní
byla 21. října 1918 z nařízení obvodního lékaře
MUDr. Karla Zelenky na čtrnáct dní uzavřena
obecná škola. Podobná opatření se ostatně přijímala i v Náchodě.
V sobotu 26. října 1918 přednesl náchodský učitel Vincenc Fikr v polické sokolovně
referát o schůzi České státoprávní demokracie
v Praze: „Účast na této důvěrné schůzi byla
četná, asi 200 osob. Dány některé pokyny,
jak si vésti při prohlášení samostatného státu

československého, k němuž může dojíti asi za 2
až 3 neděle.“ Události však nabraly rychlejší
spád – československá samostatnost byla vyhlášena již pouhé dva dny později.
Oslavy samostatnosti v Polici nad Metují
proběhly až 29. října 1918. Krátkou zprávu o
tom přinesly Náchodské listy: „V úterý 29. října
konal se v Polici n. M. průvod s hudbou ulicemi
města na oslavu prohlášení Československého
státu. Domy slavnostně ozdobeny prapory, obyvatelstvo na ulicích v průvodě zpěvem a jásáním
dávalo průchod radosti a zadržovaným citům.“
Josef Sova, ředitel měšťanské chlapecké
školy v Polici nad Metují, popisuje ve školní
kronice tyto události takto: „Jakmile 29. října
z ranních novin (večerníků z minulého dne)
zvědělo obyvatelstvo, že Národní výbor ujímá
se správy Československého státu, ihned zdobilo své domy bílo-červenými prapory. K 9. hod.
ráno bylo na náměstí hlučno, lid a mládež se kupily v hloučky. Procházela městem hudba hrajíc pochody a národní písně. Svolána narychlo
městská rada. Uspořádán průvod městem kol
11. hod. dopolední a zúčastnilo se ho asi na
1.000 osob. U kašny na náměstí zapěny písně
»Kde domov můj?« a »Hej Slované!«. Jeden občan objasnil význam dne ze stanoviska národně
sociálního. Večer shromáždilo se četné obecenstvo v Sokolovně, kde čile debatováno a »pohřbíváno« Rakousko. Poštovní expeditor Bureš
přednesl Horákovo epos »Tisíc nesmrtelných«.
Nadšení v obyvatelstvu je všeobecné, ale zdá
se, jako bychom snili, mnozí nevěří. Odpoledne
v úterý byl sejmut ředitelem školy měšťanské
štít s říšským orlem a nahrazen zemským znakem království Českého, rovněž veškeré obrazy ve třídách panovníků z rodu habsburského
nahrazeny byly: Jiráskem, Žižkou, Palackým,
Komenským, Havlíčkem, Husem, Masarykem

a později opatřen i obraz Wilsonův a ozdobeny
národními prapory a slovanskou trikolorou.“
Ve středu 30. října 1918 „promluvil ředitel
měšťanské školy Josef Sova o významu státního převratu k mládeži živnostenské školy pokračovací a učitel Vojtěch Trčka přednesl již
výše uvedené Horákovo epos. Večer opět hrála
hudba a na náměstí před lékárnou vypalován
Jaroslavem Kalousem ohňostroj.“ Ve čtvrtek
31. října „sejmut byl »orel« na poště a na četnické strážnici, večer pořádala mládež lampionový průvod nesouc v čele transparent »Sláva
Masarykovi«, cílem bylo uvítati zajatce broumovského tábora, kterým šla naproti k Pěkovu.
Ale přišlo jich pouze 8 později přes Suchodol.“
Ne vše však bylo v těchto slavných dnech
tak idylické. Přenecháme opět slovo učiteli
Sovovi: „Vlna rozlila se po celé vlasti České.
Zalehla i sem do Police. O tom bylo již psáno
napřed. Samostatnost a svoboda byly však dolními vrstvami špatně chápány. Nově utvořený
český stát potřeboval nezbytně plné ukázněnosti
a nadšení. Spodina však vychvalovala nevázanost, bankrot ano i násilí. Na výzvy, aby vojáci
nastupovali službu, ježto vlast jest v nebezpečí,
bylo slyšeti hlasy: »Máme samostatnost, tedy
nepůjdu nikam!« V nedaleké Velké Poříči objevil se plakát: »Vojáci neposlouchejte, zůstaňte doma!« Na vlastní uši jsem slyšel výrostka,
vojáka: »Nás by chtěli poslat na Slovensko, a
páni – potvory se budou valašit doma, nikam
nepůjdu!« A přece právě v Praze ve vrstvách
inteligence našla se nejlepší porozumění pro
rázné zakročení ve prospěch Slovenska proti
zhovadilým Maďarům. Když pátý den po prohlášení samostatnosti nebyla tu »ještě« zvýšená
dávka, bylo nadáváno některými z »obecenstva«
na československý stát.“
Jan Tůma - Muzeum Náchodska

KALENDÁRIUM

Osobnosti českého malířství a sochařství – říjen

8. října 1899 zemřel v Praze český malíř –
krajinář, kreslíř a grafik druhé poloviny 19. století Julius Mařák. Narodil se 29. března 1832
v Litomyšli. Na
pražské Akademii
vystudoval malbu,
nějakou dobu pobýval i na Akademii
v Mnichově. Od
roku 1858 bydlel
ze zdravotních důvodů ve Vídni, kde
vyučoval ve šlechtických
rodinách
kreslení. Po dlouhou dobu se živil i ilustracemi pro české a německé časopisy. V roce 1887
se přestěhoval do Prahy, neboť mu bylo nabídnuto místo profesora na pražské Akademii
výtvarných umění. Celý život se věnoval krajinomalbě. Mařák je také jediným krajinářem,
který se podílel na výzdobě Národního divadla v Praze, kam namaloval slavná místa českých dějin (Říp, Blaník, Vyšehrad atp.). Jeho
krajinomalby zdobí i schodiště Národního
muzea v Praze.
18. října 1946 zemřel v Praze český sochař období secese, naturalismu a realismu
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Ladislav Šaloun, zakladatel moderního českého sochařství. Narodil se 1.srpna 1870
v rodině soukromého úředníka v Praze. Byl
všestranným výtvarníkem a pedagogem. Především
se věnoval vlastní
tvorbě, a to monumentální a komorní plastice. Jeho
návrhy soch zpravidla realizovali v
kameni jiní sochaři
či kameníci, nebo
odlévali do bronzu specializovaní
kovolitci. Účastnil se mnoha sochařských soutěží. K jeho nejvýznamnějším realizacím patří
několik pomníků, především sousoší Mistra
Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze.
Dlouhá léta žil a tvořil na Václavském náměstí. Výrazně se podílel na výzdobě pražských
secesních budov, Obecního domu, Pojišťovny
Praha na Národní třídě, přístavby Zemské banky Na Příkopech a Nádraží císaře Františka
Josefa I. Zvlášť vřelý vztah měl k Hořicím v
Podkrkonoší.

22. října 1883 se v Boskovicích v rodině
knihkupce narodil český malíř, grafik a sochař Otakar Kubín – Coubine. Absolvoval
sochařsko-kamenickou
školu v Hořicích a
pak studoval na
Akademii
výtvarných
umění v Praze. Jeho
první díla ho pojí
s
programem
skupiny
Osma.
Expresivní
výraz
prozrazuje
vliv van Gogha.
V roce 1913 odešel Kubín do Francie a usadil
se v Provenci. Tvořil tam hlavně krajiny, květinová zátiší a akty. Kubín se pravidelně zúčastňoval výstav pražské umělecké společnosti Umělecká beseda, také byl členem Mánesa.
V roce 1952 se vrátil na Moravu do rodných
Boskovic, zde zůstal dvanáct let, věnoval se
výhradně krajinomalbě. V roce 1964 se vrátil zpět do Provence. Zemřel 7. října 1969
v Marseille.
Připravil František Janeček
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Jak se žilo na Policku v osmičkových létech (1928 – 1998)
Z publikace Mir. Pichla POLICE nad METUJÍ v datech ( vydalo město Police nad Metují v roce 2004)
„Osmičkové“ letopočty si tento rok připomínáme v nebývalé míře. Podívejme se, jak se
žilo na Policku v měsíci říjnu v letech 1928
– 1988.

1928

22. října 1928

byla zahájena stavba nové budovy
Městské spořitelny v Sokolské ulici.

28. října 1928

se konaly oslavy 10. výročí trvání republiky. V Polici nad Metují se konal slavnostní
průvod, koncert na náměstí, ukázky cvičení
Sokolů, skautů a Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ). Večer tělocvičná akademie v
Sokolovně. Městská spořitelna v Polici nad
Metují při této příležitosti věnovala 30.000 Kč
na Okresní sirotčí kolonii.

1938

8. října 1938

obsadilo německé vojsko (2 prapory 30.
pěšího pluku z Görlitz – 6 děl, 2 minomety,
kulomety) Broumovsko, které bylo poprvé ve
své historii odloučeno od Čech a stalo se součástí Velkoněmecké Říše
Broumovský Okresní úřad usídlil v polickém okresním chorobinci do 22. října, kdy
byl soudní okres Police nad Metují přičleněn
k politickému okresu Náchod (oficiálně ale až
vyhláškou ministerstva vnitra až dne 18. ledna
1941).
Z odstoupeného území politického okresu Broumov se stal tzv. Landkreise Braunau
(Venkovský kraj Broumov), který se stal součástí nově vzniklé Reichsgau Sudetenland
(Říšská župa Sudetská země).

9. října 1938

obsadila německá armáda obce Horní
Dřevíč, Stárkov a Vápenku, ve kterých žilo
německé obyvatelstvo, ale které již ležely za
demarkační čárou na neobsazeném čs. území.
Po příchodu jednotek SOS se německé vojsko
stáhlo z Horního Dřevíče do Stárkova.

10. října 1938

se počaly šířit poplašné zprávy o zabrání
chaty na Hvězdě. Na místo byl vyslán četnický po-hotovostní oddíl z Náchoda, aby
do rozhodnutí delimitační komise možnému
záboru Hvězdy zabránil. Ve 21 hod. bylo neznámým pachatelem vystřeleno na strážmistra
E. Palečka, který hlídkoval v okolí restaurace.

11. října 1938

byla obsazena obec Hony.

12. října 1938

byly obsazeny obce Dědov a Německá
Metuje a část obce Pěkov – Pěkovské končiny. Zde byla zajata hlídka SOS, kterou Němci
odvezli do Lachova, ale po intervenci ji propustili. Ze zabraného území však již neodešli.

13. října 1938

byla obsazena Česká Metuje (!!)
Německé vojsko v městysu Stárkov, který měl podle mnichovské dohody zůstat v
ČSR, zabralo velkostatek v hodnotě 1 700
000 Kč, patřící továrníkům bratrům Janovi a
Františkovi Pejskarovým z Police nad Metují.
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Německému důstojníkovi museli majitelé
odevzdat klíče, načež byli z obce vykázáni.
V obci Vápenka, kde měli bří Pejskarové pilu
na zpracování dřeva z jejich lesů, došlo k okamžitému rozprodání uskladněného dříví – samozřejmě bez jakékoliv náhrady majitelům.

15. října 1938

byla Němci obsazena turistická chata na
Hvězdě.

16. října 1938

„objevila se zpráva, že chata Hvězda, která byla minulého dne obsazena Němci, zůstane nám zachována. Zpráva tato přijata byla
s nedůvěrou a skutečně se hned ukázalo, že
tomu není tak. Němci broumovští měli na tom
veliký zájem, aby chata byla Němci zabrána.
Město Police spolu s odborem Klubu československých turistů obrátili se telegraficky na
předsednictvo vlády a ministerstvo zahraničí o zachránění Hvězdy pro nás. Ku pomoci
vyzváno též ústředí KČT.“ (Kronika města

Police nad Metují Police nad Metují)

21. října 1938

„kolíčkovali Němci hranice na Slavném a
dále ku Hvězdě a Pěkovu. Kolíčky ty zase naše
hlídky vytahovaly.“ (Kronika města Police

nad Metují Police nad Metují)

23. října 1938

byl biskupem církve československé
Stanislavem Kordulem vysvěcen na kněze a
současně jmenován novým farářem v Polici
nad Metují Jan Křinecký.

24. října 1938

byla železniční stanice Česká Metuje
předána do správy Deutsche Reichsbahn.
Železniční stanice Police nad Metují se tak
stala přechodovou stanicí – naše osobní vlaky
končily ve Žďáře (a vracely se zpět), německé
v Polici nad Metují.
konala se v Náchodě schůze zástupců
měst Police, Hronova, Červeného Kostelce a
Náchoda za účelem vyslání deputace do Prahy
pro zachránění Polických Stěn a Malých
Svatoňovic naší republice. Tato deputace byla
v Praze dne 26. října.

25. října 1938

žádala správa benediktinského velkostatku v Polici nad Metují o ponechání 300 ha lesů
v katastrálním úseku (k. ú.) Hony, Lachov a
dále v k. ú. Bělý, Hlavňov, Slavný a Suchý Důl
při ČSR. Všechna tato místa byla neoprávněně
zabrána na popud broumovského lesního geometra. Lesy tvořily polickému velkostatku
jediný zdroj příjmů, kterým byl hrazen provoz
kostelů a far v Bezděkově, Machově a v Polici
nad Metují. Navíc značná část těchto míst
byla z německé strany demarkační čáry nepřístupná. Především ze strategických důvodů
byl průběh nové hranice prosazen německou
stranou tak, že celý masív Broumovských
stěn byl přiřčen Německu. Polický okres tak
byl okleštěn o celé Broumovské Stěny (včetně polesí), o obce Řeřišné, Hony a o Ostaš s
Hvězdou. Zabráním těchto území přišel polický benediktinský velkostatek o 1.433 hektarů

lesů; změnou státních hranic se obce Machov,
Slavný, Pěkov a Žďár staly pohraničními
obcemi.

1948

3. října 1948

se konala v kostele Nanebevzetí Panny
Marie zádušní mše za zemřelého prezidenta
Edvarda Beneše.

4. října 1948

oznámil advokát JUDr. Josef Seidl
radě MNV, že z pozůstalosti po panu Juliu
Goldmannovi bude městu odevzdáno 25.000
Kčs pro humánní účely.

14. října 1948

zemřel v polickém chorobinci ve věku 82
let akademický malíř Václav Luňáček (*1. 8.
1867).
Václav Luňáček se věnoval převážně krajinomalbě svého rodného kraje. V Polici vystavoval roku 1897 a r. 1918, častěji vystavoval v Praze i v cizině (v Německu). Pro české
houbařství se stal významným svým zdařilým
„Atlasem hub“, připojeným k vědeckému dílu
Jana Bezděka „Houby jedlé a jim podobné
jedovaté“. V pozdních létech, kdy nemohl se
věnovat malířství, pokusil se o literární tvorbu
a vydal svým nákladem knihu „Quodlibet“,
sbírku veselých historek vzpomínajících na
starou Polici.

21. října 1948

zemřel během léčení v lázních Poděbrady
ve věku 45 let Jan Pejskar (*1903), majitel hotelu v čp. 22 na náměstí. Předtím, v
letech 1923-1938 byl nájemcem benediktinského turistického hostince na Hvězdě v
Broumovských Stěnách (od roku 1937 se svou
manželkou Annou, dcerou Jana Vacka, hostinského z čp. 4).

21. – 23. října 1948

bylo Okresním národním výborem v
Broumově nařízeno uzavřít všechny obchody
a živnosti ve městě (mimo pekaře a řezníky).
Ve dnech 21. – 23. 10. byla navíc vyhlášena
Národní směna Svazu české mládeže

28. října 1948

se konala oslava 30letého výročí trvání
republiky.

1958

1. října 1958

došlo ke sloučení polického závodu n.
p. Masný průmysl s podobným závodem v
Náchodě.
Závod v Polici n. Met. převzal výrobu
náchodského uzenářského sortimentu, výroba konzerv byla převedena do konzervárny v Dolní Radechové, která se rovněž stala
pobočným pracovištěm polického závodu.
Ve výrobně konzerv v Polici n. Met. se do té
doby vyráběly játrové paštiky, hovězí a vepřové maso ve vlastní šťávě a hovězí a vepřové
guláše.

1. října 1958

zahájili zemědělci z Velké Ledhuje společné hospodaření.
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4. října 1958

byly zahájeny 13. Polické divadelní hry.
Poličtí ochotníci se přehlídky zúčastnili dne
15. října představením hry Oldřicha Daňka:
„Steelfordův objev“ v režii Josefa Zemana.

4. – 5. října 1958

vyhlásil ONV Broumov národní směnu na
vybírání brambor. V sobotu se na polích okolních JZD sešlo 150, v neděli asi 100 osob z
Police nad Metují.

1968

12. října 1968

byly zahájeny 23. Polické divadelní hry.
Okupace republiky se negativně projevila i
na obsazení polické divadelní přehlídky, které se zúčastnily pouhé tři ochotnické soubory
(Náchod, Svitavy, Police nad Metují). Poličtí
uvedli dne 2. října symbolicky hru Karla
Čapka „Matka“ v režii Jaroslava Řeháka.

18. října 1968

schválilo Národní shromáždění „Smlouvu
o podmínkách a dočasném pobytu sovětských
vojsk na území ČSSR“. Ještě téhož dne byla
smlouva ratifikována prezidentem a vstoupila
v platnost. Smlouva tak umožnila, že na území ČSSR bylo umístěno 75.000 sovětských
vojáků, jimž budou poskytnuty ubytovací a
skladovací prostory, 4 letiště a 3 vojenské
nemocnice.

27. října 1968

se konala v Kolárově divadle za malé
účasti veřejnosti oslava, uspořádaná k 50.
výročí vzniku Československé republiky. K
významnému výročí byly uděleny pamětní
medaile účastníkům I. odboje (legionářům),
II. odboje a některým zasloužilým veřejným
pracovníkům. Zvláště k ocenění některých
z nich měla veřejnost oprávněné výhrady.

27. října 1968

schválilo Národní shromáždění ústavní
zákon o ČESKOSLOVENSKÉ FEDERACI,
kterým byla nahrazena značná část ústavy
ČSSR z roku 1960; zákon přeměnil unitární
stát s platností od 1. 1. 1969 ve federativní stát
dvou národů – Čechů a Slováků.

29. října 1968

byla vysazena v Bezděkově parku nová
„Lípa svobody“. Poněkud jiným způsobem
tak skončila plánovaná vzpomínka u „Lípy
svobody“, vysazené dne 8. 11. 1918 na památku vzniku československého státu na kopci

Havlatce. O lipku se sice padesát let téměř
nikdo nestaral, ale rostla a kvetla. Při 50. výročí vzniku Československé republiky si na
lípu vzpomněla místní „Komise pro oslavy“ a
usoudila, že okolí lípy by mělo být uvedeno
do pořádku a zbaveno křovin. Příkaz k tomu
dostal tehdejší předseda školské a kulturní komise, zaměstnanec Lesní správy Milič Kobr.
Na úpravu okolí lípy vyslal polské lesní dělníky, kteří nedostatečně informováni, omylem a
z neznalosti strom porazili! Událost – která jak
budoucnost záhy ukázala- velmi symbolická!

1978

2. října 1978

vyjela z polického náměstí horolezecká výprava do Afriky: „Expedice Sahara“.
Z Police n. M. se zúčastnili Jaroslav Seifert,
Zdeněk Matějka a z Machova Ladislav
Doležal. Návrat domů 19. prosince.

10. října 1978

byla místním Automotoklubem poprvé
uspořádaná v Polici nad Metují terénní soutěž motocyklů – oblastní přebor ČSR A (start,
cíl a parkoviště soutěžních motocyklů umístěno v rekreačním středisku na Žděřině).
Odstartovalo 106 jezdců, pro krajně nepříznivé počasí jich dojelo pouze 38! Rychlostní
zkouška se konala v Hronově – Žabokrkách na
tamní motokrosové trati.

13. října 1978

se v Kolárově divadle konal koncert
zpěvačky popu a středního proudu Heleny
Vondráčkové.

14. října 1978

zemřel ve věku 82 let Josef Tér, textilní
podnikatel na odpočinku. Jako předseda Rady
starších byl jeden z iniciátorů stavby kostela
církve československé v roce 1940, po mnoho let rovněž působil jako předseda „Spolku
přátel žehu“.

21. října 1978

byly zahájeny 33. Polické divadelní hry.
Polický dramatický odbor Kolár uvedl 11.
listopadu hru L. Nadásziho: „Moje žena se
zbláznila“ ve společné režii Tomáše Součka a
Josefa Stodoly.

30. října 1978

zemřel ve věku 68 let Oldřich Rejmont
(*1910), někdejší zaměstnanec Klesáčkovy
tiskárny, poté pracovník n. p. Kovopol, dlouholetý aktivní divadelní ochotník a režisér,
čestný člen DSO Kolár a rovněž dlouholetý
vedoucí kina.

I Hlavňov měl svůj prapor

V roce 1856 se hlavňovský učitel
Vepřek rozhodl, snad po vzoru jiných obcí,
pořídit školní prapor „korouhev“, která by
se nosila v čele průvodů a náboženských
procesí. Zorganizoval sbírku podpořenou
vedením obce a nechal korouhev zhotovit v Broumově u Řehoře Balzera. Stála
18 zl. 10 kr. a zachoval se její popis. Na
zeleném sukně v pozlaceném rámu byla
z jedné strany vyobrazena Panna Marie
na Hvězdě a z druhé strany Anděl Strážce
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vedoucí za ruku dítě. Korouhev byla připevněna na žerď ozdobenou vyřezávaným
křížem. Dne 9. září 1856 při zdejším posvícení byla korouhev posvěcena v kapli
na Hvězdě za účasti všech žáků a většiny
obyvatel Hlavňova. Korouhev je uvedena
ve školním inventáři z roku 1878, i když
s dodatečnou nedatovanou poznámkou, že
chybí. Údajně byla ve škole ještě v roce
1926.

Z Pamětní knihy obce Hlavňova
vybral František Janeček

1988

1. října 1988

byla zahájena přístavba Zdravotního střediska (polikliniky) v Gottwaldově ulici.

26. října 1988

byla dokončena sedlová střecha polického kostela. Byla použita krytina z měděného
plechu.

1998

Začátek října roku 1998

byly dokončeny vnitřní úpravy staré školy v čp. 15 ve Hvězdecké ulici. Došlo k výměnám dřevěných podlah, opravám omítek,
místnosti byly vybíleny, instalováno vytápění
akumulačními kamny atd. Provedla fa Tautz z
Bukovice za 320.000 Kč. Navíc znovu obílen
i vnější plášť budovy za 52.500 Kč.

1. října 1998

Byla dokončena rekonstrukce vozovky přes
náměstí (počínaje od křižovatky ul. Nádražní
až po ul. Ostašskou u kovárny). Práce byly
zahájeny dne 20. července odstraněním žulových kostek. Provedla je fa Strabag Rychnov
nad Kněžnou, současně byl opraven i povrch
vozovky v ulici Ostašské. Při té příležitosti
byly vyměněny kanalizační vpusti a vodovodní
přípojky za nové, opraven i most přes silnici u
Beranova mlýna. Délka opravené vozovky činila 1,077 km, náklady činily 9,7 milionů Kč.
Současně byly položeny i nové chodníky.

10. října 1998

byla znovu otevřena prodejna „Večerka“
v čp. 97 na náměstí, která byla předchozím
nájemcem Štěpánkem uzavřena koncem
června. Nový provozovatel, místní firma
„Kvíčerovská pekárna“ s. r. o. ji rekonstruovala na samoobsluhu s prodlouženou prodejní
dobou, otevřeno bylo i v neděli.

19. října 1998

V tzv. „Zeleném domečku“ čp.
342 v Tyršově ulici (budova bývalého
Hospodářského družstva) bylo otevřeno řeznictví fy Lepš z Náchoda.

24. října 1998

udělil pomocný biskup Josef Kajnek z
Hradce Králové 18 věřícím z farností Police,
Bezděkov a Machov svátost biřmování.
Současně vysvětil nově adaptované společenské místnosti pro věřící v klášterní budově.

28. října 1998

proběhla slavnostní vzpomínka k 80.
výročí vzniku čsl. státu. Při této příležitosti
bylo tento den zasazeno 8 pamětních lip. V
Kolárově divadle byli mimo to oceněni občané, kteří se mimořádně zasloužili o Polici
nad Metují. Miroslav Šmíd (in memoriam)
za propagaci města po celém světě svými horolezeckými výstupy, Oldřich Jenka (in memoriam) za propagaci města ve fotografii),
Karel Baudyš za vedení městské kroniky do
r. 1973, Dagmar Svobodová za znovuobnovení TJ Sokol, Jan Kousal za propagaci města v
krajinomalbě, Jaroslav Vinter za vedení městské kroniky od r. 1974, Jiří Strauch za odvahu
vzdorovat komunistické persekuci, Zdeněk
Fulka za znovuobnovení Ostrostřelecké gardy.
Připravil František Janeček
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Světci k nám hovoří...

28. říjen 1918 S. K. NEUMAN

SVATÝ FRANTIŠEK Z ASSISI
– mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik

bratří (minorité). Členkou tohoto řádu byla
svatá Anežka Česká. Františkova přítelkyně
Klára z Assisi založila jeho ženskou větev,
klarisky. V roce 1221 založil František ještě třetí řád, terciáře. Řád františkánů získal
v krátkém čase nebývalou popularitu, rozšířil se po celé Evropě a František, skromný,
pokorný muž, který prý kázal i zvířatům,
ovlivnil rozhodujícím způsobem středověkou církev i společnost. František zemřel ve
věku 44 let.
Málo známým dědictvím po svatém
Františkovi je vánoční zvyk stavění betlémů. On byl totiž patrně první, který v roce
1223 v Grecciu na Vánoce zinscenoval scénu narození Páně v chlévě s živými zvířaty.
Papež Řehoř IX.ho svatořečil 16. července
1228.
Svatý František je patronem Itálie, ekologie a také vlčat (nejmladších skautů). Jeho
svátek se slaví 4. října.
Připravil F. Janeček

Svatý František, zvaný též sv. František
Serafinský, se narodil někdy mezi léty 1181
a 1182 jako syn bohatého obchodníka
Pietra Bernardone a.Francouzky Jany
Modlitba Františka z Asisi
Pica. Při křtu dostal jméno Giovanni
přebásněná Janem Skácelem…
(Jan),ale otec mu říkal Francesco, tj.
Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list.
Francouzek. Od mládí byl František
Prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkaveselý, plný života, připravoval se na
zech číst.
dráhu rytíře. Aby svou touhu uskutečProsím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím.
nil, zúčastnil se v roce 1201 bojů mezi
Ať vědí, že se učím a že nic neumím.  
Assisi a Perugií, Assisi však bylo poraženo. Jeho život změnilo roční vězení
Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru.
v sklepeních Perugie. Konflikt s otcem,
Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru.
když František prodal balíky sukna, aby
Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal.
opravil kapli, ve které se modlíval, znaAť se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.
menal definitivní rozloučení Františka
A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil.
se světskou společností. Vzdal se před
Odvahu, abych to, nač stačím na tomhle světě
zraky biskupa a četných diváků dědicpozměnil.
tví, zbavil se svých šatů a vyběhl z měsA taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná,
ta. Zrodil se „nejchudší z chudých“.
co se změnit nedá a co se změnit dá
František odhodil i boty, oblékl hnědou
Ach, pane děkuji za všechno dobré i za to špatné,
kutnu, převázal ji provazem a vydal
ať poučím se ze svých chyb.
se jako žebrák po světě. Výsledkem
Nevím, jestli ty mě slyšíš a zda jsi vůbec tam,
jeho putování byl nakonec františkánale děkuji, že já jsem tady a směju se dál.
ský řád, nazývaný také řádem menších

Dvacátého osmého října devatenáct set osmnáct,
přeraziv spár, který mě svíral,
spár ptáka, jenž říkal si orel, ale byl sup,
já, národ československý, stanul jsem
mezi národy svobodnými.
Zavlály prapory, zajiskřily se zraky,
ulice naplnily se živými mraky,
z nichž tryskala radost,
rostl jsem každou vteřinu,
hlavu jsem zdvíhal
zatím co před pěstí lidstva ustupovali
Habsburk a Hohenzollern.
Ano, co snili, doufali, věřili,
co bouří a trýzněmi v srdci svém nosili
nejlepší synové moji,
rozstříknutí po celé Evropě,
pod cizím kabátem
i pod prapory legionářů,
stalo se skutkem
a jméno své položil jsem na všecky věci svoje,
postavil jsem jednu nohu na Šumavu
a druhou na Tatry,

na říši a svobodu svou.

Tu rozhlédl jsem se
s hlavou nad oblaky a se srdcem vzhůru,
leč zmizel úsměv můj a pýchy mě opustila,
veliká přísnost chvíle mě zarazila,
posvátné myšlenky světa jak veliké větry
ovály hlavu mou.
I přísahal jsem
já, národ československý, svobodný a živý,
přísahal jsem lidstvu a geniům lidstva, narovnal
jsem se a
že chci býti národ spravedlivý,
že nepřestanu drtit pěstí svatého hněvu
každého, kdo ponižuje,
každého, kdo znásilňuje,
každého, kdo vydírá a utiskuje,
v dosahu těchto svých ramen,
že nepřestanu pomáhati podle svědomí svého
každému, kdo mluví, jedná, tvoří
ze srdce upřímného,
každému, kdo povznáší a osvobozuje,
každému, kdo brání svobodu a spravedlnost,
každému, kdo ničí poddanství a násilí,
a přísahal jsem, že nechci znáti svých synů,
na říši a svobodu svou.
kteří dnešek neproplakali pro včerejší svou vinu,
a kteří se mnou nepřísahali v ten den,
že každý musí býti stejně svoboden.

Vybral F. J.

Š KO L S T V Í

Karle, děkuji...

Chtěl bych touto formou poděkovat Karlu Výravskému za 15 let učitelské svobody. Děkuji. Milan Kulhánek
K poslednímu červenci skončil ve funkci ředitele gymnázia
Karel Výravský, od středy 1.srpna školu řídí Jiří Ringel. Konec
éry Karla Výravského mě inspiroval k malému zamyšlení.
Samozřejmě si kladu otázku, jaká
bude škola pod novým ředitelem, co se změní k lepšímu, či
snad něco k horšímu...jakým směrem půjde naše gymnázium?
S Karlem Výravským jsem se seznámil někde kolem roku 1993, kdy on
zastával funkci zástupce ředitele gymnázia a já byl tehdy na stejné pozici na bývalé SOU a SOŠ Broumov, ve zkratce Obchodní školy. Známe
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se tedy celé čtvrtstoletí, což je již jako velmi slušné manželství. A stejně jako v manželství probíhal náš vzájemný vztah. Někdy byly chvíle
vzájemného souznění, jindy zase období polemik a názorových neshod.
V každém případě je potřeba říci, že vždy byl mezi námi vzájemný respekt a že vždy jsme při sporech kopali do míče, a ne do hráče. Jen pro
zajímavost, v roce 2003 jsem kandidoval proti Karlovi v konkurzu na
funkci ředitele školy, v konkurzním řízení jsem skončil na 2.místě.
Na to, jaká byla éra Karla Výravského je potřeba odstup. Již dnes ale
mohu ze svého pohledu říci, že to byla éra úžasné učitelské a studentské svobody, éra tolerance, shovívavosti a vlídné diplomacie. Nikdy
jsem neslyšel, jak mám učit, co mám učit, proč to mám učit a kdy to
mám učit, kolega prostě věřil, že na to máme a že máme v sobě profesionální odpovědnost. Tak jsem viděl éru Karla Výravského já.
Karle, děkuji, a přeji úspěch v dalším žití.
Milan Kulhánek
Z velmi letní Jizbice
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Z Polické mateřinky

Tak už nám to všem zase začalo…Vraťme
se ale ještě k prázdninám. Letošní prázdniny
byla mateřská škola otevřená první dva týdny v červenci a poslední dva týdny v srpnu .
Celých pět týdnů byla zavřená kvůli rekonstrukci školní kuchyně (nové odpady, elektrické rozvody, obklady a dlažby, topení).
Zároveň bylo zrekonstruováno nové hygienické zázemí pro děti v letním vchodě na první
budově a rozšíření malé učebny o malý kabinet a knihovnu.
Prázdninový provoz byl zajištěn na druhé
budově ve dvou třídách. Děti měly volnější
program a nejvíce času trávily díky pěknému
počasí venku na zahradě, kde máme od května
nový herní prvek – velkou dřevěnou loď.

Od září 2018 máme v MŠ celkem 91
dětí, z toho 35 dívek a 56 chlapců. Ve třídě
Zvonečků jsou umístěné děti ve věku 2 – 4
let v celkovém počtu 18, z toho 6 dívek a 12
chlapců. Ve Sluníčkách máme 25 dětí, z toho
11 dívek a 14 chlapců ve věku 3 – 5 let. Do

Berušek chodí 22 dětí, z toho 12 dívek a 10
chlapců ve věku 5 – 7 let. V Kopretinách je
25 dětí, z toho 6 dívek, 19 chlapců a 1 chlapec je na základě Individuálního vzdělávacího plánu vzděláván doma. Zde jsou děti 5 – 7
leté. Celková kapacita naší MŠ je 104 dětí,
letos nám tedy do plného počtu chybí 13 dětí.
Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.
S dětmi pracuje 8 plně kvalifikovaných
pedagogických pracovníků, 2 asistentky pedagoga,1 školní asistent, 1 chůva u dvouletých
dětí. Pomocný personál sestává ze 2 uklízeček, 2 kuchařek a 1 zaměstnance údržby.
Většina dětí změnila po prázdninách třídu,
nastoupily i nové děti a tak si všichni teprve
zvykají na nové prostředí, režim, paní učitelky
a pana učitele, seznamují se s novými kamarády.
V měsíci září nás již čeká
několik akcí: setkání všech
tříd u našeho javoru a přivítání podzimu, jablíčkový
týden, sbírání přírodnin do
Krakonošovy
zahrádky,
návštěva domova důchodců ke Dni seniorů a předškolákům začne předplavecký kurz v Broumově.
Nadstandartní
aktivitou
naší MŠ je také logopedická prevence, kam mohou
docházet děti s vadou řeči
na různá
oromotorická
cvičení a cvičení mluvidel. Pokud bude zájem,
budou otevřeny další nadstandartní aktivity
- Výtvarníček, sboreček Javorníček a Veselé
pískání na flétničku. Program máme nabitý a
nezbývá než si přát, aby se dětem u nás líbilo,
do školky chodily s radostí a jejich rodiče byli
spokojeni.

Tato krátká povídka níže uvedeného autora vypovídá mnohé z toho, co většina mateřských škol děti učí.

Robert Fulghum

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU
ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec
být, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ
ŠKOLCE. Moudrost mě nečekala na vrcholu
hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v
nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil:
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají
dobře.
Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj
a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta,
chytni někoho za ruku a drž se s ostatními
pohromadě.
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko
v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a
rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví
jak a proč, ale my všichni jsme takoví.
Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce
i to semínko v kelímku - všichni umřou. My
také.
A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové
knížky a první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech - DÍVEJ SE. (Všechno,
co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v
mateřské školce: Krédo)
Vaše paní učitelky a pan učitel na sídlišti

Sportovní a turistický poznávací kurz v Chorvatsku (Dobrodošli 2018)

Ve dnech od 31. 8. 2018 do 9. 9. 2018 se
škola Academia Mercurii se třídou 3. AB, doplněnou dalšími žáky, zúčastnila druhým rokem sportovního a turistického poznávacího
kurzu v chorvatském Duce, které se nachází
nedaleko města Omiš.
Bydlení v krásných apartmánech kousek
od moře umocňovalo kouzlo Středomoří.
Kromě plavání, potápění a hrátek v moři, bylo
součástí kurzu mnoho výletů a adrenalinových
atrakcí.
Viděli jsme přístav a Diokleciánův palác
ve Splitu a krásné uličky Trogiru. Zajímavou
atrakcí se stal výlet dvěma pirátskými loděmi
okolo ostrova Brač, kde koupání v soukromých zátokách a grilování ryb nemělo chybu.
Adrenalinovým zážitkem byl sjezd řeky
Cetiny na raftech a zejména atrakce ZipLine
nad Cetinou. Ochutnali jsme typické chorvatské speciality během snídaně v horách.
Někteří si vybrané speciality objednali i pro
své známé domů. Během pobytu jsme si užili
nejen relaxaci a koupání v moři a to na jedné z
nejkrásnějších pláží v Chorvatsku v Brele, ale
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také procházku po vyhlášené promenádě až do
Bašky Vody.
Každý si do sytosti užil sluníčka, moře
a atrakcí a načerpal síly do nového školního
roku 2018/2019. Více se snad ani stihnout
nedalo.

Všichni účastníci si zájezd užili a zakončili ho písní „ Hlavně v pohodě!“, ať žije
Dobrodošli 2019!!!!!!
Za všechny účastníky zájezdu
Mgr. Martin Vrabec - www.amnachod.cz

Polický měsíčník - říjen 2018

Základní umělecká škola informuje…
Den otevřených dveří a Slavnostní galavečer
V sobotu 15. září nastal konečně den, kdy
jsme mohli naši školu otevřít i pro veřejnost
a umožnit tak našim spoluobčanům, aby se
seznámili s výsledky více než rok trvající rekonstrukce a přístavby ZUŠ. Již v 10 hodin,
kdy byl zahájen “Den otevřených dveří”, čekal u vchodu zástup dychtivých občanů a do
13 hodin, kdy byla akce ukončena, jich naší
školou prošlo skutečně velké množství. Velmi
nás potěšil tak veliký zájem, ale především
to, že drtivá většina přišla s opravdu přejícím
srdcem a přáním, aby nový objekt mohl zase
po mnoho let sloužit uměleckému vzdělávání
našich dětí v kvalitnějších podmínkách, splňujících všechny požadované normy.
Jsme vděčni městu Police nad Metují jako
zřizovateli školy, že po mnoha letech odkládání nakonec vzalo tento nelehký úkol na
svá bedra a pomocí úvěru tak umožnilo realizaci této největší investiční akce posledního
období.
Stavba samotná, jak už to tak u starých
budov bývá (přední budova je z roku 1858
a zadní z roku 1892!!), si nakonec vynutila
spoustu dalších zásahů a víceprací, proto jsme
moc rádi, že se přece jen podařilo získat na
tuto akci i financování z jiných zdrojů: třemi
miliony korun přispěl Královéhradecký kraj a
dalších nejméně šest milionů korun bychom
měli získat z dotace projektu IROP, a tak přece
jen snížit finanční zatížení Města.
A to nesmíme zapomenout na úspěšnou
kampaň “Zušlechťujeme ZUŠ” na portálu
HitHit, jejíž výtěžek byl použit na vybavení
nového koncertního sálu.
Proto, jako poděkování všem, kteří se přičinili o zdárnou realizaci celého díla, jsme tutéž sobotu večer uspořádali v novém koncertním sále “Slavnostní galavečer”, na kterém
vystoupili jak někteří současní žáci, tak i naši
úspěšní absolventi.
Mezi pozvanými hosty v publiku tak zasedli nejen představitelé Kraje a vedení našeho Města, ale i zástupci projektového ateliéru
TSUNAMI z Náchoda (autor projektu) a stavební firmy MATEX HK, realizátora stavby,
včetně firmy JESTAV, která vykonávala stavební dozor investora.
A samozřejmě všichni sponzoři a dárci z
kampaně “Zušlechťujeme ZUŠ”, kteří si jako
odměnu za svůj dar vybrali právě účast na
tomto galavečeru.
Jsme šťastni, že i galavečer měl velký
úspěch a moc děkujeme všem za krásné ohlasy, které jste nám zaslali.
A teď už nás zase čeká všední práce, jejíž ovoce vám budeme moci předvést již za
dva měsíce na předvánočních prosincových
vystoupeních.
Ještě jednou vám všem děkujeme za podporu a těšíme se na další setkávání s vámi
nebo s vašimi dětmi ve světě umění.
Vaši zaměstnanci ZUŠ v Polici nad Metují
(ZUŠ)
Polický měsíčník - říjen 2018
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Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater
Další prázdniny jsou za námi a lavice polické
Alma Mater opět pozvaly posluchače k zasednutí. A tak v tradiční středu, tentokrát 5. září, posluchači vyslyšeli pozvání a sešli se na dalším pokračování cyklu přednášek. Hostem a lektorem
byl tentokrát pan prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc.
Úvodem přivítala posluchače paní Mgr. Ida
Jenková a seznámila je s programem podzimního
semestru. Poté následoval obvyklý pozdrav polické „zušky“, ve kterém se představily flétnistky
Gabriela Krečmarová a Mája Ivachová a za klavírního doprovodu Pavla Čapka zahrály skladbu
Maya od Iana Clarka
Pak již se ujal slova pan profesor Žďárek,
významný český a světový entomolog a jeho
přednáška nesla název „O hmyzu, jak ho „možná“ neznáte. Na úvod vylíčil svou cestu k tomuto
vědnímu oboru, svá studia na vysoké škole, své
problémy při nástupu do zaměstnání v oboru, ve
kterém získal postupně světové renomé. Díky

tomu dostal v roce 1968 pozvánku (i s letenkou)
na stáž do USA. Bohužel, odlet byl naplánován
právě na dobu, kdy armády Varšavské smlouvy

poskytovaly „bratrskou pomoc“, ruzyňské letiště
fungovalo jen pro tato vojska a tak nastaly problémy s odletem. Nicméně, pan profesor našel
cestu, jak z této situace ven a spolu s manželkou
a dcerou odjel vlakem do Frankfurtu a zde se
pokusil o řešení. Po komplikovaném jednání na
letišti nakonec vše dobře dopadlo a celá rodina
odletěla do USA. Po tomto zajímavém úvodu
pak přešel k vlastnímu tématu, entomologii. Jako
zástupce hmyzího světa si vybral mouchu. Ano,
obyčejnou mouchu. Ale jeho vyprávění bylo velice zajímavé a když líčil třeba její vývoj z larvy
na dospělou mouchu, jeho slova skutečně nešlo
neposlouchat. Vždyť koho by napadlo studovat
hormony u obyčejné mouchy a nebo měřit mouchám při těchto pokusech krevní tlak? A navíc,
sám projev pana profesora svědčil o velkém zaujetí pro tento obor. Na závěr lze říci, že slůvko
„možná“ v názvu přednášky bylo asi zbytečné,
protože jsme se dovídali opravdu věci neznámé.
Již o týden později se posluchači sešli v
Pellyho domech znovu, aby si vyslechli přednášku paní Jaroslavy Janečkové, dá se říci stálé lektorce Polické univerzity volného času pro
obor hudba a hudební historie. Tentokrát si vybrala jako téma život a dílo klasika české hudby,
Leoše Janáčka. Úvod ovšem patřil, jako vždy,
polické ZUŠ. V něm se posluchačům představily mladé zpěvačky Karolína Skalová a Lenička
Šolcová, které za klavírního doprovodu pana učitele Čapka zazpívaly ukázku právě z díla Leoše
Janáčka – Moravská lidová poesie v písních a za
svůj výkon si vysloužily velký potlesk.
Poté už patřilo slovo paní Janečkové a danému tématu. A jak je u paní Janečkové zvykem,
bylo její vyprávění o životě a díle Leoše Janáčka
velice zajímavé a poutavé. Janáček se narodil
v roce 1854 v Hukvaldech u Příbora v chudé

rodině učitele. Přesto se mu dostalo velmi dobrého vzdělání v klášterní škole v Brně. Následovalo
studium na reálce, studium hudby na Učitelském
ústavu v Brně a Varhanické škole v Praze. Zde se
mimo jiné spřátelil také s Antonínem Dvořákem.
Pak následovala další studia v Lipsku a ve Vídni.
V roce 1881 se oženil se svou žákyní, velmi mladou, tehdy šestnáctiletou Zdenou Schulzovou,
se kterou měl dvě děti – dceru Olgu a syna
Vladimíra. Bohužel, synek záhy zemřel (v roce
1888) na spálu ve věku 2,5 roku a brzy jej následovala i dcera, která ve věku 21 let (v roce
1890) zemřela na tyfus. Janáčkovo manželství
zmítané tragédiemi nebylo šťastné, v jeho životě
se objevilo i několik dalších lásek. Manželé se
dokonce chtěli i rozvést, ale nakonec se rozhodli, že každý bude žít svůj život. K nejznámějším
Janáčkovým dílům patří opery Její pastorkyňa,
Výlety pana Broučka, Káťa Kabanová, Příběhy
lišky Bystroušky či Věc Makropulos, dále pak orchestrální a orchestrálně – vokální díla Glagolská
mše, Taras Bulba nebo Sinfonietta. Není jistě bez
zajímavosti, že jeho ve světě nejhranější opera,
Její pastorkyňa, měla na domácí půdě poněkud
netradiční osud. Zatímco premiéra opery se uskutečnila v Brně v roce 1904, na prkna pražského
Národního divadla se dostala až v roce 1916.
Důvodem byly vleklé Janáčkovy spory s ředitelem Národního divadla Karlem Kovařovicem. V
roce 1928 Leoš Janáček umírá v Ostravě na následky nachlazení. Přednáška byla doplněna také
několika ukázkami z umělcova díla. Poutavé vyprávění paní Janečkové skončilo a nám nezbývá
než se těšit na další její vystoupení, která nám
vždy otevírají nové a nové pohledy do krásného
světa hudby.

Václav Eichler, posluchač PUVČ

Prázdninový pobyt v Izraeli za vítězství v soutěži

Žákyně 4. ročníku Centra propagační tvorby
a polygrafie ve Velkém Poříčí Nela Múčková získala jako odměnu za 1. místo ve výtvarné disciplíně mezinárodní soutěže CEMACH vzdělávací
a poznávací zájezd do Izraele.
Neliny prázdninové zážitky z cestování po
Izraeli byly mimořádně intenzivní. Dejme jí tedy
slovo. „Po čtyřhodinovém letu jsme vyšli z letištní haly a dostali úplnou teplotní ránu, v Izraeli
totiž bylo přes čtyřicet stupňů. Bydleli jsme v
krásném hotelu Metropolitan v Tel Avivu. Druhý
den jsme vyrazili do telavivského Starého města.
Největší zajímavostí se pro nás stala pověra, že
když v tomto městě najdeme na domě své znamení zvěrokruhu, máme pořádně vyskočit a něco
si přát. Potom jsme se vydali do nové části Tel
Avivu, kde na nás čekali izraelští studenti, kteří
stejně jako my vyhráli soutěž CEMACH. Zjistili
jsme, že v Izraeli existuje stejná soutěž a její vítězové pojedou za odměnu k nám do Čech. Také
jsme navštívili nejvyšší telavivský mrakodrap,
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odkud byl opravdu krásný výhled. Po tomto
náročném dni jsme si odpočinuli při koupání
v moři.
Další den jsme se přesunuli do Jeruzaléma,
kde jsme navštívili obrovský komplex budov
izraelského ministerstva zahraničí. Po skončení prohlídky jsme se vydali do architektonicky
velmi zajímavého Izraelského muzea s expozicí svitků z Mrtvého moře. Zhlédli jsme v něm
úžasné, jedinečné artefakty. Když jsme si vše
důkladně prohlédli, přesunuli jsme se na trh
s potravinami. Průvodce nás nejen seznamoval
s historií trhů a s izraelskou kuchyní, ale vždy
nám v jednotlivých restauracích či u stánků
objednal i jídla. Takto jsme ochutnali asi deset
izraelských specialit. Nejvíce mě zaujal pita
chléb plněný sýrem a podávaný s několika druhy
omáček, mrkví a koriandrem, dále zapečená kaše
obalená v plátu, výborné ovocné freshe, zmrzlina v sušence, šest druhů humusu, nebo speciální
placky s omáčkou.
Naše další cesta vedla do pouště. Najednou
kolem nás byly jen písečné duny. Zatímco ostatní studenti byli trochu pobouření, že budou spát
v obrovském stanu na zemi a ne v hotelu, já byla
opravdu nadšená. Do svého příbytku nás pozvala
jedna beduínská žena a vyprávěla nám o svém životě. Potom jsme dostali skvělé překvapení v podobě jízdy po poušti na velbloudech. Dokonce
jsme šli v noci na pouštní výpravu. Velkým překvapením pro mě bylo, že po setmění na poušti

rozhodně není ticho, jsou slyšet všemožná zvířata, především osli, velbloudi a hmyz. Tato noc
byla pro nás všechny asi nejzajímavější.
Ráno jsme se přesouvali zpět do krásného
Jeruzaléma. První zastávkou byla největší přírodní oáza v Izraeli, procházeli jsme se vodopády, kde chodila zvířata. Poté jsme se vydali
k Mrtvému moři. A opravdu v tomhle moři nežije
jediná rybička. Je v něm tolik soli, že se nemůžete utopit, jen vás to nadnáší nad hladinou – další
z neuvěřitelných zážitků. Odpoledne jsme se procházeli starým Jeruzalémem, kde už jsme museli
mít příslušné oblečení – sukni pod kolena a přes
ramena šátek. Navštívili jsme hrob Ježíše Krista
a kámen, na kterém byl ukřižován. Procházeli
jsme židovskou a arabskou čtvrtí, až jsme došli
ke Zdi nářků. Celý večer jsme zakončili úžasnou
večeří v židovské rodině.
Předposlední den jsme se zajeli na izraelský
dětský letní tábor, který má úplně jiný ráz než
ten náš. Jedná se o určitou přípravu na armádu,
děti se učí samostatnosti a také přežít za každých
podmínek. Závěrem našeho pobytu se stala světelná show, která naše putování krásně zakončila.
Bylo to opravdu neskutečných šest dní, na které
budu vzpomínat celý život,“ uzavírá své vyprávění Nela Múčková, která v květnu vyhrála mezinárodní soutěž CEMACH s výtvarným dílem
nazvaným Osvobození od stáda.
Mgr. Renata Lelková - Centrum propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality...

Všechno jednou začíná, ale i končí. Prostě
„SPADLA KLEC“. Školáci už zařezávají ve
škole několik dní, my na svá místa v Pellyho
domech zasedneme až dnes. HORKÉ LÉTO
mele už z posledních sil a my se s ním loučíme. Bylo poněkud jiné, než jsme zvyklí, ale i
přesto jsme si ho užívali po svém. Cestováním,
koupáním, ale i přátelské posedy, také s rodinou, vzhledem k suchu, bez ohníčku!
Dnes už je 18. 9. 2018. Prožíváme rok
OSMIČKOVÝ, dříve narození ví moc dobře,
jak naše země zkoušela v útrapách a co znamenal den vítězství (28. 10.) v tom roce 2018
nebudu poučovat, ale mladá generace z historie neví skoro nic, a to je smutné. Cestičku
mají prošlapanou a zájmy jiné. My zase nerozumíme dokonalosti, s jakou bravurně ovládají tu moderní techniku. Život jde dál, tak co?
66 seniorů potěšila ZUŠka v čele s p. uč.
Čapkem a představil 13letou, talentovanou
dívenku s violoncellem – Ráchel Jursovou.
Jímavá, vážná skladba, dokonalá. Ať ji tenhle
šlechetný „KONÍČEK“, který našla v hudbě,
nikdy neshodí ze sedla, ať cvičí pro radost její
i nás, kteří ji potleskem poděkovali.

nabídla další videa. My jsme poznali rodinu
“jejího syna“, kterého finančně podporuje a
on je výborný student. Mají ještě dva, rodina
žije skromně, ale radost z dětí a z naší ochotné
Květy, to je šlechetné, veliký dík!

Plánuje další cestu tentokrát do Číny, náš
František Pivoňka umí znamenitě zapět jednu
ČÍNSKOU. Dohoda platí a naše Květa slova splní. Jen, aby nám nešly očička trochu
šejdrem.

K mému úvodu o ŘÍJNU 1918 vám
dám jeden výrok z té nešťastné I. sv. války.
Dědeček Jan Vacek se v jednom zákopu sešel
s rodákem a dali řeč. Byli z Police a smutného si prožili oba až až. Tak jedna PERLIČKA:
“Jeníku, až tahle vojna skončí, já budu první český listonoš“ A on LISTONOŠEM byl!
Jestli prvním nebo padesátým, ale byl…
Druhá perlička od vojáčka základní služby před odchodem do civilu zaslal domů
TELEGRAM
POSLETE – BOTY A PENYZE
NEPOSLETE-LI SATY – BOTY
A PENYZE VY, SATOCIM S VAMA JA
JAROUS
Tak s veselou do pěkného podzimu, smutného máme kolen sebe moc.
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Ivanka Richterová – kultura – data konání
kde, kdy a v kolik najdete v PM a na tabulích
v infocentru.
Svým divadelním projevem sdělila zprávu
ohledně dnešního setkání. Z technických důvodů nebudou chlebíčky ani zákusky. Pití všeho druhu u BARU, šnaps ne! Naše referentky
pí H. Tremčinská, J. Němečková a předsedkyně pí Helena Pivoňková inkasovaly finance na
zájezd, v Praze navštíví divadlo MUZIKÁL –
Čas růží. Informace kolem budou doladěny již
při dalším setkání v měsíci ŘÍJNU zde…
Paní Květa Belanová – cestovatelka nás
obrazně se skvělým slovním doprovodem dopravila až do Argentiny. Zajímavá země, bohatá na pestré, různé živočichy, ptáky, kde celé
rodinky hnízdí v drsných srázech, cesta plná
nelehkých situací, ale to by nebyla ona, aby si
nevěděla rady se vším…
Záběry pořízené na lodi s rychlostí větru,
to si neumíme představit, ještě fotografovat!
Statečná žena. Aby nám připomněla PERU,
Polický měsíčník - říjen 2018
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STAŇ SE KRÁLEM!

Tříkrálová
sbírka je největší
každoroční charitní dílo v naší
zemi. Jejími nejdůležitějšími aktéry jsou nejen
dárci, ale také koledníci. Zdaleka už totiž
nejde pouze o peníze. Jde možná ještě
více o radost ze setkání: koledníků mezi
sebou ve spolupráci na dobrém díle a koledníků s lidmi, které navštíví nebo potkají. Ačkoliv se zdá být koleda ještě daleko,
chci všechny děti, mladé i dospělé pozvat

a povzbudit, aby šli koledovat. Jsou byty a
domy, na které se nedostane a kde lidé marně čekají, aby mohli uvítat koledníky, potěšit se s nimi, dát jim v mrazivých dnech
napít pro zahřátí a něco dobrého „na zub“ a
do kasičky přispět na dobré dílo, pro které
jsou peníze této sbírky určeny.
Díky vám všem, co obětavě chodíte.
Přijďte zas! A vy, kteří jste to ještě nezkusili, nebojte se přihlásit.
Koordinátor místní sbírky
Mgr. Kateřina Voláková
KatkaVolakova@email.cz,
tel.: 607 644 008

Ukončení akce odbahnění Hlavňovského rybníka
z pohledu Družstva vlastníků Police nad Metují
Musíme se přiznat, že při první zprávě
o tom, že se má odbahňovat rybník jsme
byli skeptičtí.
Snad ani ne k odbahnění , ale spíše k
zamýšlené rekonstrukci hráze a především
stavbě bezpečnostního přelivu kapacity
přehrady Lipno. Vždyť Hlavňovák je skoro nebesák (nebeský rybník = rybník bez
trvalého přítoku, má vodu jen z nebes) a
je to absolutně zbytečné, tedy dle našeho
názoru.
Odbahnění, ač rybník nemá klasický
přítok, už bylo pochopitelnější, protože za
desetiletí trvání si jeho hladina ukrojila z
břehů někde i desítky metrů, které se ocitli
na dně a udělaly z celého rybníka mělčinu.
A právě odbahnění se nás týkalo, protože
všechny vhodné pozemky na manipulaci a
skladování sedimentů jsou v našem vlastnictví. Po oslovení městem již v roce 2013
jsme podepsali souhlas se stavbou, která
měla být dotovaná, takže město čekalo
dotační papírové kolečko nám tak dobře
známé. Nebylo v průběhu stavby, která
započala v roce 2017 ve vztahu města a
družstva vše hladké a ideální, především
v počátku. Jednání s městem má specifika
vyplývající především z jeho organizační
struktury… jednotlivé odbory, jeho pracovníci, vedoucí pracovníci (zaměstnanci)
, nakonec vrcholoví zástupci- starostka s
místostarostou (volené orgány) , rada města a zastupitelstvo. V jistých okamžicích
operativního a hlavně rychlého jednání potřebujete oprávněnou kompetentní osobu,
která je zároveň dostatečně hluboko ponořena do technické a organizační operativy
stavby. Tato vlastnost jde napříč přes několik funkcí a nebývá obvyklá a nám se ji
povedlo na městě najít v osobě pana Škopa
za přispění většiny jeho spolupracovníků,
paní starostku nevyjímaje.
Do toho všeho vstupuje další subjekt
– dodavatel stavby, který má své návyky,
jak to dělal jinde, jak není problém jezdit
po loukách a pak dát pár stovek za rozjetý
drn. Dnešní doba, kdy zemědělský subjekt
je vazalem státu, který zreguloval jeho
obor , je věc, která dříve nebyla. Dotační
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předpisy, termíny, do puntíku dodržované
příkazy a nařízení a jejich následné nekompromisní kontroly mohou v důsledku
způsobit, že pro podnik, který neuchrání
dotovaný travní porost před jeho poškozením ( koleje) či úplnou likvidací, mohou
být taková narušení travních porostů fatální. A to se při stavbě dělo. Stavbyvedoucí
nemaje ani vzdálenou představu o uvedeném se rozhodne jezdit s Tatrama přes jiný
než vytyčený koridor, protože mu to prostě
jde líp.
I tyto trable se povedlo zažehnat a u
úřadů narovnat, ale kdo nezná tuto problematiku do hloubky nemůže ji pochopit. Takový je bohužel dnešní svět nařízení, formalit, apod. Každopádně město
naše újmy vnímalo a věc byla uspokojivě
uzavřena.
Rybník je dokončený, na nový stav je
radost pohledět, i ta lávka se zábradlím nad
přelivem Lipna jistě přijde :) Za rybníkem
u vodárny leží poměrně nenápadná placka
sedimentu a jílu, rozprostřená do plochy
asi 1/3 hektaru o objemu 7000 metrů kubických. Dle původních dohod by se měla
ode dnes do roka převozit na místo trvalého uložení. Každopádně z města přišel zajímavý návrh, výluhová zkouška na vhodnost uložení na zemědělské půdě vyšla
kladně… pojďme jednat o ponechání stavu
dočasného uložení tak jak je natrvalo.
Budeme tedy jednat, nápad je to racionální a disponuje značnou finanční úsporou
města v řádu 7 cifer. Fakt je, že náklady
na naložení, převožení, rozhrnutí či nahaldování prakticky jednoho tisíce náklaďáků
mohou činit ohromnou částku, na trvalé
uložení této hmoty je další náklad ještě asi
dvakrát vyšší. Dohodne-li se ponechání
na místě a rekultivace na travní porost za
násobně menší náklady, bude region navíc ušetřen dvěma tisícům jízd tam a zpět,
špíny, bahna, exhalací….. Domníváme se
i my, byla by to tečka za akcí odbahnění
Hlavňováku více než fajnová.
Za Družstvo vlastníků Police nad Metují

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

Po dlouhých letech spolupráce jsme se rozloučili s čestnou členkou našeho hasičského sboru a starostkou města Idou Jenkovou. Děkujeme
jí za podporu a přejeme v nové životní etapě
zdraví a spokojenost.
Marek Voborník
starosta SDH Radešov

Finanční pomoc pro rodiny
s vážně nemocným dítětem

Pět rodin z Police a dalších padesát jedna z
Náchodska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám,
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců –
Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte
najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem
více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace
co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám
poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.

Komu nadace pomáhá?

Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo
vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické
poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou
dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se potýkají
se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými,
tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden
z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili
dárci více než 5 643 rodin z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy?

Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše
potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé
rodinám rádi pomohou.

Staňte se i vy Dobrým andělem

Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz
a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude
rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

Ing Petr Šrámek, předseda a agronom
Ing Ludvík Doležal, ekonom a náměste
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Během září prostory
MC opět ožily dětským smíchem. Máme radost z nových tváří, které se nebály a
zavítaly k nám.

Pravidelná činnost MC byla zahájena v pondělí 3. 9. 2018

Pro jistotu uvádíme popis jednotlivých dopoledních programů - každý všední den 9 -11 h
PO - děti 2-3 roky s doprovodem (Petra 		
Kociánová, Marie Hornychová)
ÚT - těhotné a maminky s miminky do cca
1 roku (Martina Steinerová, Jitka
Zemánková)
ST - Zvídálek (Lucie Kalousková, Božena
Vrabcová)
ČT - chodicí děti cca od 1 - 2 let s doprovodem (Eva Marková, Markéta Adamová)
PÁ - sportovní dopoledne pro děti s doprovodem (Bára Bryksi)

ZVÍDÁLEK

Dopolední program „Zvídálek“ pro děti,
které se připravují na vstup do školky, začíná
ve středu 3.10. v 9 hodin. Pokud by měl někdo
zájem, pište na email MC! Zbývá už jen několik málo volných míst. Na děti čeká paní Lucie
Kalousková a babička B. Vrabcová. Cena za dopoledne je 50,-.

KROUŽKY a KURZY

Tanečky pro děti - první informační schůzka

proběhla 24. září v prostorách MC. Na schůzce byly 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 1.10. 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, čas a
začátek kurzu bude upřesněn. Vlastní šicí stroj
podmínkou. V případě zájmu volejte Lucii
Riegerovou, tel: 777798472

SPORTOVNÍ PÁTEČNÍ
DOPOLEDNE

se těší velkému zájmu! Určené je pro aktivní
maminky a ještě aktivnější děti, nejlépe chodicí.
Dopoledne jsou přizpůsobena počasí a zájmu příchozích. Probíhají buď venku na sportovištích a
hřištích, nebo v sokolovně. Pro bližší informace
sledujte FB, nebo volejte Báře.

AKCE NA ŘÍJEN

VÝSTAVA NA STROMECH

Astronomický klub

Police nad Metují
DRAKONIDY

Známý meteorický roj Perseidy, který můžeme každoročně pozorovat v srpnu je již za námi. Pokud nám bude přát počasí, můžeme v říjnu pozorovat meteory patřící k jinému velmi známému roji nazvanému
Drakonidy. Radiant tj. místo ze kterého meteory zdánlivě vylétají se nachází v souhvězdí Draka.
Aktivita tohoto roje není velká. Za běžných podmínek můžeme pozorovat cca 10 meteorů za hodinu. Počet meteorů však dramaticky narůstá
pokud je jako letos v blízkosti kometa 21P/Giacobini‑Zinner.
V letošním roce bychom proto mohli očekávat zvýšenou aktivitu
Drakonid. Počet meteorů se nedá předpovídat, ale v roce 2011 bylo v maximu pozorováno až 300 meteorů za hodinu.
Maximum meteorického roje Drakonidy připadá letos na 8. října o
půlnoci. Pozorovat je vhodné od severozápadu až po nadhlavník.
Podmínky pro pozorování budou optimální z důvodu blízkosti mateřské komety 21P/Giacobini‑Zinner. Měsíc bude v novu a jeho svit pozorování Drakonid nenaruší.
Meteory z roje Drakonid jsou v porovnání se srpnovými Perseidami
velmi pomalé a mají nažloutlou barvu.

Pohledy do vesmíru
Letní čas (SELČ) končí v neděli 28. 10. Ve tři hodiny SELČ si posuneme
hodiny zpět na druhou hodinu středoevropského času.
SLUNCE - vstupuje do znamení Štíra 23. října ve 13 hodin 22 minut SELČ,
v říjnu se den zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
MĚSÍC - 2. a 31. v poslední čtvrti, 9. v novu, 16. v první čtvrti, 24. v úplňku,
MERKUR - není pozorovatelný,
VENUŠE - není pozorovatelná,
MARS - v první polovině noci v souhvězdí Kozoroha,
JUPITER - na začátku měsíce večer velmi nízko nad jihozápadním obzorem
v souhvězdí Vah,
SATURN - večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Střelce,
URAN - po celou noc v souhvězdí Berana,
NEPTUN - po celou noc v souhvězdí Vodnáře

MC
MaMiNa
bude hostit výstavu
fotografií o lidech
vyrábějících naše
boty.
Češi a Češky průměrně ročně utratí

za své boty 3 000 Kč, a přitom většinou nevědí,
kde a za jakých podmínek vznikly. Příležitost
dozvědět se to, mají v týdnu od 6. – 13. října
na výstavě fotografií v Bezděkových sadech.
Díky snímkům Stanislava Komínka z organizace
NaZemi mohou nahlédnout do prostředí továren
i sweatshopů v indické Agře. Právě zde se vyrábí
boty i pro český trh.
Výstava na stromech je happening na podporu odpovědné spotřeby a koná se v desítkách parků po celé České republice již čtvrtým rokem při
příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se
slaví 7. října. Minulé ročníky se věnovaly pěstování kávy, banánů nebo pracovním podmínkám
v koželužnách. Před návštěvou výstavy doporučujeme shlédnout film „Ve stínu Taj Mahalu“,
který je volně dostupný na youtube.
Vyvěšené fotografie na stromech můžete
zahlédnout v Náchodě v parku u autobusového
nádraží i v České Skalici v zahradě Vily Čerých.
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.

WORKSHOP

MC MaMiNa pořádá workshop pro rodiče s názvem SPECIFIKA INTERNETU Z
POHLEDU RODIČE. Workshop bude zaměřen
na prevenci a bezpečnost používání internetu a
digitálních technologií. Proběhne 18. října od
17-19 hodin v prostorách MC. Workshop povede Tomáš Hamberger. Prosíme zájemce, aby se
v případě zájmu předem přihlásili na email MC
nebo telefonicky na čísle 724 545 810.
Hezký říjen

Za MC MaMiNa Andrea Plná

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

Operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 30 000 Kč až 32 000 Kč.
Provozní elektrikář,
mzda 35 000 Kč až 40 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Přehršle událostí v letním čase

Není to obvyklé, leč letošní léto je obzvláště těhotné na vážné i nevážné události.
Konečné ustavení vlády jsme už probrali, zatím nám připravila jízdy autobusy a vlaky téměř zadarmo, např. já jedu z Police do Police
za Kč 1,90. To bude asi jen trik, a protože jsem
nevěřící Tomáš, určitě se přitvrdí jinde. No,
nechme se překvapit, buďme spravedliví, určitě bude veselo.
Chystáme se na další volby a to komunální
a částečně i senátorské. Mám ráda své rodné
městečko, ale teď jsem zaražena, protože věkem patřím do domova seniorů, ale hodnocení
našeho „domova“ je poněkud tristní a slyším
to ze všech stran. V dobách, kdy jsme se ségrou navštěvovaly jeho obyvatelku Vlastu
Hančovou, to tam vonělo pohodou a Věra
Kašíková dokázala tomu prostředí dát milou a
veselou atmosféru. Rády jsme tam navštěvovaly vánoční a velikonoční výstavy a sem tam
i něco zakoupily. Teď se odvažuji prosit toho
„nahoře“, aby mě ráčil zachovati při zdravém
rozumu a tělesné mohoucnosti, abych mohla zůstat tam, kdy žiju. Doporučuji přečíst si
v PM “ Informaci z radnice„ od naší vážené
paní starostky a článek paní Jindry Podávkové
„ Jaký je Domov důchodců Police nad Metují

Pouťová zábava

Původně jsem chtěl napsat, jak jsem se
jako malý kluk vždycky na pouť těšil, ale
vlastně to není pravda. Téměř všechny prázdniny, kdy jsem chodil na základku, jsem trávil
u babičky v Benešově. A přesto zůstává pár
vzpomínek, který neumím datovat: jak jsem
se bál výšky na labutích nebo jak jsem střílel
růže a snažil se svoje neumětelství omluvit tím,
že maj schválně špatně seřízený pušky… Na
tomhle odstavci jsou zvláštní dvě věci: znám
jenom pár lidí, kteří jezdí k dědečkovi, ale
mnoho těch, kteří jezdí k babičce. Že by nějaké
pozůstatky matriarchátu?
A druhá věc je složitější. I když si umím
jasně a logicky odvodit, že jsem na většině
poutí v letech 1983 – 1990 absentoval, stejně
mě moje paměť přesvědčuje, že jsem na pouti
byl. A nabízí ty dvě vzpomínky, které ovšem
mohou být datovány před a po inkriminovaný
čas.
Kdysi snad existovala i tzv. Malá pouť.
Pamatuju si, že jednou se zničehonic objevila střelnice u kostela před Škvárovnou. Proč
a kdy to bylo, už netuším. Dneska existuje
jenom jedna pouť – Kvíčerovská. Jmenovala
se tak odjakživa? Bývala větší, honosnější a
s bohatším doprovodným programem? Nebo
zase zafungovalo obligátní – tenkrát bývalo
víc sněhu, byly větší mrazy, rostly větší a
chutnější jablka… jen po letošním srpnu asi
nikdo nebude tvrdit, že léta bývala teplejší.
Odpovědi neznám a stejně tak nevím, jak
vlastně letos vypadala Kvíčerovská pouť.
Protože v srpnu 2018 naši rodinu napadl
moribundus. Člověk se těší, hledá pouťový
program, a když ho konečně najde, v duchu
(nebo i fyzicky) si zaškrtává, co chce vidět,
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domovem?“ Tedˇ už není jedním z nejlepších
a nejvyhledávanějších v okolí. Jak píše paní
Podávková, opak je pravdou! A proto při volbách volme takové, kteří dokážou starouškům
připravit skutečný domov. Ono je to složité –
domovu nevládne naše město, ale kraj a ten je
daleko a je mu to asi fuk.
Také jsme se rozloučili s naším milým
panem farářem, Mons. Mariánem Lewickým,
který odešel na věčnost. Byl to dobrý boží
služebník, hodil se k nám a budeme na něho
vzpomínat. Byla jsem neukázněná farnice, ale
atmosféru kostela jsem vnímala a vnímám s
úctou. Rozhodně žádný stranický funkcionář
neměl takové poslední rozloučení jako náš pan
farář!
Ještě bych se měla zmínit o letošním osmičkovém jubileu, o srpnových dnech roku 1968
v jednom východočeském městečku. Prožívala
jsem toto období okupace státy Varšavské
smlouvy jako miliony našich lidí, stala jsem se
posléze protirežimním „živlem“ podle tehdy
vládnoucích. Bylo mi však dobrými lidmi doporučeno odejít do většího houfu a tím se stala
Praha. Ale ruka maloměsta a východočeského
KV KSČ mě stíhala i v Praze a dostala jsem
se do seznamu osob doporučených k zařazení

do centrální evidence představitelů a exponentů pravice. Možná tam najdete i další osoby
z našeho kraje a okresu. Kolegové mi přinesli
Literární noviny z 25. 8. 1992, kde byl vytištěn
i seznam z tehdejší doby, kde jsem byla uvedena a další údajní „zrádci“. Praha mě ale posílila a především kolegové, kteří pracovali ve
stavebnictví, já např. jako zásobovač – právník. Ty doby jsou ty tam a nevzpomínám na
ně špatně, vždyť žít v Praze, kde je blaze, bylo
trestem mně nad míru milým na 40 let.
Ukončení mého článku je povzbuzující. Koncert Police Symphony Orchestra –
PANTA RHEI- Když Klučanka přihlíží… mě
provedl v tomto osmičkovém roce všemi obdobími naší republiky. Příběhy, hudba, balet
Národního divadla, akrobatické prvky cirkusu,
hráč na cimbál, zpěvák a herec Jan Sklenář,
Vendula Příhodová a další účinkující, to vše
byl balzám pro duši. Bylo tolik diváků v tom
čarokrásném prostředí a vybrala se velká finanční částka na potřebné čističky vzduchu pro
Hospital Broumov.
Panta Rhei – vše plyne, vše je pohyblivé a
to je život a pro ten pléduji!
Jarca Seidelová

kam určitě musí zajít, co si nenechat ujít, kam Do kolonky záporů skutečnost, že první pouť,
nemusí, ale kdyby zbylo trochu času, tak pře- kdy je Samuel skutečně schopen vnímat svět
ci jenom by to… a pak přijde moribundus a kolem sebe, jsme strávili bez něj. A protože
všechny plány a představy berou za svý.
Martině nebylo dobře ani v pondělí po pouti,
Bylo vedro. Pouť hrála do noci. Mohl bych vzal jsem si na pár dní ošetřování a užil si je se
i určit, v kolik se všechno ztišilo, protože jsem Samuelem. Nakonec jsme s Martinou oba byli
nespal. Ještě v sobotu navečer, nebo kvíčeru, u jeho prvních krůčků, kdy se najednou postaabych mluvil správně, jsem přemýšlel, že na vil, pustil se stolu a přešel přes celý altán na
chvilku zajdu do Myslivecký chaloupky. A o trávník, tam stihl ještě dva krůčky, než si sedl
hodinu později jsem byl schopen dojít tak ma- na zadek. A chcechtal se u toho na celý kolo.
ximálně z postele a později z gauče na záchod. Najednou bylo úplně jedno, že nám ještě není
V pravidelných pětačtyřiceti minutových inter- úplně dobře, najednou bylo úplně jedno, že
valech. V Greenwiche by si podle toho mohli jsme neviděli na pouti to, co jsme vidět chtěli.
seřídit svůj přesný čas na základním polední- V tu chvíli existoval jenom ten čtrnácti měsíční
ku. Konečně jsem ocenil instituci dvou zácho- kluk, který našel těžiště svého těla a dostatek
dů v domě. A během neděle jsme ocenili insti- odvahy, aby udělal první kroky. Takže: buď
tuci babiček a dědečků, kteří si vzali Samuela pozdravena Kvíčerovská pouti, která jsi nám
a ukázali mu Kvíčerovskou pouť.
nechtěně nakonec přinesla nezapomenutelnou
Takovouhle pouťovou zábavu jsem skuteč- pouťovou zábavu.
ně ještě nezažil. Spočívala v očistné kůře absoPavel Frydrych
lutního hladovění a postupně
byla střídána opatrnými pokuSAUNA OPĚT OTVÍRÁ
sy o konzumaci jídla. Nejprve
holá rýže a zkusmo pár kousků
Vážení přátelé sauny, léto nám uběhlo jako voda, a tak
piškotů. Potom jsem se odVás opět zvu do polické sauny, která bude tentokrát otevážil několika lžiček vývaru.
vřena kvůli volbám první a druhý týden trochu jinak a to:
Pouťová neděle ještě ke všemu
MUŽI – středa
03. 10. 2018 od 16.00 – 22.00 hod.
přidala horečku a bolest mnoŽENY – čtvrtek 04. 10. 2018 od 17.00 – 22.00 hod.
ha svalů, o kterých jsem snad
MUŽI – středa
10. 10. 2018 od 16.00 – 22.00 hod.
nikdy nic nevěděl, ale které mi
ŽENY – čtvrtek 11. 10. 2018 od 17.00 – 22.00 hod.
přesto už víc jak čtyři desítky
Další týdny již normální provoz, a to ŽENY čtvrtek
let slouží. Prostě pouťová záod 17.00 – 22.00 hod. a MUŽI pátek od 16.00 – 22.00
bava par excellence.
hod.
Při vypočítávání následků
Všechny Vás srdečně zvu, přijďte podpořit své zdraví.
pouťové zábavy můžu do koPřijďte pobejt.
Magda
lonky kladů dát ušetřený peníze. Pouť nás nestála skoro nic.
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Komentář k reakci na můj článek „Zhodnocení činnosti KV ZM Police nad Metují“
(viz. PM IX. 2018 str. 38) Mgr. Škopa (tamtéž) a Mgr. Jenkové (viz. PM IX. 2018
str. 2, 3. odstavec)

Povzdech pana místostarosty na nedostatek času pro jeho reakci do uzávěrky PM je
zvláštní, když na můj článek mohl reagovat
v jeho následujícím čísle – tak, jako běžný
občan města, který nemá přístup k příspěvkům před vydáním měsíčníku. Těžko říci,
co jej vedlo k přesvědčení, že musí reagovat
okamžitě. Stejně tak je těžko vysvětlitelné,
jak mohl být otištěn článek paní starostky v
zářijovém čísle měsíčníku, když jej psala až
den po termínu uzávěrky. Zjevně pravidla pro
zveřejnění příspěvků v PM, která vydala sama
radnice, neplatí pro všechny. Je pak otázkou,
zda opožděné vydání zářijového čísla PM nebylo způsobeno více takovýmito opožděnými
příspěvky. To jen na okraj...
K reakci pana místostarosty: Pokud
uvádí, že není v mém článku (PM IX. 2018
str. 38) od počátku do konce téměř nic pravda, pak to je podivná reakce, neboť jsem vycházel výhradně z oficiálních informací zveřejněných přímo vedením města, případně
konkrétních smluv a zadávací dokumentace.
Ještě podivnější pak je, že v následujícím textu mě přesto pan místostarosta de facto dal v
mnohém zapravdu. Např. v případě čpavku v
MILPU potvrdil, že se město zcela spolehlo na
tvrzení prodejce o likvidaci čpavku, i když si
tuto skutečnost nemohlo zcela fyzicky ověřit.
Přitom tato situace měla být řešena zcela standardně - tedy patřičným smluvním ujednáním
v kupní smlouvě pro případ, že se zde čpavek
i přes výše uvedené bude nacházet. Což se i
stalo, čímž vznikl městu vícenáklad. Pokud
pan místostarosta v této věci nevidí problém,
je pak záhadou, proč na jednání ZM dne
1.3.2017 přiznal chybu a omlouval se s tím,
že si věc neověřili. K pěkovským chodníkům:
K údajně chybné informaci od SÚS KHK kraje lze říci jen tolik, že pokud by na veškerá
jednání existoval písemný zápis, nemohl by
kdokoliv popírat dříve dojednané. Nicméně
toto nebylo předmětem mého příspěvku. Pan
místostarosta neuvedl, že část nákladů způsobil požadavek osadního výboru na změny
povrchu části chodníků oproti projektu (1/3
nákladů z požadované částky zhotovitelem) a
že výběr zhotovitele i smlouva o dílo byly v
režii Města Police n. Met. Pokud jde o projektanty a zhotovitele (obecně), pak tito ze
zákona odpovídají za kvalitu odvedené práce.
Není tedy třeba uzavírat žádné nestandardní
smluvní dohody. Obdobnou zodpovědnost má
samozřejmě i investor. Pokud jde o každoroční audity veřejných zakázek, toto je zcela jiná
rovina věci, o které jsem se nezmiňoval. I v
rámci zákonnosti lze postupovat více, či méně
hospodárně. A o to jde především! K fungování kontrolního výboru - v reakci na pana
místostarostu jsem nucen zveřejnit následující
fakta: Ohledně nedostatečné práce předsedy
KV jsem se obrátil na pana místostarostu (v
naději, že si spolu vše vyřeší v tichosti „za zavřenými dveřmi“) již v únoru 2016, kdy mě
přislíbil, že vyzve předsedu KV ke zjednání
nápravy s tím, že pokud toto bude neúčinné,
vyzve jej veřejně na jednání ZM v dubnu 2016
Polický měsíčník - říjen 2018

a pokud by nepomohlo ani to, předloží návrh k
jeho odvolání (toto zcela jistě nesliboval bezdůvodně). Což se nestalo, ač k nápravě nedošlo. Proto jsem se v téže záležitosti obrátil na
ZM, konkrétně na jeho zasedání dne 7.9.2016.
Tímto jsem učinil vše, co jsem mohl z pozice
řadového člena KV pro nápravu učinit. Ani
poté se bohužel mnoho zásadního nezměnilo,
což vedení města muselo vědět minimálně z
toho, že nedostávalo zápisy z jednání KV (viz.
níže). Čímž předseda KV porušoval svoji zákonnou povinnost zajistit vyhotovování zápisů z jednání. Toto má i další konsekvence –
např. občané mají zákonné právo nahlížet mj.
do zápisů z jednání (usnesení) KV. Tímto však
došlo ke zkrácení tohoto práva, neb těžko žádat o něco, co neexistuje, ač by mělo. Nutno
dodat, že od počátku funkčního období KV,
tedy od podzimu 2014, existuje první zápis z
jednání KV až z března 2018 – což myslím
dostatečně ilustruje vše. Pokud se tedy pan
místostarosta podivuje nad tím, že se veřejně
vyjadřuji k fungování KV měsíc před koncem
jeho mandátu, aniž bych cokoliv předtím avizoval kolegům v KV nebo zastupitelstvu, pak
vědomě neuvádí pravdu. Pokud by ZM adekvátně reagovalo na moje dřívější připomínky
a zajímalo se alespoň zběžně o chod jemu podřízeného výboru, pak bych neměl důvod cokoliv zveřejňovat. Nadto těžko říci, jak pan místostarosta může komentovat to, co kdo a komu
na KV avizoval. Když jediné, z čeho by mohl
objektivně vycházet, jsou zápisy z jednání. Ty
však existují až od března 2018! Těžko rovněž
soudit, jak pan místostarosta myslel poznámku: „Kontrolní výbor může být jistě ku prospěchu města, pokud bude fungovat, a nebude
paralyzován složitostí úkolů, kterými se sám
rozhodl zabývat.“, když z výše uvedeného je
zřejmé, že KV byl paralyzován ze zcela jiných
důvodů. Pokud jsem se vyjádřil v tom smyslu,
že předseda KV, jakožto člen „vládní strany“,
měl omezený prostor působnosti, pak z toho
lze těžko dovozovat, že by měl být kýmkoliv
řízen nebo ovlivňován. Proč se tedy pan místostarosta v tomto směru obhajuje je mě skutečnou záhadou...
K reakci paní starostky: Je pravdou,
že jsem s paní starostkou jednal v soukromé
záležitosti na konci července 2018. Pokud jí
zajímal chod KV, mohla se sama zeptat. Což
neučinila. Nepředpokládal jsem, že by o tyto
informace stála na konci funkčního období
KV, když se o ně nezajímala dříve. Co se týče
některých veřejných vyjádření paní starostky,
které jsem si dovolil komentovat, nebyl důvod
se na cokoliv tázat – nebyl zde žádný otazník.
Možná tedy měla svá prohlášení precizněji
formulovat.
Pokud jde o můj osobní právní spor s RM,
který pí starostka zmiňuje, netuším, jak toto
souvisí s tématem mého článku. Nicméně
když se už o tom zmínila, měla především
vysvětlit, proč se město (RM) obrátilo na advokátní kancelář s žádostí o právní rozbor až
po mé druhé žádosti o pozastavení výkonu
usnesení RM. Když jistotu právní stánky věci

měla RM mít již v době, kdy usnesení přijímala, nejpozději však před zamítnutím mého
prvního podnětu k pozastavení a následnému
zrušení rozhodnutí RM pro jeho nezákonnost.
Namísto toho se pan místostarosta (z pověření
paní starostky) dosud oháněl všemi možnými
„argumenty“, které však opomněl jakkoliv
právně zdůvodnit, jak vyžaduje zákon. Což je
neakceptovatelný a nezákonný postup.
Když už jsme u toho parkování: V souvislosti s nedostatkem parkovacích míst by měli
zpozornět všichni obyvatelé sídliště, neboť
současné vedení města se nechalo inspirovat
velkými městy a (prozatím) uvažuje, kromě jiného, o všeobecném zpoplatnění stání vozidel
v rezidenčních zónách - což jsem opakovaně
ostře kritizoval. Neboť toto řešení nepřinese
pro zdejší podmínky nic pozitivního (nejsme
Praha, kde problém vzniká ze zcela jiných důvodů), počet parkovacích stání se tím nezvýší
a efekt by byl jediný - zdroj dalšího příjmu do
městské pokladny. Přitom dlouhodobě vedení
města až dosud problémy s parkováním nijak
neřešilo, ba některými nevratnými kroky naopak jednoznačně zhoršilo...
Bc. Josef Zima, člen KV

Matematické rekreace

Nejprve řešení úlohy ze zářijového čísla
PM, Bohužel nikdo se do tak snadné úlohy
nepustil, žádné řešení jsem neobdržel. Škoda,
tak snad u následujících nových úloh se to podaří. Jejich řešení zašlete e-mailem na adresu
1+ 2
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=

janecekf@cbox.cz. nejpozději do 5.listopadu 2018. Pro úspěšné řešitele je připravena
odměna.
A nyní nové úlohy:
1. Všimněte si součinu 21 x 87 = 1827
Na obou stranách rovnítka jsou stejné cifry, jen různě přestavěné (oba činitelé jsou
ze stejných cifer jako součin). Najděte ještě tři takové součiny, opět dvojciferných
čísel.
2. Z následujících šesti čísel vytvořte dvě
trojice čísel, jejichž součty se sobě rovnají. Přesvědčte se, že se budou rovnat i
součty druhých mocnin sestavených trojic
čísel:

a) 28, 31, 49, 59, 61, 68
b) 17, 28, 37, 59, 68, 79

Připravil František Janeček
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas podzimní,
liturgické mezidobí

23. září, cca 6 minut před čtvrtou hodinou
ranní, skončilo astronomické léto a vlády se ujal
podzim. Máme za sebou první měsíc nového
školního roku a s měsícem říjnem jsme vstoupili
do posledního letošního čtvrtletí. Dá se říci, že
není malebnějšího ročního období než podzim.
Opět je to příležitost, abychom se nechali unést
krásou Božího stvoření, a také děkovali za úrodu
a Boží péči. Tento čas nás také přivádí k tomu,
abychom si s křesťanskou nadějí více uvědomili tajemství naši pozemské konečnosti, která má
pokračování v Boží věčnosti.
V rámci církevního roku prožíváme období liturgického mezidobí. Na počátku měsíce si
připomeneme památku sv. Františka z Assisi,
mnicha a poutníka, 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 – 100. výročí
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.
Také se již rozběhlo vyučování náboženství
ve školách:
v Polici n. M.: v ÚT od 13.45 hod. (5. - 9.tř.), ve
ST od 13.00 hod. (1. a 2.tř.)
a ve ČT od 13.00 hod. (3. a 4.tř.).
v Bukovici: v PÁ od 11.30 hod. (1. a 2.tř.)
a od 12.15 hod. (3. - 5.tř.)
V rámci vyučování bude probíhat i příprava dětí, které v příštím roce přistoupí k
1. svatému přijímání.

Ze soboty 27. na neděli 28. 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,
7. října 27. neděle v mezidobí 		
(cyklus B), Památka Panny
Marie Růžencové
14. října 28. neděle v mezidobí
15. října Památka sv. Terezie od Ježíše
18. října Svátek sv. Lukáše, evangelisty
21. října 29. neděle v mezidobí, Misijní
neděle
28. října 30. neděle v mezidobí
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
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Pořad bohoslužeb v tomto období:
yy v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.30 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností od
18.00 hod
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.
yy 1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH,
mše svatá od 18.30 hod.
yy 2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ, bohoslužba ve
hřbitovní kapli od 16.30 hod.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Dne 25. srpna 2018 proběhlo ve farním
kostele Nanebevzetí P. Marie, na místním
hřbitově a v areálu kláštera v Polici n. M.,
poslední rozloučení s naším zesnulým knězem Mariánem Lewickým. Rozloučit se přijeli
lidé z Čech i Polska, a to cca sto kněží a více
než tisíc ostatních věřících a dalších, kteří tímto
vyjádřili svůj vztah k otci Mariánovi. Hlavním
celebrantem byl královéhradecký biskup Jan
Vokál, společně s benediktinským arciopatem
Prokopem Siostrzonkem a knězem Karlem
Moravcem. Hlavní tíha organizace spočívala na
bedrech polické farnosti, která ji za přispění farností Červený Kostelec a Broumov dobře a důstojně zvládla. Zvládnutí této mimořádné události by ale nebylo možné bez přispění města
Police n. M. a Technických služeb Police n.
M. s.r.o. Polická farnost by proto chtěla i touto cestou velmi poděkovat paní starostce Idě
Jenkové, vedení města a technickým službám
za pochopení, vstřícnost a maximální pomoc.
Poděkování patří také všem ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli, zapojili se nebo
přispěli, a také řádu Benediktinů za zapůjčení
areálu kláštera. Závěrem je možné říci, že nám
bylo dopřáno prožít zcela mimořádnou událost,
a kdo měl alespoň trochu srdce otevřené, mohl
v průběhu příprav i vlastního rozloučení cítit mimořádnou Boží pomoc a požehnání. Sluší se proto vyslovit závěrečné poděkování - Bohu díky.

za ŘK farnost Police n.M.
Ing. Jan Troutnar

Úřední hodiny:

V úterý po bohoslužbě (19 – 20 hod.) a ve
středu po bohoslužbě (9 – 10 hod.), případně
podle potřeby po domluvě s knězem

TĚLO A DUŠE

Tělo nelze vytvořit bez základu, kterým
je duše. Takzvaní vědci se různými způsoby
snaží vytvořit živé tělo ve svých chemických
laboratořích, ale nikomu se to ještě nepodařilo, neboť tělo nelze připravit z hmotných
prvků bez přítomnosti duše. Vědci jsou nyní
nadšeni z teorií o chemickém složení těla a
mnoho jsme jich proto vyzvali, aby vyrobili
alespoň malé vejce. Chemikálie tvořící vejce lze nalézt velmi snadno. Je v něm bílá a
žlutá hmota obalená skořápkou, a to vše by
měli být moderní vědci schopni velmi snadno
napodobit. Ale dokonce i kdyby je vytvořili
a vložili do inkubátoru, kuře by se z jejich
umělého chemického vejce nevylíhlo. Musí
zde být ještě duše, neboť žádná chemická
sloučenina nevytvoří život. Proto jsou ti, kdo
si myslí, že je možný život bez duše pošetilí darebáci. Pak jsou tu také jiní, kteří tělo
zavrhují, protože ho považují za nepodstatné.
Ti patří do stejné kategorie pošetilců. Tělo
nelze ani zavrhnout ani pokládat za podstatné. Podstatou je Nejvyšší Osobnost Božství
a tělo i duše jsou energie Nejvyššího Boha.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová

Přiblížil se podzim
a s ním i náš oblíbený

KONCERT PRO RADOST,
který se uskuteční
ve čtvrtek 11. října 2018
v 18.00 hodin

Do našeho kostela Vás srdečně zve Rada
starších Církve československé husitské
v Polici nad Metují.
Jaroslav Trojtl

MĚSTSKÁ POLICIE

Čas prázdnin je za námi , jako kdyby ani nebyl…

Městská policie se v uplynulém období věnovala kontrolám záboru veřejných prostranství,
parkování na městských plochách, na náměstí a
ve večerních hodinách kontrolovala především
sportoviště.
Dále:
yy organizačně zajišťovala cyklistický závod
Rallye Sudety,
yy řešila krádež v Penny marketu,
yy usměrňovala provoz na komunikaci v Ostašské ulici při instalaci nových sloupů veřejného osvětlení,
yy projednali jsme zajištění úklidu parkoviště
na Hvězdě.
Podíleli jsme se na usměrňování dopravy a
kontrole provozu týkající se uzavírky Ostašské

ulice a v souvislosti s tím kontrolovali dodržování zákazu stání v ulici Na Sibiři.
Zúčastnili jsme se celorepublikového setkání městských policií v Neratovicích za účasti
zástupců Ministerstva vnitra České republiky,
kde se projednávaly nové pravomoci a zákonné
normy.
V roli rozhodčích jsme se zúčastnili dopravní
soutěže pro děti „O pohár starostů“ na dopravním
hřišti v Bělovsi.
S krátícími se dny opět apelujeme na všechny, kteří používáte kola, abyste jezdili řádně
osvětlení. Podzimní čas je doba, kdy na našich
komunikacích přichází o život největší množství
cyklistů a to z většiny vlastním přičiněním.
Hezké podzimní dny

Městská policie
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ZE SPORTU

Prázdniny skončily, fotbal začíná

Mužstvo dospělých však na prázdniny nehledělo a fotbalové soutěže rozjelo již
koncem července. Nejprve zápasy pohárové
a posléze i utkání 1.A třídy. Po výhře 4:1 ve
Starých Bukách následovaly ve třech zápasech za sebou remízy. Pohár s Vrchlabím 1:1,
potom s Lokomotivou HK 3:3 a nakonec o
polické pouti před zraky 510 platících a řady
neplatících diváků 1:1 s Velkým Poříčím.
Následovaly tak penaltové rozstřely, ve kterých si naši borci počínali jako angličtí reprezentanti, kteří je v minulosti také nikdy
nevyhráli.
Na příkaz předsedy klubu začali penalty
hráči intenzívně trénovat i za cenu částečné
devastace trávníku v inkriminovaném místě.
Od té doby však k rozstřelu nedošlo, neb nejprve jsme podlehli náchodskému “béčku” 0:2
a potom se konečně dočkali vítězství při domácím zápase s Novým Hradcem Králové 3:0.
V letošní sezóně jsme posíleni o dva
opravdické černochy, původem až z Ghany,
Ansumu Musu a Awuku Felixe. Střelecky se
bohužel nedaří renomovanému střelci, původem až z Teplic, Tomáši Muchovi, kterého neprobudila ani sázka s jedním z fanoušků o zajímavé ceny. Tomášovi se ovšem úspěšně daří
plodit nové potomky, k čemuž mu blahopřejeme i na stránkách tohoto věhlasného tisku.
V dalším utkání jsme zavítali do Černilova,
kde se nám v minulosti příliš nedařilo. Po prvním poločase jsme také po nevýrazném výkonu prohrávali 0:1, když nás od úplné pohromy
zachránil jen výborný Tomáš Bouška v bráně.
Do poločasu druhého nastoupil Felix, který
pro přítomné polické fanoušky nepochopitelně zůstal v 1.půli jen mezi náhradníky. Ten byl
k neudržení díky své bojovnosti a technické
vyspělosti. Ostatní se přidali a výsledek otočili
až na konečných 4:2 po výborném výkonu celého mužstva. Kdyby takhle kluci hráli pořád,
příliš porážek bychom asi neutrpěli. Narození
dcery Elenky prospělo Tomáši Muchovi, který konečně po několika zápasech a bujarých
oslavách vstřelil gól.
Na výborný výkon navázali naši hráči za
týden, v domácím zápase s Českou Skalicí.
Soupeř nezůstal o mnoho pozadu a tak diváci
obou týmů, kteří vytvořili skvělou fotbalovou
atmosféru, viděli velice pohledný a zajímavý
zápas s výsledkem 5:2 pro nás. Snad i pan
Schmied, kdyby se náhodou na fotbale zastavil, by žasnul, co ti fotbaloví amatéři dovedou.
Takový fotbal si zaslouží ještě více diváků,
než jich v současnosti chodí. Zatím jsme zaznamenali například návrat do ochozů věhlasného polického sportovce, lyžaře a tenisty,
Karla Semiráda, který v krátkých časových
úsecích, kdy zrovna nestojí v bufetu frontu na
pivo, fotbal se zájmem sleduje. Zveme tímto
všechny fanoušky na neděli 7.října od 16.00
hodin na okresní derby s Novým Městem
Složení mládežnických týmů a často tak i
výsledky se vždy po prázdninách změní, jak
část hráčů přechází do starší kategorie. Starší
žáci zahájili soutěž na Babí, které bylo v
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minulém ročníku velice silné. Letos však z tohoto týmu zatím žádná hrůza nečiší. Po předchozí porážce ve Velichovkách podehli i nám,
a to výrazně 1:8, přestože výkon našich kluků přítomných šest příznivců v hledišti příliš
nenadchl. Sedmým příznivcem pak byla malá
Zuzanka Valchařová, která se svým způsobem
také k úrovni zápasu vyjádřila. Po dotazu,
jak se jí fotbal líbil, se rozplakala. Čtyři góly
vstřelil Vilda Gavelek, dva Jarda Čermák a po
jednom Tomáš Valchař a Matěj Khun. Mužem
zápasu však fanoušci vyhlásili bojovníka
Davida Horáka (z Machova).
Úvodní zápas podzimu na polickém hřišti
s Českým Meziříčím jsme ovládli jednoznačně 6:1. Góly Vilda Gavelek 3, Jarda Čermák
2, Ondra Jirman 1.
Žáci mladší se na úvod utkali s kombinovaným a velmi dobrým týmem Velké Jesenice/
Zábrodí. Po prohraném poločase 0:1 výsledek
otočili zásluhou Pepy Hornycha a vyhráli
2:1, když druhou branku Pepa vstřelil v samotném závěru zápasu. Následoval duel v
Radvanicích, kde jsme začali až příliš ostře a
po dvou penaltách jsme prohrávali o dvě branky. Konečný výsledek 2:4, naše góly Jarda
Zemek a Vojta Švorčík.
Další duel nás čekal doma s Velkým
Poříčím. S tímto zdatným celkem jsme prohráli 0:3, i když kluci podali velmi dobrý
výkon. Bohužel však neproměnili ani ty nejvyloženější šance. Museli hrát opravdu dobře,
protože je chválil i trenér Šíđa a to není jev
příliš obvyklý. Zvláště pak chválil Ondru
Jirmana a to je jev ještě neobvyklejší.
Starší přípravka i letos vysílá do soutěže
dva týmy, Želvy a Šneky. V úvodním turnaji zaujal vzájemný souboj s výsledkem 4:4 a
penaltovým rozstřelem 5:4 pro Šneky. V průběhu zápasu se potvrdilo rčení “jablko nepadá
daleko od stromu” ve chvíli, kdy “malej Šíďa”
přestřelil branku při penaltě. Komentář samotného aktéra: “Já za to nemůžu, já to mám po
tátovi”. Jinak o úspěších těchto lehkonohých,
rychlonohých týmů budou informovat jejich
trenéři v samostatných článcích.
Trenér mladší přípravky se ocitl v roli
generála bez vojska, když mu deset hráčů přeběhlo do přípravky starší a mladí z minipřípravky ještě nedorostli. Podobně na tom byl
i trenér Machova, takže oba trenéři spojili své
síly a vystupovat budou jako společný tým
Police/Machov.
Na úvod vyjeli do Velké Jesenice, kde
nejprve sledovali duel domácích se Zábrodím
s výsledkem 17:1 pro domácí. Proto pro oba
trenéry byla dost překvapující porážka 5:12 se
Zábrodím po prázdninovém spánku v 1.poločase, který jsme projeli 1:7. Naopak výborný
výkon proti Jesenici, když jsme ještě 10 vteřin
před koncem hráli 7:7. Pak jsme však soupeře
nechali naposled vystřelit, což se mu povedlo
náramně a nakonec jsme prohráli i 2.zápas, a
to 7:8. Střelcem našeho mužstva byl Matyáš
Peška, větev machovská, se šesti brankami.

Následoval turnaj v Broumově a zápasy s
domácím týmem a Náchodem. S Broumovem
jsme rychle prohrávali 0:3. Pak jsme se přece
jen vzpamatovali, vyrovnali, ale opět dostali
gól. Už to vypadalo na prohru, v nastaveném
čase jsme však po trestném kopu vyrovnali na
4:4. Následoval tak oblíbený penaltový rozstřel. V něm se naši střelci zhlédli ve svých
dospělých vzorech a prohráli jej 1:3.
V zápase druhém nás čekalo překvapení
v podobě kompletního dívčího týmu. Jak se
však ukázalo, dívky s fotbalem teprve začínají. Po našem rychlém vedení 6:0 jsme trenérce soupeře nabídli našeho brankáře Matěje
Bernarda a hráli jsme jen se třemi hráči v poli
proti čtyřem dívkám. I tak jsme vyhráli rekordně vysoko 18:2. Snad se o našem počínání
nedozvědí pánové z OFS Náchod, jinak hrozí
vážné nebezpečí, že nám uloží pokutu za narušení regulérnosti soutěže. Naším nejlepším
střelcem na tomto turnaji byl Šimon Bitnar
(Machov) s devíti brankami.
Ve 3.kole jsme se konečně představili
doma, v Polici. Naším prvním soupeřem byly
Teplice. Ty byly hlavně v 1.poločase velice
nepříjemné a také jej vyhrály 4:3. Postupně
se však náš výkon zlepšil a vyhráli jsme 8:5.
Druhým naším sokem byl tým z Nového
Města. Ten přijel s minimem hráčů a postupně
mu docházely síly. Byl tak nakonec příjemnějším soupeřem, než se původně zdálo a přehráli
jsme jej jednoznačně 10:1. Z našich kluků podal nejlepší výkon Jirka Kiezler, který vstřelil
11 branek. Svůj debut v soutěži si odbyl Max
Hereta a Matěj Křepelka, střelec jednoho gólu.
Novinkou je účast dvou týmů minipřípravky (Tuleni a Lachtani) v dlouhodobé
soutěži pod vedením Petra Hauka a Michala
Entlera. Na úvod se oba týmy představily v
Polici před početnou diváckou obcí a výbornou
fobalovou kulisou v zápasech proti Machovu
(prohry 2:9 a 4:7) a Zábrodí, výhry 9:5 a 10:1.
V tento den při pohledu na polické hřiště muselo zaplesat srdce každého příznivce fotbalu
či fotbalového funkcionáře Spartaku. Snad jen
ti, co fotbalu mládeže nepřejí, by byli mrzutí. Po hřišti se totiž prohánělo několik desítek
malých či mladých fotbalistů. Na jedné čtvrtině probíhal zmíněný turnaj, na druhé trénovala mladší přípravka a celou druhou půlku hřiště okupovala početná skupina přípravky starší.
Volná místa pak obsadili mladší a starší žáci,
připravující se na svůj trénink, který následoval po skončení tréninků přípravek.
O týden později se tulení a lachtaní
mláďátka představila v Červeném Kostelci,
kde podlehla domácím 3:10 a 6:7 a Velkému
Poříčí 4:14 a 0:7.
Věřme, že ještě dlouhá léta bude polické
hřiště obsazené malými i většími fotbalisty
alespoň tak, jako je tomu v současnosti.
Kamil Švorčík, šéftrenér polické mládeže
a opora Machova
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky
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Starší přípravka rozjela kolotoč zápasů

Kolotoč zápasů okresního přeboru starší přípravky začal první zářijovou neděli.
Polickou kopanou reprezentují dva týmy.
Stejně jako v loňské sezoně Police „Želvy“ a
Police „Šneci“. Hráči ročníku 2008 pod vedením hlavního trenéra Jirky Kollerta nastupují
za „Želvy“ a mladší tým kluků ročníku 2009
pod trenérskou taktovkou Dana Denygra za
„Šneky“. Nesmíme zapomenout ani na vedoucí mužstev pana Luďka Frimla a Jirku Krtičku.
Letošní sezona začala brzy. Již 23. 7. někteří
hráči nastoupili letní přípravu. Postupně se vraceli z prázdninových pobytů další posily, až se
kádr Želv ustálil na počtu 10 hráčů a Šneků 13.
Ještě před startem soutěží trenéři domluvili se spřátelenou kolegyní Lucií z SK
Babí přípravný miniturnaj právě na hřišti v Náchodě. Výsledky nebyly důležité.
Hlavně šlo o sehrání a první zápasy nanečisto. Výsledky byly následující: „Želvy“
– SK Babí 2:0 (b: Zmátlo, Fatka), „Želvy“ –
„Šneci“ 3:2 (b: Malý, Fatka, Kollert – Jelínek,
Denygrová), „Šneci“ – SK Babí 2:1 (b:
Jelínek, Denygrová), „Želvy“ – SK Babí 1:1
(Kollert) a konečně „Šneci“ – SK Babí 0:2.
Naostro jsme začali v neděli 2. září v Polici
nad Metují. Letošní ročník byl rozlosován jinak než loňský, to znamená, že se
oba polické týmy nebudou potkávat každé kolo a derby bude mít větší prestiž.
První domácí zápas „Šnekům“ vyšel herně, ale hůře co do výsledku. Náš soupeř
z Hronova nám uštědřil porážku 3:1 (b:
Hušek). V souběžně hraném zápase „Želvy“
přestřílely Jesenici 7:4 (b: 3x Peška, 2x Friml
Samuel, Kollert, Tauc). Během druhých zápasů jsme si prohodili soupeře a dopadlo
to, co do počtu vítězství, stejně. „Šneci“ nestačili v dobrém zápasu na Jesenici 4:5 (b:
vlastní, Hušek, Bernard, Krtička) a „Želvy
porazily Hronov 3:0 (b: 2x Kollert, Peška).
Třetí zápas bylo první letošní derby. Mač to
byl vyrovnaný od samého počátku do úplného
konce. „Želvy“ stále tahaly za delší provaz, a
„Šneci“ ukázali charakter a bojovnost a vydřeli remízu 4:4. Šneci zvládli lépe penalty a vyhráli 5:4. Mohli se radovat z prvního vítězství.
Druhé kolo opět hostíme v Polici nad
Metují. Další neděli dorazily týmy z Babí a
Velichovek. Derby bylo tentokrát hned na
úvod. Zápas zvládly lépe „Želvy“, nedaly
„Šnekům“ šanci a vyhrály s přehledem 5:0 (b:
3x Friml Šimon, 2x Malý). „Šneci“ si spravili
chuť v následujícím duelu proti Babí. Po celý
zápas byli lepším týmem a vyhráli 5:2 (b: 2x
Jelínek, Mitterwald, Krtička, vlastní). „Želvy“
si poradily s Velichovkami 5:1 (b: Friml
Samko, Tauc, 2x Kollert, Fatka). Poslední zápasy měly být v režii domácích týmů. „Želvy“
potvrdily roli favorita a Babí rozstřílely 14:0
(3x Friml Samko, 3x Friml Šimon, 2x Dvořák,
2x Peška, Tauc, Zmátlo, Kollert, Malý).
Souběžný zápas byl mnohem vyrovnanější.
„Šneci“ po slabé pasáži v prvním poločasu
prohrávali 0:2. Ve druhém se zlepšili, ale podařilo se pouze zmírnit porážku na 1:2 – trefil
se Matěj Klimeš.
Třetí kolo oba týmy cestovaly na

38

hřiště soupeřů. „Šneci“ nastoupili na hřišti
ve Velichovkách v prvním zápasu proti Velké
Jesenici. Vyrovnaný poločas 2:2 sliboval zajímavý zápas. Bohužel brankář neměl svůj den
a po chybách obrany a právě brankáře prohráváme 3:6 (b: 2x Klimeš, Bernard). Další zápas nastupujeme proti týmu z Nového Města
nad Metují. Začínáme opět chybou brankáře a
prohráváme 0:1. Klukům se ale zápas podařilo zvládnout a radujeme se z vítězství 6:2 (2x
Krtička, 2x Klimeš, Švorčík, Jelínek). Poslední
výzvou jsou domácí Velichovky. Dobrá hra
celého týmu není korunována góly, a tak nás
soupeř trestá z protiútoků a prohráváme 0:5.
„Želvy“ cestovaly do Náchoda na Babí. Hned
v prvním měření sil doslova smazaly domácí
Babí výhrou 14:1 (b: 4x Peška, 3x Friml S.,
2x Malý, 2x Fatka, Tauc, Klikar, Kollert). I
druhý zápas byl plně v režii polického týmu.

Proti zlepšujícímu se Meziměstí se trefili: 2x Friml S., Fatka, Peška, Tauc, Kollert
a Malý. Konečné skóre 7:2 pro Želvy.
Vrcholem dne byl souboj o první místo tabulky. Zkušenosti hráčů České Skalice se
ukázaly rozhodující a poslední duel vyhrál
soupeř 8:1. Jediný gól vstřelil Michal Fatka.
Další porce zápasů nás čeká během října.
Polický fotbal budou reprezentovat na okresních výběrech Sebastian Kollert, Jan Dvořák,
Vojtěch Jelínek a Patrik Hušek. V dívčím výběru OFS Trutnov hraje Anastázie Denygrová.
Přejeme hráčům hodně pěkných zážitků a fanoušky zveme na další kola přeborů
přípravek.
Jiří Kollert, Luděk Friml,
Daniel Denygr a Jiří Krtička
realizační tým starší přípravky
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Pohár České republiky v závodu minikár

Automotoklub Police nad Metují již podruhé uspořádal za podpory města Police nad
Metují a Královéhradeckého kraje ve dnech
1.-2.9.2018 Pohár České republiky v závodu minikár. Trať tentokrát vedla po silnici č.
III/30316 ze „Zákopanice“ po ulici 17. listopadu v Polici nad Metují a každý den byla
jiná. V letošním roce nám již patřičné úřady
povolily uzavírku silnice č. III/30316 od začátku obce Bezděkov nad Metují po křižovatku ul. 17. listopadu a Pod Havlatkou v Polici
nad Metují a tak jsme toho využili. První den,
tedy v sobotu, vedla trať od „Zákopanice“ po
první domy v ulici 17. listopadu a druhý den
od dopravní značky označující začátek města
Police nad Metují po parkoviště u zdravotního
střediska.
Pohár České republiky v závodu minikár, který Automotoklub Police nad Metují
uspořádal, je druhou nejvyšší soutěží v České
republice v závodu minikár. Pohár je vyhlášen jako seriál volných závodů a jede se po
celé České republice. Celkem se koná na 12
místech od května do září. 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.
Jen pro připomenutí. Závody minikár jsou
malým „motoristickým sportem“, určeným
především pro děti. Minikáry jsou bez motoru
a tak jezdí na uzavřených silnicích z kopce.
Na trati jsou rozestaveny slalomové úseky a
každé sražení bójky či špatný průjezd bójkami
je trestáno. Tato slalomová disciplína je prozatím specialitou České a Slovenské republiky, v ostatních zemích Evropy se jezdí pouze
sjezdy.
V Polici nad Metují se již konaly před 30
lety závody minikár, celkem 3 ročníky v letech 1986-1988.
Automotoklub Police nad Metují se ke konání závodu minikár po 30 letech vrátil z důvodu toho, že Police nad Metují se nachází
v oblasti CHKO Broumovsko, kde jsou veškeré motoristické závody ze zákona zakázány.
Jediný sport, který se přibližuje k motoristickému sportu, jsou právě závody minikár. A
vzhledem k tomu, že organizace již měla zkušenost s pořádáním takovýchto závodů, výbor
klubu se v loňském roce rozhodl, že zkusí
v zaniklé tradici pokračovat. Další neméně
důležitým faktorem byl i důvod, že se závodů zúčastňují zejména děti. V loňském roce,
i když na náhradní trati, se dle ohlasů jezdců
závody celkem líbily a tak jsme se je rozhodli
uspořádat znovu, tentokrát již na zamýšlené
silnici č. III/30316.
V sobotu i v neděli se na start postavilo
cca 50 jezdců, z toho byly 2/3 dětí od 4 do
16 let. Nejvíce zastoupenou kategorií byla kategorie M2 (chlapci a dívky do max. 12 let),
celkem 18 jezdců. Jak již jsme uvedli, trať po
oba dny byla jiná, a to jak délkou, tak přízní
nebo spíše nepřízní počasí. V sobotu se jelo
za mokra a v neděli za sucha. Každý jezdec
absolvoval celkem 5 jízd, a to dvě tréninkové,
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z nichž jedna jízda byla neměřená a druhá měřená, a následně 3 „ostré“ jízdy, kdy se započítával čas dvou nejlepších jízd. Každý den se
konal samostatný závod a každý den proběhlo
v odpoledních hodinách vyhlášení výsledků
včetně předání medailí, pohárů a cen. Díky
sponzorským darům mohl dostat cenu každý
jezdec. Sobotního vyhlášení výsledků se zúčastnila starostka města Police nad Metují Ida
Jenková a nedělního vyhlášení se zúčastnil
místostarosta města Police nad Metují Mgr.
Jiří Škop, za což jim děkujeme.
V sobotu proběhl k závodu i doprovodný
program, který částečně zhatil déšť, tak jako
v loňském roce. Prostě nemáme štěstí. I přesto
byla na doprovodném programu alespoň malá
účast dětí s rodiči.
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,
panu Laubemu z Bělého,
majitelům zdravotního
střediska, Muzeu papírových modelů Police nad
Metují 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
zajistili
profesionální
ozvučení tratě.
Největším
problémem byli neukáznění
řidiči, kteří nerespektovali přechodné dopravní

značení a snažili se za každou cenu projet
uzavřeným úsekem. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění přítomných jezdců, i když k tomu
někdy moc nechybělo. Omlouváme se všem,
kterých se uzavírka dotkla, případně jim
zkomplikovala naplánovanou cestu, ale bez
uzavírky by závody nešly uspořádat.
Dle ohlasů jezdců a členů výboru svazu
minikár máme velkou šanci příští rok uspořádat Mistrovství České republiky v závodu minikár, tedy nejvyšší soutěž v tomto sportovním
odvětví v České republice. Tohoto závodu se
pravidelně zúčastňuje okolo 100 jezdců, neboť v každém roce jsou vypsány pouze 4 závody v celé České republice. Tak snad se nám
to podaří. A už bude na čase pořídit nějakou tu
minikáru či minikáry.
za AMK Police – Petr Dostál
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování

Poslední prázdninový týden jsme trénovali na hlavním letním soustředění ve Žďáru nad Sázavou. Účastnily se čtyři tréninkové skupiny
se šesti trenéry, celkem 54 lidí. Velká skupina, ale skvělá příležitost,
jak dát dohromady kolektiv dětí i dospělých. Jak si navzájem vyměnit
zkušenosti, jak se lépe s dětmi poznat.
Příprava probíhala kromě běhu také na bruslích a kolečkových
lyžích (nejstarší skupina). Samozřejmě vše doplněno protahováním,
posilováním a tréninkem koordinace. Během odpočinkového dne jsme
navštívili interaktivní muzeum na zámku ve Žďáru nad Sázavou, prohlédli si Zelenou horu a ještě stihli výstavu vláčků, odkud jsme se nemohli utrhnout. Čtvrteční odpoledne jsme uspořádali společný překážkový závod „Sparťan race“, kde se vyřádili trenéři i děti. Blátíčko se
líbilo hlavně těm nejmenším.
Soustředění se povedlo.
Po příjezdu v pátek večer jsme se hned vrhli na přípravy sobotního BĚHU BROUMOVSKÝMI STĚNAMI – 32. ročník terénního
běhu na 25 km. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci. Občerstvovačky a dobře značená trať měly u závodníků velký úspěch. Děkujeme Restauraci U Generála Laudona za poskytnutí
zázemí startu závodu. Děkujeme za pochopení CHKO Broumovsko,
Lesům ČR a soukromým vlastníkům pozemků. Závod se konal za vytrvalého slabého deště na nerozmáčené, místy i suché trati, při teplotě
16 - 18 °C. Do cíle doběhlo 110 ze 111 startujících. Děkujeme, jako
jsme už mnohokrát děkovali a ještě mnohokrát budeme, Restauraci U
Lidmanů v Machovské Lhotě, kde se nám věnovali a připravili cílovou
polévku i přes to, že v ten den běhali i kolem svatebčanů.

V neděli 21. října 2018 v 10 hodin pořádáme na Nebíčku běh
OKOLO OSTAŠE - 45. ročník lyžařského přespolního běhu, závod
Poháru přespolních a lyžařských běhů Královéhradeckého kraje a veřejný závod pro všechny věkové kategorie. Budeme se těšit na běžce i
fanoušky!
Aktuální rozpis tréninků a závodů naleznete na stránce ski.polickej.
net
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, KHK
a město Police nad Metují

A hurá na podzimní běžeckou sezónu. Tradičně zahajovací Běh
Meziměstím se přesunul do Ruprechtic na fotbalové hřiště a do jeho
okolí. Pro děti první závod, kde se porovnaly s konkurencí a uspěly.
Pravidelné tréninky jsme si v úterý 11.9. zpestřili uspořádáním již
třetího ročníku legendárního závodu v běhu do vrchu pro všechny věkové kategorie memoriál Míry ŠMÍDA - Běhy na Havlatku. Start byl na
parkovišti pod Havlatkou, cíl u vysílače na Havlatce, trasa po bývalém
skokanském můstku. Nevyřazovací systém rozběhů „Nordic sprint“
donutil všech 60 účastníku „vysápat se“ nahoru celkem 3x. První ročník uspořádali v roce 1994 OZO SPLAV a HOBUK, druhý v roce 2012
lyžaři. Závod, který je pořádán nepravidelně, byste si příště neměli nechat ujít!
Několik našich borců zajelo porovnat síly a získat zkušenosti na
přespolák do Libereckého kraje do Studence. Za reprezentaci klubu
všem děkujeme.
Na konci září (po uzávěrce tohoto čísla) nás ještě čeká místní běh,
který spolupořádáme - SLUNCEKROS na Bischofsteinu, a účast na
dvou pohárových závodech Královéhradeckého kraje na Mísečkách a
ve Vrchlabí.
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Co závod to věnec

SKI Police nad Metují z.s.
klub běžeckého lyžování

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

OKOLO OSTAŠE

18. ročník MEMORIÁLU MIRKA HEJNYŠE
v neděli 21. října 2018 v 10 hodin
Přihlášky do pátku 19. 10. 2018 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:

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

80 m
120 m
400 m
400 m
600 m
600 m
1500 m
1500 m
1500 m
3000 m
3000 m
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

První zářijový víkend pověřila
Českomoravská asociace motocyklového
sportu na „Dymokurském okruhu“ místní
pořadatele uspořádáním posledního závodu letošního seriálu. V pátek odpoledne
jsme odstartovali směr Hradec Králové.
Do depa v Dymokurech náš tým dorazil
v podvečerních hodinách. To už začalo
mrholit a během noci přidalo a pršelo i
při sobotním tréninku. To poznamenalo
výkony jezdců. V noci na neděli k ránu
déšť ustal, ale trať zůstala mokrá. Do
nedělního závodu kategorie „Klasik“ nastoupil Miloš Thér z AMK Police n. M. do
první řady. Po startu spojené třídy (175 +
250) se ve vedení závodu střídal s Jirkou
Obtulowiczem (OKT) z Rychvaldu. Po
polovině závodu se Jirka usadil v čele.
Miloš nechtěl riskovat pád. V tomto pořadí projeli cílem. Čtyři vítezství a jedno
druhé místo je bilance tohoto závodníka,
který se stal mistrem ČR potřetí v řadě.
15. a 16. září pořádal Autoklub České
republiky na polygonu hradeckého letiště
poslední závod na „Přírodních okruzích“
ve všech kategoriích. V podvečerních
hodinách v pátek se podařilo vyrazit do
Hradce Králové. Než se setmělo Miloš
absolvoval přejímku a postavili jsme
stan. V sobotu ráno se šlo na technickou
přejímku a potom už první trénink.
Ani v druhém se nepřihodilo nic zlého.
Hradecká trať je dost smekavá. To poznalo
dost jezdců ve všech kategoriích. V neděli
po deváté hodině přišel start spojených tříd
(175 + 250). Miloš vyjížděl opět z první
řady a v první zatáčce se ujímá vedení
startovního pole. Téměř tři kola odolával
útoku Jirky Obtulowicze, ale bolavá záda
se ukázala těžším soupeřem. (Asi by potřeboval pořádnou masérku). Nakonec
projel cílem druhý, což mu zaručilo titul
vícemistra ČR v kategorii Klasik ve třídě
do 175 ccm. Také potřetí v řadě.
Touto cestou děkuji všem našim příznivcům a také představitelům města za
uveřejnění našich prožitků na závodech v
„Polickém měsíčníku“.
za AMK Čvaňhák

“Hraju si na ledě”

oddíl Kraso Hronov
zve na led děti předškolního věku narozené 2013 a mladší

KRASO

- Formou hry a zábavných cvičení
si děti osvojí základy techniky krasobruslení

2015

H RO N OV

- Každé úterý na zimním stadiónu v Hronově
v čase: 14:45 - 15:45 hodin,
první hodina proběhne 2.10.2018
- S sebou: brusle, teplé oblečení,
rukavice, helmu

Tel: 603 478 896
607 868 580

Polický měsíčník - říjen 2018

kraso.hronov@gmail.com
www.krasohronov.cz

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

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště-naproti kostelu)
PRODEJ 15. 10. 2018

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

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

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

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

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

Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na
www.prodej-drubeze.cz
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PRONAJMU
OBCHOD U NÁMĚSTÍ
v Polici nad Metují
o rozloze 30 m2
Kontakt: 736 480 070

přijme

na pozici mistr - seřizovač

pracovníka do jednosměnného provozu
na pozici manipulant - obsluha postřihovacího stroje

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

práci v menším kolektivu ve firmě s dlouholetou tradicí
mzdu odpovídající dané pozici + stravenky
čas na zapracování

Nástup možný ihned
Životopisy zasílejte na: info@elmertex.cz
nebo poštou na adresu: Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí
telefon:
491 482 389

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
.217$.7
7(/
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textilní produkce

pracovníka do třísměnného provozu

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU,
SEDAČEK, KŘESEL, ŽIDLÍ
A MATRACÍ



Elmertex k.s., Velké Poříčí

KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
Polický měsíčník - říjen 2018

ADAPT electronic CZ s.r.o.

se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov, zabývající se
výrobou v oblasti elektroniky a kabelové konfekce,
hledá nové spolupracovníky na pozice:

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY






Jednosměnný provoz, nové pracovní prostředí aj.
Možnost práce na HPP, nebo zkrácený pracovní úvazek,
nebo dohodu
Benefity - stravenky, příspěvky na dopravu a dovolenou,
možnost dalšího vzdělávání – např. NJ
Nástup možný ihned nebo dle dohody

Mechanik – seřizovač







Požadujeme: min. vzdělání s výučním listem v technickém
oboru, možno i absolvent
Nabízíme:
Smlouvu na HPP
Jednosměnný provoz, nové pracovní prostředí
Benefity – stravenky, příspěvek na dopravu, dovolenou,
možnost dalšího vzdělávání – např. NJ

Tel. 733 125 665 ,733 125 661, e-mail: info@adapt-electronic.cz

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

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

PRODEJ
RODINNÉHO DOMU
se třemi bytovými jednotkami
ve Žďáru nad Metují.
Celková plocha pozemku
1 050 m2.
Volejte na č. 778 074 615

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

30. 10. 2018 v 15.00 hod.

Police n. Metují 25. 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
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o., Velké Petrovice 66 - Kozinek
Tisk:
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Autor obálky: Ing. Pavel Pohner
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují

Polický měsíčník - říjen 2018
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V POLICI NAD METUJÍ

�ÍJEN 2018
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU
St�edy 3. ,10. a 17. 10.

ADÉLA KULICHOVÁ:
M�J BAREVNÝ SV�T ...

/ Sál Pellyho dom� od 14:30
Program na www.policko.cz. Vstupné: 60 K� .

KURZY SPOLE� ENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDE�
Sobota 6. 10. od 18:00 prodlou� ená lekce,
ned�le 14. 10. od 10:00, sobota 20. 10.
od 18:00 a sobota 27. 10. od 18:00
/ Sál Pellyho dom�
Vstupné: 40 K� / lekce

FLORIDA & HAVAJ
Úterý 16. 10. od 18:00
/ Konferen� ní místnost Pellyho dom�
Cestovatelsko-geogra� cký projekt Kate�iny
a Milo�e Motani. Vstupné: 100 K� . Prodej
vstupenek od 4. 10. v IC nebo na míst�.

MODEL CUP 2018
Sobota 13. 10., 10:00�15:00
/Sál Pellyho dom�
Tradi� ní modelá�ská sout�� . Nejlep�í modely
z � R, Polska i Slovenska. Doprovodný program:
ukázky práce plastikového modelá�e a p�edná�ka o historii papírového modelá�ství.
Po�ádá MPM s podporou M�sta Police nad
Metují. Vstupné: dobrovolné.

SLAVNOSTNÍ VE� ER
St�eda 24. 10. v 17:00
/ Bezd�kovy sady, Kolárovo divadlo
Zasazení Lípy republiky, následn�pod radnicí
a na místním h�bitov� uct�ní památky padlých
první sv�tové války.

aneb výlet do du�e, do krajiny okolo nás,
ale i do vzdálených míst sv�ta.

St�eda 3. 10.�sobota 3. 11.
Výstava bude ve foyer divadla k vid�ní
v rámci kulturních akcí.
Vernisá� výstavy: st�eda 3. 10. od 18:00.

FILMOVÉ OSMI� KY
Národní � lmový archiv p�ipomíná významné
události pro historii � eskoslovenského státu,
jejich� výro� í p�ipadají na rok 2018. Vstupné
na jednotlivé projekce: 80 K� / 70 K�
dr� itelé PellyKarty. Více na samostatných
plakátech, www.policko.cz a fb/pellyhodomy

11. 10. TGM OSVOBODITEL
(V�ra Chytilová, 1990)

18. 10. ULOUPENÁ HRANICE

HRÁ� I
Pátek 19. 10. od 19:00

(Ji�í Weiss, 1947)

Divadelní soubor Kolár Police nad Metují.
Komedie o h�e, o vá�ni ke h�e, o podvodu
a um�ní podvodu. Vstupné: 100/80 K� .

30. 10. BÍLÁ TMA

Kino/Kolárovo divadlo

(Ladislav Brom, 1938)

ÚSM�VY SMUTNÝCH Mu��
Úterý 2. 10. od 19:00
Film p�iblí� í p�íb�hy úsp��ných chlap�, kte�í
se p�es dno lahve dostali na samotné dno
� ivota. Ze závislosti u� ale cesta ven nevede,
jediná �ance je nahradit alkohol n�� ím jiným.
Co takhle ub�hnout maraton?
Drama / Komedie. � esko, 2018, 92 min
Vstupné: 80 K�

LETÍME!
Úterý 9. 10. od 17:30
Richard je vrabec. A v�ichni to v�dí. V�ichni
krom� Richarda. Jen� e p�� de � as, kdy jeho
adoptivní rodina vyrá� í na zimu do Afriky...
Animovaný / Dobrodru� ný / Komedie /
Rodinný. Lucembursko / Norsko / N�mecko /
Belgie / USA, 2017, 84 min.
Vstupné: 70 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty

23. 10. DÉMANTY NOCI
(Jan N�mec, 1964)
(Franti�ek � áp, 1948)

6. 11. KLAPZUBOVA XI.
8. 11. ZBOROV
(J. A. Holman, Ji�í Slaví� ek, 1938)

Muzeum papírových
model�

Provozní doba IC v �íjnu: Pond�lí a st�eda 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00; úterý, � tvertek a pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00.

KULTURA

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 1. 10. od 9:00 do 15:00

VÝSTAVA / PAVEL REJTAR:
FOTOGRAFIE
� trtek 4. 10.�ned�le 28. 10.
/ Zelený dome� ek
Výstava fotogra� í hronovského fotografa.
Vernisá� : � tvrtek 4. 10. od 18:00.

VÝSTAVA / IVAN ZADRA�IL:

SV�T PAPÍROVÝCH MODEL�

Denn�v expozice Muzea
Pr��ez tvorbou od model� aut, p�es vlaky
k monumentální architektu�e hrad� a zámk�.

P�ipravujeme
Od 2. 10. PRODEJ VSTUPENEK NA VÁNO� NÍ
KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYB� E
Sobota 3. 11. SVATOMARTINSKÝ TRH
A MARTINSKÁ D�EV�NKA

71. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Sobota 3. 11. KU�A� KY A SPASITELKY
Sobota 10. 11. PRODANÁ NEV�STA
St�eda 14. 11. � ERT A KÁ� A
Pátek 16. 11. RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

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

www.pellyhodomy.cz
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Upozor�ujeme náv�t�vníky akcí po�ádaných Pellyho domy, � e organizátor bude
z vybraných akcí po�izovat audiovizuální
záznam, který bude slou� it pro jeho
vlastní, nekomer� ní, pot�eby.

MUZEUM D�TEM
Sobota 27.�ned�le 28. 10.
/ Muzeum papírových model�
Interaktivní dílni� ky pro d�ti (9:00� 17:00).

Pellyho
domy
Police
nad
Metují
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Sousoší Nejsvětější Trojice v Pěkově

Na základě výběrového řízení provedl akademický restaurátor MgA. Jan Čáda,
z Prahy, realizaci 2. etapy obnovy kulturní památky „Sousoší Nejsvětější Trojice“,
která se nachází na začátku Pěkova, nad křižovatkou silnic do Lachova a Broumova. Před začátkem restaurátorského procesu byly zhotoveny zkoušky chemického
dočištění. V první fázi byl za pomoci užitkové vody ze sochy odstraněn prach a další nečistoty. Ve druhé fázi došlo za použití speciální pasty ke ztenčení černých krust.
Dílo bylo po očištění ošetřeno prostředkem proti opětovnému biologickému napadení. Restaurátor provedl mechanické odstranění nevhodných, nesoudržných spár,
vyjmul zkorodované čepy, zainjektoval trhliny, slepil rozlomené částí dochovaných
soch anděla a sochy Jana Křtitele a doplnil chybějící části pískovce. Dále prohloubil terén, připravil štěrkové lože uvnitř balustrády a položil masivní 6-10 cm silnou
pískovcovou dlažbu. Odborný dohled nad obnovou památky provedl Národní památkový ústav v Josefově, Mgr. Bc. Táňa Šlézová. K vyvážení estetické kompoziční roviny díla nás čeká ve 3. etapě v příštím roce doplnit památku o chybějící sochy
sv. Antonína a anděla na levé straně. Záměrem celého restaurátorského zásahu bylo
navrátit dílu jeho původní umělecko-řemeslnou kvalitu a zamezit další degradaci
kamenného materiálu. Restaurátorský zásah proběhl v souladu s památkovým zákonem a byl přizpůsoben stavu a stáří díla tak, aby šetrně zachoval jeho autentičnost.
					
Ing. Pavel Scholz,
vedoucí odboru IMŽP

Městská zeleň

Letošní letní počasí bylo pro zeleň, zvláště
tu městskou, velmi náročné. Proto hlavní činností zahradníků, kromě občasného plevání a střihu
keřů, bylo zalévání. Bez táto služby by květiny
a mladé keře a stromy uschly. Až na pár výjimek
nebylo proto možné dokončit některé naplánované výsadby dřevin. Vysazeno bylo pouze několik
nových stromů, a to u parkoviště pod penzionem
Adler a u parkoviště po bývalém Milpu, nový keřový záhon se stromy u ZUŠky a jehličnatá stěna
pro odclonění kontejneru na hřbitově. Máme naději, že s podzimem přijde i více vláhy, a bude
možné dokončit plánované výsadby keřů u parkoviště pod Adlerem, u parkoviště po bývalém
Milpu, v Pěkově u střední bus. zastávky, u kostela
CČSH a kostela NPM. Také počítáme s výsadbou
nových stromů na parkovišti po bývalém Milpu,
výměnou jednoho suchého stromu na náměstí,
výsadbou nové zeleně před hřbitovem a slavnostní výsadbou nové lípy v Bezděkových sadech.
Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

Úprava prostor před ZUŠ

Ještě než si návštěvníci mohli prohlédnout nové prostory ZUŠ při Dnu otevřených dveří, zvládli pracovníci technických služeb upravit prostor před budovou. Zmenšili prostor
se zelení tak, aby se před vchod vešel kolostav a lavička. Prostor byl celý předlážděn.
Technické služby Police n. M., s.r.o.

Vycházky Polickem - Stárkov

Montáž klimatizační jednotky do promítací kabiny divadla

Úklid skladu kulis (plecháče)

Renovace foyeru a šaten v Kolárově divadle

