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Vzpomínkovou fotografií Jaroslava Wintera z loňského benefičního koncertu Polického symfonického
orchestru na Polickém náměstí zveme na ten letošní, do Adršpašských skal - 8.9.2017

Vyhlášení první dotační výzvy MAS Stolové hory ● Pozvánka na koncert PSO v Adršpašských
skalách ● Výsledky soutěže o nejsympatičtější rostlinku výstavy citrusů ● Reportáž z Běhu
na Hvězdu ● Léto v lyžařském oddílu●

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

Telegraficky…

Vítejte v září! Přála jsem Vám léto ve
zdraví, spokojenosti a radosti. Věřím, že u většiny z Vás tomu tak bylo. Já jsem si vše díky
nepozornosti zkomplikovala. Pád z koloběžky
v Petrovickém kopci se samozřejmě neobešel bez následků. O tom jste se mohli mnozí
přesvědčit osobně nebo v letošních Hlasech
z Kvíčerova. Děkuju Jindře Poddávkové
za perfektní první pomoc. Za její klid a vyrovnanost, se kterými zařídila i nutný odvoz
do Police. Dík chalupářce paní Markové, dík
Honzovi Antlovi, který oddal.
Prostě stačí chvíle a vše je jinak. Zdravotně
a následně i při plánování jakýchkoli činností, které jsou Vaším hendikepem limitovány.
Věřme, že dočasně…
Bohužel se musíme vyrovnat i s neměnnými skutečnostmí. Opustil nás pan Bedřich
Erben a pan Bohuslav Strauch.
Béďa Erben byl mnohaletým tajemníkem TJ
Spartak Police nad Metují. Sportovním funkcionářem, ale i nadšencem. Především fotbalovým a hokejovým. Pracoval v příspěvkové
organizaci technické služby. Byl muzikantem,
všeumělem. Klíčovou postavou listopadu
1989 a místního občanského fóra.
Už nyní chybí a chybět bude. Děkujeme a
víme, že nezapomeneme!
Bohuslav Strauch, Bóža. Možná, že málo
kdo ví, že Doc. RNDr., CSc. Polický rodák,
jehož život by vydal na román. V dobrém i
špatném. Mnohokrát jsem slyšela jeho vyprávění o rodinné tragédii, kolikrát obdivovala
jeho nadhled, optimismus, odpuštění. Paměť,
neskutečný přehled a znalosti. „Poslyšte, ale
to je naprosto brilantní!“, už neuslyšíme. Rád
se vracel do Police, kterou miloval a obdivoval její život. Srovnával s anonymní šedí
pražského sídliště, kde bydlel. Naposledy se
synem Martinem koncem července vyjeli na
Vyhlídku do Janoviček. Plánovali, že se 3. září
společně zúčastní jazzové mše a v neděli pofrčí domů do Prahy a tím ukončí další příjemné
léto v Polici. Nestalo se… Ve středu 16. srpna
se zúčastnil přednášky prof. Pirka v Pellyho
domech. Byl velmi spokojený. V sobotu si
zavolal rychlou záchrannou službu a v neděli
20. srpna v devět hodin ráno dotlouklo v broumovské nemocnici jeho nemocné srdíčko navždy. Příspěvek o vlcích je jeho poslední….
Čest jeho památce!
Tomáš Jirman z Radešova šel v poslední
pondělí školního roku na autobus. V potoce
uviděl starší ženu. Nereagovala. Vytočil 155,
skočil za ní do potoka. Rozpomněl se na hasičská školení první pomoci a v kontaktu s operátorkou záchranářů konal vše, aby podchlazené
ženě poskytl potřebné, než dorazili zdravotníci. Teprve potom si Tomáš uvědomil, co se
odehrálo. Zachránil lidský život!
Děkujeme a víme, že ho čeká zasloužené
vyznamenání od hasičů.
Bodnutí hmyzem je nejen nepříjemné, ale i
nebezpečné. Kolegyně Katka Brátová a Eva
Justová při vyřizování výjezdních pracovních
Polický měsíčník - září 2017

povinností pomohly ženě s agresivní alergickou reakcí přivoláním vrtulníku. Samozřejmě
poděkování ze všech stran bylo u děvčat obohaceno o osobní nepřenosnou zkušenost.
Žiláka pohltilo MTB enduro. Je název
článku, který 18. 8. otiskl Deník Náchodsko.
Františku, blahopřejeme! Ať se daří, ale
opatrně.
Bruslili jsme po deváté v Petrovických zatáčkách. Velký bum zažívají nyní koloběžky,
proto víc než 500 lidí mohlo nejen závodit, ale
i volně se prohánět na in linech, odstrkávadlech, koloběžkách i kolách uzavřenou komunikací až na Mýto. Díky za další zdařilou akci
pro širokou veřejnost.
Prázdniny jsou nejen časem volna, ale taky
starostí pro rodiče, kteří nemají pro děti hlídání.Ale i rodiče, kteří chtějí, aby děti vyplnily čas smysluplně. Velmi děkuji všem, kteří
připravili nabídku táborů, soustředění, pobytů v přírodě. Vychovatelka Eva Řeháková
s manželem a svým týmem již po dvacáté
páté pořádali družinový tábor. Další nabídka byla z MaMiny, Muzea papírových modelů, knihovny, od Katky Landové a Verči
Navrátilové. Soustředění mají za sebou sportovka, tábory skauti, ….Na tak malé město
opravdu nadstandardní servis, co Vy na to?
Děkuju všem, kteří se dětem věnovali.
Věřte, vím, o čem mluvím!
Slavili jsme. Čtvrt století Ostrostřelecké
gardy Polické, 130 let firmy Pejskar, 90 let
fotokroužku. Velmi příjemná byla letošní
Kvíčerovská pouť – dík všem zúčastněným,
pořadatelům i návštěvníkům. Nabídku obohatila Nová Terasa, koncert v rámci festivalu
Za poklady Broumovska. Běh na Hvězdu drží
kvalitu i počet účastníků, slib splnil a přijel se
po roce podívat i hejtman pan Jiří Štěpán.
Uplynulé dva měsíce jsme především „žili“
stavbami. Průtahem Pěkova, ulicí Na Babí,
rekonstrukcí a dostavbou ZUŠ, kanalizací
Záměstí, čištěním nádrže na Honech, rekonstrukcí WC na I. stupni základní školy, sanačními pracemi v mateřince ve Fučíkově ulici.
Letním údržbou – opakovaným sečením.
Nátěry. Opravami.
Rozjela se rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Radimovské ulici, v září. startuje odbahnění
Hlavňovského rybníka. Začne akce inženýrské infrastruktury v Brandejsovy ulici. Pracuje
se na projektových dokumentacích komunikací U Damiánky, Záměstí.
V pondělí 4. 9. začíná školní rok 2017-2018.
Přejme všem, kterých se školní vzdělávání
týká školní rok naplněný prací, ale i radostí
z výchovy a vzdělávání. Součinnost, pochopení, podporu rodiny, školy, ale i nás, kteří ke
školství v Polici i na Policku patříme.
Vám všem přeji příjemné dny měsíce září. Ať
září! Dozvuky léta, ale i barvami, které k nastupujícímu podzimu a zklidnění patří.
S úctou Ida Jenková

P O Z VÁ N K A

na 4. veřejné zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat

6. září 2017

od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

září 2017

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

02. - 03. 09. ZNL spol. s.r.o. - MUDr.
Ludvík Neoral ml.
ZS Police nad Metují
09. - 10. 09. MUDr. Jitka Farná
Tyršova 327, Police n. M.
16. – 17. 09. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
23. – 24. 09. MUDr. Daniel Blažek
ZS, Police n. M.
ZNL spol. s.r.o. – MUDr.
28. 09.
Jaroslava Nevoralová
Horní 109, Teplice n. M.
DLK s.r.o. – MUDr. Dana
30. 09.
Kapitánová
ZS, Meziměstí, Školní 196

491 541 654
602 333 427
491 512 277
603 479 084
491 543 844
602 333 460

491 582 381

Nová informační služba
města - "Mobilní rozhlas"

Chcete vždy vědět, co je ve městě nového, kdy bude ve vaší ulici přerušena dodávky vody, plynu nebo elektřiny, přihlaste se k nové informační službě "Mobilní
rozhlas" na adrese www.policenadmetuji.
mobilnirozhlas.cz. Zde si můžete vybrat
ze skupiny informací, které máte zájem
dostávat. Nabízené oblasti jsou
yy elektřina, voda, plyn
yy informace z úřadu
yy krizové informace
yy kulturní a společenské akce
yy sportovní akce
yy změny v dopravě
yy ostatní info z dění ve městě
Primárně jsou zprávy zasílány e-mailem. Zadáte-li při registraci vedle telefonního čísla i adresu bydliště budete v případě havárie vody, elektřiny či plynu ve vaší
ulici dostávat informace ve formě SMS
přímo na váš mobilní telefon.
Neváhejte, buďte informovaní!
Ing. Pavel Pohner
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Redukce jeřábového
stromořadí

Z důvodu ochranného pásma el. vedení
bude provedena redukce – prokácení jeřábového stromořadí podél cesty vedoucí od sochy
P. Marie nad Záměstím ke Žďáru nad Metují.
Redukci a úklid dřevní hmoty provede firma,
která zajišťuje tyto práce pro spol. ČEZ a.s.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Parkoviště Pod Havlatkou

Město Police nad Metují dokončuje
projektovou přípravu parkoviště v lokalitě
Pod Havlatkou. Nové parkoviště by mělo
přispět k zajištění kvalitní dopravní obslužnosti ve městě i regionu Policka. Měla by
zde vzniknout nová parkovací místa, která budou součástí přestupního terminálu.
V bezprostřední blízkosti autobusového
nádraží tak bude možné bezpečně zaparkovat automobil či jízdní kolo a následně
pokračovat veřejnou hromadnou dopravou.
Dle podkladů odboru dopravy krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, autobusové stanoviště Police nad Metují za běžný
pracovní den obslouží 155 autobusových
spojů, za běžný víkendový den je to pak 50
autobusových spojů. Měsíčně zde vystoupí
a nastoupí až 30 tis. cestujících, což je cca 1
tisíc cestujících denně. Převážně těmto cestujícím, kteří přijíždějí k autobusu na kole
či osobním automobilem bude sloužit nově
budované parkoviště. Jeho kapacita bude 47
parkovacích stání pro osobní automobily (z
toho 3 x ZTP), 36 přístřešků pro jízdní kola,
2 stání pro autobusy.
Dále v Husově ulici vzniknou 4 podélná stání pro dobu nezbytně nutnou pro
vystoupení/nastoupení cestujících, kteří následně/předtím v přímé návaznosti využijí

veřejnou dopravu.
Projekční kancelář Hauckovi, s.r.o.
zpracovává kompletní projektovou dokumentaci dané lokality včetně odvodnění,
veřejného osvětlení, dopravního značení.
V rámci projektu pak dojde i k demolici
obytného domu čp. 200, na jeho místě budou nová parkovací místa a dále zázemí
pro parkoviště (WC muži a ženy, úklidová
a technická místnost, WC pro imobilní, přístřešek s lavičkami, mobiliářem, odpadkový koš, pítko). Prostor bude vhodně doplněn zelení, součástí bude i místo na tříděný
odpad.
Název celého projektu je „Parkoviště
P+R Police nad Metují“ a v září bude podána žádost o dotaci v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu – specifický cíl Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy - výzva určená na výstavbu a modernizaci dopravních terminálů.
Potřeba zkvalitnění dopravní infrastruktury, pro denní dojížďku i rekreaci, vybudování kapacitního parkoviště pro přestup z individuální motorové či cyklo na hromadnou
dopravu je také jedním z cílů Strategického
plánu města Police nad Metují na roky 2016
– 2020.
Helena Ištoková, Pavel Scholz

Pečovatelská služba Javor MAS Stolové hory vyhlašuje první
má nový automobil
dotační výzvu

Pečovatelská služba města Police nad Metují pomáhá
více jak pro 60 klientům, a to nejen v Polici nad Metují,
ale na základě uzavřených smluv i v okolních obcích. K
této práci je nutné zajistit mobilitu pečovatelek. Posledním
srpnovým dnem skončila pečovatelské službě smlouva s
reklamní agenturou Kompakt, která za pomoci reklamy
umístěné na automobilu financovala po dobu 6 let pečovatelkám vozidlo Renault Kangoo. Jeho nevýhodou byly
pouze jedny zadní dveře. Nastupování seniorů tak bylo
často problematické. To byl jeden z důvodů, proč jsme nevyužili nabídky agentury Kompakt a automobil za zůstatkovou cenu neodkoupili a raději pořídili pro pečovatelskou
službu vozidlo nové - Ford Tournero Courtier od firmy
Auto Trutnov. Polep nám zajistil Rudolf Resl. Je krásné.
Doufáme, že bude dobře sloužit k plné spokojenosti jak pečovatelek, tak i uživatelů pečovatelské služby.
Kejdanová Ilona
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Po
řadě
let neviditelné
práce na klíčových dokumentech pro
vlastní fungování naší místní akční
skupiny, a po více jak rok trvajícím
procesu schválení způsobilosti naší
MASky před poskytovateli dotačních
prostředků je to tady – MAS vyhlašuje
první dotační výzvu!!!
Na webu MASky http://mas-stolovehory.cz (v sekci aktuality) je uveřejněno avízo 1. výzvy na předkládání projektových žádostí na podporu
dětských skupin, družin/klubů a příměstských táborů.
Výzva bude oficiálně zveřejněna a
otevřena 4. 9. a bude
trvat do 13. 10. 2017.
Potenciální
žadatelé
mají ale již nyní možnost začít s přípravou
projektových záměrů,
přičemž zejména si
mohou předem zajistit elektronický podpis
(např. na pobočkách
České pošty), ověřit SW
vybavení svého počítače (nejlépe novější verze Internet Explorer) a

nainstalovat programy potřebné k práci
s elektronickým podpisem, neboť tyto
formality pak nejčastěji komplikují
vlastní podání žádosti.
Budoucí žadatelé mohou v případě
potřeby kontaktovat i nezávislé konzultanty, kteří by jim s přípravou žádosti
v systému ISKP14+ pomohli. V případě zájmu se obracejte na pracovníky
MAS.
Pro vlastní projektové záměry
je důležité zdůraznit, že minimální
výše rozpočtu každého projektu bude
400.000 Kč, přičemž realizace projektu
může trvat až 3 roky. Začátek projektu
pak nemůže být dříve než 4. 9. 2017.
První zálohové platby bude možné
vyplácet nejspíše během jara 2018.
Pokud kdokoliv předpokládá podání
projektové žádosti, bylo by dobré, aby
se obrátil přímo na projektového manažera MAS – Pavla Pinkavu, a sdělil
mu, že plánuje projektovou žádost podat (případně na jakou aktivitu, s jakým přibližným rozpočtem) předložit.
Pracovníkům MAS pomůže tato předběžná informace při přípravě semináře
pro žadatele, který se bude konat po
vyhlášení výzvy (termín bude zveřejněn na webu MAS).
Jiří Škop, předseda MAS
(s využitím textu P. Pinkavy)
Polický měsíčník - září 2017

STAV PROVÁDĚNÝCH REKONSTRUKCÍ KOMUNIKACÍ
Společně se závěrem prázdnin přinášíme krátké informace o tom,
v jakém stádiu se nachází provádění rozsáhlých rekonstrukcí komunikací v Pěkově a Na Babí.

Pěkov

V průběhu měsíce srpna jsme zaznamenali částečný pokles aktivity prováděcí firmy v úsecích 2. a 3. etapy. Tento drobný výpadek
byl způsoben podle tvrzení zástupce zhotovitele jak střídáním pracovníků pracující v turnusech, tak potřebou firmy vykrýt kapacity na
jiných souběžně prováděních stavbách. S druhou polovinou srpna se
již aktivita opět vrátila do normálu, a provádění prací pokračuje dle
harmonogramu.
Vzhledem k dokončení prací na komunikaci je důležité zmínit,
že od počátku září budou souběžně probíhat práce na 4. a 5. etapě,
zejména na sanacích podloží. Zhotovitel se tímto opatřením pokusí
zajistit zprůjezdnění komunikace ve smluvených termínech.
Je důležité dodat, že určité zpoždění, které stavba nabrala, nebylo způsobeno laxním přístupem zhotovitele či jeho zaměstnanců, ale
jde na vrub nedostatků projektové dokumentace, která některé detaily
(opěrné zdi, propustky, návaznosti na stávající vjezdy, vstupy, komunikace) řešila nedostatečně, případně vůbec.
K tomu ještě stavbu hodně zbrzdila špatná koordinace projektu
komunikace a projektu opravy vodovodu, kde bylo až při realizaci
stavby zjištěno, že nová trasa vodovodu je výškově v kolizi se silničními propustky! Nakonec se i tento problém podařilo na stavbě
vyřešit.
Dalším problémem, který nepomáhá práce urychlovat, je množství vozidel, které stavbou i přes zákazové dopravní značky projíždějí.
Jedná se zejména o polské řidiče, ale i o řadu řidičů dojíždějících přes
Pěkov za prací. Naše městská policie společně s Policí ČR provádění namátkové kontroly, ale těmito kontrolami není možné pokrýt 24
hodin denně.
Závěrem opět vyslovím poděkování všem obyvatelům Pěkova a
Honů za trpělivost a vstřícnost s jakou se ke stavbě opravy komunikace staví. Vím, jsou dny, kdy to opravdu není lehké, kdy je třeba projít blátem, vyhýbat se strojům, ale pochopení, se kterým se v Pěkově
setkávám, hodnotím velmi pozitivně! Vydržte ještě, už se blíží závěr,
doufejme, že se vše podaří a odměnou nám vše bude nejen bezpečnější průjezd Pěkovem, ale i bezpečnější průchod po nových chodnících!

Na Babí

V průběhu měsíce srpna se stavební aktivita přesunula postupně
až do úseku u Krčmy a do křižovatky ulic Ledhujská a Bělská. Tady
nebylo možné po delší dobu přikročit k pracím na spodní stavbě komunikace, neboť se provádělo velké množství přeložek podzemních
vedení, kdy jedna přeložka podmiňovala druhou. Jelikož nebylo možné provádět práce na přeložkách v souběhu, šly práce v tomto úseku
velmi pomalu. Finální problémy nastaly ještě při pokládce kanalizace,
kdy se tato pokládala až do úrovně tvrdého skalního podloží!
Nicméně i přes řadu problémů stavby se podařilo zajistit pokládku
asfaltů a položení dlažeb komunikací v termínu, přičemž na začátku září by průjezdní úseky komunikace měly být uvedeny do režimu předběžného užívání, a měla by tak být ukončena několik měsíců
trvající úplná uzavírka komunikace, která zasáhla do života nejen
všem, kteří bydlí v sousedství komunikace, ale i do života ostatních
obyvatel, neb do některých částí města se bylo možné dostat jen se
zvýšeným úsilím či vůbec (sběrný dvůr, ul. Bělská).
I zde je třeba poděkovat všem obyvatelům města za pochopení a
vstřícnost při vlastní stavbě, jakož i při řešení vzniklých problémů,
které stavba nečekaně přinesla. Stejně jako v Pěkově, i zde byly odhaleny určité nedokonalosti projektu, které bylo třeba řešit při stavbě.
Jednalo se o návaznosti na sousední pozemky, vjezdy, nebo napojení
ulic. V řadě případů nebylo možné s ohledem na termíny stavby či
platnou legislativu, přijmout jiná (logičtější) řešení. Někde tak zůstává drobná pachuť z toho, že selský rozum je až to poslední, co některé
úředníky, kteří mají rozhodovací pravomoc, trápí, a klidně trvají na
řešeních, která jsou očividně špatná, resp. která do budoucna nebudou
funkční, ale jsou v souladu se zákony, vyhláškami, či normami.
Jiří Škop, místostarosta
Polický měsíčník - září 2017
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Mateřská i základní škola budou na školní rok připraveny včas

S dalším koncem školních prázdnin přichází opětovný „finish“
prázdninového maratonu stavebních akcí v mateřské a základní škole. Jako první do svého cíle doběhly menší stavební práce v mateřské
škole na sídlišti, kde hlavní prioritou byla oprava vlhnoucích soklů
podél schodiště na zadní části budovy a v jídelně. Stěny byly zbaveny všech již dožilých nebo nežádoucích vrstev a poté byly obloženy
novým vhodným obložením. Akce se ale nezastavila jen u této činnosti. Akusticky nevyhovující prostory jídelny byly upraveny speciálním
vysoce zvukově pohltivým kazetovým podhledem, který by měl zlepšit
celkovou pohodu při využívání těchto prostor.
Na pomyslném druhém místě se do cíle dostala stavební akce na

základní škole. Ovšem není divu vzhledem k několikanásobně většímu
objemu prací. Pozornosti se po delší době dočkalo sociální zázemí na
prvním stupni, které bylo v maximální možné míře zrekonstruováno.
Dalo by se říci, že obnovy došlo vše, co je na první pohled zřejmé, tedy
od dlažby a obkladů počínaje přes sociální zařízení, dveře, strop, osvětlení, atd. Avšak ani technická část sociálního zázemí nezůstala beze
změn. K částečné nebo úplné rekonstrukci došlo i na instalacích vody,
kanalizace nebo elektriky.
Přes veškeré překážky se podařilo vše zvládnout v plánovaném termínu, a tím nijak nezkomplikovat rušný začátek školního roku.
Vít Hynek, investiční technik MěÚ

MŠ

ZŠ

Práce postupují i při rekonstrukci základní umělecké školy
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Usnesení rady města ze zasedání č. 12, 13, 14/2017 ze dne 26. 6., 10.7., 14.8.2017
Rada města Police nad Metují:

I. projednala a schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad
Metují přijala sponzorský dar od pana V. U. ve
výši 10 000 Kč na podporu zahraničního zájezdu
dechového orchestru.
I. projednala a schvaluje, aby MŠ Fučíkova 328
v Polici nad Metují přijala sponzorský dar – notebook HP 15-ay034nc s branou a kabelem HDMI
v celkové hodnotě 16 774,- Kč od p. L. R. bytem
xxxx, 549 54 Police nad Metují.
I. projednala a bere na vědomí uzavření provozu MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují v
pátek 7. 7. 2017 z důvodu malého počtu přihlášených dětí.
I. projednala a schvaluje pronájem bytu č. 8
v domě č. p. 116 v ulici Na Babí v Polici nad
Metují paní M. T. na 3 měsíce;
II. pověřuje Technické služby Police nad Metují
s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu.
I. projednala a schvaluje pronájem bytu č. 2
v domě č. p. 309 v ulici 17. listopadu v Polici nad
Metují panu J. T. a paní I. Ž. na 3 měsíce.
II. pověřuje Technické služby Police nad Metují
s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu.
I. projednala a schvaluje pronájem bytu č. 16
v domě č. p. 407 v ulici Na Babí v Polici nad
Metují paní M. P. na dobu 3 měsíců;
II. pověřuje Technické služby Police nad Metují
s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu.
I. projednala a schvaluje pronájem bytu č. 1
v domě č. p. 200 v Nádražní ulici v Polici nad
Metují paní H. G. na dobu 3 měsíců;
II. pověřuje Technické služby Police nad Metují
s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu.
I. projednala návrh TS Police nad Metují, s.r.o.
na zvýšení nájemného v městských bytech, které
prošly technickým zhodnocením;
II. schvaluje zvýšení nájemného v městských
bytech, které byly technicky zhodnoceny na částku 43 Kč/m2 podlahové plochy měsíčně.
I. projednala závěry hodnotící komise veřejné zakázky „Stavební úpravy požární zbrojnice
Police nad Metují“.
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Stavební úpravy
požární zbrojnice Police nad Metují“ společnost
MOVIS HRONOV, s. r. o., IČO 259 831 81 se
sídlem nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov, s nabídkovou cenou 5 675 998,93 Kč bez DPH (tj.
6 867 958,71 Kč včetně DPH) a současně také
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu smlouvy o dílo.
I. projednala a schvaluje navržený rozsah a průběh vypracování PD na rekonstrukci komunikací
na Záměstí a ulice U Damiánky;
II. souhlasí se zapracováním připomínek stavební komise;
III. pověřuje investičního technika zadáním PD
projektantovi;
IV. pověřuje starostku podpisem smlouvy.
I. projednala žádost paní E. K., bytem xxxx,
Police nad Metují a pana M. K., bytem xxxx,
Police nad Metují, o prodej pozemku p.č. 1089/2
v k.ú. Pěkov.
II. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1089/2
v k.ú. Pěkov o výměře 1368 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desku města Police nad Metují.
I. projednala žádost pana M. H., bytem xxxx,
Police nad Metují, o výpůjčku částí pozemků
p.č. 769/191, 769/196 a 1133/2 v k.ú. Police nad
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Metují.
II. schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků
p.č. 769/191, 769/196 a 1133/2 v k.ú. Police nad
Metují o celkové výměře cca 100 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru výpůjčky dle návrhu na úřední desku města Police
nad Metují.
I. projednala žádost manželů J. a Z. Z., bytem
xxxx, Police nad Metují, o prodej části pozemku
p.č. 769/68 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
769/68 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 60 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desku města Police nad Metují.
I. projednala a bere na vědomí opravy a nákupy
v ZŠ Police nad Metují, jejichž realizace je plánována na červenec – srpen 2017.
I. projednala návrh na udělení výjimky z nejnižšího počtu dětí v MŠ Česká Metuje pro školní rok
2017/2018;
II. schvaluje výjimku z nejnižšího počtu dětí v
MŠ Česká Metuje pro školní rok 2017/2018 na 10
dětí s tím, že zvýšené výdaje spojené s výjimkou
bude hradit Obec Česká Metuje.
I. projednala změnu rozpočtu č. 3 - položky rozpočtového opatření č. 12 – 15;
II. schvaluje změnu rozpočtu č. 3 - položky rozpočtového opatření č. 12 - 15. Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů a výdajů částku 87.000 Kč.
I. se seznámila s žádostí firmy Confidence Media
s.r.o., Praha na umístění navigačního systému
Penny;
II. schvaluje umístění navigačních prvků Penny
Market dle žádostí firmy Confidence Media s.r.o.,
Praha.
I. projednala návrh ročních odměn jednatele
společnosti Technické služby Police nad Metují
Ing. Pavla Kalibána za rok 2016;
II. schvaluje v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele poskytnutí roční prémie jednateli společnosti za splnění stanovených ukazatelů
ve výši 100% částky sjednané ustanovením čl. 2
odst. 2.1.2., písm. (c) smlouvy o výkonu funkce
jednatele;
I. projednala návrh smlouvy ČEZ Distribuce
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02
č. Z_S24_12_8120056146 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (dále jen „smlouva“), jejíž provedení je nezbytné ve vztahu k zahájené stavbě rekonstrukce a přístavby základní umělecké školy;
II. schvaluje uzavření smlouvy v navrhovaném
znění;
III. pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
I. projednala žádost o poskytnutí daru Hospici
Anežky České v Červeném Kostelci určeného na
náklady spojené s provozem a rozvojem služeb
hospice a Mobilního hospice Anežky České
II. schvaluje poskytnutí daru Oblastní charitě Červený Kostelec, středisku Hospic Anežky
České ve výši 5 000 Kč.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem darovací smlouvy.
I. projednala návrh smlouvy o umístění veřejné
komunikační sítě předloženou společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
II. schvaluje uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na pozemku st. 529/1
v k.ú. VL společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, ve které

se smluvní strany dohodly, že za omezení vlastnického práva poskytne oprávněný povinnému
jednorázovou náhradu ve výši 3000,- Kč + DPH.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na
dobu 10 let ode dne účinnosti této smlouvy.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o umístění veřejné komunikační
sítě.
I. projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti předloženou společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
II. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vedení veřejné komunikační sítě 11010-067908 VOD6C H E2023c LO
NAPOL OK Police nad Metují, na pozemcích
p.č. 1139/5, 1139/2, 966/40, 1140/3 a 983/3 v
k.ú. Velká Ledhuje, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063.
Služebnost spočívá ve zřízení, provozování,
údržbě a opravách Podzemního komunikačního
vedení a zahrnuje též právo provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem
jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti.
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, předpokládaná délka vedení je 198 m. Jednorázová náhrada za služebnost bude činit 1.000,- Kč + DPH.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
I. projednala nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ - PD rekonstrukce kuchyně“;
II. schvaluje jako vítěze poptávkového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ - PD
rekonstrukce kuchyně“ Ing. Janu Podstatovou,
Suchý Důl 49, IČ: 66293057;
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
smlouvy o dílo.
I. projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti předloženou společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
II. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích p.č.
1138, 751/2, 1119, 731/6, 731/8 a 731/13 v k.ú.
Velká Ledhuje se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063.
Smlouva o zřízení služebnosti spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení budovaného pod označením
11010-065335TM_BTA_Náchod_H_
NAYPO_54038_OK. a zahrnuje též právo provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy
za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho
výkonnosti. Služebnost bude zřízena na dobu
neurčitou. Oprávněný se zavazuje do 6 kalendářních měsíců po dokončení Stavby, nejpozději
však do 40 kalendářních měsíců ode dne uzavření
této smlouvy, písemně vyzvat Obtíženého k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a předložit
mu návrh smlouvy o zřízení služebnosti včetně
Geometrického plánu.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši. 1.000- Kč + DPH.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti.
I. projednala nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova nádrže na Honech“;
II. schvaluje jako vítěze poptávkového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova nádrže na Honech“ Václava Kohla, Suchý Důl 35,
IČ: 71859624;
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III. pověřuje starostku podpisem smlouvy.
I. projednala návrh darovací smlouvy, kterou
Veba, textilní závody a.s. daruje městu 10 ks
ubrusů
II. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností VEBA, textilní závody a.s. na bezplatné přenechání 10 ks ubrusů v celkové hodnotě
11 591 Kč s DPH.
III. pověřuje starostku podpisem smlouvy.
I. projednala návrh dodatku č. 10 k nájemní
smlouvě o pronájmu pozemků určených k lesnímu hospodaření, uzavřené dne 4. 3. 2008 mezi
městem Police nad Metují a Dobrovolným svazkem obcí Lesy Policka;
II. schvaluje pronájem pozemků města Police
nad Metují určených k lesnímu hospodaření podle
přílohy, o celkové výměře 109, 4260 ha a schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě o
pronájmu pozemků určených k lesnímu hospodaření, uzavřené dne 4. 3. 2008 mezi městem Police
nad Metují a Dobrovolným svazkem obcí Lesy
Policka;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem dodatku č. 10 výše uvedené nájemní
smlouvy.
I. se seznámila s indikativní nabídkou na vypracování technickoekonomické studie CZT ve městě Police nad Metují“;
II. schvaluje vypracování technickoekonomické studie CZT firmou ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ
03592880.
I. projednala a bere na vědomí předložené hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2017.
Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky
nebyly zjištěny.
I. projednala návrh na změnu v obsazení grantové komise;
II. odvolává z funkce člena Grantové komise Rady města Police nad Metují Ing. Xenii
Hambálkovou a jmenuje do funkce člena
Grantové komise Rady města Police nad Metují
pana Mgr. Luboše Ježka.
I. projednala žádost pí V. o výjimku z požadavku
složení kauce při pronájmu bytu v domě čp. 340
v Tyršově ulici;
II. schvaluje upuštění od požadavku na složení
kauce ve výši 9 030,- při pronájmu bytu pí V.
v čp. 340 v Tyršově ulici;
III. ukládá jednateli společnosti Technické služby Police nad Metují s.r.o., aby složení kauce
v tomto případě nepožadoval.
I. projednala a bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pronájem zahrádky v Bělské ulici
podanou panem M. K. Nájemní vztah končí k 30.
9. 2017.
I. projednala žádost pana J. L. zastupující členy
zahrádkářské kolonie č. 2 Havlatka o výpůjčku
částí pozemků p. č. 925/22 a části pozemku p. č.
925/4 v k. ú. Police nad Metují;
II. schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků p. č.
925/22 a části pozemku p. č. 925/4 v k. ú. Police
nad Metují o celkové výměře přibližně 10 m2 pro
instalaci vstupní brány 3600 × 1600mm + vstupní
branka 1200 × 1600mm vč. kování na zahrádky
Havlatka;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desku města Police nad Metují.
I. projednala návrh na pronájem garáže st. p. č.
361 v k. ú. Police nad Metují o celkové výměře
40m2 městu Police nad Metují k uskladnění materiálu po dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice;
II. schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní M.
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H., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 549 54 Police
nad Metují, na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31.
5. 2018 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je
stanoveno 1.000,-Kč/měsíc;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o pronájmu.
I. projednala návrh na výpověď nájemní smlouvy uzavřenou s panem R. S. na pronájem zahrady
v zahrádkářské kolonii pod Havlatkou;
II. schvaluje výpověď nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 923/1 o výměře cca
500 m2 v k. ú. Police nad Metují uzavřené mezi
městem Police nad Metují a panem R. S., a to
k 31. 8. 2017. Důvodem výpovědi jsou opakované stížnosti ostatních nájemců zahrádek na porušení článku 8. Řádu zahrádkářské kolonie, který
ukládá každému nájemci dbát na to, aby zahrádka byla řádně udržována a nebyla zaplevelena.
Poměrná část nájemného ve výši 168 Kč bude
panu Sivákovi vrácena prostřednictvím pokladny
města Police nad Metují;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem výpovědi.
I. projednala žádost paní E. K. a pana M. K. o
prodej pozemku p. č. 1089/2 v k. ú. Pěkov;
II. doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p. č. 1089/2 v k. ú. Pěkov o výměře 1368 m2
paní E. K., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 549
54 Police nad Metují a panu M. K., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují. Kupní cena
je stanovena na 40,- Kč/m2 +DPH;
Kupující také uhradí náklady spojené s oddělením pozemku, vypravování geometrického plánu
a převodem pozemku v katastru nemovitostí.
I. projednala žádost pana E. S. o výpůjčku částí
pozemků p. č. 300/2 a 179/1 v k. ú. Hony;
II. schvaluje záměr výpůjčky částí poz. p. č.
300/2 a 179/1 v k. ú. Hony o celkové výměře
přibližně 32 m2;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desce města Police nad Metují.
I. projednala návrh smlouvy na zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě předložený
společností ČEZ Distribuce a.s.;
II. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. IV12-2014368/2 Velká Ledhuje knn smyčka 416/5
na pozemku p. č. 1017/24 v k. ú. Velká Ledhuje
- Vajsar s oprávněnou ČEZ Distribuce a.s.,
IČ:24729035. Rozsah VB je dle přiloženého GP
č. 679-65/2017;
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
je stanovena na 1.000,-Kč + DPH.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem uvedené smlouvy.
I. projednala žádost MUDr. Š. J. o prodej pozemků p. č. 790 a 792 v k. ú. Police nad Metují o
celkové výměře 280 m2;
II. doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p. č. 790 o výměře 119 m2 a p. č. 792 o výměře
161 m2 v k.ú. Police nad Metují MUDr. Š. J., nar.
dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 101 00 Praha 10.
Kupní cena je stanovena 50,- Kč/m2 + 21% DPH;
Kupující také uhradí náklady spojené s převodem
pozemků v katastru nemovitostí.
I. projednala žádost manželů J. a Z. Z. o prodej
části pozemku p. č. 769/68 v k. ú. Velká Ledhuje;
II. doporučuje ZM ke schválení prodej části pozemku p. č. 769/68 v k. ú. Velká Ledhuje
o výměře přibližně 60 m2 Z. Z., nar. dne xx.xx.
xxxx aj. Z., nar. dne xx.xx.xxxx, oba bytem
xxxx, 549 54 Police nad Metují. Kupní cena je
stanovena 70,- Kč/m2, celková kupní cena činí 4
200,- Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s
vypracováním geometrického plánu a s převodem

pozemku v katastru nemovitostí.
I. projednala žádost manželů E. a P. Ž. o prodej části pozemku p. č. 300/1 v k. ú. Police nad
Metují;
II. schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.
300/1 v k. ú. Police nad Metují o výměře cca 120
m2;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desku města Police nad Metují.
I. bere na vědomí oznámené vícepráce a méněpráce vzniklé při rekonstrukci ZUŠ Police nad
Metují obsažené ve změnových listech č. 1 - 7 a
č. 25;
II. schvaluje dodatek smlouvy o dílo č. 1 (změnové listy č. 1-7 a č. 25, prodloužení termínu dokončení I. etapy do 30. 9. 2017);
III. souhlasí s prodloužením termínu dokončení
I. etapy do 30. 9. 2017.
I. projednala žádost pana Martina Hrušky o výpůjčku částí pozemků p. č. 769/191, 769/196 a
1133/2 v k. ú. Velká Ledhuje;
II. schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 769/191,
769/196 a 1133/2 v k. ú. Velká Ledhuje o celkové
výměře cca 170 m2 panu Martinovi Hruškovi, nar.
dne 19. 11. 1981, bytem Na Sibiři 456, 549 54
Police nad Metují, a to za údržbu předmětu výpůjčky, od 1. 9. 2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. se seznámila s průběhem výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na akci: „Stavba
RD Brandejsova, Police nad Metují - dopravní a
technická infrastruktura», s protokolem o jednání
hodnotící komise, s nabídkou uchazeče a s návrhem hodnotící komise na výběr nejvýhodnější
nabídky;
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci: „Stavba RD Brandejsova, Police
nad Metují - dopravní a technická infrastruktura“
firmu Silnice Svoboda a.s.; IČO: 5438187, se sídlem Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov s nejnižší nabídkovou cenou 7 372.415,53 Kč bez DPH (tj. 8
920.622,79 Kč včetně DPH) a současně schvaluje
uzavření smlouvy o dílo;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
I. schvaluje udělení výjimky dle čl. 11 odst. 1
písm. g) organizační směrnice č. 02/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
akci „Realizace detailů a návazností na stavbu
Rekonstrukce ulice Na Babí č. III/30319 V Polici
nad Metují“;
II. se seznámila s průběhem výběrového řízení
na realizaci uvedené veřejné zakázky malého
rozsahu;
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace detailů a návazností na
stavbu Rekonstrukce ulice Na Babí č. III/30319
v Polici nad Metují“ firmu STRABAG a.s.,
IČO:60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150
00 Praha 5 s nabídkovou cenou 513.595,14 Kč
bez DPH (tj. 621.450,12 Kč včetně DPH) a současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala návrh bytové komise na pronájem
bytu č. 3 v domě čp. 200 v Nádražní ulici;
II. schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě čp. 200
v Nádražní ulici paní K. V. G., na dobu určitou;
III. pověřuje jednatele TS Police nad Metují,
s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu.
Ing. pavel Pohner, tajemník
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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 37. kalendářního týdne, tj. od 14. září 2017,
bude provedena pravidelná změna intervalu svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů v katastrálních územích Hlavňov, Hony, Pěkov
a Radešov, a to ze čtrnáctidenního na týdenní. Týdenní svozový interval potrvá do konce dubna příštího roku, kdy ho
opět vystřídá interval čtrnáctidenní.

Hlavně, že já mám doma čisto

Pravidelně v létě řešíme likvidaci odpadu. Jejich
odkládání, vyvážení i nevyvážení. Letos nás zaměstnává několik dobře auty přístupných stanovišť, kam není
problém rychle – i pod rouškou tmy – přijet, vyložit a
rychle odjet. Hlavně, že jsme se „toho“ zbavili. Doma
či ve firmě máme čisto a město, snaž se. Na městě,
technických službách a firmě Marius Pedersen proběhne spousta telefonátů a společně nám nezbude než
mimo svozové dny odvézt, vyvézt, uklidit. Lahůdkou
jsou kontejnery na bioodpad. Na sídlišti jich je málo.
A bude, když se do nich budou ukládat např. části toaletek z historických ložnic… Prostě jsme nepoučitelní. Poděkování Vám všem, kteří se chováte normálně,
řádně. I Vám, kteří nás na nepřístojnosti upozorňujete.
I díky Vám je naše beznaděj menší.
Ida Jenková

Pouliční svoz nebezpečných a objemných odpadů
a elektrozařízení z domácností

Ve 40. kalendářním týdnu, a to ve středu 4. října 2017, proběhne
v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech, pravidelný „pouliční“ svoz odpadů. Odebírány budou nebezpečné a objemné odpady a veškerá vyřazená
elektrozařízení z domácností. Odebrány naopak nebudou stavební odpady a
odpady ze zeleně.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem, podle známého harmonogramu:

zast. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ulice, nároží, místní část
čas příjezdu a odjezdu
Radešov, na návsi
16.00 - 16.10
Hlavňov, u bývalého parkoviště pod vlekem
16.20 - 16.30
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
Pěkov, autobus. zast. u skladu fy. Čáp a syn
17.10 - 17.20
Pěkov, u obecního domu
17.25 - 17.30
u odbočky na „malé“ Hony
17.35 - 17.45
Hony, na návsi
17.50 - 18.00
Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15

Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený čas na stanovených
zastávkách, obsluze svozového vozidla společnosti Marius Pedersen a.s., která
je uloží do vozidla a odveze ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady
na sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Informace k tomuto svozu jsou uvedeny v brožurce „Průvodce pro nakládání
s komunálním odpadem“ a na internetových stránkách města Police nad Metují
(www.meu-police.cz).

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo k
31.7.2017 město Police nad Metují
4100 obyvatel.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat starostce města Police nad
Metují paní Idě Jenkové za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Zároveň děkuji členkám komise pro obřady a slavnosti pí
Steinerové a pí Matějíčkové za dárky a osobní milou návštěvu, kterou
mě velmi potěšily.
Ještě jednou děkuji.
Ivana Šulcová

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
Polický měsíčník - září 2017

Jubilea

V červnu 2017 slavili
70 let
75 let

80 let
85 let

paní Jindra Janečková
pan Evžen Novotný
pan Jaroslav Šolc
paní Marie Kanerová
paní Hana Trnovská
paní Věra Králová
pan Zdeněk Gennert
pan Ladislav Maršík
pan Josef Hubka
paní Jaroslava Vítková

Přání
PhDr. Jan Meier k poslednímu červenci opustil
broumovskou knihovnu. Jako její dlouholetý vedoucí,
knihovník, znalec a milovník knih. Přeju mu zdravou a
naplněnou další životní etapu a děkuju za smysluplnou
spolupráci a pomoc.
Ida Jenková

V červenci 2017 slavili
70 let

80 let
85 let

paní Jana Davidová
pan Štefan Ševčík
pan Antonín Barták
paní Renéé Středová
pan Miroslav Paulínek
pan Josef Šotola
paní Anna Maršíková
pan Zdeněk Šíbr
paní Marie Schirlová
paní Emilie Pfeifferová
paní Irena Šulcová
pan Josef Rőssel
pan Jindřich Springer

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody
v dalších letech
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Sňatky
LETNÍ ODDÁVÁNÍ – V OBŘADNÍ SÍNI, V KOSTELE I V TERÉNU….
23.6. Lukáš Karlec a Martina Bartoňová v lese
nad Barklovými roklemi
1.7. Lukáš Dostál a Zuzana Eiglová v kostele v Polici n.M.
7.7. Jan Čapek a Nikola Hejčová na zahradě ve Vlásence
7.7. Tomáš Podstata a Adriana Tomášová v kostele v Polici
7.7. Tomáš Souček a Zuzana Klicnarová také v kostele
21.7. svatba v obřadní síni
21.7. Vít Kučera a Eva Matějčková na vyhlídce na Hvězdě
22.7. Jakub Tůma a Lucie Zimmerová v obřadní síni
22.7. Petr Hejnyš a Veronika Matysová u rezervoáru ve Žďáře
29.7. Luděk Feranec a Martina Pohlová v kapli na Hvězdě

K N I H OV N A

10 let v Pellyho domech

16. 9. 2007 byly Pellyho domy představeny veřejnosti při Dnu otevřených dveří. A
v pondělí 17. září se svým čtenářům otevřela knihovna v nových prostorech. Prostorově
kompaktnější, barevnější, s modernějším
technickým vybavením, v prvním patře s výtahem – a dál si doplňte sami, zda krásnější,
příjemnější či nepříjemnější, hlučnější. My
knihovníci jsme se snažili a stále se snažíme,
aby pro vás návštěvníky byla srozumitelná,
přívětivá, zvoucí k návštěvě. Stále chystáme
novou nabídku – knih, časopisů, akcí, výstav,
informací o regionu i světě. Těší nás každá
vaše návštěva.
A teď několik čísel ze statistik těch deseti let (2007 – 2016, bez letošního roku, který
není ještě odžit, natož uzavřen). Uspořádali
jsme 1 238 kulturních a vzdělávacích akcí,
nakoupili 8 664 knih a zároveň jich 13 141
odepsali. Mezi těmi byly knihy potrhané, opotřebované, zastaralé a bohužel také ztracené.
Nevím, proč některé knihy získávají nožičky a
ztrácejí se z knihoven.
Ale vraťme se k těm nakoupeným. Jde jen
o malý zlomek toho, co v naší republice za
těch deset let vyšlo. Proto jejich výběr nebyl
a není lehký. Na nákupu se podílejí všechny knihovnice. Přímo výběr provádějí Dáša
Ducháčová a Věra Plachtová. Ostatní radí,
pro dětské oddělení vybírá Katka Boučková.
Katka Obstová je naší odbornicí na knihy a
časopisy pro různá tvoření, vyrábění, vaření a
ze studovny naučnou literaturu doplňuje Hela
Sauerová i podle toho, co si čtenáři žádají
vypůjčit z jiných knihoven prostřednictvím
Meziknihovní výpůjční služby. A jsme u toho,
radí nám i čtenáři. Vážíme si toho, že přijdete
a poradíte, která kniha je zajímavá a stojí za
přečtení. Již řadu jsme jich koupili právě na
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vaše doporučení. Jistě pochopíte, že všechny
knihy sami nepřečteme. Používáme tzv. knihovnické čtení = přečíst začátek a konec, pak
někde uprostřed a pak anotaci, tj. popis knihy
na záložce či v knihovnickém katalogu. Proto
jsou pro nás cenné i vaše postřehy o přečtené
knize, o které se podělíte při jejím vracení.
Prostě bez vás čtenářů by byly i naše služby chudší. No a hlavně by byly úplně na nic,
když byste do knihovny nepřišli vy. Tak díky
a těšíme se na další setkávání. A jak to výročí
oslavit. Připravíme výstavu na chodbě knihovny, besedy pro dětské čtenáře, společné čtení
pro seniory i další zájemce a hlavně vám chceme nabídnout knížky. 10 x 10 knih za těch deset let, za každý rok 10 knížek. A protože jsme
začínali na podzim 2007 a nyní začíná podzim
2017, bude knížek v těchto sedmičkových letech po pěti. Jde o knížky, které zaujaly nás
knihovnice a chceme vám je doporučit. Jejich
podrobnější záznam najdete na našich webových stránkách www.knihovna-police.cz.

10 x 10 knih za 10 let
(2007/2017)
2007

Palme, Jaromír František: Tadeáš a hradní
tajemství
Messner, Reinhold: Má cesta
Chua, Jü: Dva liangy rýžového vína
Sís, Petr: Tři zlaté klíče
Cílek, Václav: Makom

2008

Mayes, Frances: Pod toskánským sluncem
Desenský, Rudolf: Jak poznat psí duši
Goldflam, Arnošt: Standa a dům hrůzy
Rowling, Joanne Kathleen: Bajky barda
Beedleho
Barbery, Muriel: S elegancí ježka
Cílek, Václav: Dýchat s ptáky
Atkinson, Patricia: Tekuté slunce
McCarthy, Cormac: Cesta
Brožová, Marie: Duše stromů
Brzáková, Pavlína: Dva světy

2009

Gomola, Jan: Objevil jsem Katyň
Keegan, Claire : Modrá Pole
Smetanová, Pavla: Příběhy z olivového
ostrova
Paasilinna, Arto: Syn boha hromovládce
Cílek, Václav: Orfeus
Charitanovskij, Alexandr Alexandrovič: Muž
se železným sobem
Dungel, Jan: Po krk v pralese
Štulcová, Renata: Růže a krokvice
Koudelková, Eva: Broumovsko v pověstech
Já to doufejme ňák zmáknu

2010

Brown, Dan: Ztracený symbol
Šrut, Pavel: Dva lelci ve skříni
Civade, Lenka: Provence jako sen
Novotný, David Jan: Sidra Noah
Bryson, Bill: Zápisky z malého ostrova
Gounelle, Laurent: Bůh chodí po světě
vždycky inkognito
Cílek, Václav: Archeus
Hnízdil, Jan: Mým marodům
Brožová, Marie: Duše kamenů
Palme, Jaromír František: Tadeáš v Bretani

2011

Ježková, Alena: Dračí polévka
Hejzlarová, Taj-ťün: Na Řece
Brzáková, Pavlína: Ze Mě
Fulghum, Robert: Drž mě pevně, miluj mě
zlehka
Matragi, Blanka: Jedu dál
Schmitt, Eric-Emmanuel: Oskar a Růžová paní
Sís, Petr: Ptačí sněm
Civade, Lenka: Lanýže
Keegan, Claire: Třetí světlo
Severin, Timothy: Vikingové (3 díly)

2012

Vanderveen, Bart: Historická vojenská
vozidla- encyklopedie
Tučková, Kateřina: Žítkovské bohyně
Špaček, Ladislav: Deset let s Václavem
Havlem
Fousek, Josef: Úsměv je lék- příběhy, fejetony, texty, básně, satira
Polický měsíčník - září 2017

Mareš, Jaroslav: Ve stínu baobabů- Afrika
čarodějů, divokých zvířat a tajemství
Ladislav Keller: Únosy dopravních letadel v
Československu 1945-1992
Urban, Josef: Sedm dní hříchu- román o
zradě, lásce, přátelství
Nesbo, Jo: Sněhulák.
Žák, David Jan: Návrat Krále Šumavy- román o Josefu Hasilovi
Jirků, Irena: Příběh suchodolské kapličky

2013

Janečková, Pavlína: Hrátky s drátky - moderní drátenictví
Junek, Václav: Betonová iluze-Československé stálé opevnění z let 1935-1938, jeho cena,
osud a smysl
Beneš, Vladimír: Cesta do středu mozku
Ludwig, Petr: Konec prokrastinace- jak přestat odkládat a začít žít naplno
Poledňáková, Marie: S kým mě bavil svět
Hamannová, Brigitte: Padesát nejzdravějších
superpotravin
Bergmann, Petr: Broumovsko na historických
zobrazeních
Motl, Stanislav: Děti Antonína Kaliny- příběh
českého vězně, jehož odvaha překonala sílu
smrti
Padevět, Jiří: Průvodce protektorátní Prahou místa - události – lidé
Moorjani, Anita: Musela jsem zemřít - má
cesta od nemoci k opravdovému uzdravení

Dán, Dominik: Cela číslo 17
Forsyth, Frederick: Vypravěč.
Fulghum, Robert: Poprask v sýrové uličce
Bachmannová, Jarmila: Slovník podkrkonošského nářečí
Čvančara, Jaroslav: Anthropoid
Boučková, Tereza: Život je nádherný

2017

Striano, Philip: Cvičení pro zdravá záda- ilustrovaný praktický průvodce
Čech, Pavel: Dědečkové
Alexijevičová, Světlana: Modlitba za
Černobyl- kronika budoucnosti
Coleman, Rowan: Všichni jsme utkáni
z hvězd
Blatník, Pavel: Počátky lokální železniční
dopravy v severovýchodních Čechách

VÝSTAVA

Václav Hollar - jeden z největších kreslířů
a grafiků sedmnáctého století

Pivoňku o předčítání. Sejdeme se 26. září a
potom 10. října, 14. listopadu a 5. prosince 2017 v dětském oddělení od 15 hodin.
Na úvod s humorem zabrousíme do sportovních vod s knížkou Ofsajd a jiné sportovní povídky. Všichni senioři jsou srdečně
vítáni.

BYLI JSME TAM DOMA

Dr. Eva Koudelková v červnu uzavřela svůj cyklus tří knih o „Českém koutku“
v Kladsku. Po knihách Čtení o Českém
koutku (2011) a Výpravy do Českého koutku (2012) vyšla v nakladatelství Bor kniha
Byli jsme tam doma, vzpomínky pamětníků na dětství v Českém koutku.
Jak napovídá název jde o výpovědi
„kladských Čechů, Ve většině případů
se jedná o autentické záznamy vyprávění
pamětníků, jejichž výpovědi jsou přepsány tak, aby zachycovaly typickou nářeční
mluvu. Z vvyprávění se čtenář dozví mnohé nejen o každodenním životě obyvatel
Českého koutku, ale i o událostech na konci
války nebo těsně po ní.

2014

Galbraith, Robert: Volání kukačky
Backman, Fredrik: Muž jménem Ove
Formánek, Josef: Úsměvy smutných mužůzápisky z léčebny
Hnízdil, Jan: Zaříkávač nemocí
Sloan, Holly Goldberg: Násobky sedmi
Murakami, Haruki: Na jih od hranic, na
západ od slunce
Colgan, Jenny: Báječný krámek s čokoládou
Emmert, František: Českoslovenští legionáři
za první světové války
Wintonová, Barbara: Není-li to nemožné- život sira Nicholase Wintona
Hartl, Patrik: Malý pražský erotikon

2015

Minier, Bernard: Mráz
Padevět, Jiří: Krvavé finále- jaro 1945 v
českých zemích
Soukupová, Petra: Pod sněhem
Markovič, Jiří: Kriminalista- legenda pražské
mordparty deviantům na stopě
Rákosníková, Jitka: Kuchařka první republiky
Lowe, Keith: Zdivočelý kontinent- Evropa po
druhé světové válce
Aaronovitch, Ben: Řeky Londýna
Eco, Umberto: Nulté číslo
Kuna, Martin: Archeologický atlas Čech
Agathonikiadis, George: Na Moravě nekvetou olivy

2016

Greenfieldová, Susan: Změna myšlení- jak
se mění naše mozky pod vlivem digitálních
technologií
Wattin, Danny: Kluk na větvi
Třeštíková, Radka: Bábovky
Storl, Wolf Dieter: Pradávná medicína- kořeny medicíny z dávné minulosti
Polický měsíčník - září 2017

Knihovna ve spolupráci s Klubem filatelie v Polici chtějí připomenout tohoto
grafika, jehož dílo vyšlo na mnoha známkách v podání našich předních rytců. Jeho
život byl zpracován v několika knihách,
např. Miloš Václav Kratochvíl napsal román Dobrá kočka, která nemlsá. Nazval ho
podle Hollarovy nejpopulárnější rytiny.
Výstava bude umístěna na chodbě
knihovny od 18. září 2017.

Knihu jsme samozřejmě zakoupili do
fondu nejen polické knihovny ale i poboček
a obecních knihoven.

ČTEME SPOLEČNĚ

RYTÍŘI V POLICKÉ KNIHOVNĚ

Celý rok se scházíme při společném
čtení. Četli jsme s dětmi, četli naši ochotníci dospělým čtenářům, četli jsme při Noci
s Andersenem i při Noci literatury. A chceme pokračovat. Chystáme besedy pro děti
s nabídkou knížek. Pro učitele i pro všechny
zájemce připravujeme na webové stránky
přehled zajímavých knížek rozdělený podle
jednotlivých školních ročníků.

SPOLEČNÉ ČTENÍ SE
SENIOR KLUBEM OSTAŠ

V září opět zahájíme naše společné čtení
se seniory. A opět požádáme pana Františka

V týdnu po polické pouti se v knihovně
opět setkaly děti na prázdninovém týdnu.
Tentokrát se vydaly po stopách středověkých rytířů a hlavně se hodně dozvěděly o
životě ve středověku na Policku. Naše poděkování míří za paní Lenkou Vítkovou,
se kterou vyrobily drátěné hrady, za Mgr.
Janem Tůmou, který je provedl po Vlčinci,
za Mgr. Ladislavem Šikutem v Ivanitské
poustevně v Teplicích n. Met. i za všemi
tatínky, kteří s dětmi připravovali lodě a lodičky na páteční sjezd „velké řeky“ – náhonu od plovárny.

Vaše knihovnice
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K U LT U R A

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
V červenci a srpnu pokračovaly PROCHÁZKY POLICKEM s Mgr. Janem
Tůmou z Regionálního muzea. Těší nás
zájem. Při červencové procházce se
malý linkový autobus, naplněn účastníky procházky, stěží vyšplhal na parkoviště na Hvězdě. Poslední letošní procházka bude netradičně mimo region, je
věnována tématu válečných událostí
roku 1866 a 2. 9. 2017 se vydáme na
Náchodsko.
I během letních prázdnin pokračovaly
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA.
Nejvíce účastníků se do kostela a muzea
vydalo s průvodcem Jakubem Grussem
červencových svátcích, 34 osob. Prohlídky zařazujeme ještě na září.

KONTROLA INFORMAČNÍHO CENTRA
V srpnu navštívili naše informační centrum zástupci ATIC (Asociace turistikých
informačních center), kteří každoročně
kontrolují, zda informační centrum i
nadále splňuje standardy služeb uvedené v přihlášce.
Police nad Metují zůstává rozsahem
provozu v klasifikační třídě C, platnost
certifikátu je udělena do roku 2019,
pokud nedojde k jakýmkoliv změnám
(rozšíření nebo zkrácení otevírací doby
apod.).

Letní měsíce patřily vždy k těm
s nejvyšší návštěvností během roku.
Přesto letos evidujeme větší návštěvnost a zájem o místní muzea a památky i okolí než v minulých letech. Roste
zájem o regionální produkty, které
v informačním
centru
nabízíme.
V některých dnech jsme odbavili
téměř 200 osob / den.
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POLICKÁ POUŤ 2017
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
letošním programu i technickém a
organizačním zajištění.
Termín pouti je na další rok stanoven
na 18. a 19. 8. 2018.
KOLÁROVO DIVADLO: 77 LET DIVADLA, 70. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
V letních měsících probíhaly v divadle
drobné opravy a další práce: byla přebroušena a natřena jeviště. Probíhají
dokončovací práce v promítací kabině
(elektrorozvody, rozvody kabeláže techniky
atd.),
která
fungovala
v provizorních podmínkách po vystěhování původních, již historických kinopromítaček na filmy 35 mm. Vylepšení
doznalo i zázemí v šatnách pro herce.
Technické služby zajistily opravu vstupního schodiště k Divadelnímu klubu a
opravu střechy na divadle.
Rádi Vás přivítáme 10. 10. 2017, v rámci
Dne otevřených dveří, kdy si vše budete
moct prohlédnout. Zároveň v tento den
zahájíme výstavu, která připomene 77
let existence budovy divadla a již 140 let
ochotnického divadla. Program jubilejních 70. divadelních her najdete níže.
Předprodej bude zahájen 4. 9. 2017,
v informačních centrech v Polici n. M. a
v Náchodě.
Proběhl další ročník Petrovických zatáček, o kterém informujeme v sekci
Sport. V září zahájíme již desátý cyklus
tanečních
kurzů
pro
mládež,
s podzimními měsíce se opět rozběhne
polické kino atd.
Budeme se těšit na viděnou na některé
z námi pořádaných akcí.

Pellyho domy

VSTUPENKY NA AKCE POŘÁDANÉ
PELLYHO DOMY V PRODEJi TAKÉ
V NÁCHODĚ
Vstupenky na akce pořádané Pellyho
domy je možné rezervovat a zakoupit
v informačním centru v Náchodě:
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1. 547 01 Náchod
tel. 491 426 060, 778 411 680
infocentrum@mestonachod.cz

Polický měsíčník - září 2017

PELLYHO DOMY
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
Sál Pellyho domů, soboty

9. 9. 2017 od 18.00 hod - zahájení kurzu
/ 16. 9. 2017 od 18.00 hod / 23. 9. 2017
od 18.00 hod / 30. 9. 2017 od 10.00 hod
Slavnostní věneček: 9. 12. 2017. Kurz
vedou manželé Poznarovi z Červeného
Kostelce.

Vstupné: 40 Kč / lekce

PODZIMNÍ VÝSTAVA - 11. ročník
21. - 22. 9. 2017
Denně 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Sál Pellyho domů

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU
Sál Pellyho domů, od 14:30
20. 9. - PhDr. Eva Koudelková: Byli jsme
tam doma
27. 9. - Jaroslava Janečková: Hudba v
proměnách času - Antonín Dvořák
Další termíny: 4. 10. od 18:00 - Kolárovo
divadlo / 11. 10. / 18. 10. / 25. 10. / 8. 11.

Vstupné: 60 Kč / přednáška, 200 Kč /
semestr pro přihlášené studenty.

kolepým způsobem ožívají příběh a
postavy, které diváci znají a zbožňují.
Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný
příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku
uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se
spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná
duše.
Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický. USA, 2017, 130 min.

Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

ODVÁŽNÁ VAIANA:
LEGENDA O KONCI SVĚTA

Sobota 2. 9. 2017 od 7:00
Hospůdka U Pavla (Žděřina)
Druhý ročník cykloturistické akce. Start:
Hospůdka U Pavla od 7:00 do 10:00
hod. Trasy pro pěší, kola, koloběžky.
Krátká 3 km trasa pro děti, kočárky
apod. Více na www.sportvpolici.cz

Předprodej vstupenek od 28. 8. 2017.
Vstupné: 80 / 60 Kč

Startovné: děti do 6 let zdarma, děti do
15 let 10 Kč, dospělí 20 Kč

KINO

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
KLÁŠTERA

ŠPUNTI NA VODĚ

Úterý 12. 9. 2017 od 18:00 hod
V hrané adaptaci animované klasiky
Kráska a zvíře společnosti Disney, velPolický měsíčník - září 2017

Účastnický poplatek:
dospělí 60 Kč, děti 30 Kč

KVÍČEROVSKEJ ŠMAJD

Středa 6. 9. 2017 od 19:00
Koncert Bigbandu ZUŠ Police nad Metují
v předvečer odjezdu na koncertní zájezd
do Švédska.

KRÁSKA A ZVÍŘE

Sobota 2. 9. 2017
Terénní exkurze s Mgr. Janem Tůmou z
Regionálního muzea Náchod.
Maximální počet zájemců: 30 osob/
procházka. Přihlášky, bližší informace a
platba předem, do 31. 8., v informačním
centru.
Více
informací:
www.policko.cz nebo v Informačním
centru.

Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

KONCERT PRO ŠVÉDSKO

Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

PROCHÁZKA POLICKEM V.
PO STOPÁCH VÁLKY 1866

Úterý 19. 9. 2017 od 17:30 hod
Příběh o nebojácné dospívající dívce,
která se vydává na nebezpečnou cestu,
aby zachránila svůj lid. Cestou potkává
Vaiana kdysi mocného poloboha Mauiho, který jí pomůže stát se zkušenou
mořeplavkyní. Společně se plaví přes
širý oceán a zažívají nebezpečná a
úžasná dobrodružství.
Animovaný / Akční / Dobrodružný.
USA, 2016, 107 min.

KOLÁROVO DIVADLO

Úterý 5. 9. 2017 od 18:00 hod
Veselá rodinná komedie vypráví o tom,
co nastane, když se tři tátové nechtějí
vzdát pánské jízdy a rozhodnou se sjet
Sázavu, a to i se svými dětmi.
Rodinný / Komedie. ČR, 2017, 83 min.

OSTATNÍ AKCE

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE
NAJÍT
Úterý 3. 10. 2017 od 18:00 hod
Film podle scénáře J. K. Rowlingové.
Nevhodné pro děti do 12 let.
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Velká Británie / USA, 2016.
133 min

Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

Soboty 2. 9. / 9. 9. / 16. 9. / 23. 9. /
30. 9.
vždy od 10:30 hod a od 13:00 hod
Prohlídka Kostela Nanebevzetí Panny
Marie a Muzea města Police nad Metují,
s průvodcem.
Sraz účastníků a platba: v Informačním
centru, nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky.

Cena:
80 Kč dospělí / 40 Kč děti do 15 let zahrnuje vstupné do muzea a příspěvek
kostelu
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70. POLICKÉ
DIVADELNÍ HRY
Úterý 10. 10. 2017
od 17:00 do 19:00 hod

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v 18:00 hod

VERNISÁŽ VÝSTAVY:
140 let ochotnického divadla
77 let Kolárova divadla
Pátek 13. 10. 2017 od 18:00 hod

JAK SE HOLKY UHLÍŘOVY
V PEKLE NAPRAVILY
DS Jiráskova divadla Hronov. Pohádka
pro děti.

Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty
Sobota 11. 11. 2017 od 19:00 hod

NEBOŽKA PANINA MATKA /
LEONA SI POSPÍŠILA
DS Divadlo Broumov
Dvojkomedie:
„Leona si pospíšila“
pojednává o hysterickém prožívání
heysterického těhotenství (těhotenství
existujícím pouze v mysli ženy).. „Nebožka panina matka“ je anekdotou o
nesprávně adresovaném poselství jednoho popleteného komorníka…
Autor Georges Feydeau.

Vstupné: 100 Kč / 80 Kč
Sobota 25. 11. 2017 od 19:00 hod

HRÁČI
DS Kolár Police nad Metují
PREMIÉRA. Komedie o hře, o vášni ke
hře, o podvodu a umění podvodu.
Autor Nikolaj Vasiljevič Gogol.

Sen noci svatojánské patří nesporně
mezi nejkrásnější a diváky nejoblíbenější Shakespearovy komedie.
Autor William Shakespeare.
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

NOVINKY V PRODEJI

Prosinec 2017 (termín bude upřesněn)
od 19:00 hod

170 Kč / ks
Oldřich Jenka: Broumovsko

VONO TU PUDE ANEB KRÁL UBU

Vstupné: 100 / 80 Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM
70. Polických divadelních her
6 NaChodníku
Autorské písně náchodského šansonového uskupení.

Vstupné: 120 Kč
Pátek 20. 10. 2017 od 19:00 hod

VÍNEM PROTI POHANSTVÍ ANEB
STAROČESKÝ DEKAMERON
Známý český spisovatel Vlastimil Vondruška a příbramská hudební skupina
Ginevra
Hudebně-divadelní představení. Zábavné historky, čtení z kronik, zasvěcené
komentáře, dobové písně a tance, ale
také laskavý humor a rovněž zamyšlení
nad dnešním životem a jeho hodnotami.
Autor Vlastimil Vondruška.

Pátek 1. 12. 2017 od 19:00 hod

Pátek 3. 11. 2017 od 20:00 hod

Vstupné: 420 Kč / 400 Kč
Pátek 8. 12. 2017 od 19:00 hod

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
DS Jiráskova divadla Hronov

12
Polický měsíčník – červen 2014 – strana 3

Libor Jenka: Broumovsko z ptačí
perspektivy

Pátek 6. 10. 2017 od 19:00 hod

Vstupné: 270 Kč / 250 Kč

Produkce: FDA, Divadlo Viola
Laskavá komedie věnovaná všem, kteří
ne vlastní vinou zůstali sami. Všechny
postavy ve hře ztvárňuje Eliška Balzerová. Představení není vhodné pro děti
do 15 let.
Autor Geraldine Aronová.

Nástěnné kalendáře – 2 druhy:

DS Symposion Třebechovice pod Orebem
Cesta Otce a Matky Ubu na trůn, panování i pád zpět do stoky jsou svéráznou
alegorií dnešní společnosti a poodhalují
její tupě vulgární tvář, která i dnes čím
dál tím více vykukuje zpoza masky politické korektnosti. Hra byla uvedena na
letošním Jiráskově Hronově.

Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

INFORMAČNÍ
CENTRUM

Kniha BYLI JSME TAM DOMA
Kniha zachycuje životní příběhy
dvacítky kladských Čechů a vzpomínky
na jejich dětství a rané mládí v části
Kladska zvané Český koutek. Ve většině
případů se jedná o autentické záznamy
vyprávění pamětníků, jejichž výpovědi
jsou přepsány tak, aby zachycovaly
typickou nářeční mluvu, ale zároveň
byly srozumitelné i čtenářům odjinud.

LACO DECZI & CELULA NEW YORK ZAJIŠŤUJEME PRODEJ VSTUPENEK
Koncert – jazz. Autogramiáda během
přestávky.

Vstupné: 220 Kč / 200 Kč
PRODEJ VSTUPENEK NA VŠECHNA
PŘEDSTAVENÍ od 4. 9. 2017
v informačních centrech Police nad
Metují a Náchod.
Změna
programu
vyhrazena.
Aktuální informace na www.policko.cz
70. Polické divadelní hry se konají
s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

na akce pořádané Městským kulturním střediskem Červený Kostelec a na
akce prezentované na
www.kupvstupenku.cz

PROVOZNÍ DOBA INFOCENTRA
Pondělí - pátek
Sobota, svátky

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka: 11:30 - 12:00
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 5

Polický měsíčník - září 2017

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

v expozici Muzea vydat na cestu za
africkými zvířaty a odnést si od nás
slepený model třeba lva nebo žirafy.
Nemusíte do Afriky ani do ZOO Dvůr
Králové – Afrika na vás čeká v Muzeu.

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

ZÁŘÍ 2017

Pondělí 4. září od 9 do 15 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE

OHLÉDNUTÍ SE
ZA PRÁZDNINAMI

Čas nemilosrdně pokročil směrem
k podzimu. A společně s ním skončil čas
prázdnin a vrací se škola se všemi svými povinnostmi. Ale je to i čas bilancování a ohlédnutí se za prázdninami roku
2017.

Letem – světem s Muzeem
Příměstský letní tábor

Středa 13. září
od 15 do 17 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Po prázdninové přestávce se opět začínáme scházet v Muzeu v Modelářském
kroužku! Každou středu od 15.00 do
17.00 hodin je pro děti připraven kroužek, kde se naučí nejen trpělivosti a
potrénují jemnou motoriku. Hlavně se
naučí jak z „placatého“ papíru udělat
dokonalý 3D model. V průběhu roku se
děti naučí pracovat a využívat 3D tiskárnu a plotr.
Více informací na plakátech a na našem
webu www.mpmpm.cz

Sobota a neděle 23. a 24. Září
od 9.00 do 17.00 hodin

INTERAKTIVNÍ DÍLNA

Na poslední víkend v měsíci Muzeum
pro své návštěvníky opět připravilo
interaktivní dílnu. I tentokrát se můžete

Polický měsíčník - září 2017

I v letošním roce připravilo Muzeum
papírových modelů pro děti Příměstský
tábor. Tentokrát s názvem „Letem světem s Muzeem“. Muzeum se stalo jakýmsi Base campem, ze kterého jsme
vyráželi na kratší i delší vycházky.
Během příměstského tábora jsme si
mohli prohlédnout celé zákulisí Muzea.
Prohlídka depozitu a technika uskladnění modelů, které nejsou momentálně
v expozici, ukázala tvář Muzea i z druhé
strany. Zkusili jsme si cvičně zabalit
model v krabici tak, aby byl schopen
převozu a nic se mu nestalo.
Ale hlavně byl celý týden ve znamení
tvorby - výtvarné, modelářské i slovní.
Občas jsme si při našem „Letem světem“
odskočili a podívali se na videa z hor od
našeho kamaráda, horolezce Jirky Horského.
Pak jsme se prošli po zámcích a hradech
v celé České republice. Zavzpomínali
jsme na pohádky, které se na hradech a
zámcích natáčely. Představili si osoby
na hradech a zámcích žijící…
Jedním z nejzajímavějších výletů, byla
úterní cesta přes Atlantik, kdy jsme se
prošli po USA, abychom nakonec udělali
zastávku naproti v Zeleném domečku,
kde jsme si prohlédli výstavu Andy
Warhola. Po prohlídce tisků otce popartu se naše vlastní výtvarná díla rozzářila nečekanými barvami. Podobně jako
o den později, kdy jsme si udělali zastávku ve Francii a popovídali si o hnutí
impresionistů. Všechny tyhle zastávky

se projevily v našich obrazech a obrázcích.
„Letem světem“ ale znamenalo i prohlídku Police nad Metují. Ve středečním
vedru jsme si prošli s Polickým questem
památky a popovídali si o nich a o
osobnostech, které jsou spjaté s naším
městem.
Napjatě očekávaným dnem byl čtvrtek,
kdy jsme hned ráno vyrazili k Čertovce.
Po cestě jsme si v lese zahráli pár her a
trochu pozlobili vedoucí tábora. Něco
jsme si řekli o Kristině Ringlové a mariánských zjevení v Šolcově lese. Pak jsme
rozdělali oheň a celou dobu, co jsme
opékali buřty, krásně pršelo. Pláštěnky
jsme si sundali až při odchodu, kdy zase
začalo svítit sluníčko.
Pátek byl potom ve znamení přehlídky
našich vlastních módních návrhů. Po
obědě jsme se v nich představili rodičům. Naše skupina se změnila a rodiče
viděli několik princezen, malířku, dva
roboty, rybáře, kata a další „cizince“.
Na závěr se sluší poděkovat. Celý týden
jsme chodili na obědy do restaurace
Sokolovna, kde se Karel s Janou starali o
to, abychom neměli hlad. Další poděkování patří firmě Pejskar, paní starostce
Idě Jenkové a Renatě z Koloniálu Renata, kteří nám zajistili dostatek všeho
potřebného pro opékání buřtů u Čertovky.
A ještě nezapomenout na ty, kteří se o
nás celý týden starali. Vedoucími tábora
byli Pavel Frydrych z Muzea papírových
modelů a Magdaléna „Majda“ Troutnarová.

Výstava sítotisků
Andy Warhola

Od půlky června do konce července bylo
možné v Zeleném domečku shlédnout
výstavu sítotisků jednoho z nejznámějších výtvarníků 20. století. Díky ochotě
soukromého sběratele se do Police na
šest týdnů nastěhovalo dvanáct Warholových tisků.
O výstavě vyšlo několik článků v Náchodském deníku a MF Dnes. Cestu na
Warhola si nakonec do Police našlo 518
návštěvníků. A jeden zápis v pamětní
knize za všechny: „Někdo za Andym do
New Yorku, někdo do Police n/M.“
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BABY FRIENDLY

V srpnu získalo Muzeum zlatý certifikát Baby Friendly. Ten je udělován
institucím, které poskytují takové
služby či produkty, které umožňují
vyžití pro rodiny s dětmi – včetně
miminek.

TRADICE V NOVÉM HÁVU

V rámci grantu z euroregionu Glacensis
„Tradice v novém hávu“ vznikají nové
interaktivní prvky, které se objeví v září
v před Muzeem i uvnitř něj.
Momentálně
usilovně
finišujeme
s publikací o Muzeu papírových modelů,
která bude lehce opožděným dárkem
Muzeu k pátým narozeninám. Součástí
této knihy bude i obsáhlá studie o papírovém modelářství. Podle všeho se
jedná vůbec o první práci, která řadí
papírové modelářství do „rodiny“ výtvarného umění.

Muzeum získalo zlatý certifikát
jako třetí Muzeum v České republice a jako první
v Královéhradeckém kraji.

POLICKÁ DŘEVĚNKA

Díky spolupráci Muzea s autorem
modelů, panem Ondřejem Hejlem z
Neratovic, vznikla vystřihovánka
Polické Dřevěnky! Během září bude
možné si Dřevěnku v Muzeu koupit a
třeba slepit unikátní dárek pro někoho blízkého.

MODEL CUP 2014

Pomalu se blíží modelářská soutěž
Model cup, která proběhne 14. 10. Na
sále Pellyho domů. Budete moci obdivovat modely nejen z papíru, ale i
z plastu. Pro veřejnost bude soutěž
otevřena od 10.00 hodin. Ve 14.00 hodin proběhne slavnostní křest knihy o
papírovém modelářství. Knihu pokřtí
patronka Muzea, herečka a vítězka
jedné z řad populární Star Dance, Marie
Doležalová. Vyhlášení výsledků soutěže
proběhne od 15.00 hodin.
Nenechte si ujít jedinečnou možnost
vidět další skvělé modely nejen z papíru
a setkat se s oblíbenou herečkou.

Ještě před poutí stihl Petr Čech se
svými spolupracovníky natřít střechu
Muzea. Za pochopení při drobných
omezeních v pohybu kolem Muzea
děkujeme.
Od září, kvůli pokračující rekonstrukci hasičárny, najdou v Muzeu dočasný
azyl mladí hasiči Velké Ledhuje. Budoucí hasiči povedou Aleš Trojtl a
Jana Letzelová.
Ze stejného důvodu bude probíhat i
cvičení tai chi, které vede Ivan Nývlt,
v Zeleném domečku.
Podporovali jsme Běh na Hvězdu,
jednu z největších sportovních akcí v
Polici, který se uskutečnil 15. 7. A
stejně tak jsme podpořili i volejbalový
turnaj „Memoriál Slávky Streubelové“
ve volejbale, který se uskutečnil 19. 8.
v Broumově.
V červenci navštívilo Muzeum 2.400
lidí. Kromě Čechů přišel do Muzea i
jeden Australan, několik Rakušanů a
Maďarů a několik desítek Němců,
Holanďanů, Poláků a Slováků.
V srpnu si nenechal ujít návštěvu
Muzea ani host Nové Terasy, pan
profesor Jan Pirk.

V krátkosti informujeme

Na facebooku Muzea nás aktuálně
sleduje víc jak 900 lidí! Děkujeme za
podporu 

MUZEUM V MÉDIÍCH

Hned v prvním týdnu v srpnu odvysílal
ČRo Hradec Králové přímý vstup
z výstavy Igora Korpaczewského „KW:
Odrazy aneb Slova spatřená“. Ani Náchodský deník nenechal výstavu jednoho z nejuznávanějších současných výtvarníků bez povšimnutí.
V týdnu po pouti potom ČRo Plus
v Magazínu Leonardo odvysílal poměrně rozsáhlou reportáž z expozice Muzea.
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Během prázdninových dní proběhly i
dvě večerní komentované prohlídky.
Muzeum nabídlo svoje prostoru i po
večeři a víc jak deset lidí si tuto unikátní možnost nenechalo ujít. Součástí prohlídky byl výklad zkušeného
modeláře a návštěvníkům jsme nabídli i unikátní možnost navštívit zázemí
Muzea včetně depozitu, kde jsou
umístěny exponáty, které aktuálně
nevystavujeme v expozici.

Připravujeme výstavu papírových
modelů v polském městě Oleśnica.
Vernisáž proběhne 1. 9. Od 17.00
hodin. Výstava se uskuteční v rámci
Dnů Evropy. Na jejím konci se v neděli
17. 9. sejdou představitelé všech
partnerských měst Oleśnice. Součástí
výstavy bude i panelová prezentace
města Police nad Metují.

PŘIPRAVUJEME

ZELENÝ DOMEČEK
7. 9. od 18.00 hodin

Vernisáž výstavy obrazů Michaely
Bodnárové Holotové s názvem „Faun
na břehu Tiberu“. Mladá slovenská
malířka, která vystavovala v minulém
roce mj. na Salónu v Paříži, představí
v Polici nad Metují průřez své tvorby
za posledních pět let.
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Když i Adršpašské skály naslouchají ...

Nejen skalní fanoušci PSO, zbystřete! Naše nová koncertní sezóna
je na spadnutí a další benefiční večer s názvem „Když i skály naslouchají…“ je tu! Pátek 8. září se ponese ve znamení skalní atmosféry
Havraního města na úpatí Adršpachu. Večer ozdobí nejen Kühnův
smíšený sbor, ale i další hosté a sólisté. Jak víte, tak každý ročník benefičních večerů je speciální nejen místem konání, ale i myšlenkou celé
akce. Tedy i letos Vám koncertně naladěné PSO sdělí, co má na srdci
- nejen hudbou, ale i slovy Jana Sklenáře, herce a zpěváka, který večerem provede. Tak přijďte, zaposlouchejte se a zastavte se ve shonu
každodenního života. Začínáme v 19:30 hodin.
Nechce se Vám čekat až do pátečního večera 8. září? Vezměte
rodinu a piknikový koš, přibalte si deky nebo židličky, a udělejte si
příjemný skalní den v Dolním Adršpachu. V případě, že hledáte, co neznáte, tak vězte, že Seznam.cz bude Váš kamarád. Zcela správně totiž
udává polohu louky Havraního města, kde se budou dít velké věci pro
dobro věci. Výtěžek z celé letošní akce umožní Nadačnímu Fondu
Hospital Broumov zakoupit rehabilitační přístroje Motodlaha, které pacienty procvičí přímo na lůžku - tedy rychleji jim umožní návrat
do každodenního pohybu. Na facebooku a webu je umístěna ilustrovaná mapa s návodem kudy kam, kde parkovat, kde se občerstvit a
kde se vyvenčit. Zajištěna pro Vás bude i doprava z akce, takže neváhejte a naplánujte si krásný den ve skalách! S pomyslným potleskem
v dlaních také srdečně děkujeme všem partnerům Adršpašského večera,
jichž celý dlouhý seznam najdete na našem webu a facebooku.
Nebojte se, že by benefiční večer byl jediným již naplánovaným koncertem! Hned 21. října se v Náchodské hale na Hamrech
uskuteční Koncert s novými nástroji, které jsme si od Vás, našich
fanoušků, vysloužili loni díky kampani “Potřebujeme nové nástroje”
na portálu hithit.cz. Někoho Vánoce teprve čekají, ale orchestr si je
užil v srpnu, kdy dorazil velký buben, dva tympány, marimba, stojánky,
perkuse … a my Vám na to všechno 21. října za odměnu zahrajeme!
Za PSO Petra Šotolová, flétnistka

POLICE
SYMPHONY
ORCHESTRA

Muzeum města Police nad Metují
lze o prázdninách navštívit denně,
mimo pondělky. Otevírací doba 9,0012,00 a 13,00-16,30 hod. Přístupná je
stálá expozice Muzea města Police
nad Metují v benediktinském klášteře,
součástí prohlídky muzea je na požádání také stará barokní roubená škola
z roku 1785.

Výstava
Stará polická škola

V rámci prohlídky staré školy
Dřevěnky lze shlédnout výstavku o
jejích dějinách. Výstava v krátkosti
přibližuje nejen dějiny budovy čp. 15
(stará barokní škola), ale i to, co se zde
vyučovalo. Výstavu doplňují ukázky
historických učebnic, třídních knih,
matrik a školních pomůcek. O prohlídku staré školy lze požádat v Muzeu
města Police nad Metují v klášteře.

Vaňkovo muzeum zimních
sportů

V září bude Muzeu města Police
nad Metují rozšířeno o novou expozice Muzea zimních sportů, jejíž
základ tvoří soukromá sbírka zesnulého pedagoga, řezbáře a sběratele Mgr. Jindřicha Vaňka z Hronova
Polický měsíčník - září 2017

DZIEWCZYNKI
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HÁLOVÁ

ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY
— HAVRANÍ MĚSTO
8. 9. 2017
V 19:30

KDYŽ
I SKÁLY
NASLOUCHAJÍ . . .

Muzeum města Police nad Metují
Stálá expozice v září

KÜHNŮV
SMÍŠENÝ
SBOR

(1937-2011). Návštěvníci tak dostanou
možnost po šesti letech opět shlédnout
Vaňkovo soukromé Muzeum zimních
sportů Emericha Ratha, které bývalo
vystaveno v jeho domě v Hronově.
V nové expozici, kterou připravuje Borský klub lyžařů ve spolupráci
s Regionálním muzeem v Náchodě,
budou k vidění nejen lyže, ale i sáňky a brusle. Expozice bude doplněna
také textovými a obrazovými panely
o dějinách zimních sportů na Policku,
Machovsku a Hronovsku. Přesné datum otevření expozice bude uvedeno
na plakátech.

Oslavy generála Laudona 9.9.2017

Muzeum města Police nad Metují
se zapojí do oslav generála Laudona,
které jsou plánovány na sobotu 9.
září 2017 v Pěkově. V muzeu v tzv.
Laudonově sále bude pro návštěvníky tento den připravena mini-výstava
s ukázkami dobových zbraní a uniforem. Návštěvníci zde například najdou
dobový obraz generála Laudona, šavle
a pistole pověstných Pandurů, důstojnický sponton z 18. století, rakouskou
pistoli z Hlavňova a jiné zajímavosti.
Mgr. Jan Tůma

Benefiční večer
na podporu Nadačního
fondu Hospital Broumov.
Vstupné dobrovolné.

HLAVNÍ
PARTNEŘI

MĚSTO
BROUMOV

PARTNEŘI

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

NADAČNÍ FOND VEBA
DSO POLICKO
OBEC ADRŠPACH
MATEX HK, s. r. o.
MADE GROUP, a. s.
KAREL KANTOR
RODINA KULICHOVÝCH

Modelářský kroužek
v Muzeu papírových
modelů

Ve středu 13. září v 15.00 hodin se v Muzeu po
prázdninách poprvé sejdou mladí modeláři. Kroužek,
který funguje už čtvrtým rokem, nabízí kromě okouzlení světem papíru i několik dalších nesporných výhod.
Děti se naučí prostorové tvořivosti a procvičí si jemnou
motoriku. Díky modelářské práci v sobě probudí cit pro
výtvarno a estetiku. A k tomu všemu ještě nabízíme zajímavou činnost v příjemné partě dětí přímo v prostorách
Muzea.
Navíc si budou moci prohlédnout zákulisí Muzea a
objevit taje jeho fungování. Během setkávání na kroužku
zjistí, že Muzeum nejsou jen naleštěné vitríny s úžasnými modely, ale že za tím vším je spousta práce. Práce
modelářské, ale i té další, téměř neviditelné. Od paní
uklízečky, přes pokladnu s kamenným obchodem s modelářským zbožím, po administrativu a zajišťování samotného chodu Muzea.
Ale samozřejmě největší radost jim udělají hotové
modely. Je velice zajímavé posoudit, jak vypadají modely, které vznikly v září s těmi, co dokázaly děti slepit
v květnu. Pokrok je jasně čitelný, ale spokojenost mladých modelářů je z každého modelu stejně spontánní. A
ty nejlepší modely přihlásíme do modelářských soutěží.
Využijte možnost a přijďte si zkusit práci papírového
modeláře. Nemusíte se hned zapsat na celý rok, můžete
si to na jedno odpoledne přijít zkusit a pak se rozhodnout.
Více informací najdete na www.mpmpm.cz
Pavel Frydrych
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Výsledky soutěže o nejsympatičtější
rostlinku výstavy citrusů
12. - 13. srpna 2017

Polický fotokroužek vystavoval
V Pellyho domech na
náměstí se konala výstava

Polického fotokroužku, který si
letos připomíná 90. narozeniny.
Výstava je věnována nedávno
zemřelému Jindřichu Blažkovi,
vzpomněli jsme i na nestora
černobílé fotografie Oldu Jenku
st. V úterý 8. 8. uplynulo 20 let
od jeho cesty na věčnost.

pořadí č. rostliny název
1
2
3–5
3–5
6
7
8–9
8–9
10
11
12
13
14 – 15
14 – 15
16
17
18 – 21
18 - 21
18 – 21
18 – 21

Ida Jenková

5
8
19
16
4
15
17
26
6
11
14
2
22
24
21
25
7
9
20
3
12
13

body

Fortunela
Budhova ruka
King
Granátové jablko
Lipo
Limeta
Vavřín bobkový list
Caruzo
Wilafranka
Otahejte
Fíkovník
Calamondín
Ponderoza
Turecká červená
Mičurinec
Mestnyj urožajnyj
Ponderoza
Limon
Otahejte
Fíkovník
Lumie
Cotidiana

80
68
20
20
18
16
13
13
12
8
6
5
4
4
3
2
1
1
1
1
0
0

pěstitel
Draboňovi
Draboňovi
Prouza
Draboňovi
Draboňovi
Draboňovi
Draboňovi
Prouza
Draboňovi
Draboňovi
Draboňovi
Draboňovi
Draboňovi
Prouza
Prouza
Prouza
Draboňovi
Draboňovi
Draboňovi
Draboňovi
Draboňovi
Draboňovi

Po z v á n ka k s o u s e d ů m

Na 4. Broumovské diskuse zavítají i prezidentští kandidáti
V plném proudu jsou přípravy 4.
Broumovských diskusí - dvoudenní diskusní
konference, jež se uskuteční 6. - 7. listopadu
v broumovském klášteře. Letošní téma se
zaměří na Vizi vzdělanosti, chybět nebude
ani panel prezidentských kandidátů a doprovodný program pro veřejnost. Registrace pro
zájemce bude spuštěna počátkem září na webu
www.broumovskediskuse.cz.
Svou účast již přislíbili tito hosté: prezidentští kandidáti Michal Horáček, Jiří Drahoš
a Marek Hilšer, zakladatel společnosti Scio
a první soukromé školy v ČR Ondřej Šteffl,
novinář a spisovatel Tomáš Feřtek, bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG a zakladatel Institutu Václava Klause Václav Klaus ml.

nebo lékař, pedagog a vydavatel Přítomnosti byl po dlouhá staletí centrem vzdělanosti a
Martin Jan Stránský. Konference se zúčastní kultury. I proto chceme na Broumovských distaké studenti středních a vysokých škol, pro kusích nahlédnout na vizi vzdělanosti z růzkteré budou stejně jako vloni vypsána stipen- ných úhlů pohledu,“ uvedl Jan Školník, ředidia Vzdělávacího a kulturního centra Klášter tel Vzdělávacího a kulturního centra Klášter
Broumov. Moderátorsky diskuse povedou no- Broumov.
Kateřina Ostradecká
vináři Petr Honzejk, Veronika Sedláčková a
Agentura pro rozvoj Broumovska
Robert Čásenský.
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
„Pro
nadcházející ročník jsme zvolili téma vzdělanosti,
6. roþník.
které je významné

jak z pohledu rozvoje
společnosti, tak i jed6XFKë'ƽO
notlivce. Broumovský
SRGEXEQHP     
benediktinský klášter 


SDH Suchý Důl vás zve na

POSVÍCENSKOU
ZÁBAVU
V sobotu 23. 9. 2017 od 20.00 hod
V kulturním domě v Suchém Dole
K tanci a poslechu kapela NANOVOR
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SrdeþnČ vás zveme na 6. roþník traktoriády v Suchém Dole pod bubnem
smČr HlavĖov.
•
•
•
•

Prezentace traktoristek a traktoristĤ od 13.00 hod
Startujeme od 14.00 hod
Obþerstvení zajištČno
Program pro dČti

Polický měsíčník - září 2017

Obec Suchý Důl
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
pořádá

NAŠE POSVÍCENÍ
Program:
23. 9. 2017

10.00 hod

25. 9. 2017

9.00 hod

Česko-polská hasičská soutěž o
putovní Svatováclavský pohár
Tradiční průvod od základní školy se
mší svatou v kapli panny Marie Lurdské

K tanci a poslechu vám zahraje krojovaná dechová hudba
Svárovanka ze Strážnice – kapelník Tomáš Hanák
Akce se koná za každého počasí, areál na hřišti bude zastřešen. Za nepříznivého
počasí se akce uskuteční v kulturním domě v Suchém Dole. Občerstvení zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni!!!!!!

V úterý 17.10. 2017 Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec v 19 hod
Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 350 Kč

Předprodej: online: www.123vstupenky.cz; nebo www.mksck.cz; osobně IC Červený Kostelec (tel.: 498 100 657)
IC Česká Skalice (tel: 491 453 870) IC Náchod (tel.: 491 426 060) IC Hronov (tel.: 491 483 646)
Akce je součástí veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu v Hradci Králové pod č. j. 3344/VZ/2015-9
100% ze vstupného bude použito na projekt Hospice Anežky České

Česko-polský rok, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000958

Zbečník 356, 549 31 Hronov

www.wikov.com

Zveme vás na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16. 9. 2017 OD 10.00 DO 16.00 V HRONOVĚ
V AREÁLU SPOLEČNOSTI WIKOV MGI A.S.
Prohlídka firmy a zbrusu nových prostor
s bohatým doprovodným programem
pro dospělé i děti.
10.00 • Zahájení
Programem provází PETR RYCHLÝ
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P O H L E DY D O H I S TO R I E

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE
Latinský rukopis P. Bonaventury Pitera z let 1740-46

V roce 1959 získalo muzeum v Polici
nad Metují do svých sbírek nenápadnou rukopisnou knihu v historické lepenkové vazbě
kryté pestrobarevným škrobovým papírem a
opatřené koženým hřbetem. Latinsky psaný
spisek sice nevyniká svými rozměry (15,8
x 19,1 cm), ani rozsahem (177 stran), přesto
je velmi významný a v mnoha ohledech unikátní. Rukopis je nadepsán: Memorabilia
Almae Congregationis boemicae sub Titulo
MATRIS Dolorosae sub Cruce Policij
Boemorum et a Sede Apostolica confirmate.
AB Anno MDCCXL. Per P. Bonaventuram
Piter O.S.B. Bržewnoviensem Professum et p.
t. Ejusdem almae Solitatis Praesidem prosecuta. Jedná se o knihu pamětí polického mariánského bratrstva, kterou od roku 1740 vedl P.
Bonaventura Piter.

Pater Bonaventura Josef Piter, OSB, byl
jeden z prvních českých moderních dějepisců,
předchůdce historiků Dobnera a Dobrovského.
Jako historik napsal přes sto studií, kritik a
vydal četná pramenná díla. Narodil dne 5.
listopadu 1708 v Třebechovicích, v chudé
rodině. Jeho strýc P. Lochman, františkán v
Hostinném jej učil hudbě, díky jemu mohl
opustit hrnčířskou dílnu a byl přijat do broumovského kláštera jako fundační vokalista.
Současně v Broumově navštěvoval klášterní
gymnázium, které dokončil roku 1728 a po
jednoročním noviciátě v břevnovském klášteře, kde studoval filosofii a teologii, vstoupil
roku 1729 do řádu benediktinů. V Břevnově
byl roku 1736 vysvěcen na kněze a po roce
přešel do polického kláštera.
V Polici byl dne 29. dubna 1739 opatem
Bennonem ustanoven za praesesa (předsedu)
místního Bratrstva bolestné Panny Marie pod
křížem stojící. V této funkci Piter působil až
do roku 1746. Během období své působnosti
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v bratrstvu zavedl roku 1743 dosud neznámou
pobožnost křížové cesty, sepsal zvláštní modlitební knížku Cesta do nebeského Jeruzaléma
a založil novou pamětní knihu Bratrstva s novým albem členstva. Do pamětní knihy nepřepsal jen starší paměti bratrstva, ale na její začátek vložil vůbec první soupis dějin kláštera
a města Police. Jeho dějepisecký zájem zřejmě
probudila návštěva historika P. Magnoalda
Ziegelbauera, autora dějin české benediktinské kongregace, v polickém klášteře 3. května
roku 1740.
Roku 1745 byl Piter povolán do mateřského kláštera sv. Markéty do Břevnova jako
učitel teologie s titulem „apoštolský notář“.
Do Police znovu zavítal až roku 1750, kdy
se 4. ledna s opatem Benno Löblem zúčastnil instalace nového faráře P. Gerarda Thöra,
a pak ještě jednou, po dalších dvou letech,
kdy se v Broumově zúčastnil volby nového
opata (8. 2. 1752). S nově zvoleným opatem
Friedrichem Grundtmannem se pak vrátil do
Břevnova, kde byl jmenován jeho sekretářem,
bibliotékářem a archivářem všech klášterů založených břervnovskými benediktiny. V této
nové funkci získal velmi bohaté historické vědomosti a také znalosti z diplomatiky. Z toho
důvodu byl roku 1756 vyslán jako zplnomocněný právní zástupce konventu do Vídně. Zde
mu dvorní archivář A. Taulow z Rosenthalu
nejen umožnil přístup i do císařské knihovny
a do dvorního archivu, ale díky jemu také obdržel titul „zemský historiograf země české“.
Nejen to, ve Vídni se dostal i do přízně císařovny Marie Terezie, která jej učinila svým
zpovědníkem. Zřejmě i na její přímluvu jej
opat Fridrich 25. května 1756 jmenoval proboštem kláštera v Rajhradu. Tam se pak již
plně věnovat svému oblíbenému dějepisectví.
V rajhradském klášteře také dne 15. května
1764 zemřel.
Dílo, které po sobě zanechal bylo monumentální. Výčet titulů, jež zůstaly po Piterově
smrti uloženy v klášterní rajhradské knihovně
v rukopisech, je obrovský. Z děl, která vyšla tiskem, lze vedle jedenáctidílného popisu

moravských klášterů (Monasticon Moraviense
), nutno zmínit Thesaurus absconditus in agro
břevnoviensi (Poklad skrytý na poli břevnovském; 1762), Pietas benedictina (Zbožnost
benediktinů; 1751), Venceslai de Chvaletic
Benedictini Rajhradensis Tractatus de passione D. N. Christi (Pojednání Václava z
Chvaletic o utrpení Ježíše Krista; 1764), či
česky vydaná Pravidla a řád sv. Benedikta
(1760). Pro Polici je zvláště významná česká
knížečka s názvem Hlas na výsosti, naříkání, žalosti a pláče Rachel plačící synů svých.
Kniha bratrstva bolestné P. Marie na výsosti
hory Kalvárské stojící u velebných pánů páterů
Benediktinů v Polici 1592 začatého. Sepsaná
od jednoho kněze (B. P.) řádu sv. Benedikta,
vydaná rok 1748 v Hradci Králové, která se
bezprostředně vtahuje jeho působení v Polici.
S působením P. Bonaventury Pitera ve
funkci presesa polického Bratrstva bolestné
Panny Marie pod křížem stojící, přímo souvisí
i již v úvodu zmíněný rukopis Memorabilia,
uložený ve sbírkách polického muzea. Jak
napovídá obsáhlý název rukopisu, mělo se
jednat o knihu pamětí polického mariánského
bratrstva, kterou P. Bonaventura Piter vedl od
1. ledna 1740. Ve skutečnosti se však jednalo
spíše o soukromé, téměř deníkové záznamy,
které si vedl až do 27. srpna 1746. Tyto záznamy pak Piterovi zřejmě posloužily jako
podklad pro tzv. velkou pamětní knihu bratrstva založenou v roce 1741 (Memorabilia
Oppidi Policensis supra Methuge ac praecipue Almae Sodalitatis Matris Dolorosa sub
Cruce statis), která je dnes uložena v Státním
okresním archivu v Náchodě (fond Mariánské
bratrstvo Police n. M., kniha č.1). Zajímavé
je, že v muzejním rukopise najdeme místy
poznámky dodatečně napsané tužkou, které
odkazují k příslušnému foliu ve velké pamětní
knize. Nepocházejí však od historika Václava
Vladivoje Tomka, který tento rukopis zřejmě
neznal, neboť jej neuvádí mezi svými prameny. Vysvětlení, proč rukopis s původní benediktinskou signaturou C VIII.6 unikl pozornosti tohoto velkého historika, přináší zmínka
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v nevydaném rukopise historika Stanislava
Brandejse: „v knihovně břevnovského kláštera jsem však nenašel před léty rukopis sign. C
VIII.6 … Já jsem ji pak našel na farním úřadě
v Polici, učinil jsem si před časem z ní podrobné výpisky…“.
Rukopis
Memorabilia
Almae
Congregationis boemicae sub Titulo MATRIS
Dolorosae sub Cruce Policij Boemorum et a
Sede Apostolica confirmate nám umožňuje
nahlédnou nejen do činnosti mariánského bratrstva a v Polici nad Metují, ale je také neocenitelnou sondou do každodennosti a myšlenkového světa samotného patera Bonaventury
Pitera v době jeho polického působení.
Zmíněna je kupříkladu návštěva P. Magnoalda
Ziegelbauera. Piter si poznamenal, že spolu
rozmlouvali celou noc až do samého rána. Na
jiném místě se dozvídáme, že pil uherské víno
a byl vzhůru až do druhé hodiny ranní. Dobré
uherské víno měl pater Piter nepochybně rád,
zmínky o něm najdeme i na jiných místech,
například při návštěvě opata. Ze zápisků

vyplývá, že Piter byl i břitký glosátor, který při kázání neváhal počastovat ženu, která
přišla pozdě na mši, jadrnými českými verši:
„Se sovou v noci lítá, na led chodí, hejla chytá…“ Na jiném místě si s jistou hořkostí poznamenal k procesí na Ostaš: „nebylo mnoho
lidí“. Ačkoliv Piter psal Memorabilia latinsky,
vsunul do nich i několik textů českých písní
a průpovídek. Jakožto národně uvědomělý
kazatel si ostatně poznamenal každé česky
pronesené kázání. Velmi osobně působí i zápis
„neměl jsem čas ku psaní pro důležitou práci“, popřípadě zápis z 25. února 1740: „strašná
zima, chor odpadl“. Údaje o kruté zimě roku
1740 najdeme i na jiných místech. Dne 11.
ledna si poznamenal, že již několik dní panovala strašná zima horší než v roce 1709, tak,
že zvěř přicházela až do vesnic. Zajímavé jsou
i zmínky vtahující se k slezským válkám, kdy
uvádí přítomnost vojáků na mši, či zběhnutí
pěti vojínů, jednoho kaprála a dvou bubeníků
od pruského vojska. V zapisování Piter pokračoval i po návratu do Prahy (zápisy z 20.-28.

března 1745, 23.května – 15. srpna 1745), přičemž se v zápise učiněném 7. srpna 1745 vrátil
k prvním dnům v Praze. Poté již pokračovaly
opět zápisy událostí od 29. říjny 1745 do srpna 1746. Mimo to si Piter do rukopisu někdy
zapisoval i výtahy z různých historických pramenů. Opsal například zápis polického faráře
Karla Höfflera, o tom, že od 17. 4. 1650 do
14. 3. 1680 rozhřešil od kacířství 2.373 osob,
pokřtil 4.220 dětí, oddal 934 párů, uvedl 2.569
osob, pronesl 3.449 kázání a vykonal 317 exhortací (proslovů). Na samém konci rukopisu
si pak poznamenal jména představených českých benediktinských klášterů v roce 1615.
Piterova Memorabilia představují svým
téměř deníkovým charakterem unikátní, dosud historicky nevytěžený pramen. Poněkud
pozapomenutý rukopis tak může v budoucnu
ještě přinést řadu zajímavých poznatků, nejen
o dějinách mariánského bratrstva, ale i k dějinám každodennosti Police nad Metují v letech
1740-1746.
Jan Tůma

KALENDÁRIUM
Výročí narození a úmrtí slavných českých spisovatelů v září
9. září 1912 zemřel v Domažlicích ve věku 59 let český
spisovatel, básník, dramatik a překladatel
Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil
Frída. Narodil se
17. února 1853
v Lounech v kupecké
rodině.
Většinu dětství
prožil u svého
strýce,
faráře
v Ovčárech u
Kolína. Po středoškolských studiích
vstoupil
do
kněžského
semináře, ale po
necelém půlroce
přestoupil na filosofickou fakultu, kde studoval historii, filozofii a románskou filologii. Byl
tajemníkem České akademie věd a profesorem
srovnávacích literárních dějin na pražské univerzitě. Jeho dílo obsahuje kolem 270 svazků,
mj. přes 80 básnických sbírek a 50 divadelních her. Protože se snažil povznést českou
poezii na evropskou úroveň, vytýkali mu kosmopolitismus, ale nakonec se stal uznávanou
osobností české poezie (sbírky Eklogy a písně
a Okna v bouři). Úspěšný byl jako dramatik,
z divadelních her se hraje dodnes pouze veselohra Noc na Karlštejně. Vrchlický patří k nejvýznamnějším českým překladatelům, z překladů jsou to např. díla francouzských autorů
Huga, Baudelaira, italských autorů Danta a
Petrarky, dále Shakespeara, Goetha, Schillera
a dalších. Několikrát byl navržen na Nobelovu
cenu za literaturu, cena mu však nikdy nebyla
udělena.
13. září 1868 se narodil v chudé rodině ševce
v Počátkách u Pelhřimova jeden z největších
zjevů novodobého českého básnictví Otokar
Březina, vlastním jménem Václav Jebavý. Po
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vystudování reálky
se stal se učitelem
nejprve v Jinošově
u Náměšti nad
Oslavou,
potom
v Nové Říši na
Moravě a nakonec
v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Žil samotářským životem. První básně
a prózy otiskoval
v časopisech pod
pseudonymem Václav Danšovský. Jádrem
jeho tvorby je pět básnických sbírek (Tajemné
dálky, Ruce, Stavitelé chrámů, Svítání na západě, Větry od pólů), ve kterých se přiklonil
k symbolismu a které již podepisoval jako
Otokar Březina. Jeho poezie výrazně obohatila
český jazyk a zapůsobila nejen na Březinovy
současníky, ale ovlivnila i celé české básnictví 20. století. Dětské verše z jeho Špalíčku
pohádek se staly přirozenou četbou každého začínajícího čtenáře. Byl osmkrát navržen na Nobelovu cenu za literaturu. Zemřel
v Jaroměřicích na vrozenou srdeční vadu 25.
března 1929 (ve věku 60 let).
17. září 1910 se narodil se v Praze v rodině stavitele
český básník a dramatik František Hrubín.
Dětství a mládí prožil v Lešanech nedaleko
soutoku Vltavy a
Sázavy, toto místo považoval za
své rodiště. Na
dětství
vzpomíná např. v próze
U stolu. V Praze
studoval na filozofické a právnické
fakultě a pracoval v Městské knihovně. Po válce se věnoval
už jen literární činnosti. Od roku 1963 byl

redaktorem nakladatelství Československý
spisovatel. Debutoval v roce 1933 básnickou
sbírkou Zpíváno z dálky. Za války vydal čtyři básnické sbírky a začal psát také pro děti.
V divadle D46 byla jako poválečná premiéra
uvedena recitace jeho Jobovy noci. Básnicky
zpracoval příběh své první lásky v epické básnické skladbě Romance pro křídlovku, byla
velice úspěšně zfilmována O. Vávrou (1966).
Dětské verše z jeho Špalíčku pohádek se staly
přirozenou četbou každého začínajícího čtenáře. Hrubín zemřel 1. března 1971 (ve věku 61
roků).
23. září 1901 –
se narodil na pražském dělnickém
Žižkově v rodině zámečníka Jaroslav Seifert,
český básník, spisovatel, novinář a překladatel. Otec byl sociální
demokrat, matka věřící katolička. Seifert
začal studovat gymnázium, ale nedokončil ho. Pracoval jako
redaktor levicového
tisku. Jeho debut
Město v slzách a také
pozdější Samá láska
jsou ovlivněny revolučními idejemi, převládalo v nich opojení
z moderní civilizace. Patřil mezi členy hnutí
Devětsil, stál na počátku českého uměleckého směru poetismu. Po válce se Seifert stal
redaktorem deníku Práce, ale od roku 1949
se již věnoval pouze literatuře. Z jeho sbírek
jmenujme například Přilba hlíny, Píseň o
Viktorce, Koncert na ostrově a další. V 70. letech, i když byl jeho vztah s režimem napjatý,
mu jako klasikovi stále vycházely reedice. Je
jediným českým nositelem Nobelovy ceny za
literaturu (10. prosince 1984). Seifert patřil k
prvním signatářům Charty 77. Zemřel 10. ledna 1986 v Praze (ve věku 85 let).
Připravil František Janeček
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To kalné ráno 14. září…

Před osmdesáti lety, 14. září 1937 zemřel
první československý prezident, zakladatel
státu Tomáš G. Masaryk. Ve funkci byl od
konce roku 1918 do prosince 1935, kdy pětaosmdesátiletý abdikoval.
Masaryk
byl
symbolem nového
státu, po staletích
opět
samostatného státního útvaru
Čechů a Slováků.
Ústavní
zákon
„TGM zasloužil se
o stát“ vystihl stručně vše. Masaryk
byl ctěn a milován.
Samozřejmě ne všemi, ale zejména právě těmi
nejprostšími lidmi, kteří „za Rakouska“nebyli
ničím, a teď byli plnoprávnými občany.

Moje první datovatelná vzpomínka je právě ze září 1937. V oknech bytů i v dělnických
domech se objevily večer rozsvícené svíčky
a někde i obrázky prezidenta s černou stužkou. Navečer děvčata na malé loučce za domy
upravila jakýsi symbolický hrobeček, ozdobila jej květinami a svíčkami. U něj pak zpívaly
(asi Ach synku, synku aj.) a říkaly básničky.
To se mi čtyř a půlletému vtisklo do paměti.
Rodiče pak koupili krásně vypravenou knihu
s názvem Dni žalu. S úctou jsem si ji prohlížel

HLAVŇOV – data z historie

a později v ní četl. Jsou v ní i verše plejády
našich básníků.
Za sto let možná děti našich dětí
svým dětem budou teskně vyprávěti
o šedém ránu čtrnáctého září,
na věky označeném v kalendáři.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.

Těmito verši vyjádřil tehdy svůj smutek nad úmrtím prvního prezidenta Jaroslav
Seifert. Ony zářijové dny roku 1937 byly
pro náš národ vskutku dny žalu. Nezemřel
jen velký člověk, ale tušila se i tragedie jeho
díla – našeho svobodného státu. Přišly pak
postupně dvě totality, v nichž jméno Masaryk
nebylo vhodné připomínat, kdy se kácely jeho
pomníky a odstraňovaly jeho busty a obrazy.
Ale v srdcích a myslích velmi mnoha lidí jméno Masaryk zůstalo, přetrvávalo a ve chvílích
uvolnění opět vyplouvalo na povrch jako trvalý symbol. Symbol samostatného demokratického státu.
Letos – po osmdesáti letech – snad mnozí
vzpomeneme. Jak bude za dalších dvacet let?
Vzpomenou ještě „děti našich dětí“? To bude
záležet právě také na nás, zda a jak je k tomu
povedeme. A pochopitelně i na celkovém vývoji naší národní společnosti.
Aleš Fetters

V roce 1547 prodal opat MATĚJ dvěma
hlavňovským sousedům část lesa, zvaného
KLUČEK, aby zde vzdělali pole a postavili si
zde své příbytky.
Prodejní smlouva zní takto:
…„prodali jsme Wondrovi HORÁKOVI
z Hlavňova kus Klučka lesu vyměřeného,
který leží pod poplužím naším a Hlavňovem
proti Matějcovu kusu [tj. zádvoří] k vzdělání
zahrady a vystavení na ní, počnúc od branky
Hlavňovské obce po tu cestu, která k Polici jde
nahoru, pod vrch a cestu, pokudž jemu vymezeno a ukázáno, za 15 kop míšeňských. Platiti
má on i budúcí jeho z té zahrady 6 grošů míš.
Roboty ženné jeden den a ovsa hrabati den, na
lov s jinými sousedy choditi a pořádky sousedské podle jiných činiti. Téhož léta dopuštěno
Janovi PUŠKOVI, že jest sobě také na kusu
téhož Klučku potud, pokudž mu vymezeno a
ukázáno, k vzdělání zahrady a vystavení téhož
Ondřeje Horáka za 9 kop míš.“
Vůbec poprvé je v této smlouvě zaznamenáno místní jméno zalesněného vrchu
KLUČEK (nad Policí a nad Hlavňovem).
Název pochází ze staročeského slovesa „klučiti“ (mýtiti) a říkalo se tak holým kopcům, na
nichž po vykácení stromů zbyl „kluk“, tj. nezkopaný pozemek s pletivem kořenů.

Z publikace M. Pichla POLICE nad
METUJÍ v datech vybral
František Janeček

Š KO L S T V Í

Prázdninové „neprázdniny“ ve Velkém Poříčí

Mnozí nezasvěcení získávají mylný dojem, že po posledním školním dni a vydání vysvědčení usínají školní budovy a jejich okolí
dvouměsíčním slastným spánkem, ze kterého
je probudí až první den nového školního roku.
V případě Střední školy propagační tvorby a
polygrafie Velké Poříčí to je zcela jinak! Už
v mnohaměsíčním předstihu jsou přesně naplánovány investiční akce, které je třeba za
dobu prázdnin stihnout. A není jich věru málo.
Jednou z nich je decentralizace topení
v celkové hodnotě 3 milionů korun. Budova
školy č. 2 v těsné blízkosti komunikace z
Náchoda do Hronova a rovněž administrativní
budovy byly dosud vytápěny teplovodem vedoucím pod vozovkou. Docházelo tak k velkému úniku tepla, proto vyvstala potřeba provést
decentralizaci topení, díky které bude dálkové
vytápění teplovodem vyměněno za lokální
kotelny v jednotlivých budovách. Součástí
ceny je i projekt na druhou fázi, kdy bude
rekonstruováno i vytápění hlavní školní budovy. Další významnou akcí je rekonstrukce
tělocvičny v hodnotě 825 tisíc korun. Účelem
této rekonstrukce je sanace vlhkého zdiva, výměna elektroinstalace a obložení stěn školní
tělocvičny.
Co do důležitosti a rozsahu je nejvýznamnějším počinem SŠPTP Velké Poříčí realizace
projektu Centrum odborné přípravy polygrafických oborů Velké Poříčí v celkové hodnotě
téměř 100 milionů korun, jejíž většinu pokryjí

20

evropské dotace. Cílem tohoto projektu je vybudovat vysoce odborné vzdělávací centrum
s moderními technologiemi, dílnami a učebnami. V průběhu prázdnin zasedaly komise
pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek. Rada Královéhradeckého kraje dne 31.
července schválila závěry výběrového řízení.
V současné době probíhá proces uzavírání smluv s vítěznými firmami a 1. září bude

staveniště předáno zhotoviteli. Nejzazším
termínem dokončení stavebních prací je 31.
prosinec 2018.
Nový školní rok začíná, započaté úspěšné
práce pokračují!
Mgr. Rudolf Volhejn, ředitel školy
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Základní umělecká škola informuje…
Prázdniny ve znamení
rozsáhlé rekonstrukce školy

V červnu byla zahájena I. etapa kompletní
rekonstrukce hlavní budovy ZUŠ nejprve rozebráním staré konstrukce střechy, odbouráním
původního zdiva a pískovcových bloků a posléze výstavbou nového krovu a vybudováním
učeben v nově vzniklém čtvrtém podlaží. To už
se ale naplno rozeběhly letní prázdniny. Dětem
začaly již o týden dříve, protože jsme museli
úplně vyklidit všechny učebny v celé budově a
připravit je na rozsáhlou rekonstrukci, naplánovanou právě na období letních prázdnin. Zásah
to byl obrovský – bylo třeba vysekat ve stěnách
trasy pro nové rozvody elektro i slaboproudu a
také pro potrubí nového vytápění, které nahradí
vysloužilá akumulační kamna. Školou rachotily
sbíječky a kompresory a při každé prohlídce školy při kontrolním dnu jsme se propadali do stále
hlubší deprese při pohledu na to, jak se naše roky
budované a šperkované učebny mění ve stavební
ruiny. A při každém dalším zásahu do staré budovy vycházely najevo další problémy, které rekonstrukci dále komplikovaly.
Věděli jsme, že se musíme připravit na náročné období, ale že to bude tak komplikované a
náročné, jsme přece jen nečekali…
Rozsah prací a jejich narůstající objem nakonec zaskočil i dodavatelskou stavební firmu a
vynutil si posunutí termínu ukončení této první
etapy o více než měsíc, do konce září.
Pro nás to znamená výraznou komplikaci s organizací zahájení školního roku, protože
z těchto důvodů budeme muset zahájit výuku
v náhradních prostorách.
První týden školního roku, od pondělí 4. září
do pátku 8. září, kdy se domlouvají rozvrhy žáků
s vyučujícími, budou všichni učitelé k dispozici
ke konzultacím s rodiči a žáky ve velkém sále
Pellyho domů, a to v pondělí již od 9:00 hodin, a
od úterý do pátku od 13:00 do 17:00 hodin. Tam
si žáci či rodiče mohou domluvit rozvrhy svých
předmětů a tam se také od svých vyučujících dozvědí, kde bude probíhat provizorní výuka jejich
předmětů.
A nám nezbývá než doufat, že během měsíce
září budou všechny učebny skutečně připraveny
v novém hávu pro standardní výuku.
Mezitím již budou probíhat práce na druhé
etapě, která zahrnuje výstavbu spojovacího krčku
s výtahem a přístavbu sálu pro orchestrální hru a
učebny hry na bicí nástroje.
Kompletní rekonstrukce a přístavba školy,
která má konečně vyřešit kritizované nedostatky
školského objektu, má být dokončena někdy na
jaře příštího roku.
Určitě nám budete věřit, že se již nemůžeme
dočkat…! 
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Pozvánka na koncert

Zájezd Bigbandu do Švédska

Do hektického období zahájení školního
roku, komplikovaného navíc rekonstrukcí školy,
vstupuje ještě jedna náročná akce. Je jí organizace zahraničního zájezdu Velkého dechového
orchestru alias Bigbandu do Švédska.
Tam odjíždíme na pozvání mládežnického orchestru LA BAMBA STRINGS z města
Angelholm, který jsme u nás hostili vloni.

I samotný odjezd bude náročný – ve středu
6. září večer, ještě než nastoupíme do autobusu k nočnímu přejezdu Polska a SRN k následující plavbě trajektem přes Balt, uspořádáme
v Kolárově divadle koncert pro všechny své příznivce na podporu zájezdu.
Takže nezapomeňte! Všichni, kdo chcete podpořit tento náročný zájezd a poslechnout
si padesátičlenný Bigband s repertoárem pro
toto švédské turné, přijďte ve středu 6. září do
Kolárova divadla, kde od 19:00 hodin proběhne
KONCERT PRO ŠVÉDSKO.
Všechny srdečně zveme!

(ZUŠ)
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Ministři školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky

Ministři školství České republiky se střídají jak apoštolové na pražském orloji. V rámci československé federace a v rámci samostatné republiky se od 9. ledna 1969 do 21. června 2017 vystřídalo 24 ministrů školství, průměrně tedy byl každý z ministrů ve funkci 2 roky. Zamyslet se nad
příčinou tohoto stavu v našem školství není snadné, přenechávám to na čtenářích, zejména učitelích na začátku nového školního roku. Uveďme
si jmenný seznam ministrů:

V rámci československé federace:
Pořadí Ministr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vilibald Bezdíček
Jaromír Hrbek
Josef Havlín
Milan Vondruška
Karel Juliš
Jana Synková
Milan Adam
Petr Vopěnka

Subjekt

Začátek a konec v úřadu

KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
nestraník
nestraník

9. ledna 1969
27. srpna 1969
8. července 1971
8. října 1975
8. května 1987
12. října 1988
5. prosince 1989
29. června 1990

27. srpna 1969
7. července 1971
8. října 1975
7. května 1987
11. října 1988
4. prosince 1989
29. června 1990
2. července 1992

V rámci samostatné republiky:
Pořadí Ministr

15.

Petr Piťha
Ivan Pilip
Jiří Gruša
Jan Sokol
Eduard Zeman
Petra Buzková
Miroslava Kopicová
Dana Kuchtová
Martin Bursík
(pověřen řízením)
Ondřej Liška
Miroslava Kopicová
Josef Dobeš
Petr Fiala
Dalibor Štys
Marcel Chládek
Michaela Marksová
(pověřena řízením)
Kateřina Valachová

16.

Stanislav Štech

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
—
9.
10.
11.
12.
13.
14.
—

Subjekt

Začátek a konec v úřadu

KDS
KDS / ODS
nestraník za ODS
nestraník za KDU-ČSL
ČSSD
ČSSD
nestranička za ODS
SZ

3. července 1992
2. května 1994
3. června 1997
3. ledna 1998
22. července 1998
15. července 2002
4. září 2006
9. ledna 2007

27. dubna 1994
2. června 1997
2. ledna 1998
17. července 1998
12. července 2002
4. září 2006
8. ledna 2007
3. října 2007

SZ

4. října 2007

4. prosince 2007

SZ
nestranička
VV
nestraník
nestraník
ČSSD

4. prosince 2007
8. května 2009
13. července 2010
2. května 2012
10. července 2013
29. ledna 2014

8. května 2009
13. července 2010
31.března 2012
10. července 2013
29. ledna 2014
5. června 2015

ČSSD
nestranička za ČSSD
ČSSD
nestraník za ČSSD

5. června 2015

17. června 2015

17. června 2015

21. června 2017

21. června 2017

úřadující

Zdroj: Wikipedie
Připravil František Janeček
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Nejaktivnější
středoškolák 2017

Adam Hubálovský, žák 3. ročníku oboru
gymnázium na ACADEMIA MERCURII, se zúčastnil
soutěže
Nejaktivnější středoškolák 2017 pořádanou organizací
Pro Středoškoláky
pod
záštitou
Microsoftu, Googlu
a hlavního města
Prahy.
Účastnící,
kterých se do soutěže přihlásilo přes
160, popisovali a
představovali porotě
z řad organizátorů
aktivity, které dělají nad rámec svých
školních povinností. Porota hodnotila nejen počet, rozsah a pestrost
mimoškolních aktivit, ale i dílčí úspěchy a vynaložené úsilí. Adam se zabývá leteckými pracemi
za pomoci dronů a s touto mimoškolní aktivitou se
během slavnostního večera, konaného v pražském
sídle Microsoftu, umístil na krásném 10 - 11. místě.
K dosaženému úspěchu gratulujeme a děkujeme za
příkladnou reprezentaci školy.
Mgr. Jan Šnajdr
třídní učitel
Polický měsíčník - září 2017

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Nábor do SDH oslovil
9 mladých hasičů z Police a okolí

V rámci dětského dne (3.června), který
každoročně připravuje TJ Sokol Police nad
Metují, uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Velká Lehduje náborovou akci pro mladé
hasiče (MH).
Vedle ukázky činnosti kroužku MH
sboru Bukovice (Anežka Johnová, Kamilka
Hušková, Šárka Pavlovičová, Apolenka
Hanušová, Honzík Jirman…) se mohly děti
ve věku od 4 let zapsat do kroužku MH, který ve Velké Ledhuji, po cca. 13 letech, opět
obnovujeme. Mezi rodiči náborová akce
vzbudila zájem a věříme, že vydrží i u dětí
nejen do prvního zářijového hasičáku.
Dveře u ledhujských hasičů jsou
pro zájemce z řad dětí a mládeže nadále otevřené! Podrobnosti k pravidelným

schůzkám se dozvíte na prvním „hasičáku“, už ve čtvrtek, 14.září v 16hodin před
hasičskou zbrojnice v Polici nad Metují.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
sponzorům náborové akce, kteří přispěli formou darů, které si děti s přihláškou (na památku ) nesly domů.
Byli to Muzeum papírových modelů
Police n.Met., Zdeněk Balák –Papírnictví a
město Police n.Met. a město Police n.Met.
Organizačně patří velký díky TJ Sokol
Police n.Met. a celému týmu okolo paní
Rubáčkové (zázemí) , ZŠ Police n.Met a p.
Škopovi (propagace akce).
Ten největší dík ale míří do SDH
Bukovice, jmenovitě vedoucím mladých
hasičů, Monice a Mirkovi Leppeltovým,
Vláďovi Partelovi a Michalu Rakovi, kteří v září roku 2015, jednoho pátečního
odpoledne přijali mezi sebe dvojici elévů
z Ledhuje (p.Janu Letzlelovou a moji maličkost) a dovedli, je přes složení instruktorských zkoušek, až k samostatné práci s dětmi. Děkujeme kamarádi!
Za SDH VL se na setkání a nově otevřený kroužek MH v Ledhuji těší instruktoři
Jana Letzelová , Věra Králová
a Aleš Trojtl.

Londýn z Pardubic?
Sen se stal skutečností!

Chcete vidět Big Ben, Tower Bridge,
vyzkoušet Londýnské oko nebo vyrazit za
nákupy na Oxford Street? Město historických památek a výhodných nákupů otevřelo
své brány pro cestující z východních Čech,
ale také třeba z Kolína, či Jihlavy. Anglický
skvost na řece Temži se tím stává ještě dostupnější. Největší evropská nízkonákladová letecká společnost Ryanair ve spojení
s Letištěm Pardubice od 5. září otevírá novou
přímou linku Pardubice-Londýn. Od podzimu navíc přivítá cestující nový moderní
terminál. „Výstavba terminálu nabídne cestujícím moderní pohodlné prostory a doplňkové služby i novou příjezdovou komunikaci,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického
Polický měsíčník - září 2017

kraje pro dopravu Michal Kortyš.
Nejlepším obdobím k prohlídce
Londýna je září a říjen. Obvykle bývá teplo a minimum dešťů. Za nákupy je nejpříhodnější vyrazit hned po Novém roce, kdy
jsou výprodeje v plném proudu, ovšem
díky posilující koruně jsou zde nákupy výhodné po celý rok. Můžete navštívit i Britské
muzeum, které je jedním z největších a nejvýznamnějších center historie a kultury na
světě, a vstup je, světě div se, zdarma jako
v celé řadě dalších londýnských muzeí a
galerií.
Pro mnoho z nás je Letiště Pardubice
svou blízkostí velmi dobře dostupné a proti
jiným letištím světa nabízí další velkou výhodu - parkování zdarma. Odlety do Londýna
a zpět budou 3x krát týdně, a to v úterý, ve
čtvrtek a v sobotu. Od listopadu ke komfortu
připočtěme ještě nový terminál. Ceny letenek
začínají od neuvěřitelných 799 Kč (pokud
však budete mít štěstí, můžete pořídit letenky v akci ještě levněji)! „Letiště Pardubice
očekává, že tuto linku může využít kolem padesáti tisíc lidí ročně. Lety se pro velký zájem
dobře plní, doporučujeme proto cestujícím,
aby si výhodné letenky pořídili v předstihu,“
řekla nám ředitelka letiště Hana Šmejkalová.

ww.airport-pardubice.cz,
www.ryanair.com

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci s Knihovnou
města Police n. M.

PODZIMNÍ VÝSTAVA 2017
11. ročník
Výstava se vrací na sál
Pellyho domů:
čtvrtek 21. 9.

od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

pátek 2. 9.

od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

Součástí budou:

Výpěstky z našich zahrádek - Ovoce R
Zelenina R Domácí i zahradní květiny R
Citrusy R Kaktusy
Doplněno bude odbornou literaturou
z fondu knihovny, projekcí fotek
z předchozích výstav, zahrádkářských
zájezdů i ukázkami květin a zeleniny

Účast studentů Střední školy
propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí, obor aranžér.
Uvidíte ukázky jejich tvorby.

VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ
Z 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE
KOUZLÍME S KVĚTINOU.
Přijďte hlasovat o nejlepší
dětské květinové aranžmá.
Srdečně zvou pořadatelé

Setkání přátel
a obyvatel Pěkova
a Honů

Společnost pro rozvoj Pěkova a
Honů si Vás dovoluje pozvat na přátelské setkání u Honského rybníka v sobotu
9.9.2017. Občerstvení, hudba, něco pro
radost dětem... Podrobnější informace
budou zveřejněny na plakátech. U této
příležitosti bude odhalena pamětní deska a uctěna památka Generála Laudona
na Stezce smíření.
Těšíme se na Vás!

Za SPRPH Ivan Konečný
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Mateřské centrum Ma Mi Na

Oh l é d n u tí za p rá zd n i n a m i
PRÁZDNINOVÉ VÝLETY

Děkujeme Báře Bryksí za plánování a organizování
výletů během celého léta. Bylo jich opravdu hodně. Pěšky,
na kole, na kolečkových bruslích, s kočárky a odrážedly jsme navštívili mnoho krásných zákoutí našeho kraje

– Slavný, machovská studánka pod Borem, suchodolská
kaplička, Adršpach – Teplice, Pekelské údolí kolem Metuje,
Broumovské stěny, Ostaš aj. Věříme, že se připojí více maminek a dětí, které s námi budou sportovat během celého
roku.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

ÚT –

Dva týdny o
prázdninách bylo
MC
plné
dětí.
Během Sportovního
tábora s Martinou
Macounovou a Leou
Kolmanovou děti
tvořily,
soutěžily,
hrály si, výletovaly
a řádily na dětském
hřišti, přesto, že jim
počasí moc nepřálo.

Všechny děti si na památku odnesly vlastnoručně zdobené táborové tričko. Druhý týden
s Martinou Noskovou
a Andreou Plnou se
děti vydaly vesmírným
putováním. Tábor byl
plný her, zábavy, koupaní a dětského smíchu.
Každý den jsme zažili nové dobrodružství.
Pozorovali jsme dokonce speciálním dalekohledem Slunce z teras Pellyho domů. Za zprostředkování děkujeme.
Poděkovat bychom chtěli všem, kteří nám
umožnili udělat dětem tábor zajímavý, poučný a veselý: Městu Police nad Metují (využili
jsme koupaliště a úžasné hřiště na sídlišti), TJ
Sokol (děti měly možnost si zaběhat a hrát v
sokolovně), ZŠ Police nad Metují za využití
tělocvičny, knihovnici Kátě Boučkové (program pro děti v knihovně byl perfektně připravený). Naše největší díky patří Družstvu vlastníků Police nad Metují a vedoucímu jejich
jídelny Radkovi Černohorskému. Již několik
let nám o prázdninách vaří pro děti výborná
jídla, mají s námi trpělivost a vycházejí vstříc
našim požadavkům. Moc děkujeme a vážíme
si jejich spolupráce.
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ST –
ČT –
PÁ –

děti 2-3 roky s doprovodem 		
(Bára Bryksi, Jana Hrušková)
Zvídálek (Klára Zahálková, 		
Božena Vrabcová)
těhotné a maminky s miminky 		
do cca 1 roku (Eva Marková)
sportovní dopoledne pro děti 		
s doprovodem (Bára Bryksi)

Sportovní páteční dopoledne – pro aktivní
maminky a ještě aktivnější děti, nejlépe chodicí. Dopoledne bude organizováno dle počasí a
zájmu příchozích, buď venku na sportovištích
a hřištích nebo v sokolovně. Pro bližší informace sledujte FB, nebo volejte Báře.

KROUŽKY a KURZY

Tanečky pro děti – každé pondělí. V případě
zájmu volejte Martinu Macounovou, tel: 723
731 987.
Keramika – každé úterý, začínáme 5.9.
Zájem hlaste Martině Noskové, tel: 605 550
606.
Angličtina pro děti – každý čtvrtek
yy děti ve věku 4-5 let od 15:30 do 16:15
yy děti ve věku 6-7 let od 16:30 do 17:15
Zájem hlaste Jitce Pešinové, tel: 734402684.
Počet míst v kurzu je limitován (7)!
Angličtina pro dospělé – hledáme lektora.
Marta Prokopová se vrací po mateřské dovolené do práce. Za dlouholetou činnost v centru
Martě moc děkujeme a přejeme hodně sil a
úspěchů v další životní etapě.

Ve školním roce 2017/2018 zahajujeme
pravidelnou činnost mateřského centra
v pondělí 4. 9. 2017!
Dopolední programy - všední dny 9 - 11 hod.
PO – chodicí děti cca od 1 - 2 let 		
s doprovodem
(Petra Kociánová, Lesja Hloušková)

Kurz šití na stroji – každý čtvrtek od 19. října
od 19:00-21:00h
Vlastní šicí stroj podmínkou.
V případě zájmu volejte Lucii Riegerovou,
tel: 777798472 nebo Blanku Šolcovou, tel:
606314765
Informace k dopoledním programům, kroužkům a kurzům budou uveřejněny na www.mcmamina.cz a FB!
Těšíme se na Vás!!
MC MaMiNa
Polický měsíčník - září 2017

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Skautské léto polických Skaláků

Letos naše skautské středisko pořádalo
netradičně dokonce tři stálé skautské tábory
a jeden tábor putovní. Benjamínci (předškoláci) tábořili i se svými rodiči v Nemojově u
Dvora Králové, celotáborovou hru měli motivovanou Malým princem, aby společně s ním
mohli odletět, využili tažných ptáků – pozvaný ornitolog jim dobře poradil, však společně
s ním opeřence i odchytávali a kroužkovali.
Vlčata a světlušky pobývali u Nesyté nedaleko Hajnice, přenesli se do Holubinek a jejich
život se točil hlavně kolem hub. Více v článku
níže popisuje DejF.
Skauti a skautky strávili dva týdny nedaleko Prachatic v Pošumaví. I když ne docela - vlastně první týden ztroskotali na neznámém ostrově, podrobnosti taky objevíte
níže. Kromě toho čtveřice členů Oddílu bratra
Františka vyrazila i na putovní tábor s názvem
Přes tři CHKO a jeden národní park.
Takže skautských akcí bylo letos v létě
dost, povedly se, snad se vydaří i celý příští
skautský rok. Pokud byste rádi přihlásili své
potomky do skautského oddílu, najdete na nás
kontakty na webových stránkách střediska
http://skalaci.skauting.cz/ nebo zavítejte do
skautské klubovny. Časy schůzek jednotlivých oddílů zveřejníme začátkem září.

Tábor polických vlčat
a světlušek

Znáte houby jako Zeměvzduch žíhaný,
Rozpuka mnohovýtrusová, Točenec cukrový nebo Plesnivec karpatský? Že ne? Tak se
zeptejte našich zkušených mykologů z řad
vlčat a světlušek, kteří se letos v létě vypravili na čtrnáct dnů do městečka nazvaného
Holubinky, aby tyto a mnoho jiných hub viděli
na vlastní oči.
Hned po příjezdu do tohoto, trochu zvláštního, městečka návštěvníky přivítal starosta
Holubinek Bedlomyl Kozák, který po krátkém
proslovu a vysloveném přání “aby bylo málo
slimáků”, zahájil houbařskou sezónu. Přes noc
se stala ještě jedna zvláštnost - každému vyrostla ve stanu jedna barevná houba, podle níž
pak byli účastníci rozděleni do jednotlivých
rodin, a samozřejmě jim byla přidělena hlava
rodiny z řad členů městské rady Holubinek.
Předtím než mohly rodiny začít sbírat houby,
musely si vyřídit u Podhřibného (člen městské
rady Holubinek,
jenž má na starosti sběr hub)
houbařský lístek. Tím byly
veškeré formálnosti vyřízeny
a mohlo se jít
sbírat.
Jenže
holubinkovské
houby nerostou
jen tak náhodně
v lese. Nalézají
Pozdrav z Holubinek se pouze na
Polický měsíčník - září 2017

určitých místech, a to v určitou dobu. Aby tato
místa naši občané našli, dostávali na konci
každého dne od své hlavy rodiny určitý počet
písmenek, které si mohli doplnit do své tabulky, aby objevili, kde se jaká houba ukrývá.
V Holubinkách se rozhodně nedá nudit,
ať už tvoříte kroniku vaší rodiny, stavíte klece
na prasata (které se následně snažíte i chytit),
pokoušíte živel ohně, běžíte Íčnýho běh (kde
záleží i tak trochu na vašem štěstí), jdete na
dostihy nebo si vyzkoušíte, jaké to je být dopoledne sami v táboře, protože městská rada
musela na důležitou konferenci do Chorošova.
Myslím si, že budu mluvit za všechny
účastníky a vedoucí, když řeknu, že ten letošní tábor se nám opravdu vydařil a všichni jsme
si ho moc užili.

Kolem se pohybují vycvičení vojáci,
kteří nám patrně usilují o život. Dýmovnice,
střelba, únosy. Dochází jídlo, dokonce i pitná
voda. Podařilo se nám zprovoznit vysílačku,
voláme o pomoc ve čtyřech jazycích. Slyšela
nás radioamatérka z Jihoafrické republiky.
V angličtině jí vysvětlujeme naši situaci.
Druhý den „ti druzí“ chtějí 10 rukojmích. Jsou
vybráni. Nakonec ale všichni utíkáme, dorazí pomoc včas? Ano! Osvobození, zástupce
cestovní kanceláře nám jako kompenzaci nabízí necelý týden pobytu na Šumavě. Výlety
do národního parku, splavení Vltavy z Horní
Vltavice na Soumarák v kánoích, prostě týden
plný zážitků v nádherném koutu Čech. Tolik
tábor LOST 2017.

Skauti a skautky dostali již v červnu letenku a pozvání k cestě na Komorské ostrovy.
Odlet byl naplánován na 16. červenec, takže si
přibalit ručník, opalovací krém a hurá. Nebrat
toho zbytečně moc, na letišti budou vážit zavazadla a každý s sebou může mít jen 18 kilo.
Vlakem jsme jeli na místo vzdálené zhruba 3
kilometry od letiště, pak pěšky až do odbavovací haly, bezpečnostní prohlídka zavazadel,
předodletový raut a vzlétáme. Kolem druhé
ranní ale naše letadlo ztroskotalo, piloti a personál jsou zraněni. Osm dní na neznámém ostrově začíná. Dějí se zde divné věci, jakýsi Bak
tu schoval několik magnetofonových pásek.
Dozvídáme se více, našli jsme vysílačku z 50.
let, kterou musíme dát dohromady.

zili do Mšena. Na puťák jsme letos opět jeli
ve čtyřech, počasí vypadalo slibně. V plánu
máme dojít až do Českého Švýcarska. První
noc spíme (i přes to, že jsme díky zpoždění

Skautské putování Přes tři
Ztraceni 2017 – tábor skautů CHKO a jeden národní park
a skautek
V sobotu 12. srpna jsme vlakem vyra-

Na puťáku - čtveřice z Oddílu bratra Františka.

rychlíku od Trutnova dojeli o 4,5
hodiny později) dle plánu na vrcholu Nedvězí. Tady před devíti lety
dostal náš oddíl svůj název. Když je
pěkný večer, lehneme si pod hvězdné nebe, některé dny ani nestavíme
stan. Přešli jsme Kokořínsko i České
středohoří, ve středu přicházíme
do Ústí nad Labem. Velký nákup a
autobusem do obce Tisá, odtud už
opět jen pěšky. Procházíme CHKO
Labské pískovce a přívozem se dostáváme přes Labe do Hřenska. Pak
Vysíláním se snažíme zajistit pomoc na Pravčickou bránu, do Divoké
soutěsky na pramice a dále směr jih.
Prohlídka nedokončených nacistických továren Rabštejn u obce Janská
trvala 3,5 hodiny – velký zážitek, je
neuvěřitelné, co dokáže dělat člověk
člověku. Odjíždíme v neděli 20. srpna unaveni a spokojeni domů, v nohách máme přes 150 km. Viděli jsme
nespočet vyhlídek, skalních útvarů,
řek, památek, poznali jsme mnoho nových lidí a hlavně sebe. To je
smyslem skautského putování.
Za skautské středisko Skaláci
Michal Bureš – Bumerang
a David Špaček - DejF
Účastníci tábora LOST 2017
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
HVĚZDNÁ OBLOHA V ZÁŘÍ

nám nabídne zajímavé seskupení tří planet. Ráno 17. září v 5 hodin 30 minut uvidíme nad východním obzorem souhvězdí Lva, které je velmi známé a patří k souhvězdím
zvěrokruhu.
Poblíž hvězdy Regulus, která je ve Lvu nejjasnější, bude zářit nepřehlédnutelná
Venuše. Nízko nad obzorem uvidíme v případě dobrého počasí další dvě planety: načervenalý Mars a Merkur. Úhlová vzdálenost Marsu a Merkuru bude pouhé 3 desetiny
stupně. Společnost planet doplní úzký srpek Měsíce. Situace je znázorněna na připojené
jednoduché mapce.

Částečné zatmění Měsíce dne 7. srpna jsme úspěšně pozorovali i fotografovali.
Abychom Měsíc viděli již při východu nad obzor, vybrali jsme za pozorovací stanoviště
polní asfaltovou cestu nad Maršovem. Počasí nám přálo, Měsíc vycházel ve 20 hodin
31 minut v prostoru mezi Hejšovinou a Borem. Snímky pořízené bratrem Liborem jsou
velmi fotogenické. Příští zatmění Měsíce bude úplné a proběhne 27. července 2018.

Pohledy do vesmíru
16. září uplyne již 48 let od pádu meteoritu Police.
SLUNCE 22. září ve 22 hodin 1 minuta SELČ vstupuje do znamení Vah, začíná
astronomický podzim, podzimní rovnodennost. V září se den zkrátí
o 1 hodinu a 47 minut,
MĚSÍC
6. v úplňku, 13. v poslední čtvrti, 20. v novu, 28. v první čtvrti,
MERKUR po 6. září pozorovatelný na ranní obloze, největší výšky nad obzorem
dosáhne 12. září, období pozorovatelnosti končí 30. září,
VENUŠE ráno vysoko nad východním obzorem,
MARS
ve druhé polovině září nízko nad východním obzorem v souhvězdí Lva,
JUPITER není pozorovatelný,
SATURN večer nad jihozápadem v souhvězdí Hadonoše,
po celou noc v souhvězdí Ryb,
URAN
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

ÚSTAV STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR, v. v. i.
ve spolupráci s
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Broumovsko
a Českou speleologickou společností – ZO ČSS 5-03 Broumov
zve všechny zájemce z řad široké veřejnosti
na seminář

„Stabilita pískovcových skalních věží v turisticky
atraktivních oblastech“
Seminář se uskuteční v sobotu 16. 9. 2017
v přednáškovém sále Informačního centra města Broumova

NOVINKY FILATELIE

Václav Hollar: rytiny a známky

Ještě do 1. 10. 2017 můžete navštívit v Poštovním
muzeu výstavu věnovanou tvorbě Václava Hollara
(13. 7. 1607 Praha – 25. 3. 1677 Londýn), významného barokního rytce a grafika, známého pod latinizovanou formou jména Wenceslaus Hollar Bohemus a
poněmčenou Wenzel Hollar.
V jeho rozsáhlém díle figuruje mnoho témat – biblické, historické a mytologické náměty, zátiší či věrné
zpodobnění zvířat, květin a módních oděvů. Známé
jsou také jeho veduty významných evropských měst,
zejména pohled na Prahu nebo zachycení podoby
Londýna ještě před velkým požárem roku 1666.
Výstava představuje jeho dílo ve spojitosti se
známkovou tvorbou předních českých rytců – Jiřího
Švengsbíra, Jindy Schmidta a zejména Bedřicha
Housy. Těmto mistrům rytecké tvorby se podařilo bravurně převést mnoho Hollarových grafik do podoby
československých a českých známek a vytvořit tak
obdivuhodnou ukázku osobitých ryteckých přepisů
uměleckých děl.
Ale i ten, kdo se do Prahy nedostane, si může některé známky prohlédnout na výstavě Václav Hollar
- jeden z největších kreslířů a grafiků sedmnáctého století, která bude od 18. září na chodbě
před knihovnou. Tam budou vedle životopisných dat
vystaveny zvětšené kopie známek, aby bylo možné si
prohlédnout detaily rytin, i ukázku rozkresby rytiny
z knihy Jaromíra Hořce „Jindřich Schmidt, život mezi
rytinami“.

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě

Námět
známky:
Gotický kostel byl vystavěn po požáru města v roce 1515 podle
plánů Rejtova žáka
Jakuba Heilmanna ze
Schweinfurtu na místě raně gotické baziliky. Ze staršího kostela
se dodnes dochovala
pouze krypta. Původní
projekt stavitelé kostela
postupně měnili v duchu nových názorů, až
se v konečné symbióze
uplatnilo pozdně gotické i renesanční cítění nejen monumentální architektury, ale i jejího detailu. Při likvidaci starého města
Mostu, z důvodu těžby uhlí, byl kostel přesunut v roce
1975 o 841,1 m do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Stěhování kostela začalo 30.
září roku 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu
brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická
čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky
kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel
zdolal cestu dlouhou 841 metrů průměrnou rychlostí
2,16 centimetru za minutu. Na novém místě byl pak
posazen na nové základy a probíhaly v něm až do roku
1988 restaurátorské práce.
Způsob tisku: rotační ocelotisk kombinovaný
hlubotiskem
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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Milí spoluobčané,
léto se pomalu chýlí ke konci, prázdniny
utekly jako voda, dovolená je nenávratně pryč
a my všichni se pomalu vracíme ke svým
povinnostem. Pojďte se mnou zavzpomínat,
jak jsme prožili letní čas v našem domově.
Snažíme, aby naši uživatelé prožívali svůj čas
v pohodě a klidu, ale zároveň smysluplně. Proto
připravujeme různé programy a s některými
z nich, které u nás již proběhly, Vás teď
seznámím.
V polovině května k nám zavítalo „Duo
Ruggieri“. Toto duo sestává z italského
tenoristy Giancarla Ruggieriho a Soni
Ruggieri, která vystudovala klasický balet.
Oba mají za sebou bohaté zkušenosti
z vystoupení na různých scénách po celém
světě. V současné době se zaměřují především
na vystoupení pro děti, kterým se snaží ukázat
kouzlo spojení hudby a tance, ale nezapomínají
ani na seniory, pro které mají připraveno
pásmo známých operních melodií. Spojení
krásné hudby, sytého tenoru a ladných pohybů
křehké baletky bylo úžasným zážitkem pro
všechny, kteří měli možnost být při tom.
S velice zajímavou a poutavou přednáškou
o Mongolsku nás navštívila Ema Leona
Wagnerová, která několik let žila, studovala a
tvořila právě v Mongolsku. Její obrazy, které
přivezla do našeho domova, oživily a krásně
doplnily její vyprávění o vzdálené zemi.
Největší akcí letošního roku byla oslava
80. výročí založení našeho DD, která se
konala dne 29. 6. 2017 a byla zároveň spojena
se dnem otevřených dveří pro veřejnost.

Oslavy byly zahájeny příjezdem paní ředitelky
v doprovodu továrníka M. V. Škopa, kteří
přijeli v nablýskaném historickém Austinu
s livrejovaným řidičem. Poté následoval
projev paní ředitelky, která připomněla historii
vzniku domova důchodců, dříve chudobince,
zmínila také jeho přestavbu, poděkovala
současným i bývalým zaměstnancům a
přivítala všechny zúčastněné a hosty. Pak
zazněla čestná salva z pušek „Ostrostřelecké
gardy hraběte Radeckého“.
Následoval projev mecenáše M. V.
Škopa, továrníka, který v roce 1937 věnoval
na stavbu tehdejšího chudobince 500 000,korun československých a kterého věrohodně
zastoupil nynější místostarosta Jiří Škop.
Se svými projevy vystoupili i zástupci
Krajského úřadu v Hradci Králové, který je
naším zřizovatelem. Pak přišel na řadu pestrý
umělecký program, ve kterém účinkovali
např. zpěvačka Nelly Řehořová, soubor „
Bábinky“ z Hronova, gymnastický oddíl
z Police nad Metují, žáci a učitelé ZUŠ Police
nad Metují a první část programu uzavřel
orchestr „Swingáček“ ze ZUŠ v Hronově.

Další část programu se odehrávala již
ve vnitřních prostorách, protože počasí nám
moc nepřálo, ale ani to nám nemohlo pokazit
dobrou náladu, která panovala po celou dobu
oslav. K tanci i poslechu nám hrála čtyřčlenná

skupina skvělých chlapíků z Hronova. Po
celou dobu nechybělo bohaté občerstvení a
celým programem provázela vtipně a osobitě
naše milá spolupracovnice Ivanka Richterová.
Oslavy jsou úspěšně za námi, ale naše
práce ani snaha nekončí. Závěrem bych chtěla
poděkovat všem účinkujícím, kteří bez nároku
na odměnu přišli, hráli, zpívali, cvičili,
tancovali a rozdávali radost přítomnému
publiku. Také bych chtěla poděkovat
všem sponzorům, jejichž dary přispěly ke
zdárnému průběhu oslav. Poděkování patří
i všem zaměstnancům a obyvatelům DD,
kteří se velkou měrou podíleli na přípravě
oslav. V neposlední řadě musím poděkovat
předsedovi KHV Metuje Jiřímu Bernardovi,
který poskytl svůj historický vůz k dokreslení
atmosféry roku 1937 a který sám tento vůz i
řídil. Musím poděkovat i spolku nadšenců
ze Suchého Dolu „SPONA“, kteří byli tak
laskaví a zapůjčili nám kostýmy pro náš
personál a také „Ostrostřelecké gardě hraběte
Radeckého.
Přeji všem krásné a pohodové dny a
těším se s Vámi na viděnou při dalších akcích
našeho domova.
Za kolektiv obyvatel
a zaměstnanců domova důchodců
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Zábavná matematika

Dobrých lidí je pořád dost

Ve čtvrtek 1. června letošního roku jsme měli rodinné mezinárodní setkání Na
Mýtě. Jeden z Australanů cestou z Náchoda ztratil v autobuse peněženku včetně platebních karet a dokladů. V průběhu našeho setkání se v restauraci objevil policista,
který ztracenou peněženku přivezl ještě dříve, než její majitel vůbec tuto ztrátu zaznamenal. Řidič autobusu totiž peněženku objevil, odevzdal ji na policii a policisty
také informoval, že její majitel pravděpodobně vystoupil Na Mýtě.
Rádi bychom touto cestou všichni poděkovali jak poctivému panu řidiči, tak policistovi, který peněženku předal. Bohužel neznáme jméno ani jednoho z nich…
L. Filipová, Kroupovi, Valešovi, A. Svátková

Jednou do Police, prosím

Vyprávěla mi moje vnučka Baruška, která studuje v Praze na konzervatoři, co se jí
zajímavého přihodilo. Ta epizodka je tak pěkná, že s dovolením Barušky ji přeposílám
všem čtenářům.
V Praze na hlavním nádraží si kupovala jízdenku a do okénka říká: „Do Police“
„Do Police? Tak to musíte být horolezec“ dí pán v pokladně.
„Ne, nejsem horolezec.“
„No tak pokud nejste horolezec, tak musíte být lyžař!“
„Ne nejsem ani lyžař.“
Pán se nenechal vyvést z míry a povídá:
„Tak potom jste muzikant…………….!“
Je to další důkaz o tom, jak je naše město proslulé.
Polický měsíčník - září 2017

Karel Pfeiffer

V novém školním roce budu předkládat měsíčně čtenářům Polického měsíčníku od 11 do 90
let k řešení několik matematických hlavolamů.
Podívejte se na první sérii úloh:
1.úloha.
Všechna čísla od 1 do 222 222 222 jsou napsaná
jako posloupnost přirozených čísel. Zjistěte
kolikrát se vyskytne v zápisu těchto čísel číslice
nula.
2. úloha.
Představte si, že píšete čísla od 1 za sebou tak, jak
následují:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …
Zjistěte, která číslice stojí na tisícím místě.
3. úloha.
Ze všech číslic od 1 do 9 (tudíž bez nuly) sestavte
dvě čísla a jejich součin tak, aby se každá cifra
použila jen jednou. Např. 28 * 157 = 4396
Najděte co nejvíce takových součinů.
Vaše řešení těchto úloh zašlete nejpozději do 10.
října 2017 na adresu: janecekf@cbox.cz. Správná
řešení budou odměněna a uvedena v listopadovém
čísle PM
Připravuje František Janeček
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Mimozemšťané

Italský fyzik Enrico Fermi se údajně při
jedné debatě s ostatními fyziky v Los Alamos
zeptal: Kde jsou?, popř. Kde jsou všichni?
Otázka se týkala mimozemských civilizací.
Fyzik tím položil základ apokryfu, který nese
pojmenování „Fermiho paradox“. Ten říká
zhruba toto: vzhledem ke stáří Mléčné dráhy
a relativnímu stáří Vesmíru je podivné, že nikde nenacházíme stopy po mimozemských
civilizacích. Nakonec dokázal definovat i pár
odpovědí:
a) mimozemšťané neexistují a člověk je osamocenou inteligencí v pustém Vesmíru.
a) mimozemské civilizace už neexistují,
protože každou civilizaci jednou čeká
konec.
a) mimozemšťané existují, ale ještě nedošlo
ke kontaktu, protože meziplanetární lety
jsou nákladné a nebezpečné, popř. kontakt
není fyzikálně možný. Postupem času se
objevila spousta dalších a dalších odpovědí. Jednu z nich vyslovil i v současnosti
nejznámější teoretický fyzik světa, Stephen W. Hawking. Ten nabízí možnost,
ne zrovna dobrou pro naši současnost:
mimozemské civilizace sice existují, ale
kontakt s námi úmyslně nenavázali, protože vědí, že v této chvíli vývoje je naše
civilizace velice nestabilní.

Ale, my co čteme i v letní okurkové sezóně tisk, víme své. Víme, že mimozemšťané
existují a léto co léto přilétají na naši planetu.
A taky víme, že nejspíš jsou vegetariáni a jejich meziplanetární stroje používají k pohonu
biopaliva.
Pevnina zabírá necelých 30% povrchu
planety, zbytek jsou moře a oceány. A přesto
mimozemšťané pravidelně každé léto – ale
bráno pouze z pohledu severní polokoule!
– přistávají na pevnině. Netroufnu si odhadnout, kolik procent pevniny tvoří hory a ledovce, ale těm se stejně přistávající UFO vyhýbají. Jako čerti pověstným křížům. Stejně
tak se vyhýbají obydleným aglomeracím.
Ještě jsem nikdy nečetl, že by např. v některé
čtvrti Mexiko City přistál létající talíř. A stejně tak se vyhýbají i pouštím.
Ve zkratce mohu shrnout skutečná fakta
asi následovně: UFO si jako místo přistání
vybírá výhradně lány obilí. Nikdy pastviny, lesy nebo louky. Vždycky lány obilí. A
vždycky zralého. Z toho jsem jednoduchou
logikou vyvodil závěry napsané výše: buď
jsou mimozemšťané vegetariáni – ale pak
by se nevyhýbali třeba zahradám; anebo nutně k dalšímu cestování potřebují zralé obilí.
Z toho pak odvozuji, že jejich stroje k pohybu
nutně potřebují biopaliva. A podle toho, že

Myslíte, že půjdou vlci do Milovic?

V červencovém PM (2017) mě na str. 32
zaujal příspěvek pana Šefce, zabývající se získáním dotací na zabezpečení stád před velkými šelmami. Je to čtení trochu úsměvné, ale
nutí i k vážnému zamyšlení. Samozřejmě velkými šelmami jsou zde vlci, to úvodem.
V problematice dotací a jejich výši se nevyznám a nemohu je tudíž hodnotit. Pokud
však jsou podmíněny uvedeným postavením 3
m vysokých pletivových ohrad, navíc s 0,5 m
pod povrch zemský, pak je to vskutku geniální
výmysl od úředního stolu. Podle loňského srpnového sezení v Pellyho domech, věnovaném
problematice ochrany stád před vlky o něčem
podobném nebyla vůbec řeč. Myslím, že autorův popis vlčího koncentráku, přirovnávaného
dokonce k Osvětimi, je silně emocionální a
patetický. Chápu tak trochu jeho reakci, protože jezdím díky opravě pěkovské magistrály
hodně přes Lachov a fascinují mne tamní megastáda pasoucích se oveček.
Projížďky broumovským výběžkem mne,
polického rodáka s hlubokými místními kořeny, jenž se od mládí zabýval přírodou, vede
k řadě postřehů a úvah. Nejprve k ovečkám
– v tomto rozsahu je to zde jev 21. století,
Historicky nepamatuji, že by se tady tak intensivní chovy vyskytovaly. Ale proč ne, doba
se mění, ovce pastvinám, lukám prospívají,
dovedou excelentně spásáním potlačit invazivní plevelné rostliny, jež jinak ubíjejí ostatní, často vzácné rostlinstvo. To je notoricky
známo. Je ovšem pochopitelné, že rozsáhlý
chov, připomínající spíš fabrickou výrobu, vyžaduje patřičnou péči a ochranu. O ní
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byla dostatečná a kvalifikovaná řeč na loňské
rozsáhlé rozpravě v „Pelláku“. Již ve 40. letech minulého století prof. Julius Komárek
v knize Rozmanitosti přírody věnoval jednu
kapitolu vlkům, aby vyvrátil všechny ty hrůzostrašné fámy a popsal je jako velmi plachá
zvířata, bojících se zejména psů. Samozřejmě,
čas plyne, globalizace se projevuje kdekoliv a
dle současných výskytů vlků zejména v hustě zalidněném Německu, napovídá, že i vlci
si na leccos zvykají. Těch příkladů v přírodě
je přehršel, počínaje kosem, v Praze strakami,
poštolkami, sojkami, holubem hřivnáčem,
který mi hnízdí na smrku před mým oknem,
atd. Zato vrabce tam skoro neuvidíte.
Úsměvným je pro mne návrh přemístění
vlků do Milovic; to snad autor nemyslel vážně. Pokud jde o nadsázku, prosím! Ale jinak
je to čirý nesmysl. Vlci jsou v krajině svými
pány a safraportsky si rozmýšlejí, kde se usadí, podobně jako ostatní zvířena.
Náhrada těchto predátorů čilými nimrody
pro regulaci stád spárkaté (srnčí, jelení, mufloní) je silně naivním přáním autora. Známe
své „pappenheimské!“. Viděl jsem ta mohutná stáda na fotopastích v rajonu Janoviček i
jinde. Vyslechl jsem přednášky pracovníků
Mendelovy university o potravním režimu
spárkaté z obsahu jejich žaludků, jejichž
epitel dává přednost okusům a ožerům před
pasením. Proto se lesáci zlobí na přemnoženou spárkatou zvěř, jinak potěšení myslivců,
kteří je přikrmují. Pokud mám ovečky tzv.
„na frajplace“, je to jistě pro vlky dobrý raut
se švédským stolem. Ovečky je třeba patřičně

vlastně nic z úrody neseberou, ale vytvářejí
prioritně záhadné geometrické obrazce, potřebují biopaliva strašně málo. Anebo je jejich
pohon vypracován na astrální síle vzniklé
právě z kombinací geometrie, kterou vytvářejí v obilných lánech. Třeba správně povalený
obilný klas dokáže vyprodukovat více energie, než si umíme spočítat podle Einsteinovy
nejznámější rovnice E=mc2. Jsme pro ně něco
jako velká letadla určená k tankování paliva
za letu. Něco jako vesmírný Stratotanker.
(Existuje ještě jedna varianta: pro svůj další
let potřebují námel [paličkovice nachová] a
vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství nařizuje a kontroluje zásady zemědělské
praxe, je námelu čím dál méně. Tím se dá
vysvětlit neustálé opakování návštěv mimozemšťanů na obilných polích v Evropě.)
A ještě jedna věc, která dokládá, jak je
Česká republika na špici technologického
vývoje, nebo má aspoň našlápnuto směrem
ke skvělým výsledkům. Stejně jako jsme se
od vynálezu ruchadla, přes lodní šroub a silonky dopracovali ke kontaktním čočkám a
dnešku, tak se určitě od řepky dopracujeme
k obilí, stejně jako se k němu dopracovali mimozemšťané. A pak celýmu světu ukážeme,
co umíme!
Pavel Frydrych

chránit, zejména pokud jde o tisícová stáda!!
Mně vadí jiné. Mám zde po matce 3,6 ha
polí, na nichž hospodaří zemědělská společnost a stejně jako ostatní tam pěstují kukuřici
nebo řepku. Jde o kilometrové lány, něčeho,
co zde nebylo, a doslova mění ráz krajiny.
Již v obecné škole ve vlastivědě jsem se učil,
že rolník na svých polích střídá osevy, sadbu
atd., aby půda měla nutriční rovnováhu živin,
aby zůstala zachována struktura půdy. To ale
dnešní zemědělské společnosti v současném
hospodaření a honbě za ziskem nečiní, na
stejném místě pořád pěstování stejných kultur
na ekologicky silně problematická biopaliva
a podobné nesmysly. Ve vzrostlém kukuřičném pralese má eldorádo černá zvěř, která
dnes pochoduje i pražskými sídlišti. V současnosti jsme svědky rozpačitého a křečovitého
boje s africkým morem černé zvěře, jak s tím
myslivci zápasí. Křičí se o zadržování vody
v krajině a tady se bezohledně devastuje půdní
fond, jeho struktura a kvalita plnou parou, a\ť
to stojí, co stojí.
Byl jsem na Policku zvyklý na pole s žitem, ovsem, ječmenem i pšenicí, ale i s modrajícími se lány kvetoucího lnu, hrachové
lusky v krmení, krmné řepy (jako kluci jsme
z řepných bulev vyřezávali válečnické masky
a se svíčkou si přisvicovali). To vše zmizelo.
Dominuje prostě kšeft. Je mi z toho smutno.
Panu Šefci jenom důvěrně sděluji, že žádné směrovky do Milovic vlky nenaženou; oni,
díky Bohu, neumějí číst.
Doc. RNDr. Bohuslav Strauch, CSc
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Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný

Mně taky. Tak je to psáno v knize
Vladislava Vančury Rozmarné léto. V tomto
letošním krásném, až střídavě krásném létě
mně odešla z tohoto světa, pro někoho slzavého
údolí, sestřička Boženka. Mezi námi panovala
radost, až hříšná radost ze všeho, co se odehrávalo v nás a mimo nás - byla to dokonalá
symbióza, která nás provázela již od dětství.
Od doby, kdy nás Němci odvezli od české maminky k převýchově do tzv. Schullerheimu pro
děti ze smíšených manželství. Sestra se tam o
mne mateřsky starala a tak ta sesterská vazba
mezi námi zůstala do dospělosti, i když jsme
se daly v životě každá jinou cestou. Věk nás
znovu sblížil. Dokonalost nemá místa ve světě.
Měly jsme respekt před vším, co nás v tomto
žití provázelo a radost byla umocňována tím,
že jsme se vrátily do svého rodiště, které pro
nás obě bylo životní metou, ač naše cesty, jak
uvádím, byly rozdílné.
Určitě se na nás dívá shůry a přeje nám,
jak to bylo v její povaze, dobro a klid v duších.
Je to opožděné, ale dodatečně děkuji všem
Poličákům i nepoličákům, kteří se s Boženkou
přišli dne 27.6.2017 rozloučit do našeho kostelíčka a též za květinové dary. Rozloučení na
posvátném místě tady, doma, bylo její velké
přání. Bylo důstojné a zazněla i píseň ze skladeb Antonína Dvořáka. Děkuji velice interpretce písní. Škoda, že si Boženka na závěr života
už nestačila pochovat svého prapravnoučka
Sebastiana. Tak jeden život skončil a pokračuje
v jejích potomcích!
A teď je znovu čas na živé prožívání krás
léta a těšení se na všechny poklady, které nám
skýtá náš požehnaný kraj. Prožívat Hudební
festival v kostelích Broumovska je nezapomenutelný zážitek, každoročně se opakující. Zatím

Polické léto

jsem měla čas a klid na prožitek v ruprechtickém kostele sv. Jakuba Většího. Světoznámá
harfenistka Kateřina Englichová rozehrála svou
kouzelnou hrou srdce návštěvníků. Je to špičková interpretka, absolventka Curtisova institutu ve Philadelfii v USA a debutantka děl harfové hudby v Carnegie Hall v New Yorku. Jemné
tóny harfy v díle Benjamina Brittena připomínaly Mozarta a Schuberta. Dále jsme vyslechli
Sonátu pro harfu od Paula Hindemitha. V této
skladbě vystihl autor harmonické schopnosti
harfy jako nástroje jednoho z nejstarších. První
harfovou skladbou se kostel rozezněl koncertní etudou s podtitulem „La source“. Všechny
zahrané skladby zněly v tomto duchovním
prostředí úchvatně a byly před hudebním provedením doprovázeny slovem interpretky, což
ještě více umocňovalo hrané skladby. Mimo
program nám Kateřina Englichová přidala
krásné tóny ze Smetanovy Mé vlasti. Ještě stojí
za připomenutí, že zmíněný kostel stojí na místě původního dřevěného kostelíka ze 14. stol.
Stavba nového kostela byla zahájena položením základního kamene 18. srpna roku 1720.
Autorem projektu byl pravděpodobně Kryštof
Dientzenhofer. Stavební práce řídil jeho syn
Kilián Ignác a po jeho dokončení byl vysvěcen
v dubnu 1723. V příštím roce nebude kostel
hostit posluchače, protože se dočká velkých
oprav. V dalších letech se budeme těšit z restaurované krásy této vzácné stavby. Na doplnění
uvádím, že už v roce 1998 byl oltář kostela vyzdoben novým obrazem sv. Jakuba Většího od
malíře a grafika Vjačesla a Iljošenka.
A protože „Poklady Broumovska“ stále pokračují, došlo i na koncertní provedení v našem
polickém kostele Nanebevzetí Panny Marie
dne 29. 7. t.r Celý sled hudby v kostelích mi

Až se zima zeptá, co dělali v Polici nad Metují
v létě, bude mile překvapená. Nestihli jsme být
všude, ale co jsme navštívili, bylo nádherné. Pro
nás především koncerty.
Není dobrá zpráva, že vejít do několika kostelů na Broumovsku je už skoro životu nebezpečné.
Díky tomu se však konal jeden z koncertů v celém
hudebním světě i za hranicemi známého hudebního festivalu „Za poklady Broumovska“ v kostele
v Polici. Citlivý výběr skladeb, neobyčejná umělecká úroveň obou ještě mladých interpretů, klavíristy Marka Kozáka i houslisty Matouše Pěrušky.
Plný kostel byl toho všeho důstojným rámcem.
Na koncerty festivalu „Varhanní léto“, které
letos pořádal Ladislav Šikut z Teplic nad Metují
již po semnácté, chodí do stovky lidí. Letos v našem kostele zahrál na varhany Šikutův spolužák
z konzervatoře, varhaník a regenschori na pražském Vyšehradě Ondřej Valenta. Slyšet v jeho
podání Smetanovu Vltavu byl zážitek, na který se
nezapomíná.
Jinou akcí, která oslovila především nás,
přivandrovalce do Police, byly ještě pokračující
procházky s Janem Tůmou z Regionálního muzea
Náchod. Byli jsme na Hvězdě, a i když jsme léta
bydleli jen 200 metrů níž, dověděli jsme se spoustu nových zajímavostí. Na druhou procházku
„Stračím ocasem do Suchého Dolu“ jsme se už
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připomíná cesty po svatých místech v Izraeli
s polickými přáteli. Sobotní polický koncert
byl ve znamení Mozarta, Smetany, Chopina a
Francise Poulence s jeho odlehčenými klavírními skladbami. Interpretem klavírního doprovodu byl znamenitý Václav Mácha a Mistrem
hry na housle byl Matouš Pěruška, absolvent
Pražské konzervatoře a pražské Akademie
múzických umění. Kromě sólové činnosti se
věnuje komorní hře a získal již několik ocenění
i v zahraničí. Koncert se vydařil a k té krásné
hudbě patřilo i slunečné počasí. Kdo by nebyl
nadšen hudbou od slavných hudebníků!
Do konce měsíce srpna nás budou duchovně obohacovat koncerty v kostelech okolních
obcí Broumovska. Mnozí z nás si neuvědomovali, jaké architektonické krásy v tomto někdy
opomíjeném kraji máme a můžeme se z nich
těšit. Předcházejícímu režimu, který nepřál posvátným místům našich předků, vytěsňoval je z
našeho myšlení a cítění, se nepodařilo přetvořit
myšlení lidí toužících po duchovnu a kráse. Ti
nejlepší interpreti hudby zde vystupují a tím i
velikost ducha našich předků poodhalují. Za to
patří velké díky těm, kteří festival Za poklady
Broumovska již po dvanácté organizují a tím i
napomáhají prostřednictvím návštěvníků festivalu k obnově těchto krásných kostelů.
Poslední koncert se uskuteční v Broumově
v klášterním kostele sv. Vojtěcha dne 2. 9. t.r.
Už se těšíme a děkujeme za krásné zážitky. A teď si k té kráse přidám myšlenku Karla
Čapka: Abychom mohli změnit svět, stačí ve
svém srdci najít tři věci - lásku, laskavost a
soucit.
Jarča Seidelová, teď už sama

vypravili nejen zvědaví, co se dovíme, ale také
kudy půjdeme. Co je to za cestu „Stračím ocasem“? I tohle už teď víme.
Bylo toho hodně, co se přes léto v Polici událo. Dění významně obohatily a doplnily akce,
pořádané spolkem Apeiron, Pavlem Frydrychem.
Vždyť které město si může dovolit uspořádat
výstavu Andyho Warhola, kam přijede MUDr.
Jan Pirk? Lákají také filmy pod širým nebem u
Zeleného domečku. A ještě mnoho dalšího.
Připomínat mezi akcemi polického léta
Polickou pouť je nošení dříví do lesa. I když počasí
nebylo zrovna ukázkově letní, občas jsme i zmokli, program a atrakce všechno vynahradily. A nejen
dětem. Nad auty, která jezdila v našem dětství,
jsme strávili i v dešti víc než hodinu a vnuk si vezl
domů na Moravu ve fotoaparátu „katalog“ snad
všech modelů. My jsme si krásně zavzpomínali.
Auto mých rodičů, auto, ve kterém jsem jezdil na
rande za svojí ženou… Kdo by nezaslzel krásnou
vzpomínkou.
Jistě jsem neuvedl všechno, co se v Polici nad
Metují přes léto dělo. Zřejmě budou v Polickém
měsíčníku články ze všech akcí. Takže nakonec
už jenom připomínám milé závody především dětí
Polickými zatáčkami. Nevím, jestli bych ujel na
odrážedle 200 m, a takovým fofrem.
Jindřich Horkel

Mysl a smysly

Zde v hmotném světě si všichni
myslí, že porazili své nepřátele a
nechápou, že jejich nepřátelé jsou
neovládnutá mysl a pět smyslů.
V tomto světě se všichni stávají služebníky smyslů. Původně je
každý služebníkem Kršny, ale živá
bytost na to pod vlivem nevědomosti zapomíná, a tak prostřednictvím chtíče, hněvu, chamtivosti,
iluze, šílenství a žárlivosti slouží
máji (iluzi). Ve skutečnosti závisí
na reakcích hmotných zákonů, ale
přesto se považuje za nezávislou a
myslí si, že si podmanila všechny
světové strany. Ten, kdo si myslí,
že má mnoho nepřátel, je nevědomý, zatímco ten, kdo si je vědom
Kršny, ví, že existují jiní nepřátelé
než ti, kteří jsou v něm samotném
– neovládnutá mysl a smysly. Hare
KršnaHare Kršna

Ze Šrímad-Bhágavatamu
opsala M. Jandová,
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový školní rok

Letošní prázdniny jsou za námi a 22. září
ve 22 hod. nám skončí i letošní léto. Všechno
v našem životě jednou skončí, aby mohlo začít
něco nového. Nekonečný je jenom Bůh, který je ale zároveň stále nový ve svém přístupu
k nám a ve svých obdarováních. Jistě tomu tak
bylo i o letošních prázdninách a máme za co
děkovat a být za co vděční. Před námi je nový
školní rok a s ním nové povinnosti ale i nová
dobrodružství. Důležitý je dobrý start a kéž
mají všechna ta nová dobrodružství dobrý konec. S ostatními školními předměty bude také
probíhat i výuka náboženství - křesťanská
výchova, kterou zajišťuje polické děkanství.
Vyučovány budou všechny třídy, spojené do
několika skupin, v obvyklém rozsahu 1 hodina týdně. O přesných termínech vyučovacích hodin pro jednotlivé skupiny není ještě
rozhodnuto. Potřebné informace budou včas
sděleny. První hodiny vyučování proběhnou
po 17. září. Přejeme všem školákům a studentům úspěšný nový školní rok a rodičům
dostatek trpělivosti a moudrosti k doprovázení
a povzbuzování.

Liturgický kalendář

3. září 8. září 10. září 14. září 16. září -

22. neděle v mezidobí, cyklus A
Svátek Narození Panny Marie
23. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého Kříže
Památka sv. Ludmily, mučednice
(historicky 1. svatý českého
původu, manželka knížete 		
Bořivoje, babička sv. Václava) Den církevních škol
17. září - 24. neděle v mezidobí,
21. září - Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty
24. září - 25. neděle v mezidobí,
28. září - Slavnost SV. VÁCLAVA, 		
MUČEDNÍKA, hlavního patro
na Čech, Státní svátek
29. září - Svátek sv. Michaela, Gabriela a
Rafaela, archandělů
1. října - 26. neděle v mezidobí
2. října - Památka Svatých andělů strážných
***
Pořad bohoslužeb v polické farnosti v tomto
období bude z důvodu probíhající léčby našeho kněze Mariana Lewického následující:
yy v úterý a v pátek mše sv. od 17.00 hod.
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yy v sobotu mše sv. s nedělní platností od
17.00 hod
yy v neděli mše sv. od 8.00 hod.
yy ve čtvrtek 28. září na slavnost sv. Václava
slavnostní mše svatá od 8.00 hod.
***
V neděli 10. září (2. neděle v září) slaví polická farnost výročí posvěcení farního kostela
Nanebevzetí P. Marie (letos už 723. výročí,
kostel byl dokončen a vysvěcen v r.1294).
***
V neděli 17. září se koná poutní bohoslužba
v kapli sv. Kříže na Ostaši. Začátek v 15. hod.
***
Ve čtvrtek 28. září se koná poutní bohoslužba v kostele sv. Václava v Machově. Začátek
v 10. hod.

Ohlédnutí za prázdninami

Tak jako v loňském roce, i letos o prázdninách uspořádala polická farnost křesťanský
příměstský tábor. Konal se ve dnech 19. - 21. 7.
a zúčastnilo se ho 18 dětí. Jeho letošním tématem byla sv. Anežka Česká a péče o nemocné
a potřebné. Dětem se tábor líbil a rodiče byli
spokojení. Bohu díky. Chtěli bychom i touto
cestou poděkovat ochotným ženám z polické
farnosti, které tábor připravily a uskutečnily.

Celostátní setkání mládeže

Jednou za pět let se v České republice
koná celostátní setkání mládeže. To předešlé
bylo v roce 2012 ve Žďáru nad Sázavou, to
poslední se konalo letos v Olomouci. Do starobylé Olomouce se ve dnech 15. – 20. srpna
sjelo téměř 6000 mladých lidí, kteří společně
s dalšími cca 700 dobrovolníky, kteří zajistili a připravili vše potřebné od technického
zázemí, ubytování, stravování, občerstvení
atd., vytvořili plénum mladých lidí, kteří tyto
dny strávili v křesťanském společenství a
s Bohem. Mottem tohoto setkání byla výzva
„Nebojte se“. Mladí se nebáli „zvednout se z
gauče“, jak je k tomu vyzval na loňském celosvětovém setkání v Krakově papež František,
a přijeli do Olomouce. Setkání se konalo pod
záštitou olomouckého arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera a primátora města Olomouc
Antonína Staňka. Účastníci byli ubytování ve
studentských kolejích a program se konal na
mnoha místech celé Olomouce. Místem hlavních setkání s hlavním pódiem byla Korunní
pevnůstka. Součástí bohatého programu byly

MĚSTSKÁ POLICIE
V posledních dvou měsících se městská
policie zabývala především, pomocí turistům a
návštěvníkům našeho města a okolí s orientací
a drobnými problémy.
Zajišťovali jsme tradiční Kvíčerovskou
pouť. Pouť proběhla celkem v pořádku.
Několik ztracených věcí se vrátilo zpět majitelům, pár děvčat přihlíželo tomu, jak se chlapci
o ně perou a jiné veselé záležitosti.
Přispěli jsme k průběhu Petrovických zatáček a 09. 09.2017 budeme organizačně spoluzajišťovat tradiční Rallye Sudety.
Věnovali jsme se dohledu na objízdných
trasách, kterých se ve městě sešlo na tyto
prázdniny hned několik. Dohlíželi jsme v ulici Na Babí v areálu Družstva vlastníků, na
Bělské, v Hlavňově a Pěkově.
Usměrňovali jsme dopravu u několika dopravních nehod, kontrolovali jsme zahrádkářské kolonie, areál Žděřiny, parkoviště, hřiště a
sportoviště.
Přistihli jsme a předali spravedlnosti osoby při páchání trestné činnosti.
Spolupracovali jsme s orgány péče o
dítě a rodinu, doručovali jsme celou řadu písemností a prováděli dohled na veřejných
prostranstvích.
Od 01.08.2017 máme na služebně novou
spolupracovnici ladu Hlušičkovou, která se
postupně zapojuje do činnosti.
Městská policie
společné modlitby, adorace a bohoslužby,
svědectví, koncerty, sportování, přednášky
(na téma víra, církev, duchovní život, křesťan a svět, vztahy, sexualita, manželství a
další), a také společná pouť na Svatý kopeček u Olomouce. Mladí lidé a křesťané jsou
budoucností národa i církve. Ti, kteří prožili
toto setkání, se navzájem hodně obohatili a
měli možnost hodně načerpat. Povzbudili se
k životu s Bohem (který miluje každého člověka takového jaký je a má pro každého originální povolání) a také k tomu, aby se nebáli
prožívat a předávat svoji víru, radost a naději
v každodenním životě. Další informace a také
fotografie ze setkání je možné najít na internetových stránkách www. olomouc2017.signaly.
cz. Přenos společného programu zajišťovala
televize Noe. Jednotlivá vysílání a také sestřih
z průběhu celého setkání je možné shlédnout
ve videoarchivu TV Noe na stránkách www.
tvnoe.cz.
Ing. Jan Troutnar
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Z ESPORT
SPORTU
OPRAVUJEME, UDRŽUJEME
ANEB STÁLE JE CO DĚLAT

PETROVICKÉ ZATÁČKY

Hřiště na Smetanově ulici…

…bylo během července kompletně dokončeno. Už před jeho dokončením jsme se těšili
z pohybu dětí a mládeže na tomto hřišti. Chtěl
bych touto cestou poděkovat zámečnické
firmě P. Plachty za odvedenou práci na oplocení, Technickým službám s.r.o. za pokládku
dlažby, montáž prken a úpravu sloupků, SDH
Velká Ledhuje, kteří se zhostili lajnování
celého hřiště. V neposlední řadě také rodině
Boučkových za poskytnutí elektřiny a všem
nejmenovaným, kteří se jakkoliv podíleli na
této rekonstrukci. I přes to, že toto hřiště
nabízí omezený prostor či asfaltový povrch, je
možné si jít zahrát basket, fotbal, tenis, nohejbal či volejbal. Pro naše nejmenší sportovce jsme namalovali skákacího panáka či čáru.
Asfaltovou plochu mohou využít k trénování
jízdy zručnosti na kolech či odrážedlech.

Dirtoviště

V prázdninovém čísle PM jsme uvedli
záměr urovnat velké skoky na nevyužívaném dirtovišti. V týdnu po pouti najela do
tohoto prostoru těžká technika Václava
Kohla ml. a celý prostor, s výjimkou klopených zatáček, uvedla do původního stavu.

Odvodnění boudy na Nebíčku
je dokončeno

Ti z Vás, kteří chodí přes Nebíčko, si nemohli nevšimnout hlíny a těžké techniky fy
Zdeňka Řeháka. Během května probíhaly
terénní úpravy spočívající v navezení zeminy
a pokládka drenážních trubek v prostoru před
boudou.
Během června byly okolo boudy instalovány žlábky, do kterých se napojily svody
dešťové vody ze střechy, aby se zamezilo
zatékání pod boudu.
V poslední fázi byly zhotoveny terénní
úpravy, které měly za cíl rozšířit prostor za
boudou, do kterého byla opět navedena pěšina, tak jak tomu bylo v minulosti. V současné
době je již celý prostor osetý a opět zelený.

Víceúčelové sportoviště dokončeno

Šatny na Víceúčelovém sportovišti mají
nový kabát. Nové podhledy, obklad, nátěry,
okna a v neposlední řadě i v minulém týdnu dokončený nátěr fasády.
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PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

Stejně jako tomu bylo v loňském roce, i
letos je možné si v Informačním centru
v Pellyho domech zapůjčit koloběžky
KOSTKA. K dispozici jsou celkem 3 modely
koloběžek o celkovém počtu 8 ks. V případě
zájmu o koloběžky lze, po předchozí individuální domluvě, zajistit i více kusů. Samozřejmě Vás vybavíme i ochrannými přilbami či
poradíme s výběrem vhodné trasy.
Na www.sportvpolici.cz provozní informace.

Tuto sobotu 19. srpna se opět uzavírala
hlavní komunikace mezi Policí nad Metují a
Velkými Petrovicemi (až po „Mýto“) pro
veškerou automobilovou dopravu. Výjimku
tvořily pouze vozy IZS a autobusy.
Důvodem této uzavírky bylo pořádání 9.
ročníku in-line bruslení pro širokou veřejnost a
3. ročníku hobby závodů na koloběžkách.
Hladký asfalt a celou šíři komunikace na více
jak 4 km dlouhém úseku mohli všichni zájemci
využít nejen k bruslení, jízdě na kole, odrážedlech, skateboardech, longboardech či kolečkových lyžích, ale letos již potřetí byla připravena
možnost bezplatného zapůjčení si cca 40 ks
koloběžek KOSTKA.
Letošní počasí nás napínalo do poslední
chvíle. Od půl páté od rána jsme s napětím
sledovali nejen oblohu, ale především servery
spolu s meteoradary a stále věřili, že akce bude.
Předpověď se naštěstí nevyplnila. Drobný
deštík okolo 13. hodiny naštěstí ustal a komunikace rychle oschla. Je nám velkým potěšením
sledovat, jak se tato původně skromná akce rok
od roku těší stále většímu zájmu veřejnosti.
Nejen o volné ježdění, ale i o samotné závodění. Letošní akce se odhadem účastnilo celkem
500 lidí. Je to parádní číslo, které je velkou
odměnou za vynaložené úsilí s přípravou. Co je
však alespoň pro mě největší odměnou, je
počet startujících závodníků v hobby koloběžkářským závodě, který startoval v 15:45.
Zatímco v loňském roce se na start postavilo celkem 56 závodníků, tak v letošním
roce se toto číslo téměř zdvojnásobilo. Na
startu stálo 102 závodníků! Letos stálo na
startu celkem 71 dětí (předloni 29, v loňském
roce 42) a 31 dospělých (předloni 0, v loňském
roce 14).
Letos díky hlavním sponzorům, firmám
MycoMedica, Zemní práce Václav Kohl ml.,
Viridium s.r.o., ManMat a Kostka, byla akce
zpestřena o losování celkem 5 ks koloběžek
KOSTKA v celkové hodnotě cca 35 tis Kč.
Gratulujeme všem malým závodníkům, kteří
odjeli na zbrusu nové koloběžce. Poděkování
patří i sponzorům, kteří věnovali hodnotné
ceny do soutěže: Drogerie Vávrovi, Sport
Hotárek, S-Sport Hronov.
Poděkování patří i technickým službám,
městské polici, Lyžařskému oddílu TJ Spartak
z. s., Tomášovi Reslovi, Pavlovi Jiráskovi,
manželům Roischlovým za zajištění občerstvení, Josefům a Magdě Havlíčkovým za časomíru a výsledky, firmě IFA EDU, která
zajišťova-la zdravotnický dozor, Martinovi
Schirlovi a panu Šubrtovi za foto-video
dokumentaci. Celou akci moderoval Tomáš
„Bréba“ Peterka za mediální podpory Českého
rozhlasu Hradec Králové. V neposlední řadě
díky také obcím Bezděkov n. M. a Velké
Petrovice za souhlas s pořádáním této akce,
která jim způsobuje dopravní omezení.
Z mého pohledu pořadatele byla akce velmi vydařená a již letos víme, že v sobotu
11. srpna 2018 Vás rádi přivítáme na
10. ročníku „Petrovických zatáček“. Na webu
www.sportvpolici.cz/novinka naleznete kompletní
výsledkovou listinu a fotogalerii z této akce.
Balák Martin – Sportovní referent
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BĚH NA HVĚZDU

Polovina července bývá už tradičně pro
běžce-vrchaře spojena s Během na Hvězdu,
který je zařazen do Maratonstav Českého poháru v běhu do vrchu.
Také letos se do Police sjelo ze všech koutů Česka, ale i z Polska, Slovenska a Ukrajiny
dohromady 259 běžců (98 dětí, 153 účastníků na trati 8,7 km a 8 na pětikilometrové
vzdálenosti). Zahraničních sportovců bylo
devatenáct.
Děti jako vždy začínaly a do soubojů se
vrhly s nadšením, které by jim jejich starší kolegové mohli leckdy závidět. Své kategorie vyhráli A. Matoušková (HC Kraso
Wikov Hronov), M. Slezák (OSK Opočno),
L. Bejšovcová (BKL Machov), V. Liskovský
(Spartak Police n. M.), B. Dohnalová (Target
Sport Milovice), M. Šretr (S-sport Hronov), V.
Kubečková (BKL Machov), J. Slezák (OSK
Opočno). Osvědčila se nám spolupráce s posledně jmenovaným oddílem, který pravidelně
jezdí na letní dětský tábor v Maršovském údolí
a pozvání na naši akci přijalo neuvěřitelných
32 dětí.

S malým zpožděním způsobeným zradou techniky odstartovali ve 14.45 hod. běžci na trať 8,7 km, na které nastoupali 505 a
seběhli 271 metrů, vyběhli schody k suchodolské kapličce a propletli se mezi skalami
Broumovských stěn.

Při neúčasti favoritů Záveského a Pechka
se role lídra chopil P. Ježek (AC Slovan
Liberec), který porazil druhého L. Kozlíka
(Sunakashi Praha) o 18 sekund. Třetí v cíli byl
loňský vítěz a čerstvý veterán F. Vagenknecht
(Aster Jičín). Mezi juniory se sešla skvělá
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konkurence, ve které se určitě se určitě neztratili Poličáci Š. a Š. Štolfovi, R. A T. Jansovi a J.
Kleiner. Vítězem se nakonec stal J. Provazník
(ČKS Ski Jilemnice). Dobrou formu čtyřicátníků podtrhl i výkon celkově čtvrtého muže v
cíli J. Krále (Iscarex Česká Třebová) vracejícího se na běžecké tratě po dlouhodobějších
zdravotních problémech. Jasný favorit kategorie mužů nad 50 let B. Jančík (Svartes Hořice)
porazil druhého v kategorii V. Ožanu (TJ Nové
Město na Moravě) téměř o dvě minuty a byl
celkově 11. Šedesátníky vyhrál J. Šimůnek
(SKP Kornšpic Jablonec n. N.) před mistrem
světa O. Šmídou (Maratonstav Úpice) a sedmdesátníky P. Leszkow (MK Hlinsko). Muži nad
80 let a nad 90 let startovali na zkrácené trati 5
km spolu s juniorkami. V. Jantsch (Eleven Run
Team Jablonec n. N.) si doběhl pro vítězství
mezi osmdesátníky opravdu nikým neohrožován, protože startoval sám, ale dva devadesátiletí si to mezi sebou rozdali. Nakonec v této
nově vyhlašované kategorii jasně zvítězil ten
o několik měsíců starší, F. Bém (AC Slovan
Liberec) před nám dobře známým Jirkou
Soukupem (TJ Liga
100 Hradec Králové).
Posledně
jmenovaný se před rokem domluvil s paní
starostkou na tom,
že poběží s ním, ale
drobné zdravotní potíže jí účast nakonec
nedovolily. Bohužel
jí dovolily o pár dnů
později jezdit na koloběžce, čímž přestaly být drobnými… 
Juniorky
začaly v ostrém tempu
a patnáctiletá B. Meierová (Wikov Hronov)
zdolala svoji o dva roky mladší soupeřku
N. Plnou (BKL Machov) v cíli o pouhých 6
sekund. Nejmladšími účastnicemi v hlavním
závodě byly A. Rückerová (BKL Machov) a
B. Dohnalová, která předtím vyhrála dětský
závod – obě ročník
2007. Mezi ženami se loňský souboj nekonal a česká
reprezentantka
T.
Metelková (TJ Sokol
Hradec Králové) tudíž neměla soupeřku
a vyhrála nejen svoji
kategorii žen nad 45
let, ale i celkové pořadí, když „nadělila“
vítězce nejmladších
žen A. Beranové
(Spartak Police nad
Metují) přes pět minut! Kategorii 35-44 let ovládla Romana
Brumlichová (Medvědí doupě Hronov) a
nad 55 let stříbrná olympionička ze Sarajeva
Blanka Paulů (Maratonstav Úpice), mezi všemi ženami celkově pátá!
No a samozřejmě bych chtěl poděkovat

spoustě skvělých lidí. Vyzdvihl bych hasiče
a to jak polické, tak i ledhujské a zvlášť pak
ty, kteří mne bez jakýchkoli řečí zachránili v
hodině dvanácté a postavili a po akci složili
stan pro účastníky, který se velice hodil – byli
to pánové Jan a Jiří Hubkovi, Jaroslav Kollert
st. a Michal Fridrich. K nim se přidal i Vojta
Kvapil, který navíc běžel jako uzavírka závodu. Štěpán Horák jako vždy dodal precizní fotky pro sponzory a účastníky, Tomáš Hauschke,
Lukáš Kollert a Pavel Frydrych byli na trati,
Zdeněk Beran vozil běžce na start zkrácené trati, s již zmíněnými Pavlem a Štěpánem
jsem značil trať v předvečer běhu. Ceny předávala paní starostka Ida Jenková a hejtman
Kálovéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Dále patří poděkování městu Police nad Metují, městské policii, Policii ČR, Chatě Hvězda, Lesům
ČR, SCHKO Broumovsko, spolku Apeiron,
Muzeu papírových modelů, technickým službám a především panu Kalibánovi, CKVS,
Dáše Hauschkové a spoustě dalších pomocníků. S prezentací si poradili a skvělé výsledky
zpracovali rozhodčí a trenéři oddílu lyžařů
Spartak Police nad Metují. Také sponzorů bylo
hodně a vážím si každé pomoci. Omlouvám se
těm, na koho jsem zapomněl.
Počasí nám tentokrát moc nepřálo, ale pod
stany se to dalo zvládnout. Horší bylo bloudění některých účastníků, sice ne nějaké vážné,
přesto každopádně nepříjemné. Nemohl jsem
to nejdřív pochopit, protože značení bylo co
nejlepší (vzhledem k CHKO jsem používal
mouku), ovšem do té doby, dokud jsem v rámci úklidu neběžel druhý den po trase. Šipky
zmizely a protože přívalové deště nebyly a
mouka po normálním dešti drží dál a ještě lépe
(na tvrdém podkladu i několik měsíců!), napadá mne jen zlý úmysl. Prostě jsem podcenil
tento faktor a vymstilo se to.
Proto bych chtěl požádat o pomoc ty, kteří mají Běh na Hvězdu rádi. Potřebuji aspoň
pět dalších dobrovolníků, abych zajistil vše,
co je potřeba – od pomoci při stavbě stanů až
po stanoviště na trase závodu. Prostě už se to
nedá takto dál zvládnout. Akce se rozrostla do
velkých rozměrů a musí mít určitou úroveň.
Pokud se mi tento tým nepodaří dát dohromady, BĚH NA HVĚZDU ZA ROK NEBUDE.
Jarda Mazač
PS: Jak již bylo avizováno v HzK, podrobné
výsledky v azbuce najdete v nejbližším vydání deníku Komsomolskaja Pravda. V latince
hledejte na ski.polickej.net nebo na behej.com.
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Třikrát o silnici!

Letiště v Hradci Králové bylo místem, kde
AČR ve dnech 24. - 25. 6. 2017 uspořádal další
závod silničních motocyklů na přírodních okruzích. Depo bylo kousek od trati, převážně na
trávě. Páteční přejímka dopadla dobře a bez problémů. Počasí nám přálo, až moc. V sobotu se
jezdci seznámili s tratí, kterou pořadatelé vytyčili
nově a žádný z nich ji neznal. V neděli ráno nás
navštívil Michal Rojšl redaktor „Náchodského
deníku“ se svým kamarádem, aby drželi palce svému příteli Miloši Thérovi z AMK Police
n. M. Ten se jim odměnil velmi dobře. Ve třídě
„Klasik“ do 175 ccm vystoupil na stupeň nejvyšší. Výlet to byl úspěšný a nebylo domů daleko.
V pátek 30. června jsme se vydali z Petrovic přes
Polsko, Prudnik a Ostravu do Havířova. (Pro naše
fandy mám vzkaz. Na pstruha jsme se stavili v baru
„Syrezka“. Pokud máte chuť na pstruha, stavte se
tam. Je to od nás nalevo před Otmuchovským jezerem). Havířov a jeho Těrlický okruh byl dalším
podnikem pro silniční motocykly na „Přírodních
okruzích“ pořádané Autoklubem České republiky
ve dnech 1. a 2. 7. 2017. V sobotu se počasí drželo
a tréninky proběhly dobře. V neděli se udrželo jen
pro kategorii „Klasik 175 + 250 ccm“. Toho využili Marek Vrána z Havířova a Miloš Thér z AMK
Police n. M. a bojovali spolu až do cíle. Nakonec
šťastnější byl domácí Marek Vrána s ČZ 175. Po
tomto závodě se pro déšť přerušilo a pokračovalo
se až po poledni. Proto jsme se dostali brzo domů.
Českomoravská asociace motocyklového sportu
uspořádala předposlední závod sezóny na letišti
v Piešťanech 8. a 9. července. Dlouhá cesta byla
pestřejší díky objížďkám. Přesto jsme dorazili na
místo okolo 23. hodiny. Hodinu po větrné smršti,
která poničila hodně přístřešků i techniky. Uznání
si zaslouží pořadatelé, kteří vše zvládli a začalo
se trénovat téměř na čas. Během soboty chvílemi
sprchlo, ale zase vítr brzo osušil trať. Stroj ČZ 125
ccm nepotřeboval zvláštní péči a byl připraven

na nedělní závod. Ráno nás přivítalo slunce. Náš
závodník v dobré pohodě nastoupil k závodu. Po
startu se usadil na čele třídy do 175 ccm a srdnatě
bojoval s Mírou Tázlerem z Rasošek. Cílem projel
první a zajistil si obhájení titulu v této kategorii z
loňska. Cesta vedla domů přes Senicu a Hodonín.
Další boj čeká Miloše v Hořicích 26. a 27. 8.
o první místo v téže kategorii v seriálu AČR.
Poslední závod se jede v Dymokurech 2. a 3. září
v seriálu ČAHS.
Za AMK Čvaňhák

ŽŽ Klasik 175 - 2.Thér, 1.Vrána, 3.J.Kolář

ŽŽ Klasik 175
2.Jaromír Tázler 1.Miloš Thér 3.Ivo Koutný

STUDUJÍ NA BROUMOVSKÉM GYMNÁZIU:
Skvělá Barbora Jirásková - dvojnásobná mistryně světa

Na Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu vybojovala budoucí terciánka Barbora Jirásková skvělé 4. a 5.místo v kategorii dorostenek. V soutěži družstev vybojovala dva tituly mistra světa.
Na WYAC (Mistrovství světa mládeže do 16 let) v rádiovém orientačním běhu startovala Barbora Jirásková v kategorii D14 (dívky do 14 let).
4.místo - klasika 3,5 MHz (o 4 vteřiny za 3.místem)
1.místo - družstvo D14 klasika 3,5 MHz (společně s Klecovou,Marešovou a Sobotovou)
5.místo - sprint
18.místo - klasika 144 MHz
1.místo - družstvo D14 klasika 144 MHz
(mk)
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Na podzim
opět na fotbal

Soudě podle článků v “Hlasech z
Kvíčerova” je o fotbal v Polici velký
zájem. To potvrdil i pouťový zápas
1. A třídy dospělých, který zhlédlo
více než 300 platících diváků a nespecifikovaný počet diváků neplatících. Souběžně s 2. poločasem zápasu se totiž v areálu “Vražedného
pobřeží” konal koncert country skupiny “Kamarádi Osady 5” se vstupem
zdarma.
První zápas soutěže se našim
borcům vydařil a porazili silný tým
Dobrušky 2:1. Všechny branky padly
již v 1. poločase, takže ani pěkné
country melodie nepomohly hráčům
obou týmů ke zvýšení střelecké produktivity v poločase druhém.
Zajímavostí zápasu bylo, že jej
řídila slečna rozhodčí. Počínala si výborně, hráče si “nepřipustila k tělu”a
záhy utnula jejich veškeré snahy o
diskuze. Kdyby si tak počínali všichni rozhodčí, diváci by snad ani neměli
komu spílat. Po utkání slečnu čekala
zasloužená odměna v podobě polibku
od pouťově dobře naladěného hlavního pořadatele zápasu Pepy Pavlů i
několika příznivců polické kopané.
Věříme, že i kvůli tomuto silnému
zážitku se bude do Police ráda vracet.
Mládež začíná svoje soutěže na
začátku září a přes léto měla možnost chodit trénovat na hřiště do
Suchodola. Většina hráčů však této
možnosti nevyužila a trénovat začala až po polické pouti na hřišti
v Polici. Šéftrenérovi Kamilovi se
podařilo posílit trenérský tým o dva
zkušené polické fotbalisty, Jardu
Čermáka a Radovana Řezníčka,
kteří se budou věnovat starším žákům (r. 2002 – 2004). Mladší žáky
(r. 2005 - 2006) povede Radim Tér
a Michal Steiner, starší přípravku (r. 2007 – 2008) Jirka Kollert
a Dan Denygr a mladší přípravku
(r. 2009 – 2010) včetně mini přípravky (r. 2011 – 2012) Kamil Švorčík a
Vojta Kvapil.
Tréninky žáků se konají na fotbalovém hřišti každé úterý a čtvrtek
od 17 hod., mladší a starší přípravky
v tytéž dny od 15.30 hod. a mini přípravky v pondělí od 17 hod. Zveme
tímto všechny zájemce o fotbal z řad
kluků i dívek, zvláště pak ty nejmenší, ročníky 2009 – 2012, aby v čase
tréninků přišli na hřiště a třeba i nezávazně si zkusili fotbalový trénink se
svými kamarády pod vedením zkušených trenérů.
Kamil Švorčík,
šéftrenér a starší trenér
mladší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér
mladší přípravky
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Lyžařský oddíl Police nad Metují

Krásné léto, plné zážitků…bohužel uteklo rychle. Stihli
jsme toho ale hodně. Na konci školního roku jsme si udělali nedělní mimořádné protažení a posilování ve skalách v
Adršpachu. Lezecký den pro děti se vyvedl na jedničku.
Jističi jistili, děti lezly, někteří zkušeně, někteří poprvé, ale s
odvahou.
O prázdninách už se závodilo - Běhu na Hvězdu se
účastnilo mnoho našich členů a na bednu si stoupli Matylda
Pohlová (2.), Vašek Liskovský (1.), Bohouš Scholz (3.),
Adélka Pohlová (2.), Kryštof Čech (2.), Terezka Johnová (3.),
Adam Werner (2.), Petr Liskovský (3.), Bára Meierová (1.). A
až na Hvězdu vyběhli a medaili vybojovali Anička Beranová
(1.) a Josef Metelka (2.). K úspěchům gratulujeme.
V červenci jsme 4 dny jezdili po singltrekách v Novém
Městě pod Smrkem. Bylo nás dohromady kolem 40ti.
Pohodové cyklosoustředění proběhlo relativně úspěšně, ale
ztráty byly (zlomený malíček, slabší otřes mozku, nespočet
odřenin a zhmožděnin...) Děkujeme všem trenérům a asistentům a dalším rodinným příslušníkům za pomoc s uspořádáním
povedené akce.
Na hlavní letní soustředění odjíždíme v den uzávěrky PM.
Jedeme do Račího údolí trénovat hlavně na kolečkových lyžích a bruslích. Těšíme se.
Rádi bychom v září přivítali nové členy lyžařského oddílu zejména z řad prvňáčků. Přihlásit se mohou samozřejmě i
starší děti, a to nejen v září. Všechny, kteří mají chuť s námi
běhat a lyžovat, mezi námi vítáme! Další organizační informace poskytneme začátkem školního roku. Jakékoli dotazy pište nejlépe mailem na skipolice@seznam.cz nebo hledejte na
ski.polickej.net.
Zveme všechny borce na první
závod
podzimní sezóny Běh
Broumovskými
stěnami 2.9. 2017 a
na SLUNCEKROS
–
23.9.2017.
Propozice najdete
na www stránkách.
Přejeme
klidný začátek školního roku a úspěšný
vstup do nadcházející sportovní sezóny!
Za LO
Helena Pohlová
a Jan Pohl

TJ SPARTAK Police nad Metují

Hledá cvičitele na
Cvičení pro předškolní děti 4 – 7 let
(pondělky od 16:00 do 17:45h tělocvična ZŠ)

a na Cvičení rodičů s dětmi do 4 let

(úterky od 17:00 do 17:45 h tělocvična ZŠ).
Zájemci prosím kontaktujte:
J. Zocherovou 723 389 249, K. Važanovou 725207658
nebo M. Macounovou 723 731 987
Případným zájemcům s oragnizací cvičební hodiny
zpočátku rádi pomůžeme.
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CVIČENÍ ŽEN PŘI ASPV SPARTAK POLICE NAD METUJÍ
v roce 2017/2018

Od pondělí 11. září 2017 opět začínáme cvičit. Všechny hodiny probíhají v
malé tělocvičně ZŠ Police nad Metují. Zdravotní cvičení (úterý, čtvrtek)
začíná 3. října!
Rozpis cvičení:
Pondělí 19,00 – 20,00
Kondiční posilování (R. Teichmanová)
Cvičení je organizováno jako tzv. kruhový trénink, cvičenky cvičí samostatně
na stanovištích (podle karet s popisem cviků)
20,00 – 21,00
Cvičení starších žen (J. Zocherová)
Úterý
18,00 – 19,00
Zdravotní cvičení (R. Teichmanová)
20,00 – 21,00
Step-aerobic (J. Zocherová)
Středa 20,00 – 21,00
Posilování bez náčiní s vahou vlastního těla (J. Zocherová)
Čtvrtek 18,00 – 19,00
Zdravotní cvičení na velkých míčích (R. Teichmanová)
19,00 – 20,00
Step-aerobic a posilování (K. Brátová)
Těšíme se na Vás.

Cvičitelky ASPV- J. Zocherová, R. Teichmanová, K. Brátová

Polický měsíčník - září 2017

16. 9. 2017 / koupaliste teplice nad metují
odpoledne vystoupí kapely
, Prehmat Liberec a slavenáci
podrobnosti na www.ta33.cz a facebooku

IVAN HLAS
hlavní partner

DRUHÝ PŘÍJEM

www.primavydelek.cz
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, SEDAČEK,
KŘESEL, ŽIDLÍ A INTERIÉRŮ
AUTOMOBILŮ
Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální)
Ceny dle velikosti plochy a znečištění

Kontakt:
Martina Hulínová 608 775 813,
Petr Zatloukal 608 889 992
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
Polický měsíčník - září 2017
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RESTAURACE
SOKOLOVNA

Police nad Metují
Vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
PRODÁM ELEKTRICKOU ČTYŘKOLKU LEO

28. září 2017
10:00 - 18:00 hodin
Rezervace na tel.:
737 553 489

Tel. 722 780 026
Cena dohodou

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

„RESTAURACE STŘELNICE“

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

Koordinátor - seřizovač.
Nástupní mzda 35 000 Kč
Cílová mzda 45 000 až 50 000 Kč
Pozice vyžaduje velmi dobré zvládnu� technologie výrobních linek a vedení čtyřčlenného týmu.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Město Broumov nabízí k pronájmu
nebytové prostory v budově čp. 227,
Střelnická ulice, Broumov, sloužící
k provozování restauračního zařízení,
o celkové výměře 462,5 m2 za účelem
provozování restaurace a kuchyně.
Nebytové prostory jsou
zrekonstruované, kompletně vybavená
kuchyň i restaurace vhodné
k okamžitému využití.
Možnost pronájmu od 01. 10. 2017,
nabídky lze podat písemně
do 29. září 2017 do 9.00 h.

Podrobnější informace:

webové stránky města
nebo tel. 491 504 320, 328
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ADAPT electronic CZ s.r.o.

se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov,
zabývající sevýrobou v oblasti elektroniky
a kabelové konfekce, hledá nové

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY
• Mzda až 18.000 Kč hrubého po zapracování
• Benefity - 13. plat, stravenky, příspěvky na dopravu,
dovolenou
• Jednosměnný provoz, nové pracovní prostředí aj.
• Možnost práce na zkrácený pracovní úvazek, nebo
dohodu

NABÍZÍM
K PRONÁJMU
nebytový prostor
– prodejnu na náměstí

v Polici nad Metují

V současné době zde sídlí
prodejna papírnictví – možnost
odkoupení regálů i zboží a
pokračování podnikání –
tomuto dávám přednost.

Kontakt: 605 539 849

(pouze SMS – zavolám zpět)
e-mail: pronajem@policenadmetuji.cz

PRODEJ PŘÍZE
S OMLUVOU

... okna patří k životu

Omlouvám se všem pletařkám a
háčkařkám, že jsem nepřijela prodávat
přízi na Polickou pouť. Byla jsem po
operaci a musela jsem mít klid na lůžku.
Proto jsem se rozhodla otevřít prodejnu
mimořádně

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov
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Hradec Králové
Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

v sobotu 14.10.2017
od 9 do 20 hodin.
na drese:
Janáčkova 803, Náchod,
mobil 777 079 698.

Standardně otevřeno každou středu
od 18 do 20 hodin. Těším se na Vás.
Marcela Drašnarová
Polický měsíčník - září 2017

Divize stavební konstrukce Jívka

Divize stavební konstrukce Jívka

Jívka 187, 542 13

Jívka 187, 542 13

reliable partner

www.gemec.cz

Samostatného technického
pracovníka
Požadujeme:
SŠ vzdělání, uživatelskou znalost PC, znalost
problematiky v oblasti BOZP, požární ochrany a energetiky,
řidičské oprávnění skupiny „B“, organizační a řídící schopnosti,
samostatnost, flexibilitu, zodpovědnost.
Vítáno oprávnění odborné způsobilosti pro provádění revizí a
zkoušek zdvihacích zařízení nebo tlakových nádob.
Nabízíme: Jednosměnný provoz, práci v dynamické společnosti,
příjemný kolektiv, osobní ohodnocení, prémie, individuální
ohodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků. Možnost
ubytování a stravování.
Benefity: Příspěvek na dopravu a stravování
Benefit na zdravotní péči
Možnosti rekreace v podnikovém rekreačním středisku

reliable partner

www.gemec.cz

Strojní zámečník – svářeč CO₂
Obsluha CNC strojů
Pomocný dělník do výroby
Požadujeme: znalost čtení výkresové dokumentace, vyučení
v oboru nebo praxe. Zdravotní způsobilost, pracovitost,
spolehlivost, zodpovědnost, schopnost samostatné práce.
Certifikát svářeče dle EN ISO 9606-1 pro metodu 135 výhodou.
Odměňování v úkolové mzdě, osobní ohodnocení, prémie,
individuální ohodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků.
Možnost ubytování a stravování.
Benefity: Příspěvek na dopravu a stravování
Benefit na zdravotní péči
Možnosti rekreace v podnikovém rekreačním středisku

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osoby:

p. Zikuda Josef, vedoucí výroby,
tel. 724 633 285 Josef.Zikuda@gemec.cz
p. Stonjeková Hana, os. oddělení,
tel. 499 829 823 Hana.Stonjekova@gemec.cz

p. Zikuda Josef, vedoucí výroby,
tel. 724 633 285 Josef.Zikuda@gemec.cz
p. Stonjeková Hana, os. oddělení,
tel. 499 829 823 Hana.Stonjekova@gemec.cz
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KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ

K
E
T
Y
NÁB
POLO
NÁBaYNTicESKPOLSKEM
U hr

w
Polický měsíčník - září 2017

.00 hod.
8.00 - 17 0 hod.
k
e
t
á
P
.0
Pondělí 9.00 - 12
a
t
o
b
So
chod
206 - Ná
Kladská
2
5
0
850
tel.: 774

olo.cz
p
k
e
t
y
b
ww.na

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
38
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Zkušená instruktorka z náchodského cvičáku
s dlouholetou zkušeností nabízí základní výcvik
štěňat a mladých psů, popř. pomůže
s přípravou na výstavu, v Polici nad Metují.
Cena za jednu lekci 60 Kč nebo možno deset
lekcí za 500 Kč. Termín, místo a čas výcviku
individuálně po dohodě.
Kontakt: Tel: 774275434
anajmal@seznam.cz
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

26. 9. 2017 v 15.00 hod.

Police n. Metují

21. 9. 2017 v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech:
491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.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/
39

Police nad
Metují

Jóga

Domov důchodců,
Na Sibiři 149, Velká Ledhuje

Pokročilí:

PODZIM 2017

pondělí
zahájení

19:00 - 20:30
18. 9. 2017;
10 lekcí

Začátečníci a mírně pokročilí:

úterý
zahájení
10 lekcí

s lektorkou:

19:00 - 20:30
19. 9. 2017;

Kurzovné 900,- Kč;

Jarmilou

přihlášky na 1. lekci;

Koudelkovou

bližší informace
na tel.: 607 827 488

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: 900 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o.,
Tisk:
Velké Petrovice 66 - Kozinek
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
Foto na obálce: Milan a Martin Schirlo
Ceník inzerce:
(stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
1 x A4 v každém čísle barevně

Množstevní slevy se neposkytují

1000,- Kč + DPH
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH

Polický měsíčník - září 2017

V POLICI NAD METUJÍ

ZÁ�Í 2017
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

Muzeum papírových model�

KURZY TANCE
A SPOLE� ENSKÉ VÝCHOVY
PRO MLÁDE�

KONCERT PRO � VÉDSKO
St�eda 6. 9. od 19:00

Pond�lí 4. 9., 9:00�17:00

Sál Pellyho dom�, soboty
9. 9. od 18:00 � zahájení kurzu, 16. 9. od 18:00
/ 23. 9. od 18.00 / 30. 9. od 10:00. Slavnostní
v�ne� ek: 9. 12. Kurz vedou man� elé Poznarovi
z � erveného Kostelce. Vstupné: 40 K� /lekce

PODZIMNÍ VÝSTAVA
� tvrtek 21.�pátek 22. 9.
Sál Pellyho dom�, 9:00�12:00 a 13:00�17:00
Výp�stky ze zahrádek, Citrusy, Kaktusy aj.
Ú� ast student� St�ední �koly propaga� ní
tvorby a polygra� e Velké Po�í� í, obor aran� ér.
Výstava d�tských prací ze 13. ro� níku sout�� e
Kouzlíme s kv�tinou. P�� �te hlasovat o nejlep�í d�tské kv�tinové aran� má.

PILATES
Od pond�lí 11. 9.
Sál Pellyho dom�
Cvi� ební systém, který zlep�uje funkci svalové
kontroly, � exibilitu t�la, sílu a dýchání. Po� et
míst omezen. Je nutné p�ihlásit se p�edem
v IC. Poplatek: 750 K� / 15 lekcí.

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU
Sál Pellyho dom�

St�eda 20. 9. od 14:30
PhDr. Eva Koudelková: Byli jsme tam doma

St�eda 27. 9. od 14:30
Jaroslava Jane� ková - Hudba v prom�nách
� asu - Antonín Dvo�ák
Dal�í termíny: 4. 10. od 18:00 � Kolárovo
divadlo / 11. 10. / 18. 10. / 25. 10. / 8. 11.
Vstupné: 60 K� /p�edná�ka, 200 K� /semestr
pro p�ihlá�ené studenty.

P�IPRAVUJEME NA �ÍJEN:

70 . POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
�íjen� prosinec 2017 / Kolárovo divadlo
Program bude uveden na samostatných
plakátech a www.policko.cz

Koncert Bigbandu ZU� Police nad Metují
v p�edve� er odjezdu na koncertní zájezd
do � védska. P�edprodej vstupenek:
od 28. 8. Vstupné: 80 / 60 K� .

Kino / Kolárovo divadlo
� PUNTI NA VOD�
Úterý 5. 9. od 18:00
Veselá rodinná komedie vypráví o tom,
co nastane, kdy� se t�i tátové necht�jí vzdát
pánské jízdy a rozhodnou se sjet Sázavu,
a to i se svými d�tmi. � R, 2017, 83 min.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty

KRÁSKA A ZVÍ�E
Úterý 12. 9. od 18:00
Hraná adaptace animované klasiky spole� nosti Disney. USA, 2017, 130 min.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty

ODVÁ�NÁ VAIANA:
LEGENDA O KONCI SV�TA
Úterý 19. 9. od 17:30
P�íb�h o nebojácné dospívající dívce, která se
vydává na nebezpe� nou cestu p�es oceán, aby
zachránila sv�j lid. USA, 2016, 107 min.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty

Nová terasa
/ Zelený dome� ek
MICHAELA
BODNÁROVÁ-HOLOTOVÁ:
FAUN NA B�EHU TIBERU
� tvrtek 7. 9.�ned�le 1. 10.
Výstava obraz� sou� asné slovenské malí�ky,
která v lo�ském roce vystavovala mj. na
Salónu v Pa�í� i. Denn� mimo pond�lí,
10:00� 12:00 a 13:00� 17:00. Vstupné
dobrovolné. Vernisá� : � tvrtek 7. 9. od 18:00.
Akce na Nové terase po�ádá spolek Apeiron s podporou M�sta
Police nad Metují.

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
Polický měsíčník - září 2017

VSTUP DO MUZEA ZDARMA

MODELÁ�SKÝ KROU�EK
St�edy, od 13. 9., 15:00�17:00
Pod vedením zku�eného lektora se nau� íte tvo�it
z papíru p�ímo v expozici Muzea! www.mpmpm.cz

INTERAKTIVNÍ DÍLNY
Sobota 23. a ned�le 24. 9.
Samoobslu� né dílny pro d�ti i dosp�lé.
Otev�eno od 9:00 do 17:00.

Ostatní akce
PROCHÁZKA POLICKEM V.

Václavice � zemská brána a boji�t�války 1866

Sobota 2. 9.
Terénní exkurze po boji�ti bitvy u Náchoda. Koná
se za ka� dého po� así. P�ihlá�ky a platba p�edem
do 31. 8. v IC Pellyho domy. Max. 30 osob.
Ú� astnický poplatek: 60 K� dosp�lí /30 K� d�ti.

KVÍ� EROVSKEJ � MAJD
Sobota 2. 9. od 7:00
Hosp�dka U Pavla (�d��ina)
Druhý ro� ník cykloturistické akce. Start: Hosp�dka
U Pavla od 7:00 do 10:00. Trasy pro p��í, kola,
kolob�� ky. Krátká 3 km trasa pro d�ti, ko� árky apod.
www.sportvpolici.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
KLÁ� TERA
Ka� dou sobotu v 10:30 a 13:00
Sraz ú� astník� a platba v IC 15 min. p�edem.
Vstupné: 80 / 40 K� . Více na samostatném plakátu.

PODZIMNÍ JÍZDA KHV METUJE
Sobota 30. 9.
Start v 9:00 z nám�stí v Polici nad Metují.

GARDEN PARTY
Sobota 30. 9. od 14:00
Velect�né panstvo dv�hodiny po poledni na Polickém rynku shromá� dí se. Poté se procesí vydá
ku restaurantu Hv�zda. Na shledání se t��í
rodina Katschnerova.

P�edprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba Informa� ního centra v zá�í: pond�lí� pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00; Sobota a svátky: 9:00� 11:30 a 12:00� 15.00

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

40

Farma Wenet je otevřena každý den od 10:00 do 17:00.

Přijďte se podívat i Vy na zvířátka, která zde chováme.
Najdete nás v Broumově, Kladská 346, směr na Otovice.
www.wenet.cz
farmawenet
tel. 777 762 305, 777 699 588

Další z komentovaných procházek Polickem - 22. 7. 2017

Vernisáže výstavy k 90. výročí polického fotoklubu - 9. 8. 2017

Petrovické zatáčky 2017 - 19.8.2017 (foto: Martin Schirlo)

Polická pouť 2017 (foto: Štěpán Horák)

