POLICKÝ
MĚSÍČNÍK
listopad 2017

cena 10 Kč

Pozvánka na Martinský trh - 4.11.2017
foto z loňského roku: Martin Schirlo

Parkoviště pod Havlatkou ● Povolení ke kácení dřevin ● Promítej i ty opět v Polici ●
Webrovkafest Na Klůčance● Pozvánky k návštěvě středních škol ● Vychází kniha pověstí z
Policka ● Orientační běžci na Klůčku ● Povinnávakcinace psů

Obnova chodníků před hřbitovem

Technický stav chodníků a cest před hřbitovem byl z hlediska bezpečnosti chodců už
velmi špatný - vzrostlé stromy je před vykácením zvedaly a deformovaly. Navíc jejich
architektonický stav byl po realizaci nového
dláždění v této části ulice Na Babí zcela nevhodný. V loňském roce byly vyfrézovány
pařezy a letos jsme již mohli přistoupit k celkové rekonstrukci. Oslovili jsme firmu pana
Radka Novotného z Řešetovy Lhoty, která v
září letošního roku rekonstrukci chodníků a
cest v předpolí hřbitova a podél kláštera zrealiziovala. Původní betonová zámková dlažba byla rozebrána a převezena na fotbalové
hřiště k využití na zpevnění ploch v areálu
Spartaku Police. Dále byly odstraněny staré
betonové obrubníky, upravena pláň, odtěžen
písek, vytrhány kořeny od původních stromů, položeny nové
obrubníky a do štěrkodrtě s přehutněním
byla položena nová
žulová dlažba. Rekonstrukcí
těchto
chodníků se podařilo
ul. Na Babí, která se
nachází v památkové
zóně v části určující
její charakter, architektonicky sjednotit

a uvést do souladu s představou naší i NPÚ Josefov.
Pavel Scholz,
investiční technik

Obnova hřbitovní zdi - akce z Programu regenerace MPZ na rok 2017

Město Police nad Metují obdrželo v roce
2017 dotaci ze státního rozpočtu z Programu
regenerace městských památkových rezervací a zón ve výši 140.000,- Kč na obnovu
vstupní části ohradní hřbitovní zdi. Tato kamenná zeď z 18. století je hodnotnou památkou s dochovanou historickou skladbou, a
z tohoto důvodu je také zapsána v Ústředním

seznamu kulturních památek ČR. Obnovu
zdi provedla na základě výběrového řízení
firma VPS, vše pro stavby s.r.o Náchod, pod
dohledem Národního památkového ústavu,
územního pracoviště v Josefově. Jednalo se o
spodní část zdi s velmi různorodou skladbou
u vstupu do hřbitova a v úseku mezi hřbitovem a klášterní zahradou. Obnova spočívala
v otlučení nesourodé staré omítky v
pravé části od vstupu do hřbitova,
výměně rozpadlého cihelného zdiva za hladké lícové cihly v červené
barvě, vyspárování zdiva vápennou
maltou, opravě pískovcových pilířů,
nahození novou vápenocementovou
omítkou, provedení nového nátěru,
odstranění poškozených pískovcových krycích desek a doplnění desek nových, opravě a nátěru omítky v levé a pravé části od vstupu a
v doplnění pískovcových koulí na
pilířích. Dále byl proveden výkop

podél vnějšího líce hřbitovní zdi pro její odvodnění, vloženo drenážního potrubí a geotextilie, zásyp kačírkem, zaústění potrubí
do kanalizační přípojky a vsakovací jímky.
Jsme rádi, že se podařilo stylově a v dobré kvalitě opravit další část památky, která
dotváří sídelní historické jádro našeho města.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik
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Telegraficky...

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ A KOMISE PRO OBŘADY A SLAVNOSTI

Ve středu 1.11. od 17 hodin se na sále Pěkova.
Vás srdečně zvou na
Pellyho domů uskuteční veřejné jednání
Říjnové parlamentní
městského zastupitelstva. Zastupitelé dostali volby jsme organizačmožnost si hodinu předtím prohlédnout zá- ně zvládli bez problémů.
kladní uměleckou školu, kde se přestavuje a Děkuju všem, kteří se na
přistavuje.
nich podíleli. Vám všem,
Ve čtvrtek 2. 11. Vás na 16. hodinu zve- voličům.
me na místní hřbitov. Dušičky přinášejí čas
Do 30. listopadu je
KTERÁ SE BUDE KONAT V URNOVÉM HÁJI NA POLICKÉM HŘBITOVĚ
tradiční Vzpomínky na zesnulé. Kaple bude otevřen grantový program
ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 16 hodin
slavnostně nasvícena, hřbitov otevřen déle.
pro I. pololetí roku 2018.
V pátek 3. 11. od 16 hodin proběhne v
Přeji Vám příjemné
K účasti na pietním aktu a uctění památky zesnulých
obřadní síni radnice udělení čestného ob- podzimní dny a těším se
zveme širokou veřejnost.
čanství in memoriam Doc. PhDr. Bohuslavu na viděnou.
Strauchovy CSc. Kromě rodiny jsou pozvaní
Ida Jenková
zastupitelé, vrstevníci a skauti pana
Straucha.
Moderní informační
Od 19 hodin se v Kolárově divaslužba
města dle koná koncert Laco Deczi. Přijďte
na 5. veřejné zasedání zastupitelstva
si poslechnout tohoto obdivuhodné"Mobilní rozhlas"
města, které se bude konat
ho trumpetistu.
Chcete vždy vědět, co je ve městě noV sobotu zveme na tradiční
1. listopadu od 17.00 hodin
vého, kdy bude ve vaší ulici přerušena doSvatomartinský trh na Masarykově
dávky vody, plynu nebo elektřiny, přihlasna sále Pellyho domů
náměstí.
te se k nové informační službě "Mobilní
Program:
Mohla bych pokračovat dál.
rozhlas" na adrese www.policenadmetuji.
Změna
rozpočtu
města,
dodatek
smlouvy
o
úvěru,
Děkuju Vám všem, kteří nabídku a
mobilnirozhlas.cz. Zde si můžete vybrat
prodeje pozemků
dění ve městě a na Policku sledujete
ze skupiny informací, které máte zájem
a akcí se účastníte.
dostávat. Nabízené oblasti jsou
Letošní rok je velmi bohatý na
yy elektřina, voda, plyn
přeshraniční spolupráci s Polskem. S
yy informace z úřadu
partnerskou Swidnicí , ale i modeyy krizové informace
lářskou Olešnicí. Návštěva polických
yy kulturní a společenské akce
předškoláků měla za cíl Muzeum
yy sportovní akce
kupectví a návštěvu radniční věže.
yy změny v dopravě
Výměnné návštěvy zažily knihovny.
yy ostatní info z dění ve městě
V úterý 23. 10. jsem se zúčastnila
Primárně jsou zprávy zasílány e-mai10. výročí Univerzity třetího věku ve
lem. Zadáte-li při registraci vedle telefonSwidnici, která byla z popudu minuního čísla i adresu bydliště budete v přípalého prezidenta pana Murzdeka zadě havárie vody, elektřiny či plynu ve vaší
ložena podle našeho vzoru. My příští
ulici dostávat informace ve formě SMS
rok budeme slavit plnoletost!!!
přímo na váš mobilní telefon.
Mezinárodní spolupráci mám na
Neváhejte, buďte informovaní!
starosti devatenáct let. Opakovaně
Ing. Pavel Pohner
píšu, že je podmíněna lidmi a penězi. Smutně konstatuji, že se Saltarou
a Warringtonem jsme na bodu mrazu. Jediná základní umělecká škola
je aktivní ve Warringtonu. O to víc
stomatologické služby
mě těší opravdové partnerství se
Swidnicí.
Vyznamenání za mnohaletou
Služba je zajištěna v době
podporu přeshraniční aktivní spolupráce , kterého se mi dostalo při
od 9.00 do 11.00 hodin
příležitosti 13. ročníku Swidnického
gryfu, mě potěšilo. Bylo by zajímavé zavzpomínat na nespočet výjezdu
04. - 05.11. MUDr. Ludvík Neoral
602 333 452
ZS Police nad Metují
dětí, studentů, seniorů, ale i turistů.
602 304 594
11. - 12.11. MUDr. Jaromír Kopecký
Řada projektů taky přispěla k pozváZS Police nad Metují
ní příhraničí a nemála přátelství.
MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
17.11.
Jedna z posledních anketních
ZS Meziměstí
otázek na našem webu se týká rekon18.11.
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
strukce ulice Na Babí. Spokojenost
ZS VEBA – Olivětín 66
a nespokojenost jsou v rovnováze.
19.11.
MUDr. Lukáš Neoral ml.
602 333 427
Opakovaně říkám, že u akcí kraje
ZS Police nad Metují
jsme především koordinátory.
25. - 26.11. MUDr. Jitka Farná
491 512 277
Ne vždy jsou jednání jednoduTyršova 327, Police nad Met.
chá. Ve stejné pozici jsme i u průtahu
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Poděkování
místostarosty

Děkuji všem zodpovědným občanům, kteří
pomohli s organizací voleb, kteří přišli k volbám,
a oslavili tím SVÁTEK DEMOKRACIE. Zvláště
pak děkuji těm, kteří ve volbách podpořili ODS
a preferenčním hlasem mou osobu! Při děkování
bych neměl zapomenout na všechny, kteří mi veřejně nebo osobně vyjadřovali v období před volbami svou podporu. Bylo Vás nezvykle hodně, a
já si moc vší té projevené podpory a přízně vážím!
Své poděkování uzavírám vyslovením poděkování
mé rodině, zvláště pak manželce a dětem, za trpělivost a podporu v rámci celé kampaně! Marti,
Klárko a Kačenko - chovám k Vám velký respekt
a úctu, neboť bez Vás a bez Vaší podpory bych
svou práci a angažovanost v politice nemohl dělat
naplno!
Ještě jsme se nevzpamatovali z jedněch voleb
a budou před námi volby další, neméně významné.
Volby prezidenta republiky. Odpočiňte si od vší té
politické masáže, užijte si období podzimu a adventní čas, včetně Vánoc a přelomu roku, a o lednových volebních dnech přijďte podpořit Vašeho
kandidáta na prezidenta! Všem, co minule volbu
podcenili, nebo hlas využili k podpoře nezvolitelného kandidáta (nebojte, to se v prvním kole nevyhnulo ani mě), doporučuji volit takového kandidáta, který má reálnou šanci na druhé kolo volby,
a zejména kandidáta, jehož chování, způsoby vyjadřování a respekt k ústavnímu pořádku a právu
obecně bude převažovat na jeho egem a ješitností.
Pak snad bude zvolen takový člověk, za něhož se
nebudeme muset ve světě stydět, nebo pořád někde
omlouvat. Člověk, jehož fotografie opět bude hrdě
viset ve školách, úřadech a na všech tradičních
místech, kde dříve podobizny prezidentů visely.
J. Škop, místostarosta

K opravám komunikací
na Záměstí

Parkoviště pod Havlatkou

V závěru měsíce září se nám podařilo
dofinalizovat všechny potřebné podklady
pro podání žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP)
pro zřizování přestupní terminálů veřejné
dopravy a přestupních parkovišť (tzv. parkování P+R).
Pro naše přestupní parkoviště byla
vytipována (již historicky) plocha pod
Havlatkou vedle komunikace na Radešov
(užívaná většinou jako odstavná plocha či
dočasná stavební skládka).
Parkoviště řeší jak místa pro parkování
osobních vozidel, tak místa pro odstavení
autobusů. Součástí parkoviště je též objekt
veřejných záchodů, přístřešek pro odstavení kol a celkové ozelenění areálu. V rámci
stavby dojde i úpravě trasování komunikace
na Radešov, kterou se (jak doufáme) podaří
zlepšit průjezdnost zatáčky pod stoupáním
k Radešovu.
Práce na podkladech dotační žádosti
byla silně hektická, neboť v době vyhlášení
dotační výzvy (závěr května) jsme neměli
jediný podklad, a do konce září jsme krom
dotační žádosti a tzv. studie proveditelnosti, které jsou tradičními součástmi dotační
žádosti, jsme museli zajistit projektovou
dokumentaci stavby, pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby, dopravně
inženýrskou analýzu a žádost o vydání stavebního povolení.
Oslovená projekční firma nám již na
počátku řekla, že je nemožné všechno do
září stihnout, nicméně jsme se domluvili,
že se všichni pokusíme udělat maximum.
Nyní je dotační žádost podaná, a
my budeme netrpělivě vyhlížet konečné

V průběhu listopadu bude konečně dokončena výstavba
kanalizace v části Záměstí. S ohledem na stav některých komunikací po provedení prací jsme museli rozhodnout, jaký bude
rozsah oprav povrchů.
S ohledem na celkově dobrý stav povrchu v ulici Soukenická
a v napojení do ulice Ke Strážnici bylo v těchto ulicích rozhodnuto o provedení zaasfaltování pracovního prostoru stavebního
výkopu a opravě poškozených části komunikace. V závěru ulice Ke Strážnici pak bude v celé šíři obnovena dlažba. K provedení těchto prací není potřeba projektová příprava, neboť s nimi
počítala již projektová dokumentace stavby kanalizace.
V ostatních částech (Malý Rynk, V Rokli, Na Struze) dojde
pouze k částečné dočasné opravě, a v příštím roce bude provedeno komplexní položení nových asfaltových povrchů. K těmto
pracím je již projektová příprava nutné, a s ohledem na rozsah
a specializaci prací bude třeba provést výběrové řízení na zhotovitele. Doufám, že čekání se obyvatelům těchto ulic vrátí v
kvalitních cestách, po kterých se bude dobře chodit i jezdit, a
které nahradí již několik let dožité penetrované povrchy. A také
doufám, že díky tomuto vysvětlení nám nikdo nebude podsouvat jiné smyšlené či domělé důvody pro námi zvolený postup.
Obyvatelům Záměstí tímto děkujeme za trpělivost a vstřícnost po celou dobu stavby, a také za pochopení námi zvoleného
postupu a řešení obnovy povrchů komunikací.
J. Škop, místostarosta
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rozhodnutí o dotaci. Bylo by velkou škodou, pokud by se nám uspět nepodařilo, neboť uvedený prostor si zaslouží provedení
celkové revitalizace, a realizace parkoviště
by pomohla jak danému místu tak i odlehčení ulic Nádražní, Husova a Tyršova od
parkování vozidel lidí, kteří cestovali dále
za prací či studiem veřejnou dopravou.
To, že se dotační žádost podařilo podat, považuji za malý zázrak, a z tohoto
místa je třeba poděkovat jak společnostem
Hauckovi s.r.o. a URBANICHAUS, za
zpracování projektové dokumentace, Ing.
Janu Kapitánovi, za zpracování dopravně
inženýrské analýzy, a Ing. Jiřímu Černému
za zpracování studie proveditelnosti, tak
pracovníkům města Ing. Heleně Ištokové,
za celkovou koordinaci projekčního týmu
a dotažení dotační žádosti a studie proveditelnosti, Ing. Pavlu Scholzovi za průběžný support po celou dobu projektování a
přípravy dotační žádosti, včetně zajištění
podpisů všech sousedů, a konečně též Ing.
Kateřině Brátové, za korekci a dotažení tzv.
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby,
kterou jsem po několik dní připravoval, a
která nakonec nahradila klasické územní
rozhodnutí, jakož i za její pomoc při projednání záměru s dotčenými správními orgány.
V poděkování nelze zapomenout ani na
ostatní kolegy z radnice, kteří museli napnout své síly a zastoupit jmenované zaneprázdněné kolegy.
Podání žádosti o dotaci je vždycky
náročné, ale tato akce se opravdu značně
vymykala klasickému šílenství. Držte nám
tedy pěsti!
J. Škop, místostarosta

MAS Stolové hory
chystá další dotační výzvy

Jak jsme Vás již informovali, naše místní akční skupina v září vyhlásila
první dotační výzvu na podporu dětských skupin a příměstských táborů.
V posledním říjnovém podvečeru proběhla velice důležitá a náročná
valná hromada členů místní akční skupiny, jejímž úkolem bylo schválit
několik klíčových vnitřních předpisů důležitých pro další fungování MAS
(např. spisový řád, účetní předpisy, jednací řády hodnotící komise, rady
MAS, atd.), a konečně schválila též rozsáhlou úpravu stanov, kde zpřesnila
některé pravomoci rady a valné hromady, a posílila pravomoci předsedy
MAS (když už za závazky MAS ručí vlastním majetkem, tak ať může některé věci ovlivnit přímo).
V nadcházejícím období budou vyhlášeny výzvy na podporu obnovy památek, kde se o dotace hodlá ucházet sousední Bezděkov se záměry opravy
fasády kostela a opravy hřbitovní zdi, a dále dotace na zvýšení bezpečnosti
provozu na komunikacích v obcích na území MAS, kde se chceme sami
ucházet o dotaci na úpravu míst pro přecházení kolem autobusového nádraží
a u spořitelny, nebo společně se Žďárem ucházet o dotaci na zřízení propojovacího chodníku mezi Policí a Žďárem.
Zkrátka MASka začíná plnit svou roli v podpoře rozvoje regionu a po
strašných letech čekání a nekonečného schvalování hromady papírů, lejster
a různých ověřovacích a potvrzovacích procesech, děláme to, na co jsme se
všichni těšili. Pokud vše dobře půjde, proteče přes programy MAS do území 85 mil. Kč!!! Tak doufám, že to bude v území dobře vidět, a že veškerá
snaha všech zainteresovaných osob od roku 2012 bude oceněna kvalitou
realizovaných projektů
J. Škop, předseda MAS
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ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
PÁLENÍM ODPADU

Pomalu se ochlazuje a v domácnostech se začalo topit.
Ruku v ruce s tím se také pomístně projevuje zhoršená kvalita ovzduší. Při provozu kotlů na spalování tuhých paliv
se určitému znečištění ovzduší nevyhneme ani při používání správného paliva (dřeva a uhlí) a správným topením.
Zcela zbytečné je ale znečištění, které vzniká spalováním
materiálů, které nejsou řádným palivem, a to zvláště spalováním odpadu. Spalování odpadu (vyjma speciálních
zařízení) je zakázáno, přesto jako velký nešvar stále přetrvává. Škodlivost tohoto konání je v tom, že při nízkých
spalovacích teplotách v domácích topeništích dochází k nedokonalému spalování a k tvorbě jedovatých látek, které
zamořují okolní ovzduší a pozemky. Tyto škodliviny, nejen
že obtěžují sousedy, kteří nemohou mnohdy ani vyvětrat, ale především způsobují nejrůznější zdravotní potíže a
onemocnění. Mnohé z těchto škodlivin se dlouhodobě ukládají v tkáních a mohou být toxické a rakovinotvorné. Jsou
škodlivé i pro přírodu, a také pozvolna působí na změny
zemského klimatu (vznik skleníkového efektu a oteplování).
Nejškodlivější látky vznikají spalováním plastů.
Důvodem tohoto bezohledného chování je buď lenost,
nebo snaha ušetřit za řádné palivo. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje, že každý je povinen omezovat a předcházet
znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek a dále, že jako palivo nelze používat odpad. Apelujeme proto na všechny, kteří pálí odpad,
aby to nedělali, s odpadem řádně nakládali tak, jak to stanovuje městská odpadová vyhláška a k vytápění používali
řádné palivo (čisté dřevo či uhlí).
Zároveň vyzýváme ke kontrole technického stavu
kotlů a komínů a k jejich provozovávání tak, aby ani při
spalování řádného paliva, nedocházelo ke zbytečnému
znečišťování a obtěžování okolí.
Děkujeme všem, kteří se chovají zodpovědně a
ohleduplně.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

POVOLENÍ K POKÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO LES

S přicházejícím zimním obdobím
ukončují dřeviny většinu svých vegetačních a biochemických procesů a
nastupuje období vegetačního klidu.
Toto období je nejvhodnější pro kácení dřevin rostoucích mimo les. Tak to
také požaduje vyhláška č. 189/2013
Sb. o ochraně dřevin a povolování kácení, která provádí zákon č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. U nás je období vegetačního klidu stanoveno od 1.
listopadu do 31. března kalendářního
roku.
V souvislosti s kácením dřevin
proto připomínáme, že podle výše
uvedených právních předpisů je
k pokácení:
yy dřevin, které jsou součástí stromořadí,
yy dřevin s obvodem kmene 80 cm a
více ve výšce 130 cm nad zemí,
yy zapojených porostů dřevin o ploše
větší než 40 m2,
potřebné povolení.
Na území města Police nad Metují
vydává toto povolení (formou rozhodnutí podle správního řádu) Městský
úřad Police n. M., na základě žádosti. Formulář žádosti o povolení k pokácení je k dispozici na městském
úřadě nebo je možné si ho stáhnout
na internetových stránkách města.
Podle zákona je možné pokácení
povolit pouze ze závažného důvodu,
po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Pro zmírnění

ekologické újmy za pokácené dřeviny
se předepisuje náhradní výsadby nových dřevin.
Povolení není potřebné pro:
yy dřeviny, které nedosahují výše
uvedených parametrů,
yy dřeviny, pěstované na pozemcích
vedených v KN ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
yy ovocné dřeviny rostoucí v zahradách u bytových nebo rodinných
domů v zastavěném území obce,
které jsou stavebně oplocené a
nepřístupné veřejnosti,
yy kácení z pěstebních důvodů za
účelem obnovy nebo výchovy
porostů, z důvodů zdravotních
nebo při výkonu oprávnění podle
zvláštních předpisů (v ochranném
pásmu el. vedení apod.); takováto
kácení ale musí být 15-dní předem
oznámeno městskému úřadu,
yy dřevin, je-li jejich stavem zřejmě
a bezprostředně ohrožen život či
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu; takovéto kácení
ale musí být do 15-ti dnů od jeho
provedení oznámeno městskému
úřadu.

Nenechávejte podávání žádostí
o povolení ke kácení dřevin na poslední chvíli, protože je možné, že se
nestihne do 31. března vyřídit a budete
muset s kácením počkat až na příští
období vegetačního klidu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

VÝZVA SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A.S.

Společnost ČEZ Distribuce,
a.s., se (ve smyslu ustanovení §25
odst.3 písm.g zákona č.458/2000
Sb., v platném znění) opět obrací na majitele a uživatele pozemků, aby
v termínu od 1. do 15. listopadu provedli ořez větví nebo pokácení
dřevin, rostoucích v blízkosti elektrických rozvodných zařízení (elektrického vedení). Důvodem je především zabezpečení provozu distribuční soustavy a dodávky elektrické energie.

Ořez je potřebné provést tak, aby:

minimální vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí
(do 1 kV) byla

yy u stromů a jiných porostů, u nichž se předpokládá výstup osob do
koruny:
yy 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaných vodičů a kabelového
vedení
yy u stromů a jiných porostů, u nichž se výstup osob do korun nepředpokládá:
yy 1,5 m od holých a izolovaných vodičů a kabelového vedení,

minimální vzdálenost větví od vodičů vysokého napětí
(od 1 do 35 kV), byla

yy u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt:
yy 3,5 m od holých vodičů, 2,5 m od izolovaného vedení a 1,5 m od
kabelového vedení,
yy u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt:
yy 1,6 m od holých a izolovaných vodičů i kabelového vedení,
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minimální vzdálenost větví
od vodičů velmi vysokého napětí (od 35 do 110 kV), byla

yy u stromů a jiných porostů, na které
lze vylézt:
yy 4,5 m od holých a izolovaných
vodič§ů a kabelového vedení,
yy u stromů a jiných porostů, na které
nelze vylézt:
yy 3 m od holých a izolovaných vodičů i kabelového vedení,
V ochranném pásmu nadzemního
vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Pokud ve shora uvedené lhůtě potřebný zásah neprovedete,
vstoupí na dotčené pozemky společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a provede zásah sama s tím,
že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená
dřevní hmota bude uložena v celých délkách do hromad na okrajích
ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy el. vedení. V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením splnit oznamovací povinnost, popřípadě si vyžádat povolení podle zákona
č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
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Z knihovny:

Letos (v sobotu 23. září) už proběhlo IV.
štrúdlování (akci podpořilo město Police nad
Metují). Počasí nám nepřálo, na hřišti (kde
měla akce probíhat) bylo hodně blátivo, tudíž
jsme na poslední chvíli změnili místo konání – do naší knihovny. Štrúdlů dorazilo i se
svými autory jako vždycky dost, porotci byli
všichni účastníci. Tentokrát každý hodnotil dva štrúdly, a to ten, který byl podle něho
nejlepší – dvěma body, a ten, který byl taky
moc dobrý – jedním bodem. První cenu si
odvezli aktéři z Jetřichova. Proběhla i anketa,
zdali by nebylo lepší udělat příští rok změnu
a místo štrúdlování vyhlásit např. nejlepší
bábovku nebo dobrotu ze švestek nebo dát
možnost vymyslet a uskutečnit nějaké ovocné
nápady nebo jiné návrhy. Stejný počet hlasů byl pro ovocné nápady i pro štrúdlování.
Tak uvidíme…Naším štrúdlováním jsme inspirovali (a předali poznatky a zkušenosti)
šonovskou „Společnost svátečních mlsounů“,
kde v listopadu proběhne I. ročník šonovského
štrúdlování.
7. 10. 2017 proběhla vernisáž obrazů
Ivana Birkeho. „Ivan Birke není vystudovaný
malíř, je amatér. V malířském směru má nejraději romantismus a vše okolo malby konzultuje se svým kamarádem, malířem Františkem
Kollmanem (absolventem Hollarovy akademie
a posledním žákem Z. Buriana). Inspiraci čerpá z přírody, ze starých fotografií, pohlednic
a vlastních námětů. Obdivuje krásu stromů,
zasněžených vesniček a starých mlýnů. Jeho
velkým vzorem je akademický malíř Bedřich
Havránek (1821 – 1899), který je v tomto romantickém směru naprosto dokonalý a precizní. Jinak už se Ivan Birke věnuje hlavně
svým koníčkům, malbě, chalupě a veteránům.
V roce 1980 koupil bývalý mlýn v Pěkově a
tím se také vrátil do kraje svých předků, kteří tu žili po staletí“. (z výstavy) Vystavené
obrázky (Lednový úplněk; Zimní vesnice;
Sekáč; Podzim; Pěkovský můstek; Zimní romańce I. a II.; Na potoce; Na starém mlýně;
Lesní zátiší) si bylo možné prohlédnout až do
konce října – v době provozu knihovny.
A o týden později jsme pouštěli draky na
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už VII. pěkovské drakiádě. Určit vítěze toho nejhezčího ručně vyrobeného
draka bylo hodně těžké – sešlo se jich
celkem šest. Nakonec „odborná“ porota
vyhodnotila jako toho úplně nejhezčího od rodiny Škodových (táta Roman,
mamka Káťa a dcera Ema). Ale vítězství bylo opravdu hodně těsné. Akci
podpořilo město Police nad Metují.
Od 11. 10. 2017 probíhá každou
středu od 19. hodiny v zasedačce bývalé školy zdravotní cvičení pod vedením p. Renaty Teichmanové.
Šárka Pokorná

Polický měsíčník - listopad 2017

Usnesení rady města ze zasedání č. 17 a 18/2017 ze dne 25. 9. a 9.10. 2017
Rada města Police nad Metují:

I. projednala návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene předložený společností GasNet s.r.o.,
zastoupené společností GridServices s.r.o.
II. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti k STL plynovodní přípojce
pro rodinný dům čp. 181 v Dukelské ulici v Polici
nad Metují, ve vlastnictví paní Blanky Mědílkové,
číslo stavby 9900095422, na pozemku p.č.
715/1 v k.ú. Velká Ledhuje, mezi městem
Police nad Metují jako povinným a společností
GasNet s.r.o.
IČ: 27295567, zastoupenou
společností GridServices s.r.o., IČ: 27935311,
jako oprávněným. Rozsah věcného břemene
na dotčené nemovitosti (služebném pozemku)
povinného je vymezen geometrickým plánem
č. 687-218/2017. Obsahem věcného břemene je
právo zřídit a provozovat na služebném pozemku
plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět
na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraňováním plynárenského zařízení.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
činí 1.000,- Kč + DPH.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
I. projednala žádost pana J.M. bytem xxxx
Police nad Metují, o pronájem části pozemku p.č.
1138 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. neschvaluje záměr pronájmu části pozemku
p.č. 1138 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře
cca 15m2.
I. projednala žádost spolku Ultreia, z. s., který
se podílí na přípravě a značení tras svatojakubské
poutní cesty do Santiaga de Compostela na území
České republiky.
II. schvaluje realizaci značení Svatojakubské
poutní cesty na území města dle předložené
I. projednala návrh CKVS na realizaci sdíleného
kalendáře akcí.
II. schvaluje realizaci sdíleného kalendáře akcí
za cenu 45 000,- Kč.
III. pověřuje realizací vedoucí organizační
složky CKVS Pellyho domy.
I. projednala žádost Lyžařského oddílu TJ
Spartak o snížení nájemného za pronájem sálu
v Pellyho domech pro konání Plesu lyžařů.
II. nesouhlasí se snížením nájemného za
pronájem sálu v Pellyho domech. Platný ceník
pronájmů neziskové subjekty dostatečně
zohledňuje.
I. ruší své usnesení č. 20/14/2017 ze dne 14. 8.
2017 ve věci pronájmu městského bytu č. 2 v
Nádražní ulici čp. 200 paní K. V. G., z důvodu
odmítnutí žadatelky uzavřít nájemní smlouvu.
I. projednala pronájem městského bytu č. 2 v
ulici Nádražní čp. 200 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 2 v
ulici Nádražní čp. 200 v Polici nad Metují panu
P. H. na 3 měsíce.
III. pověřuje Technické služby Police nad Metují
s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu.
I. projednala pronájem městského bytu č. 3 v
ulici 17. listopadu 313 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 3 v
ulici 17. listopadu 313 v Polici nad Metují paní
T. Š. na 3 měsíce.
III. pověřuje Technické služby Police nad Metují
s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu.
I. ruší své usnesení č. 10/09/2017 ze dne 15.
5. 2017 týkající se bezúplatného převodu
vozidla Opel Campo SPZ: 1HO7894, VIN
JAATFS54HT9100616.
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II. schvaluje prodej vozidla Opel Campo SPZ:
1HO7894, VIN JAATFS54HT9100616 panu
Jakubu Novákovi, Na Kopci 540, Velké Poříčí za
cenu 5 000,- Kč.
III. pověřuje starostku města paní Idu Jenkovou
podpisem kupní smlouvy
I. projednala změnu rozpočtu č. 5 - položky
rozpočtového opatření č. 23 – 26.
II. schvaluje změnu rozpočtu č. 5 - položky
rozpočtového opatření č. 23 - 26. Celkově
znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů a
výdajů o 120.000 Kč.
I. projednala předložený návrh na podání žádosti
na projekt Příměstské tábory v Polici nad Metují
II. souhlasí s podáním grantové žádosti do 13.
října 2017 na projekt Příměstské tábory v Polici
nad Metují do vypsaného grantového programu
MAS Stolové hory:
Prorodinná opatření 1 - číslo MAS:
151/03_16_047/CLLD_16_01_092
III. pověřuje Pavla Frydrycha a Luboše Ježka
zpracováním a podáním grantové žádosti v
předloženém rozsahu.
I. projednala předloženou smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, týkající se
pozemkové parcely č. 1126/1 v k. ú. Police nad
Metují, kde budoucím oprávněným bude město
Police nad Metují.
II. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene uzavíranou se
společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové Slezské Předměstí, IČ 70890005.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
uvedené smlouvy.
I. projednala návrh na změnu č. 1 plánu oprav
nemovitostí města na rok 2017.
II. schvaluje změnu č. 1 plánu oprav nemovitostí
na rok 2017.
I. projednala návrh na instalaci 5 ks zastávkových
přístřešků typu AUREO v Pěkově a na Honech.
II. schvaluje instalací 5 ks autobusových
zastávkových přístřešků typu AUREO v Pěkově
a na Honech.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo s firmou MMCITÉ a.s.
I. projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvě
o právu provést stavbu, předloženou společností
ČEZ Distribuce a.s.
II. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvě o
právu provést stavbu č. IV-12-2015856 - Police
n. M. knn p.č. 215/5 RD Pfeiferová, v k.ú. Velká
Ledhuje, mezi městem Police nad Metují, jako
budoucí povinnou a spol. ČEZ Distribuce a.s., IČ:
24729035, zastoupenou spol. CITRON GROUP
ELEKTRO s.r.o., se sídlem Radvanice 45, 542 12
Radvanice v Čechách, jako budoucí oprávněnou.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 ke
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
smlouvě o právu provést stavbu.
I. se seznámila s rozsahem prací na akci:
„Realizace detailů a návazností na stavbu
Rekonstrukce ulice Na Babí č. III/30319 v Polici
nad Metují“ - dodatek.
II. schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo
na akci: „Realizace detailů a návazností na
stavbu Rekonstrukce ulice Na Babí č. III/30319
v Polici nad Metují“ s firmou STRABAG a.s.,
IČO:60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150
00 Praha 5, s nabídkovou cenou 202.092,26 Kč

bez DPH (tj. 244.531,63 Kč včetně DPH)
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením dodatku smlouvy o dílo.
I. se seznámila s průběhem výběrového řízení
podlimitní veřejné zakázky na akci: „Stavební
úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují – 3.
etapa“, s protokolem o jednání hodnotící komise,
s nabídkami uchazečů a s návrhem hodnotící
komise na výběr nejvýhodnější nabídky.
II. schvaluje jako vítěze veřejné podlimitní
zakázky na akci: „Stavební úpravy a přístavba
ZUŠ v Polici nad Metují - 3. etapa“ firmu MATEX
HK s.r.o. IČO: 259 68 807, se sídlem Kladská
181, 500 02 Hradec Králové s nabídkovou cenou
1 561.125,22 Kč bez DPH (tj. 1 888.961,52 Kč
včetně DPH) a současně schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. bere na vědomí oznámené vícepráce a
méněpráce na akci „Stavební úpravy a přístavba
ZUŠ v Polici nad Metují čp. 108“, spočívající v
provedení změnových listů:
změnové listy č. 8, 9, 14 a 18.
II. schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o
dílo (změnové listy č. 8, 9, 14 a 18).
III. schvaluje provedení fasády v šedé variantě.
IV. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
I. projednala a schvaluje, aby s tím, aby ZUŠ v
Polici nad Metují přijala sponzorský dar:
a) od firmy Hašpl s.r.o. ve výši 10 000,- Kč;
b) firmy Z-TRADE s.r.o. Broumov ve výši 10
000,- Kč.
na podporu zájezdu dechového orchestru ZUŠ do
Švédska.
I. projednala a bere na vědomí vyhlášení
ředitelského volna ve dnech 23. až 25. října 2017
v ZUŠ Police nad Metují.
I. projednala žádost společnosti Manmat s.r.o.
Police nad Metují o výpůjčku části pozemku p.č.
1123 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.
1123 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 90 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
výpůjčky dle návrhu na úřední desce města Police
nad Metují.
I. ruší své usnesení č. 08/17/2017 ze dne 25.
9. 2017 ve věci pronájmu bytu č. 3 v ulici 17.
listopadu 313 paní Š. T.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 3 v
ulici 17. listopadu 314 v Polici nad Metují paní Š.
T. na dobu určitou 3 měsíce.
III. pověřuje Technické služby Police nad Metují
s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu.
I. projednala a schvaluje pronájem městského
bytu č. 6 v ulici 17. listopadu 313 v Polici nad
Metují panu M. K. na dobu určitou 3 měsíce.
II. pověřuje Technické služby Police nad Metují
s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu.
I. se seznámila s problémy s ukládáním zeminy
z probíhající výstavby Brandejsovy ulice do
prostoru bývalé cihelny.
II. schvaluje:
a) aby zemina z Brandejsovy ulice byla
nadále ukládána do nového úložiště
vedle skládky nad Radešovem
b) aby byla pro výše uvedené účely
vybudována
nová
příjezdová
komunikace, která bude i v budoucnu
sloužit pro příjezd k dlouhodobému
úložišti.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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MĚSTO POLICE NAD METUJÍ MÁ NOVOU APLIKACI
PRO CHYTRÉ TELEFONY

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ZE ZASEDÁNÍ

č. 4 /2017
ze dne 6. 9. 2017

Jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi radnicí a občany. Již nějaký čas využíváme
v rámci služby „Mobilní rozhlas“ SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily. V tuto chvíli bychom Vám rádi
představili další možnost, jak získat informace z obecního úřadu, naši obecní aplikaci pro chytré telefony.

Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
•

•

•

•

Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z
úřední desky a fotografie z událostí, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě novinek
se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam upozornění na zprávy,
které Vám obec bude posílat.
Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat obci pochvaly i náměty na
zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou
lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Obec se již postará o nápravu.
Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky jako povedenou rekonstrukci,
opravený chodník nebo hezkou vánoční výzdobu.
Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a zavolat
záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit Vaši aktuální
polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit
bezpečí, ať půjdete kamkoliv.
Info o obci: V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje o obci, stejně jako
fotogalerii z obecních aktivit, kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety
v obci a okolí. U každého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné.
Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Aplikaci Mobilní rozhlas si můžete stáhnout:
• na adrese policenadmetuji.mobilnirozhlas.cz
• nebo z Google Play či App Store podle operačního
systému vašeho chytrého telefonu

Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou zdrojů
uvedených výše a nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte město Police nad
Metují.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš
kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce
v aplikaci.
Díky naší obecní aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace, kontakty i možnost
se podílet na zlepšení života v našem městě.
Vedení města

O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í
JAK NALOŽIT S VYŘAZENÝMI SVĚTELNÝMI ZDROJI?

Odpověď je vcelku jednoduchá. Zákon
o odpadech nám ukládá, vracet vyřazené
světelné zdroje ke zpětnému odběru. Do
zpětného odběru nepatří klasické, reflektorové ani halogenové žárovky, ty je možné
odkládat do směsného odpadu. Neobsahují
nebezpečné látky, tudíž nepředstavují
ekologické riziko a podle legislativy jsou
z povinnosti zpětného odběru vyňaty. Do
režimu zpětného odběru naopak patří
zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné
žárovky), výbojky, LED žárovky a průmyslová svítidla. Tyto zdroje bychom
proto neměly odhazovat do popelnice
či kontejneru na směsný odpad, nepatří
ani do kontejneru na sklo, rovněž nepatří do kontejneru na elektroodpad, natož
je odhazovat do přírody.
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Zpětný odběr uvedených světelných zdrojů zajišťuje kolektivní systém
Ekolamp, a to prostřednictvím sběrných
míst. V Polici n. M. jsou sběrná místa u
prodejců, ve sběrném dvoře a v obcích
při mobilním svozu elektrozařízení.
ng. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Zastupitelstvo města Police nad Metují
uděluje čestné občanství města Police nad Metují
panu Doc. RNDr., Bohuslavu Strauchovi, CSc. in
memoriam za šíření dobrého jména města Police
nad Metují a zásluhy na rozvoji skautského hnutí.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje
změnu rozpočtu č. 4 - položky rozpočtového
opatření č. 16 - 22. Celkově znamenají rozpočtová
opatření zvýšení příjmů o 2.395.168 Kč, výdajů
o 2.843.168 Kč a zapojení financování (položka
8113) ve výši 448.000 Kč.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje ve smyslu § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů zadání změny
č. 1 Územního plánu města Police nad Metují v
přeloženém znění.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
neschvaluje
navržené
smírčí
řešení
pozemkového vyrovnání mezi městem a
Benediktinským opatstvím sv. Václava v
Broumově, IČO: 48648884, se sídlem Klášterní
1, 550 01 Broumov, jehož uzavření bylo ze
strany města navrhováno za účelem stažení
žaloby podané Benediktinským opatstvím sv.
Václava v Broumově na Českou republiku (ve
věci určení vlastnického práva k pozemkům) a na
město Police nad Metují (ve věci vydání těchto
pozemků vlastníkovi) z následujících důvodů:
1) Uzavření smíru by bylo v rozporu s
ustanovením § 38 odst. 1 a 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
2) Judikatura soudů ve věcech církevních žalob
uplatněných proti obcím (viz např. Usnesení
ÚS sp. zn. III ÚS 937/17 z 4. 7. 2017) do
této doby potvrzuje legalitu nabytí majetku
obcí prostřednictvím zákona č. 172/1991
Sb., o přechodu některých věcí z majetku
České republiky do majetku obcí, ve znění
pozdějších předpisů, a tudíž by uzavření
smíru bylo pro město nevýhodné.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje uzavření dodatků č. 1 smluv o
smlouvách budoucích kupních na odkup
částí následujících pozemků pod plánovanou
cyklotrasou v k.ú. Velké Petrovice:
Typ par.
stavební
TTP
TTP

Par.č. Čís. LV
96
26
516/1 97
516/2 170

Vlastník Výměra cca
R. J. a R. M. 235 m2
T. M.
148 m2
N. M.
175 m2

Cena výkupu všech pozemků: 35,- Kč/m2.

Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje 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.

Ing. Pavel Pohner, tajemník
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika

Sňatky

Dle dostupných údajů mělo k
30.9.2017 město Police nad Metují 4082
obyvatel.

I když v září počasí nebylo venkovním obřadům nakloněno, dvě ze tří svateb jsme
venku zvládli:
9.9. Ondřej Purtig a Barbora Trojovská na
zahradě svého domku na Bezděkově
16.9. Ivo Hrdina a Elena Kubešová – zahrada u roubenky v Pěkově
16.9. Martin Tlučhoř a Michala Máslová v
obřadní síni

Jubilea

V září 2017 slavili
70 let paní Marie Vaňková
paní Jana Majsniarová
paní Alena Časarová
paní Helena Adamová
pan Jan Pohl
75 let

paní Ludmila Hanušová
pan Jiří Mrština
pan František Kollert
pan Václav Krb
pan Karel Werner

80 let

pan Zdeněk Kuchta
paní Marie Kollertová
pan Horst Schirlo

90 let

paní Anna Kratěnová
paní Olga Ducháčová

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody
v dalších letech

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

Poděkování

Touto cestou bych chtěla poděkovat
paní starostce Idě Jenkové a paní Zdeňce
Šváblové za milou návštěvu v příležitosti
mých 95 narozenin, kterou mě velice potěšily. Také moc děkuji za dárky a květiny.
Božena Švorčíková

16.9.2017 Martin Tlučhoř a Michala Máslová

K N I H OV N A
Výborná spolupráce
knihovny a školy

Díky vstřícné a ochotné spolupráci učitelek z polické školy, jsme začátkem nového
školního roku zahájili realizaci „čtenářských
dílen“. V zájmu nás všech je přivést děti ke
čtení a vypěstovat v nich kladný přístup ke
čtení a k literatuře. Po předchozí domluvě
navštěvují jednotlivé třídy knihovnu a každý žák si z nabízených knih vybere tu, která
svým příběhem odpovídá jeho osobním představám. Knížku si děti odnesou do školy, kde
ji budou číst v rámci hodin čtení. Přibližně po
měsíci se opět setkáme společně v knihovně.
Pro děti budou připravené kontrolní otázky a
úkoly, zda přečtenému textu porozuměly. V
říjnu jsme knižně vybavili bezmála padesát
čtvrťáků.

13. ročník výstavy dětských
prací Kouzlíme s květinou

Ještě se vracíme k Podzimní výstavě, kterou uspořádali členové Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci
s knihovnou. Vidět jste mohli výpěstky polických zahrádkářů, citrusářů Broumov, kaktusářů Broumov a práce studentů Střední školy propagační tvorby a polygrafie z Velkého
Poříčí. Jejich vstupní expozice celou výstavu
rozsvítila a celkově ji pozvedla.
Součástí výstavy byly i práce dětí v soutěži
Polický měsíčník - listopad 2017

Kouzlíme s květinou. Letos se sešlo méně prací, ale za to úroveň byla vysoká. Základní školy Bukovice a Žďár n. M. předvedly, že paní
učitelky mají nápady i schopnosti děti dovést
ke zdařilým výtvorům. Přidali se žáci osmých
tříd polické školy spolu s páťáky a družinou.
Dětské práce měly u návštěvníků úspěch.
Přišlo se podívat 130 dospělých a 122 dětí.

Společné čtení se Senior
klubem Ostaš pokračuje

Sejdeme se 14. listopadu a 5. prosince 2017 v dětském oddělení od 15 hodin. A
opět požádáme pana Františka
Pivoňku o předčítání. Všichni
senioři jsou srdečně vítáni.

Příběh knihy Ivy
Tajovské Podlaha z
trávy, strop z hvězd

17. října na setkání Senior
klubu Ostaš měli účastníci
možnost seznámit se s hlavní
postavou výše zmíněné knihy.
Nejdříve si poslechli úryvek
z knížky v podání ochotníků Ivany Richterové a Petra
Scholze. Pak byl promítnut
film vytvořený o.p.s. Pomocník
v akci. Podle něho jsme zjistili, že hlavní hrdina knížky
měl žijící předlohu – bezdomovce Petra Baklu. Zmíněná
o.p.s. se mu snaží pomoci, a

tak pokračování filmu již bylo o tom, že se
pan Bakla stěhuje na ubytovnu a má i šanci
získat sociální bydlení v Pardubicích. Na závěr jsme požádali každého o malou částku
(5 – 10 Kč) pro Petra Baklu. Senioři byli úžasní a vybralo se 768,- Kč, které mu ve spolupráci s Pomocníkem v akci předáme.

Nový formát katalogizace
MARC21

V těchto dnech probíhá modernizace našeho knihovnického systému tak, abychom měli
záznamy knih kompatibilní se soubornými katalogy budovanými
centrálně Národní
knihovnou a odpovídaly novým pravidlům. Pro čtenáře by
to nemělo znamenat
změny, a když tak
k lepšímu. Při vyhledávání v on-line
katalogu se nově dozví, kolikrát již byla
kniha půjčena (jak
je úspěšná). Přesto
chceme naše čtenáře
poprosit o trpělivost,
než se nám podaří
dát koncovým záznamům
všechny
údaje, na které byli
zvyklí.
Vaše knihovnice
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Nabídka knih:

yy HERMANNOVÁ, Bohumila: Na tahu je
trpaslík.
Těžištěm autobiografického románu je
plejáda příhod, průšvihů, mrzutostí i drobných radostí, které provázely profesní život učitelky ve třídách, sborovnách i jinde
v průběhu posledních desetiletí 20. století.
yy ROSEN, Jane L.: Malé černé a devět žen
Příběh černých koktejlek a skupiny lidí,
známých i neznámých, kterým setkání s
tímto kouskem sezony ovlivní život. Mozaika lidských osudů, které se někdy protnou, připomíná svým stylem film Láska
nebeská.
yy MYNAŘÍKOVÁ, Lenka: Lež ti kouká z
očí : průvodce světem lží a klamů
Tato kniha se nám snaží vysvětlit, proč
je lež na každém našem kroku a aniž bychom si to uvědomovali, ovlivňuje náš
každodenní život. Lžou ženy, muži, děti,
vedoucí i podřízení pracovníci, lékaři...
zkrátka úplně všichni. Ne vždy má ale lež
negativní vliv.
yy SARENBRANT, Sofie: Oddělení 73.
Kriminální inspektorka Emma Sköldová
se v nemocnici probouzí z kómatu. Když

se čtyři týdny po porodu dcery šla projet
na koni do své oblíbené jízdárny, stala se
jí vážná nehoda. Byla to však skutečně nehoda? Nezavinil Emmin úraz někdo, kdo
se jí potřeboval zbavit?
yy JAKOUBKOVÁ, Alena: Manžel nikdy
nespí.
Erika dostane od svých rodičů za úspěšně
složené zkoušky dárek - zájezd do Paříže.
Když ve městě nad Seinou potká šarmantního vysokoškoláka, okamžitě se do něj
zamiluje a prožije s ním neopakovatelné
chvíle... Pro Pierra je ale jen příjemnou
letní epizodou, což jí při loučení beze studu přizná. Když Erika po návratu domů
zjistí, že je těhotná, rozhodne se, že to,
kdo je otcem dítěte, nikomu neprozradí.
yy FRY, Helen P.: Churchillův tajný voják:
neobyčejný příběh statečnosti člena
britského přepadového komanda.
V úvodu se můžeme seznámit s dětstvím
i mládím Colina Ansona (původně se
jmenoval Claus Ascher), které strávil v
Německu. Na konci 30. let uprchl do Velké Británie, která se stala jeho druhým
domovem. Po absolvování vojenského

yy

yy

yy

yy

výcviku se stal příslušníkem britských
elitních jednotek a roku 1943 byl nasazen
do bojů na Sicílii.
LINHART, Oto: Princ Jůtůber.
Šest originálních moderních pohádek, v
nichž se klasické pohádkové postavy ocitají v současném světě. Vhodné pro čtení
rodičů s dětmi, mnoho vtipů ocení spíš
dospělí.
JILÍK, Jiří: Muž, který viděl démona.
Příběhy lidí, kteří se setkali s tajemnými,
obtížně vysvětlitelnými jevy. Místa, kde
lidově řečeno straší, např. zámek Březolupy, hrad Buchlov nebo pohřební kaple
Barborka.
VANDENBERG, Philipp: Akce Farao.
Thriller s historickou zápletkou, v němž
se autor k dobrodružnému příběhu z konce 20. století nechal inspirovat svou zálibou v dějinách starověkého Egypta.
ŠČERBOVÁ, Tereza: Krtník.
Symbolický příběh o ztrátě vlastního já
při honbě za něčím tak prchavým, jako je
úspěch. Určeno starším dětem a mládeži.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A

Promítej i ty! v listopadu opět v Polici

Věděli jste, že za posledních sto let jsme
přišli o celých 94 % druhů užitkových rostlin,
a to hlavně díky moderním zemědělským postupům? A že genetický fond rostlin uchovávají tzv. genové banky, kterých je na světě více
než 1 300? Dokážete říci, co je to hoax a co je
to prank? A myslíte si, že dokážete hoax, tedy
mystifikující, klamavou informaci, na internetu odhalit?

Podzimní projekce lidskoprávních dokumentů už bereme jako tradiční akci předznamenávající jarní Jeden svět. Už krátce poté,
co uzavřeme festival, zvědavě očekáváme, o
jaké filmy rozšíří pražští organizátoři nabídku
na stránkách promitejity.cz, abychom z nich
vybrali pro naše podzimní, komorní projekce.
Letos v listopadu to u nás vyhrály environmentální a mediální témata!
Pro snímek Ohrožená semínka snad ani
nešlo vybrat příhodnější místo, než WonderFull-Life Centrum v Horních Teplicích.
Přijďte si užít film a potkat se s místními pěstiteli a farmáři v sobotu 4. listopadu v 19:00.
Adresa je Horní Teplice 57.
Kousek za polárním kruhem na ostrově
Špicberky stojí betonová stavba připomínající atomový kryt. Nacházejí se v ní tisíce
rostlinných semen z celého světa, které jsou
tu střeženy před možnými globálními krizemi. Podobných semenných bank je po celém
světě několik. Každé semeno totiž v sobě koncentruje a nese minulé životní cykly přírody i
člověka a je současně zárodkem budoucích.
Farmáři a ostatní aktivisté se snaží uchránit
poslední zbytky lokálních rostlinných variant,
které ve světě geneticky modifikovaného typu
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zemědělství zbývají. Proti potravinářským
nadnárodním gigantům se zdá jejich boj jako
výkřik do tmy. Avšak kdo ví, zda tyto banky nebude lidstvo již brzy nezbytně potřebovat.

Už tradičním promítacím místem je
Muzeum papírových modelů. V pondělí 27.
listopadu v 18:00 se v Zeleném domečku
uskuteční projekce snímku Aminin profil.
Věříme, že se nám podaří domluvit i zajímavého hosta, který s námi bude debatovat
o nebezpečí manipulace na sociálních sítích,
obraně proti hoaxům i internetové propagandě. Všechna tato témata totiž snímek otevírá a
my po letošní projekci dokumentu Děti online
víme, že i u vás nacházejí odezvu.
Amina, atraktivní dívka syrsko-amerického původu, začala na počátku arabského jara psát blog, který reflektoval aktuální

dění v Sýrii. Už jeho samotný název „Lesba v
Damašku“ upoutal pozornost a odkaz na jeden
z Amininých prvních příspěvků v amerických
novinách zajistil blogu slušnou čtenářskou základnu. Proto když se svět prostřednictvím její
on-line přítelkyně dozvěděl o Aminině únosu
tajnými službami, mnoho lidí se zapojilo do
kampaně za její propuštění. Co se na počátku jeví jako příběh o osobní odvaze lesbické
aktivistky, změní se kvůli několika nečekaným
zvratům v originální přípěvek do debaty o síle
sociálních sítí, které jsou schopné manipulovat vztahy mezi lidmi a jejich identitami.
Vstup na všechny projekce je zdarma.
I vy sami se můžete stát promítači – www.
promitejity.cz.
Za organizátory festivalu Jeden svět
Pavlína Binková

foto: Vzpomínka na Jeden svět 2017 – foto Tomáš Hejzlar
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PELLYHO DOMY

jako např. Elvin Jones a má na kontě
přes dvacet alb a video nosičů.
Vstupné: 220 Kč / 200 Kč

KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
Sobota 11. 11. 2017 od 19:00 hod.
Sál Pellyho domů, soboty
4. 11. 2017 od 10.00 do 12.30 hod., 11. LEONA SI POSPÍŠILA
11. od 18.00 hod. - latinská lekce +
zahájení předprodeje místenek na
věneček (80 Kč), 18. 11. od 18.00 hod. prodloužená: hraje Relax Band, 25. 11.
od 10.00 do 12.30 hod.
Vstupné: 40 Kč / lekce
POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Středa 8. 11. 2017 od 14:30 hod
Sál Pellyho domů
Heydrichiáda: PhDr. Zlatica ZudováLešková, CSc. Vstupné: 60 Kč

NEBOŽKA PANINA MATKA

Dvě komedie francouzského autora
Georgese Feydeaua. První příběh se točí
kolem hysterického těhotenství paní
Leony, jehož výsledkem není narození
dítěte, ale šok předpokládaného otce
předpokládaného dítěte. Druhý příběh
začíná pozdním příchodem z flámu a
rozvíjí groteskní situace z manželského
soužití. Hraje DS Divadlo Broumov.
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč
Čtvrtek 16. 11. 2017 od 18:00 hod
Ctibor Košťál

POLSKÁ RAPSODIE
Projekce Ctibora Košťála o jeho cestách
do Polska. Vyprávění o polském Baltu,
starobylých polských městech, národních parcích a mnohém dalším.
Vstupné:
80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty
Sobota 25. 11. 2017 od 19:00 hod

HRÁČI
CVIČENÍ S OLGOU ŠÍPKOVOU
Sobota 11. 11. 2017 od 9:30 do 11:30
Sál Pellyho domů
Cvičení s Olgou Šípkovou a Radkou
Kubečkovou. Dvouhodinová lekce pro
každého, kdo se rád hýbe, se skládá s
kondiční, posilovací, balanční a relaxační části. S sebou je třeba si přinést
podložku na cvičení, pití a ručník.
Přihlášky a platba PŘEDEM.
Vstupné: 270 Kč

KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 3. 11. 2017 od 20:00 hod

LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Jazzový koncert s autogramiádou známého trumpetisty, skladatele a kapelníka Laca Decziho.
LACO DEZCI Je držitelem ceny Československé jazzové federace, složil velké
množství hudby k filmům, vystupoval po
boku skvělých jazzových muzikantů
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Premiéra divadelní hry podle knižní
předlohy Nikolaje Vasiljeviče Gogola
Hráč. Komedie o hře, vášni ke hře, o
podvodu a umění podvodu. Hraje DS
Kolár Police nad Metují.
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

KINO
POZOR, ZMĚNA PROMÍTACÍCH
ČASŮ U VEČERNÍCH PROJEKCÍ:
NOVĚ OD 19:00 HODIN
Úterý 7. 11. 2017 od 19:00 hod

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
RODINNÝ PŘÍTEL je melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a dvě děti čekají na
návrat svých vězněných mužů a otců.
Válkou vynucenému rodinnému společenství obětavě pomáhá rodinný přítel a
lékař Jiří. Film je příběhem lásky, která
nesměla být naplněna, vypráví o věrnos-
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ti, touze, vině a lásce, o odchodech a
návratech, o rodině, rodičích a dětech.
Jde o rodinný portrét viděný pohledem
žen, které osud svedl dohromady Drama. Česko / Slovensko / Polsko, 2017,
130 min

generacemi přináší naději, že život lze
vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. Drama / Komedie / Romantický.
Česko, 2017, 106 min

Vstupné:
80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

Vstupné:
80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

pátek 9. 3. 2018

COMMEDIA FINITA
Dana Černá, Jana Synková, Daniela
Kolářová a Máša Málková ve vtipné hře
o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě
Destinnové.

Upozorňujeme na změnu:
Představení
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
se uskuteční ve čtvrtek
7. 12. 2017 od 19:00 hod.

OSTATNÍ AKCE

Původní termín byl v sobotu 8. 12.
Děkujeme za pochopení.

Předprodej vstupenek na všechny
akce v informačních centrech:
Sobota 4. 11. 2017 / náměstí
Police nad Metují (tel. 491 421
SVATOMARTINSKÝ TRH
Konání trhu bude spojeno s dopravními 501) a Náchod (tel. 491 426 060)
omezeními v centru města.
Informační centrum otevřeno
9:00 – 12:00 hod.

PŘIPRAVUJEME

Úterý 28. 11. 2017 od 19:00 hod

BÁBA Z LEDU

Pátek 1. 12. 2017 od 19:00 hod

Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana
Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel,
Václav Neužil), snach (Petra Špalková,
Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco
šedesátnice Hana prožívá love story,
tradiční víkendové obědy v rodinné vile
ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má
nějaké tajemství. Haniným nečekaným
spojencem se stává vnuk Ivánek, který
si zamiloval nejen svérázného Broňu,
ale i jeho slepici Adélu a otužileckou
komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi

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.

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel
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SESTRY HAVELKOVY
SWING A PRVNÍ REPUBLIKA
LENKA FILIPOVÁ S HOSTY
KONCERT

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV

Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

pátek 5. 1. 2018
NOVOROČNÍ KONCERT:

Čtvrtek 22. 2. 2018

Úterý 14. 11. 2017 od 17:30 hod
Oceněno 5 Oscary
Hugo je neobyčejný kluk, který po otcově smrti žije na pařížském vlakovém
nádraží u strýce alkoholika, jenž tu
pracuje jako seřizovač nádražních hodin. Po tátovi Hugo zdědil vynalézavost
a robota s klíčovou dírkou ve tvaru srdce, který možná ožije, pokud se do ní
vloží ten správný klíč, a předá chlapci
otcův vzkaz. Alespoň v to doufá. Neutišitelná zvědavost přivede Huga k nerudnému prodavači mechanických hraček.
A od něj i k jeho chráněnce, která, ač je
to neuvěřitelné, drží v rukou klíč k rozluštění Hugovy životní záhady. Jak k
němu přišla? Jaké tajemství skrývá její
adoptivní prarodič, že o něm nesmí
nikdo mluvit? Skrývá robot skutečně
otcův vzkaz? A dokáže Hugo na všechny
tyhle otázky odpovědět dřív, než ho
dostihne ruka zákona v podobě přísného nádražního hlídače a pošle ho do
sirotčince?
Dobrodružný / Drama / Mysteriózní /
Rodinný. USA, 2011, 121 min

Vstupné: 350 / 320 Kč.
Prodej vstupenek od 1. 11. 2017.

Vstupné: 420 Kč / 400 Kč
Neděle 3. 12. 2017

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí, doprovodný program. Více na webu,
facebooku, plakátech.
Středa 20. 12. 2017 od 19:30 hod

VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

KULTURA U SOUSEDŮ
JIRÁSKOVO DIVADLO
HRONOV
čtvrtek 9. 11. 2017 v 19:00 hod

Miloš Meier
DRUMMING SYNDROME
(bubenická show/workshop)
vstupné: Kč 220,- / 200,- / 180,úterý 21. 11. 2017 v 19:00 hod

ÚSMĚVY IVO ŠMOLDASE
vstupné: 220,sobota 26. 11. 2017, 9:00 – 17:00
náměstí a Sál J. Čapka

VÁNOČNÍ TRHY
Kulturní a informační středisko Hronov,
nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov
Více informací a vstupenky online na:
www.kulturahronov.cz, tel. 491 483 646
Polický
měsíčník
- listopad
2017
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INFORMAČNÍ
CENTRUM
ZAJIŠŤUJEME
PRODEJ VSTUPENEK
* na akce pořádané Městským
kulturním střediskem Červený
Kostelec
* na akce prezentované na
www.kupvstupenku.cz

Ohlédnutí za hlavní turistickou
sezónou roku 2017
Přišel podzim a s ním se definitivně
uzavřela hlavní turistická sezóna 2017.
V období od počátku května do konce
září navštívilo informační centrum
v Polici
nad
Metují
zhruba
7.600 návštěvníků. Toto číslo každým
rokem roste a neutuchající zájem turistů
o krásy našeho města a jeho okolí nás
těší.
Nejčastěji služeb informačního centra
využívali turisté z České republiky, ze
zahraničních turistů se nejčastěji jednalo o Slováky, Poláky a Holanďany. Nejčastěji dotazovanými místy v našem
městě byla již tradičně muzea. Vzrůstající zájem byl zaznamenán u muzea
města, k čemuž významně přispěly letos
poprvé pořádané komentované prohlídky kláštera. Z okolních krás turisty nejvíce zajímaly stolová hora Ostaš a
Hvězda, hojně dotazované byly i výlety
za hranice k našim polským sousedům.
Informační centrum během turistické
sezony někdy připomínalo i dopravní
ústřednu. Vzhledem k velkému počtu
uzavírek silnic se nemálo dotazů týkalo
automobilové dopravy.
Z tiskovin v letošním roce byla znovu
vydána aktualizovaná skládačka Policko
– průvodce do kapsy. Tentokrát kromě
české verze přibyla i verze anglickopolská. Dále byla vydána trojjazyčná
(CZ/EN/PL) skládačka Police nad Metují.
Letos pro návštěvníky byly opět nachystány i aktualizované skládačky Ubytování na Policku, Výlety do Polska a Polickem na koloběžce.
Již potřetí se uskutečnil cyklus komentovaných vycházek s Mgr. Janem Tůmou.
Letos jste měli možnost se zúčastnit
v rozmezí června až září pěti takovýchto
putování. I tuto sezonu si turisté
Polický měsíčník - listopad 2017
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a široká veřejnost mohli na informačním
centru zapůjčit koloběžky. Za poplatek
80 Kč/ 2 hod. se mnoho začátečníků i
rekreačních sportovců z různých koutů
naší republiky vydalo tímto netradičním
způsobem poznávat okolní krásy. Na
konci sezony jsme uskutečnili také
vyjížďku na koloběžkách se zkušeným
instruktorem, který vysvětlil správnou
techniku jízdy, pravidla bezpečnosti a
sjezdu apod.
Prodejní sortiment se letos rozšířil o
několik produktů, které se díky své
kvalitě a místnímu původu pyšní označením regionální produkt – Kladského
pomezí nebo Broumovska. Jedná se
např. o šumivé soli do koupele, sirupy
Camellus jednotlivě i dárkově balené,
textilní andělíčky a zvířátka z dílny paní
Birkeové Mrázové, džemy paní Horákové z Police nad Metují. O novinky se
rozšířila se i nabídka regionálních publikací.
V srpnu navštívili informační centrum
zástupci ATIC (Asociace turistikých informačních center), kteří každoročně
kontrolují, zda splňujeme standardy
služeb uvedené v přihlášce. Na základě
kontroly nám byl udělen nový certifikát
třídy C, s platností do roku 2019.

nebo nový počítač pro veřejné internetové pracoviště.

Nikola Plná, Jana Rutarová

NOVINKY V PRODEJI
Stolní kalendář Policko 2018
Čekání je u konce a Ti z Vás, kdo se
chodili ptát po stolním kalendáři
s fotografiemi pana Oldřicha Jenky, se
dočkali. Kalendář je nyní v prodeji za 99
Kč.
Neváhejte,
je
k dispozici
v omezeném množství.

Nástěnné kalendáře 2018
Kdo má na zdi prázdné nevyužité místo,
může si u nás vybrat hned ze dvou nástěnných kalendářů na rok 2018.
Jeden s fotografiemi pana Oldřicha Jenky
Krajina
Broumovska,
druhý
s fotografiemi pana Libora Jenky Broumovská krajina z ptačí perspektivy.
Kalendáře se prodávají za 170 Kč / ks.

Co nás čeká v „klidnějších“ měsících
roku? Ze služeb pro místní především
prodej vstupenek, vyhledávání spojů,
kopírování, skenování… Z činností informačního centra a oblasti cestovního
ruchu vyúčtování získané dotace a příprava žádosti na další rok, spolupráce
na zimních novinách, příprava nových
propagačních materiálů, pravidelná
aktualizace webových stránek /Policko,
web města, Kladské pomezí/, facebooku nebo aplikace mobilní průvodce.
Spolupráce s ostatními informačními
centry, ubytovateli a provozovateli stravování a dalšími subjekty v cestovním
ruchu, účast s prodejním stánkem na
polických trzích atd. atd.
Z dotace Královéhradeckého kraje na
podporu činnosti informačního centra,
kterou polické IC získalo /ve výši 39.000
Kč/ na základě zpracované žádosti, byly
např. realizovány překlady textů, grafické zpracování a tisk propagačních skládaček, uhrazen roční poplatek za aplikaci mobilní průvodce, pořízena termotiskárna a software Prodejna SQL pro
evidenci skladu a prodeje zboží v IC

Dárková balení sirupů Camellus
Sirupy Camellus se již nějakou dobu
pyšní značkou regionálního produktu
Kladského pomezí. Nyní jsou k dispozici
i v dárkovém balení po dvou nebo čtyřech 0,25 l lahvičkách.
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Cena balení po dvou ks je 199 Kč, cena
balení po čtyřech ks 350 Kč.

Mléčná čokoláda
Do sortimentu informačního centra
přibyly v minulých letech úspěšné čokolády Carla. Nyní v mléčné variantě (obsah kakaové sušiny min. 31%) s motivy
pana Jaroslava Soumara. Cena čokolády
je 39 Kč. Oslaďte si podzimní dny.

Otevírací doba informačního
centra v LISTOPADU:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka:

11:30 – 12:00

O víkendech a svátcích zajišťuje prodej vybraných turistických suvenýrů
Muzeum papírových modelů:
9:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00

V sobotu 4. 11. 2017, v době konání SVATOMARTINSKÉHO TRHU,
bude informační centrum otevřeno
od 8:30 do 12:00 hod.
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
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Regionálních výrobků z Kladského
pomezí je zase o něco více
K sedmi již certifikovaným regionálním
výrobkům se přidaly další čtyři výrobky,
které upoutají nápadem, umem a péčí,
které do každého z nich vkládají jejich
výrobci.
Certifikační komise, která se setkala 26.
září již potřetí, certifikovala zájemce o
ochrannou známku Regionální produkt
– Kladské pomezí.
Prvním z nově certifikovaných výrobků
jsou dřevěné zahradní domky na kolečkách pana Rydla z Nového Města nad
Metují, o kterých sní spousty dětí a
možná
i
dospělých.
Domečky
z Kladského pomezí již několik let dělají
radost nejen v České republice, ale
i v zahraničí.
Ručně vyráběné šperky Jitky Kylarové
z Náchoda jste mohli spatřit již na mnoha regionálních akcích v regionu. Nápaditost a kombinace polodrahokamů,
perletě a bižuterie vás upoutají
v krásném souladu.
Při pohledu na kuchyňské zástěry
a chňapky od Jany Čapkové z Jaroměře,
na Vás dýchne tak trochu kouzlo první
republiky, ale věřte, že jsou platnými
pomocníky v kuchyni a navíc velmi slušivými.
Posledním certifikovaným výrobkem
podzimu jsou domácí výborné džemy od
Hany Horákové z Police nad Metují.
Ochutnat můžete třeba lákavé kombinace broskve s perníkovým kořením, rebarbory s jahodami nebo meruňky
s meduňkou, a to jsme vyjmenovali jen
nepatrný zlomek z celé nabídky chutí.
Pokud jsme vás ještě dostatečně nenalákali na sladkou chuť výborných džemů, podívejte se na web Kladského
pomezí www.kladskepomezi.cz, kde
najdete nejen více o regionálních výrobcích, ale i to, kde můžete výrobky zakoupit.

„Projekt Regionální produkt – Kladské
pomezí nám dělá opravdu velkou radost. Těšíme se nejen zájmu o certifikaci z řad výrobců, ale především je velký
zájem o koupi certifikovaných výrobků
v informačních centrech Kladského
pomezí. No a nakonec samozřejmě doufáme, že spokojený je i konečný zákazník. Což je samozřejmě jedním z cílů
certifikace regionálních výrobků“, řekla
Markéta Venclová, ředitelka Branky,
o.p.s., destinační společnosti Kladské-

ho pomezí, která je vlastníkem ochranné známky Regionální produkt – Kladské pomezí.

Známe výherce cestovatelské hry
Toulavý baťoh
Celou letní sezonu se mohli návštěvníci
regionu již počtvrté zúčastnit cestovatelské hry Toulavého baťohu a získat tak
jednu z 10 atraktivních cen. A o co se
tedy letos soutěžilo a kdo si výhry odnesl?
Hlavní cenou byl víkend na broumovské
farmě Wenet pro dvě osoby, kterou
získala soutěžící Iva Radoňová. Druhá a
třetí cena, kterou si domů odnesli Simon Roško a Lukáš Kotronias, zahrnovala víkendový pobyt ve všesportovním
areálu v Havlovicích pro celou rodinu
včetně permanentky. Čtvrtou cenu v
podobě pobytu se zdravou snídani z
lokálních surovin v penzionu Bor si
s celou rodinou užije Adam Roško. Díky
páté ceně se Vojtěch Kettner s rodinou
svezou na koních v areálu Green Walley
Stárkov. Zbylých pět cen, které zahrnovaly permanentky do již zmíněného
všesportovního areálu v Havlovicích,
udělaly radost Lence Kovaříkové, Ludmile Holé, Kristýně Kyselové, Nikole Křivkové a Jitce Kočí.

„Do soutěže se mohl zapojit každý, kdo
si v jakémkoliv informačním centru
vyzvednul ilustrovanou mapu, sesbíral
při své cestě po Kladském pomezí 5
samolepek a nechal se zaregistrovat do
slosování. Samolepky se mohly sbírat
až do 26. září. Výherci pak byli vylosováni 2. října,“: shrnula průběh soutěže
Lenka Lembejová z destinační společnosti Branka, o.p.s., která soutěž pro
návštěvníky regionu pořádala. „Letos
bylo celkem slosováno 231 soutěžících,
což je 20 % nárůst oproti loňskému
roku,“ s radostí dodává.
Všem výhercům velice gratulujeme.
V příštím roce vypukne již pátý ročník
této soutěže opět s dalšími hodnotnými
cenami. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem zúčastněným, a především našim
partnerům za ceny darované do soutěže.
Sledujte
naše
stránky
www.toulavybatoh.cz, kam budeme
průběžně vkládat aktuality.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

MATOUŠ HRBEK
STREET IS ART

Zelený domeček, výstava obrazů
Do 5. 11.
Mladý výtvarník z Hradce Králové, který
v současné době studuje na pražské
Akademii výtvarných umění. Výstava je
tvořena převážně obrazy, které autor
předložil při přijímacím řízení na AVU.
Pořádá Muzeum papírových modelů a
spolek Apeiron s podporou Města Police
nad Metují.

Výstavu pořádá Muzeum papírových
modelů
ve
spolupráci
s Klubem
sběratelů Policka

Sobota 11. 11.
Od 17.00 hodin

SVATOMARTINSKÁ
SLAVNOST

LISTOPAD 2017
Pondělí 6. listopadu
od 9 do 15 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Týden
vzdělávání
dospělých
je
celostátní, ale i celosvětová akce na
podporu účasti dospělých na jejich
vzdělávání v dospělosti.
V rámci Týdne vzdělávání dospělých
pořádá Muzeum papírových modelů
Den otevřených dveří. Uvidíte stálou
expozici, místnost sběratelů a budete mít
možnost prohlédnout si i Výtvarnou
dílnu, kde se pořádá tvoření pro školní
skupiny.

TOMÁŠ HOBZÍK
ZA OBZOREM

Další z řady krátkodobých výstav, které
nabízejí přidanou hodnotu ke stálé
expozici Muzea.
Unikátní prezentace věží, rozhleden
nebo třeba majáků z dílny jednoho
z nejzajímavějších a nezařaditelných
solitérů české papírové scény. Výstava
nabízí ojedinělou možnost podívat se až
daleko „za obzor“.
Vydat se s Tomášem Hobzíkem „za
obzor“ znamená projet kus světa během
jedné jediné návštěvy Muzea.

STŘEDY V MUZEU

od 15 do 17 hodin
Každou středu se v Muzeu setkáváme
v rámci modelářského kroužku. Přijďte
si zkusit práci modeláře v kulisách
jediného Muzea papírových modelů
Pátek 10. 11.
v Evropě!
Více na www.MPMPM.cz
VERNISÁŽ

Svatý Martin se vrací do Police! V 17.00
vyjede od Muzea papírových modelů
lampionový průvod v čele s rytířem
Martinem. Jeho pouť městem skončí opět
u Muzea. V prostoru Tržnice u
autobusového nádraží potom taneční
odbor ZUŠ Police nad Metují předvede
krátké
představení
a
celá
Svatomartinská pouť bude ukončena
ohňostrojem.
Muzeum papírových modelů nabízí
možnost vyrobit si od 15.00 hodin
vlastní lampion ve výtvarné dílně
v Muzeu.

VÝSTAVY SBĚRATELŮ
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16.00 hodin
Zelený domeček
Zelený
domeček
připravil
pro
návštěvníky prezentaci ze sbírek členů
Klubu sběratelů Policka. Nenechte si ujít
jedinečnou nabídku prohlídky ucelených
sbírek, z nichž některé budou vystaveny
vůbec poprvé.
Výstava bude otevřena od 12.00 do
17.00 hodin a potrvá do 26. 11.

Taneční představení se uskuteční pouze
za příznivého počasí.
Akci pořádá spolek Apeiron ve
spolupráci
s Muzeem
papírových
modelů, ZUŠ Police nad Metují, MC
MaMiNa a restaurací Sokolovna, za
podpory Města Police nad Metují.
Více informací najdete na webu
www.spolekapeiron.cz
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AMININ PROFIL
FILM

18.00 hodin
Zelený domeček
Film z festivalu Jeden svět promítaný
v rámci projektu Promítej i Ty!

z projektu „Tradice v novém hávu“ bude
realizovat
instalace
nových
interaktivních prvků pro nejmenší. Ze
stejného
projektu
se
v expozici
nainstalují i nové zvukové efekty, které
v návaznosti na vystavené exponáty
tematicky doplní prohlídku Muzea.
Kromě toho na Vás čekají ještě další
překvapení doplňující expozici Muzea –
třeba 3D tiskárna nebo plotr.

Přijďte se na závěr roku podívat
do Muzea papírových modelů.
Přivítá Vás stálá expozice
zahalená v Novém hávu!

V krátkosti
informujeme

Během modelářské soutěže Model cup si
nenechala ujít příležitost návštěvy Muzea
jeho patronka Marie Doležalová. O tom, jak
ji Muzeum a Model cup zaujaly, svědčí
skutečnost, že ještě před polednem 14. října
(tedy v den konání soutěže) dala na svůj
instagram fotografie z Police. V tu chvíli
její příspěvky sledovalo víc jak 45.000
lidí…

VITRÍNA
Dokumentární film s několika hranými
scénami, které doplňují jeho výpovědní
hodnotu. Zamyšlení nad sílou a mocí
sociálních sítí, které dnes vnímáme jako
nedílnou součást našeho světa. Díky
několika nečekaným dějovým zvratům
by se dokument mohl s klidem zařadit
mezi scénáristicky dokonale propracované drama.
Po skončení promítání proběhne debata
s pozvaným hostem.
Kanadský film z roku 2015. 84 minut.
Pořádá Muzeum papírových modelů.

!!! POZOR !!!

Od 13. listopadu do konce
měsíce bude Muzeum uzavřeno!

Po
vzoru
mnoha
českých
a
evropských
měst
se
Muzeum
papírových
modelů
rozhodlo
prezentovat výtvarné umění přímo
v reáliích města.
Na fasádě MPM se v polovině října
objevila „Vitrína“. Jejím cílem je vždy
představit
jednoho
výtvarného
umělce jedním dílem.
Jako první se ve Vitríně objevil
bukovický malíř Josef Kleiner a jeho
obraz „Jahodový salát“, který byl součástí
stejně pojmenované výstavy na terase
Pellyho domů před pěti lety.

Během těchto čtrnácti dní se v Muzeu
stane spousta věcí. Proběhne malování a
v prosinci přivítají návštěvníky nově
osvětlené výstavní vitríny. Zároveň se

Josef Kleiner: Jahodový salát
Akryl na plátně, 2012

V sobotu 14. 10. se v deset hodin dopoledne otevřely pro širokou veřejnost dveře sálu
Pellyho domů. Tím začal druhý ročník modelářské soutěže Model cup v Polici nad Metují,
kterou pořádalo Muzeum papírových modelů
ve spolupráci s MK Česká Metuje. V té době
přicházeli ještě poslední modeláři se svými
díly, kteří měli ještě půl hodiny na to, aby sebe
a své modely přihlásili. Nakonec se na Model
cupu sešlo 480 soutěžních modelů od 183 autorů – z nichž víc jak stovka přijela osobně.
K tomu ještě víc jak 40 modelů mimo soutěž.

Návštěvníci měli jedinečnou možnost vidět nejaktuálnější tvorbu jak v papírovém, tak
i v plastikovém modelářství. Nadšenci a samozřejmě i soutěžící měli po celou dobu soutěže možnost koupit si stavebnice a vystřihovánky od prodejců. A rozeběhl se čilý soutěžní
ruch… Pořadatelé přivítali i skupinu dvaceti
mladých modelářů z polské Świdnice, kteří se
v Polici objevili v rámci grantového projektu
„Tradice v novém hávu“. (Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.) Mezi návštěvníky se

MODEL CUP 2017
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Zúčastnilo se 183 modelářů s 480 modely.
Více informací o soutěži Model cup včetně
výsledkové listiny najdete na webu Muzea
v tiskové zprávě i níže.
O podzimních prázdninách jsme se
účastnili modelářské výstavy v Trutnově,
kde jsme kromě vystavených modelů,
obchůdku s papírovými modely měli také
modelářskou dílnu.

Na prosinec připravujeme do Zeleného
domečku výstavu betlémů, které z většiny
vznikají pod rukama dětí místní základní
Pavel Frydrych
školy.
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proplétaly týmy rozhodčích, modeláři si krátili
chvíli klábosením u kávy a drobného občerstvení, které připravil pan Martin Exner.
Chvíli před obědem do sálu vstoupila i
patronka Muzea papírových modelů, herečka
Marie Doležalová, která pečlivě prošla všechny modely, protože mezi nimi vybírala ten
podle jejího názoru nej, který na závěr ocenila
Cenou patronky Muzea.
S laskavým svolením Městské knihovny Police nad Metují se v jejím prostoru

proháněly RC modely tanků a vlaků. A o další patro výš byly otevřeny dveře terasy, která
v krásném podzimním dni nabízela lákavou
vyhlídku na město a jeho okolí.
Ve 14.00 hodin se ujali Pavel Frydrych
z Muzea papírových modelů a David Vaněček
z Modelářského klubu Česká Metuje vyhlašování výsledků. Po drobném zaskřípání se
rozjelo udílení cen vítězům jednotlivých kategorií. Díky podpoře sponzorů si vítězové odnášeli hodnotné ceny a medaile z dílny Radky

Eliášové. Poslední půl hodina patřila Marii
Doležalové, která se ujala udílení cen ve speciálních kategoriích. „Kdyby vyhlašovala hned
od první chvíle,“ glosoval po ukončení vyhlašování jeden z modelářů, „tak by i ten začátek
byl podstatně svižnější.“ Vítězové speciálních
kategorií si z Police odváželi krásné skleněné
plakety, které vyrobili „na míru“ ve firmě ESK
Eletro – Oldřich Karlíček v České Skalici.
Model cup 2017 v Polici nad Metují navštívilo celkem přes 700 lidí.
Pořadatelé, Muzeum papírových modelů a MK Česká Metuje, děkují sponzorům a
partnerům, kteří letošní Model cup podpořili.
Jsou jimi:
Město Police nad Metují
HOBBY-ASV – Miroslav Matyska, Hradec Králové
Pejskar s. r. o., Police nad Metují
Raelis – Radka Eliášová, Česká Metuje
Betexa, zásilkový obchod, Brno
Družstvo vlastníků Police nad Metují
CKV Pellyho domy

Muzeum papírových modelů

Muzeum města Police nad Metují v listopadu 2017
Svatomartinská Dřevěnka
(4. 11. 2017)

Cech panen rukodělných a Regionální muzeum v Náchodě srdečně
zvou v sobotu 4. listopadu 2017 u příležitosti Svatomartinských trhů
v Polici nad Metují do staré polické školy Dřevěnky. Členky cechu panen rukodělných připravili pro návštěvníky ukázky tradičních rukodělných technik a také něco z lidových tradic. Starou školu lze navštívit
od 9,00 do 16,00 hod.
Přijďte pobejt! Těšíme se na Vás!

do 14,00 hod. Mimo tyto dny je muzeum zavřené. Organizované skupiny mohou muzeum navštívit také po předchozí domluvě, ale pouze
v pracovní dny. Přístupná je stálá expozice Muzea města Police nad
Metují v benediktinském klášteře a expozice Vaňkova muzea zimních
sportů. V rámci provozních možností lze na požádání navštívit i starou
školu (není garantováno). Stará škola bude samostatně otevřena v době
konání tradičních dnů řemesel a v prosinci v rámci vánoční výstavy.
Kontakt na objednávku návštěvy: police@muzeumnachod.cz
Mgr. Jan Tůma

Vaňkovo muzeum zimních sportů

U příležitosti Svatomartinských trhů v sobotu 4. listopadu zveme
návštěvníky také na prohlídku Vaňkova muzea zimních sportů v Muzeu
města Police nad Metují v prvním patře benediktinského kláštera.
Otevřeno bude od 10,00 do 16,00 hod.
Jádro expozice muzea zimních sportů tvoří soukromá sbírka zesnulého pedagoga, řezbáře a sběratele Mgr. Jindřicha Vaňka z Hronova
(*1937 +2011). Původní Vaňkova sbírka je nově doplněna o textové a
obrazové panely, které přibližují historii lyžování a skoků na lyžích v
Machově, Hronově a Polici nad Metují. Připomenuty jsou i významné
osobnosti z tohoto regionu, například broumovský rodák Emerich Rath
(*1883 +1962), všestranný sportovec, účastník dvou olympiád, vegetarián, antifašista a tremp, či polický rodák Jiří Beran (*1952), československý reprezentant v běhu na lyžích, účastník dvou zimních olympijských her a pětinásobný vítěz běhu „Jizerská padesátka“. Expozice
seznámí návštěvníky také se slavnou a dlouho tradici výroby bruslí v
Polici nad Metují. Vedle toho je připomenuta také výroba lyží a hokejek
v regionu (Oldřichovky a Foglarky). Expozici dále doplňují historické
pracovní sáně, sportovní i dětské sáňky, skiboby, historické lyžařské
boty a běžecké vosky.
Vaňkovo muzeu zimních sportů bude přístupné v rámci prohlídky
Muzea města Police nad Metují v prvním patře benediktinského kláštera. Mimo turistickou sezonu je muzeum otevřeno pouze každou první
sobotu v měsíci od 10,00 do 14,00 hod. Turistická sezona bude zahájena v květnu, kdy bude otevřeno o víkendech (pátek, sobota, neděle)
a státních svátcích. Od června do září pak lze muzeum navštívit denně
mimo pondělí.

Stálá expozice muzea – otevírací doma
mimo sezonu

Muzeum města Police nad Metují lze mimo turistickou sezonu (listopad – duben) navštívit pouze každou první sobotu v měsíci, tedy 4.11.
a 2.12. 2017 a 6.1., 3.2., 3.3. a 7. 4. 2017. Otevřeno bude vždy od 10,00
Polický měsíčník - listopad 2017
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KULTURNÍ AKCE / Police nad Metují
V KOLÁROV�DIVADLE
VÁNO� NÍ KONCERT
ORCHESTRU
VÁCLAVA HYB� E

st�eda 20. 12. 2017 od 19:30
Ú� inkují: Orchestr Václava Hyb�e, Josef Laufer, Ivana
Moravcová, Simona Tlustá, � t�pán R�� i� ka, � tefan Pecha.
Vstupné: 350 / 320 K�

SESTRY HAVELKOVY
SWING A PRVNÍ REPUBLIKA

pátek 5. 1. 2018 od 19:00
Sestry Havelkovy p�ipravily slavnostní speciální po�ad
k p�ipomenutí nadcházejícího kulatého výro� í. Po�adem
dobové hudby provází here� ka, man� elka Karla Högera
a pam�tnice Zdenka Procházková.
Vstupné: 260 K� v p�edprodeji / 280 K� na míst�

Městys Machov

uvádí komedii Vladimíra Renčína

Nejkrásnější válka
v podání divadelního souboru Jirásek Týniště nad Orlicí
Režie: Jan Bohatý, Jindra Bartoš
„Zanedbané vinice, neopravené domy, osamělé ženy a muži neustále někde na
válečných výpravách. Tak tohle je situace ve starém Řecku, kterou se ženy
rozhodnou nadále netolerovat a bojovat proti ní. Řešení je prosté – nebude sex,
dokud se bude válčit. Jak se muži pokusí nad touto situací vyzrát a jak to celé
vlastně dopadne?
To je téma komedie Nejkrásnější válka, kterou na motivy Aristofanovy antické
protiválečné hry Lysistrata z roku 411 př. n. l. napsal český malíř a karikaturista
Vladimír Renčín ve spolupráci s hudebním skladatelem Jindřichem Brabcem a
textařkou Hanou Čihákovou.

LENKA FILIPOVÁ

S HOSTY / KONCERT

� tvrtek 22. 2. 2018 od 19:00

Lenka Filipová je na � eské a slovenské kulturní scén� zna� kou
hudební kvality a úsp�chu. Její koncerty jsou plné emocí,
virtuózních muzikantských výkon� a komunikace s publikem.
Právem pat�í mezi nej� ádan�j�í interprety sou� asnosti.
Vstupné: 390 K� v p�edprodeji / 420 K� na míst�

COMMEDIA FINITA

pátek 9. 3. 2018 od 19:00

Vtipná divadelní hra o na�í nejslavn�j�í operní p�vkyni Em�
Destinnové. Ta se ale na jevi�ti neobjeví, pouze o ní vypovídají
její � ty�i spole� nice. Hrají Dana � erná, Daniela Kolá�ová, Jana
Synková a Má�a Málková. Divadlo Viola / Agentura MR.
Vstupné: 330 / 310 K�

Prodej vstupenek na v�echny akce od 1. 11. 2017 v Informa� ních centrech
Police nad Metují (tel. 491 421 501) a Náchod (tel. 491 426 060)
M�sto Police nad Metují
Pellyho domy � Centrum kultury, vzd�lávání a sportu
Masarykovo nám�stí 75, 549 54 Police nad Metují
tel.: +420 491 421 501
e-mail: ckv@policko.cz

Pellyho domy
Police nad Metují
www.pellyhodomy.cz

Neděle 26. listopadu 2017 v 16,00 hod.
sál Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč

Městys Velké Poříčí pořádá

6. ročník
country–folkového fesťáčku

so 2/12 od 19:00
Obecní dům Velké Poříčí
130 Kč / 100 Kč v předprodeji
předprodej na ÚM Velké Poříčí
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Poříčský
podzim
Chrudim

Chrpa
Kamarádi osady 5
Chvíle
Splav

Police nad Metují

Hronov

Náchod

so 18/11
od 17 hod

Obecní dům
Velké Poříčí
100 Kč
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V úterý 28. 11. 2017 v 19 hod.
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – Beránek v Náchodě
Vstupné: 450 Kč, 430 Kč, 410 Kč
Předprodej vstupenek od 4.9.2017 přes rezervační systém BERÁNKU NÁCHOD a. s.
Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách: www.beraneknachod.cz a poté vyzvednout v těchto IC:
MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Nové Městě n. M., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657,
RIC Česká Skalici, tel.: 491 453 870 a 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

Webrovkafest na Klučance 2017
- potřetí v novém místě
Dovolujeme si Vás pozvat na 16. ročník Charitativního festivalu na
podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na Klučance, který z výtěžku z akce od roku 2002 spolufinancuje zážitkové pobyty pro děti z různých dětských domovů, dříve po třináct let na chatě Webrovka v Trutnově,
od roku 2015 v Humanitárním středisku Klučanka v obci Dědov (Teplice
n/M).
Šestnáctý ročník se vrací ke svému tradičnímu formátu v podobě
jednodenní hudebně-divadelní přehlídky s charitativním podtextem.
Uskuteční se v sobotu 18. listopadu od 14:30 hodin. Akci zahájí svým
představením dámský divadelní spolek KaRaJaPeJi a Ba. Dalším divadelním spolkem, který zde vystoupí, a to hned se dvěma kratšími kusy,
jsou vrchlabské KRYCHLIČKY. Tentokrát pojmeme divadelní scénu zcela
netradičně a bude jistě pro mnohé velkým překvapením. Hudební přehlídku odstartuje v 16:00 hodin punková kapela z Police nad Metují - BEZ
ŠANCE, následovat budou tradiční alternativně rocková POSLEDNÍ LEŽ
ze Dvora Králové a trutnovští PEPA LÁBUS a SPOL, hrající folk/rock
s prvky world music. Poté zaduje kerkonošský minibigband Cémur šámur
z Vrchlabí, letošní hlavní hvězda, brněnská crossover-metalová ISANIA,
slavící letos své 30. výročí, k němuž si nadělila novou desku nazvanou
“Na počátku byl SPAM“, dále broumovská rave-punková kapela KLUCI
a trutnovská grind-crust/Circumcised Hysterical Undergrindová partička
SILENTPIE & THE PLEZÍRS. Závěr na hlavní scéně bude patřit společnému jam sessionu přítomných muzikantů. Na sklepní scéně se postupně
vystřídají MARTA a RASPUTIN z Trutnova, hrající akustickou world music, náchodská hardcore-undergroundová kapela ASFALTO a mistr bluesové kytary Václav „BAHŇOUS“ Blabolil od Chrudimi se svým hostem.
Od půlnoci do rána pak rozduní podzemí Drum and Bass trutnovských
COLORSOUND. Celým festivalem bude opět provázet herec, moderátor
a muzikant v jedné osobě TOMÁŠ GROHREGIN. Letošní ročník bude
symbolicky věnován dětem celého světa a památce vynikajícího kytaristy
Radima Hladíka.
Opět budeme nalévat nápoje do bioplastových kelímků, s ohledem na
životní prostředí. S ČD jsme znovu vyjednali dočasné zprovoznění vlakové zastávky Dědov, kde by krom zrychlených vlaků měly všechny ostatní
vlaky z obou směrů zastavovat. Po skončení akce bude tradičně přistaven
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Koncert Bratří Ebenů – Čas holin

Oblastní charita Červený Kostelec vás srdečně zveme na benefiční koncert Bratří Ebenů - Čas holin, který se koná v   úterý 28. 11.
2017 v 19 hod. v Městském divadle Dr. Josefa Čížka – Beránek v
Náchodě. Předprodej vstupenek je zajištěn přes rezervační systém
BERÁNKU NÁCHOD a.s. Čas holin je ohlédnutím za 25 lety svobody
u nás s varovným pohledem na demokracie za hranicemi, a co se tam
odehrává. Hlavní myšlenkou „Přišel čas holin- obout lakýrky se nedovolím“ Marek Eben upozorňuje na změnu a zhrubnutí společnosti, ale
přesto čtvrtstoletí demokracie chápe pozitivně, i když přineslo i některé
negativní jevy. Výtěžek této benefice je určen na nový sanitní vůz pro
Hospic Anežky České.
Současně si vás Oblastní charita Červený Kostelec dovoluje pozvat
na náš již tradiční 9. charitní ples, který se uskuteční v místní červenokostelecké sokolovně v soboru 11. 11. 2017 ve 20 hod. Určitě je na co
se těšit. Čeká vás hudba v podání oblíbené skupiny Relax Band, chutné
občerstvení, soutěž o velké množství cen a spousta dobré zábavy. Jako
pokaždé bude ples zaštítěn známou osobností, tentokrát to bude herec
Jan Přeučil. Můžete se též těšit na předtančení dvojnásobného vícemistra ČR ve standartních tancích, účastníka StarDance, Michala
Necpála s partnerkou Zuzanou Neumitkovou. Budete vítáni!
Eva Wagenknechtová
autobus, který návštěvníky rozveze do Broumova, Náchoda a Trutnova.
Všichni účinkující vystupují buď pouze za cestovní náklady, nebo za
výrazně snížený honorář z důvodů charitativního poslání akce. Webrovkafest
za dobu svého trvání vynesl pro děti bez rodičů pouze ze vstupného více jak
400 000 Kč. Rozpočet celé akce se daří pokrýt z darů sponzorů, podporovatelů a přátel a vše, co návštěvníci odevzdají do kasy, je čistý výtěžek určený
pouze dětem.
Děkujeme touto cestou všem partnerským městům, firmám, živnostníkům i drobným dárcům, s jejichž pomocí se opět podařilo dopředu pokrýt
všechny náklady spojené s organizací této akce. A samozřejmě Vám, návštěvníkům festivalu za to, že Vám není lhostejný osud dětí bez rodičů a ze
sociálně slabých rodin!
Podrobný program a všechny důležité informace najdete na www.
webrovkafest.com
Vojtěch Lábus
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Police Symphony Orchestra
nabralo na váze

Vítr, déšť. Pomalu, ale jistě je tu zima. Dostatek dřeva a papír na zátop je základ. A tak si i PSO udělalo zásoby. Abyste rozuměli - rosteme,
zvětšujeme se, přibíráme na váze. Je nám přece pouhých 7 let. S růstem
ovšem přicházejí i nesnáze. Jako ostatně i v běžném životě nesymfonika
s nadváhou. Málo kam se teď s PSO vejdeme, spotřebujeme všeho víc, a
foťák nás v celku zabere jen z dálky.
Ještě horší je, že už nám ruplo ve švech i naše milované Kolárovo
„sako“ - rozumějte divadlo. Ano, bohužel, Kolárovo divadlo je nám už
malé. Potřebujeme totiž minimálně jedenáct metrů v průramcích a devět
metrů kolem pasu. Jde to s námi z kopce. A tak nejspíš budeme muset zajet v lednu 2018 k sousedům do Hronova, a tradiční novoroční koncert si
13. ledna uspořádat u Jirásků. Police ale nepřijde zkrátka! 64 PSOhlavců
už objednalo počasí a plánuje akci na domácí polické půdě.
Do té doby bude mnoho příležitostí, kde PSO spatřit v akci. Vyzveme
vás k tanci na našem druhém plese, který se bude konat 17. února 2018
v divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Zahrajeme také v Pardubicích,
Jičíně, Trutnově, polských Vambeřicích, v Praze i u Brna. Kdy, kde, v
kolik? Sledujte facebook, web a instastory! Nejste online? Nezoufejte!
Plakát, článek vyhledejte.
A pro ty z vás, kteří čtou naše články až do konce, tu máme bonus!
HLEDÁ SE TRUMPETOVÉ ESO! Znáte nějakého, doporučíte, anebo
snad jednoho takového máte doma? Je-li na hudební scéně takový hráč
na trumpetu, který by rád přidal pár kil do už tak obřího ansámblu jako
je PSO, sem s ním! Vyndejte eso z rukávu a doporučte nám trumpeťáka!
ODMĚNA VÁS NEMINE. Návrhy hrňte na policesymphonyorchestra@
gmail.com
za PSO napsala: Petra Šotolová, flétnistka
foto: Martin Kábrt

P O H L E DY D O H I S TO R I E

Statistické údaje o obci Hlavňov

Hlavňov se nachází asi 3 km na severovýchod od Police nad Metují
v nadmořské výšce 514 – 441 m n. m (zeměpisná šířka 50°33ʹ32ʺ s. š.,
zeměpisná délka 16°15ʹ7ʺ v.d.), katastrální území o rozloze 4,36 km2.
A) Počty domů a obyvatel

C) Počty žáků ve škole v Hlavňově
(do šk. r. 1947/48 obecná smíšená jednotřídní škola, od šk. r. 1948/49 národní škola, od šk. r.1962/63 škola zrušena)

Rok

Škol. r.

Počet
domů

Počet
obyv.

1843
78
1870
96
1886		
1907
101
1910
100
1913
99
1921
102
1930
110
1956		
2001		
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012
98
2013		
2014		
2015		
2016		

Mužů

603
607
618
555
496
496
413
400
260
151
145
144
144
146
146
152
151
154
156
152

Žen

194

219

80

71

78

74

B) Věkové složení obce v roce 2012
(stav ke dni: 26.6.2012) - věkový průměr 42,72 let.
Pohlaví

do 6 let

6
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Celkem

Ženy

6

10

10

10

8

8

5

12

5

0

0

74

Muži

5

7

13

11

14

10

5

8

4

1

0

78

Celkem

11

17

23

21

22

18

10

20

9

1

0

152
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Počet
žáků

Chlapců Dívek Učitel

1940/41 38
20
18
1941/42 37
22
15
1942/43 36
21
15
1943/44 37
20
17
1944/45 36
18
18
				
1945/46 27
15
12
				
1946/47 24
15
9
				
1947/48 18
13
5
1948/49 21
13
8
1949/50 21
12
9
1950/51 17
10
7
1951/52 15
9
6
1952/53 12
7
5
1953/54 11
6
5
1954/55 13
8
5
1955/56 16
8
8
1956/57 11
6
5
1957/58 11
6
5
				
1958/59 12
4
8
1959/60 10
3
7
1960/61 10
2
8
1961/62 14
4
10

Josef Beran
Jan Maršík
Jan Maršík
Jan Maršík
Jan Maršík
Ludmila Beranová, Alžběta Bartošová
Marta Balašová
Rudolf Provazník (od 1.10.)
Rudolf Provazník, Karel Petr,
Karel Vik
Jiří Kotlář, Rudolf Provazník (od 1.10.)
Rudolf Provazník
Rudolf Provazník
Rudolf Provazník
Lidmila Městková
Lidmila Městková, Milena Hlavová
Lidmila Městková
Lidmila Městková
Lidmila Městková
Lidmila Městková
Stanislav Hejlek (do 5.12.)
Josef Středa
Josef Středa
Josef Středa
Josef Středa
Josef Středa

V Hlavňově je evidováno celkem 98 domů, z toho domů s trvale hlášenými osobami je 50 a platících chalupářů je 46.

Připravil František Janeček
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KALENDÁRIUM
Výročí narození a úmrtí slavných českých spisovatelů v listopadu

7. listopadu 1811 – Narodil se v Miletíně
v Podkrkonoší v řemeslnické rodině s dlouhou písmáckou tradicí Karel Jaromír Erben,

český historik, právník, archivář, spisovatel,
básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek, představitel literárního
romantismu. Patřil mezi významné osobnosti
českého národního obrození. Vystudoval filozofii a práva v Praze. Během studií se seznámil s Františkem Palackým, který ho později
doporučil na místo v Královské společnosti
nauk, pozdějším Českém muzeu. Studium
v archivech umožnilo Erbenovi splnit svou
dávnou touhu – shromažďovat ukázky lidové slovesnosti. Od roku 1851 byl archivářem
města Prahy a po boku Františka Palackého se
účastnil Slovanského sjezdu, kde prezentoval
názory austroslavismu – zachování státního
celku v rámci rakouské říše. Erben napsal
Písně národní v Čechách, Prostonárodní české písně a říkadla, ale jeho jedinou původní
sbírkou je Kytice z pověstí národních, zaznamenala neuvěřitelný úspěch a vychází dodnes.
V básních řeší otázku lidského provinění a
spravedlivé odplaty. Také České pohádky ho
povýšily na klasika tohoto žánru. Méně je o
něm známo, že začal vydávat český regestář,
soupis středověkých listů a listin. Erben zemřel
21. listopadu 1870 v Praze (ve věku 59 let).
16. listopadu 1810 – Narodil se v Praze
jako syn chudých rodičů Karel Hynek
Mácha, český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Otec měl na Dobytčím trhu
krupařský krámek, Máchova matka pocházela z Prahy a syn po ní zdědil hudební nadání.
Vystudoval v Praze gymnázium, filozofickou
a právnickou fakultu. Zde se seznámil s díly
Goetha, Mickiewicze a především lorda
Barona, který na mladého Máchu velmi zapůsobil. Jako ochotník se účastnil českých
her v Kajetánském divadle. Zde poprvé uviděl
Lori Šomkovou, do které se celou vášnivostí
své povahy zamiloval. Brzy poznal, že tato
žena nesplňuje jeho ideály o lásce. Věřil však
Polický měsíčník - listopad 2017

v sílu osudu a s Lori zůstal. Pěšky procestoval krásy Čech a došel také až do Benátek.
Roku 1836 vyšla Máchova nejzdařilejší lyrickoepická báseň Máj, klenot české literatury.
Zpočátku nenašla u současníků porozumění
a byla ostře kritizována. Nešťastný Mácha,
kterého trápily i osobní problémy - očekával
narození nemanželského dítěte a rozešel se
s rodiči - odešel do Litoměřic jako právnický praktikant. Tam se také dověděl o narození syna Ludvíka a připravil svatbu s matkou svého syna. V den připravované svatby,
6.listopadu 1836, se však neoženil, nýbrž byl

v rodině železničáře (*29. června 1917).
Studoval gymnázium v rodišti, poté pak v
Olomouci a v Hlučíně, kde maturoval. Jako
gymnazista se při přerušovaném studiu věnoval hudbě, hrál v jazzových kapelách. Hrál na
koncertní úrovni na klavír, housle i kytaru. V
osobní krizi v roce 1934 se postřelil při pokusu o sebevraždu. Po Mnichovu se zapsal na
filozofické fakultě s úmyslem studovat češtinu
a francouzštinu. Po uzavření vysokých škol
vystřídal řadu zaměstnání. Mimo jiné byl redaktorem brněnské Rovnosti a spolupracoval,
po odchodu do Prahy, s Divadlem satiry. Po 2.
světové válce pracoval jako novinář, spolupracoval s divadlem a rozhlasem. Po roce 1947
se věnoval pouze literatuře. Známá je trojice
sbírek Veliká láska, Český sen a Člověka hořce
mám rád. Ve svých dílech, jako např. i ve hře
Nebožtík Nasredin, se potýká s pesimismem
doby a vírou v osud jedince. Později i v něm
převládá deziluze a skepse. Jako ostatní tvorba, jsou i písňové texty Moje blues a Lazar a
píseň, nepatetické a neidealizující.
8. listopadu 1847 – Narodila se Eliška
Krásnohorská, vlastním jménem Alžběta
Pechová, česká básnířka, libretistka, spisovatelka a překladatelka, známá především jako

pochován. Při hašení požáru prý nachladl a
zemřel na zápal plic. Také se však mohl napít
vody používané na hašení a zemřít na střevní
katar. Tak či onak, Máchův Máj se záhy stal
snad nejslavnější českou romantickou básní
a jednou z nejvydávanějších českých knih.
Osobnost a dílo Karla Hynka Máchy se staly
synonymem lásky, romantismu, mladistvého
entuziasmu. V roce 1912 byla odhalena dnes
již kultovní Máchova socha Josefa Václava
Myslbeka na pražském Petříně.
16. listopadu 1971 – Zemřel Josef
Kainar, český básník, textař, dramatik a
překladatel, ale také hudebník, ilustrátor,
výtvarník a novinář. Narodil se v Přerově

autorka dívčí literatury. Pocházela z početné rodiny pražského řemeslníka. Celý život
se zajímala o kulturu a organizátorskou činnost. Nějakou dobu žila v Plzni a po návratu do Prahy se stala členkou Ženského výrobního spolku, kde působila také Karolina
Světlá. Krásnohorská se věnovala ženskému
hnutí (působila v redakci Ženských listů a
v Ženském výrobním spolku) a literární kritice v časopise Osvěta, kde vystupovala proti lumírovské kosmopolitní poezii. Věřila
ve vzdělání a rovná práva žen. Její zásluhou
bylo v roce 1890 v Praze v dnešní Vodičkově
ulici založeno první české dívčí gymnázium
Minerva, díky jejímu úsilí mohly na českých
vysokých školách studovat také ženy. Svoji
poezii zaměřila na intimní a přírodní lyriku
ve sbírkách Z máje žití a Ze Šumavy. Napsala
libreta k Smetanovým operám Hubička,
Tajemství, Čertova stěna. Překládala díla
Puškina, Mickiewicze a Byrona. Zemřela v
Praze 26. listopadu 1926 (ve věku 79 let). V
roce 1931 jí byla odhalena socha z bílého mramoru na Karlově náměstí v Praze.
Připravil František Janeček
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PAMÁTNÁ MÍSTA A UDÁLOSTI NA POLICKU

Polická popraviště

„My, Václav, z Boží milosti král český,
vévoda rakouský a sandomirský a markrabě moravský. Známo činíme tímto listem jak
nynějším, tak budoucím všem obyvatelům ke
klášteru břevnovskému patřícím, z ohledu
útrat a obtížností zločinec, kterýž ve jmenovaném tržním místě Polici neb vsích k tomu
místu přináležejících pro hrdelní vejstupky
dopadnut a potrestán má být v našem městě
Hradci, kteréžto město od nadřečeného města
vzdáleno jest, na prosbu opata Bavora, bratra
naddotčeného kláštera, řečenému místu rozsudek neb právo hrdelní z obzvláštní milosti
udělujeme a tomu chceme, aby kdykoli napotom v Polici neb tomu místu patřících vsích
zločincové jati, ne do města Hradce, jak se
prve stávalo byli vedeni, nýbrž v Polici podle
provinění od zdejšího soudce náležitou pokutou potrestáni byli, pročež tuto písemně přísně
přikazujeme a poroučíme všem sousedům hradeckým, by žádný z nich proti tomu obdarování a milosti naší Polickým udělené obyvatele
polické k dodání zločinců do Hradce nutiti neb
je v tom zaneprázdňovati se neopovážili. Pro
lepší téhož upevnění tento list jsme vyhotovili
a k němu naší pečeť přitisknouti dali a nařídili. Dáno v Praze léta Páně dvanáctistého
devadesátého pátého dne 7. měsíce prosince.“
Významným mezníkem ve vývoji Police
nad Metují se stalo udělení hrdelního práva
(iudicium sanguinis) v roce 1295, které významnou měrou přispělo k dokončení procesu
přerodu trhové vsi (villa forensis), jak je v listině Police nazývána, ve správní centrum panství a celého dominia. Privilegium vydal dne
7. prosince 1295 na žádost opata Bavora král
Václav II. Na základě tohoto privilegia byl výkon soudní pravomoci přenesen na místního
rychtáře (per iudicem dicti locis). Listina psaná v latinském jazyce se dochovala v originálu a také v několika pozdějších konfirmacích.
Přesto ji historik Rudolf Urbánek podezíral, že
by se mohlo jednat o nepatrně mladší falzum
opata Bavora, mající dodatečně právně podepřít jeho zákrok proti vzpouře broumovských
fojtů roku 1300. Listina, ač možná ne právně
uznaná, se však stala předlohou pro pozdější
privilegium z 3. listopadu 1396, udílející břevnovskému klášteru plnou pravomoc hrdelní.

Typář pečeti polického rychtáře
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Do té doby benediktini patrně uplatňovali
Polické hrdelní právo přeneseně i v Broumově
(hrdelní právo bylo Broumovu uděleno opatem a konventem až v roce 1449).
Již od počátku 16. století byla hlavním
a jediným představitelem hrdelní jurisdikce
městská rada, skládající se z konšelů, jmenovaných vrchností. Při provádění výslechů
se městská rada řídila právními předpisy
(„Práva městská Království českého“ vydaná roku 1579 Pavlem Kristiánem z Koldína,
prohlášená roku 1580 apelačním soudem za
závazná), dále vrchnostenskými instrukcemi,
ale také vlastním uvážením. Důležitou roli
hrál v hrdelním soudnictví rychtář, který konal
policejní službu, zjišťoval a zajišťoval provinilce, odpovídal za jejich uvěznění a účastnil
se výslechů. Kromě toho byl oprávněn sám
soudit drobné žaloby, urážky na cti apod.
Podřízeným rychtáře byl biřic, jehož úkolem
bylo starat se o vězně a trestat je mrskáním.
Nejvzdělanějším činitelem městského soudnictví byl radní písař, který aplikoval ustanovení městského práva na jednotlivé projednávané případy, přijímal a zapisoval svědectví a
formuloval rozsudky. Nezbytným výkonným
článkem hrdelní pravomoci byl kat, oprávněný provádět regulérní mučení (torturu) a
exekuce.
Jak ukazují městské účty, Police měla
v některých obdobích vlastního kata, kterého
někdy půjčovala do Stárkova, jindy, a to častěji, si naopak sama kata půjčovala ze Stárkova
a především z Broumova. Zmínku o polickém
mistru popravčím najdeme v obecních vydáních z roku 1575, kdy mu bylo zaplaceno na
vyklízení šatlavy. Ve stejném zápise je i zmínka, že „katu práva dáno 5 grošů co psi po městě lapal“. Je však otázkou, zda tím nebyl míněn biřic. V roce 1582 vydala polická obec za
vykonané popravy delikventů Bučiny, Šrejbra
a Drapače (ten popraven v Broumově) a „na
utopenou děvku, která pod Vlčinec připloula“ (zřejmě tedy za její pohřbení), celkem 34
kop míšeňských grošů. Další zajímavá zmínka
pochází z roku 1589, kdy bylo mistru popravnímu zaplaceno osm kop za popravu Michala
Neimana z Huttberka (Honů). Jak dokládají
broumovské smolné knihy, byla řada delikventů z Policka v letech 1550-1680 trestána i
v Broumově. Jak již upozornil Josef Brandejs
v nevydaném druhém díle dějin Police, také
v Polici se v městském archívu nacházela
smolná kniha pojednávající o trestních případech ze 17. a 18. století. Mezi nimi zaujme
především poprava Jana Motyky z Pěkova,
který zabil při kuželkách Jiřího Kejdanu z téže
vsi. Jan Motyky byl setnut mečem přímo na
polickém náměstí. Popravě přihlíželo několik
set lidí z Police i okolních vesnic. Na vykonání popravy byl povolán broumovský kat, kterého ale musela do Police přivézt ozbrojená
eskorta, protože panovaly obavy, že by mohl
být po cestě příznivci Jana Motyky zabit.
Poprava na náměstí byla ale spíše výjimkou. Častější byly popravy na speciálně

k tomu určených místech – popravištích.
Zajímavý popis jedné takové popravy, která
proběhla v roce 1684, přináší ve své kronice
Jan Lege. Předně popisuje stavbu nové šibenice, která proběhla 30. prosince 1684: „Protože
šibenice před mnoha léty sešla a nyní žádní
není a nestojí, byli tesaři jak z města, tak z
vesnic svoláni a při tlučení na dva bubny, pořádné sekyry na ramenách majíce, z města k
popravnímu místu mašírovali, za nimi městská mládež, ouřad, rychtář a pak ostatní lid
šel s motykami, rejče a lopaty majíce, dřevo z
obecního lesa bylo přivezeno, a nejprv ouřad,
pak je-den po druhém dřeva se dotknout a do
něho tnout musel sekyrou a pak se zde tesaři
nechali při jejich práci, ostatní odešli do města. Postavena šibenice, kterou sousedi dnem i
v noci hlídali.“ Druhý den, 31. prosince 1684,
pak proběhla veřejná poprava: „Ráno byli ti
deliquenti z vězení před dům radní přivedeni,
kdež stůl přikrytý s kobercem stál, při kterém
na jedné straně broumovský úředník stál se
zdejším úředníkem, na druhé straně městský
rychtář se svým mečem a městský písař se
vynacházel. Jak ty deliquenti předvedeni byli,
byli od městského rychtáře tázáni, zdaliž ještě
na tom stojí co se v examenech doznali a dobrovolně vyznali, kteří odpověděli – ano! Nato
byla městskému rychtáři apelační sentence od
úředníka k publicírování dána což se také od
městského písaře stalo. Nato zlomil městský
rychtář v ruce mající malou hůlku a vhodil na
ty deliquenti. Nato začal šatlavský zvonit a kat
broumovský šel s nimi svou cestu na popraviště
a zachoval se, jak to ortel sebou přináší“. Kdo
byl popraven Lege sice neuvádí, jisté vodítko však najdeme v městských účtech z téhož
roku: „mistru popravnímu z Broumova dáno
od zahrabání v zlý paměti Jana Hrušky, když
dolů spadl ten ze šibenice 3 groše a za nový
rejč a motyku pro zahrabání jeho 39 grošů“.
Kde se však polické popraviště nacházelo? Tato prostá otázka je složitější, než se
na první pohled zdá. Podle lidové tradice
popraviště, kde stávala šibenice, nacházelo
v místě zvaném „Zákopanice“ za městskými
pastvinami směrem k Bezděkovu. Žádný jednoznačný doklad o tom ale neexistuje, pouze
jisté indicie. První zmínka o „Zákopanici“
pochází z roku 1557. Doktor Josef Brandejs
se pokusil toto jméno vyložit jako místo, kde
byly zákopy, nebo kde se zakopávali mrtvoly.
Dokládá to i jeden tragikomický příběh z roku
1823. Toho roku na velký pátek (28. března)
spáchal v hostinci čp. 44 v Hořejší ulici sebevraždu Vojtěch Hartmann. Jak zaznamenává
ve svých Letopisech kronikář Josef Brandejs,
„podle nařízení královského úřadu byl v noci
vyvezen a na Zákopanici za Lipkou na městských drahách, u Nízkosrbských hranic zakopán. Na druhý den ale ráno časně, ještě v noci
od Nízkosrbských zase vykopán a na trakaři v
košili přivezen do města, a posazen na lavici
u domu čísla 76 vlevo vedle uličky u silnice k
Bezděkovu. Tu ráno, když děvečka domácího
pána Josefa Pejskara šla otvírati dům ještě za
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tmy a jen co měsíček svítil, tu spatřila postavu
na lavici seděti v košili, v ruce majíc noviny a
hůl, ulekla se tu velice, i s pradlenou Lidmilou
Švejdarovou které otvírala, aby časně ráno do
prádla se dala. Oznámeno to ihned a odnešen
jest ještě časně za tmy do kůlny obecní a pak
v noci na bývalé popraviště za zelišťatama pochován a zahrabán byl.“ Z toho jasně vyplývá,
že pohřbívání sebevrahů v tomto místě bylo
vskutku obvyklé. Je dosti pravděpodobné, že
pohřbívání zde navazovalo na starou tradici
místa, kde bývali pohřbívání odsouzenci.
Daleko zajímavější je však druhá část
zprávy. Brandejs v ní výslovně zmiňuje bývalé popraviště za „zelišťatama“. Jednoznačně
se tedy nejedná o místo na „Zákopanici“.
Kde bychom ona „zelišťata“ měli hledat, nám
prozrazuje sám Brandejs na jiném místě své
kroniky, a to v souvislosti se stavbou nových
jatek v roce 1904: „Za bývalé jatky čp. 285,
které roku 1904 v měsíci srpnu vybořené byly,
uvázal se Vilém Pelly, že postaví nové a ještě
větší s dostatkem vody. Tu postavené jsou opět,
ale mnohem větší s nákladem mnohem větším,
nové řeznické jatky na záměstských zelíšťatech z vlastních cihel Viléma Pellyho, továrníka, a vyplacením také od něho stavitelských

Trať „Stínadlo“ na indikační skice stabilního katastru z roku 1840
prací.“ Z budovy jatek byla později (1961)
zřízena městská pekárna a dnes se zde nachází
„Kvíčerovská pekárna“. Polické popraviště
se tedy nacházelo kdesi nad dnešní pekárnou, nejspíš na samém vrcholu návrší, či za
hranou svahu na pláni sklánějící se ke Žďáru
nad Metují. Dokládá to ostatně i pomístním
názvem „Stínadlo“ zachycení na indikační
skice stabilního katastru z roku 1840, označující část žďárského katastru mezi Žďárem nad

Metují a Policí nad Metují.
Z toho vyplývá, že Police nad Metují měla
zřejmě dvě samostatná popraviště, každé na
jiném konci katastru. Navíc popravy příležitostně probíhaly i na náměstí. Větší počet
popravních míst nebyl nijak neobvyklý, například v nedalekém Náchodě byla minimálně tři
popraviště. V každém případě si polická popraviště nepochybně zasluhují další výzkum.
Jan Tůma

Š KO L S T V Í

Podzim na 1. stupni ZŠ

Podzim je na naší škole tradičně spojen s mnoha aktivitami a projekty. Prvňáčci se teprve rozkoukávají, učí se první písmena a slabiky,
ale i oni už byli na návštěvě v knihovně. Děti z 2.A a 3.C navštívily
výstavu Okoklamy v muzeu Pod čepicí v Hronově. V obou druhých
třídách proběhly celodenní projekty, ve 2.A podzimní projekt s dýněmi
a v 2.B Bramborový den.
Všechny tři třetí třídy navštívily radnici. Prováděl je pan místostarosta, který také trpělivě odpovídal na mnoho všetečných dotazů. Třída
4.A byla na dopravním hřišti a v Muzeu papírových modelů. Ve 4.B
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spolupracují s knihovnou na čtenářských dílnách a užili si Šípkový den
i s vařením čaje a marmelády. V 5.A si procvičili učivo vlastivědy a
vyzkoušeli výrobu šperků a zbraní při projektu Pravěk.
Čtveřice dětí z pátých tříd reprezentovala naši školu na dopravní
soutěži Pohár starostů v Bělovsi a v nelehkých podmínkách vybojovala čtvrté místo z dvaceti škol. A tak chválíme Marii Tauchmanovou,
Elišku Řezníčkovou, Adama Nekvindu a Sašu Noska za bojovnost a
vzorné chování a děkujeme paní starostce za podporu. Na fotky z akcí a
podrobnější informace se podívejte na našich stránkách www.zspolice.
cz 					
Andrea Kolářová
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Z polické mateřinky…

… bychom se tentokrát společně s Vámi rádi
zaměřili na problematiku zahájení předškolního
vzdělávání – jinými slovy – na vstup dítěte do
mateřské školy. Jak tuto změnu prožívají rodiče?
Co děti vstupem do školky získají? Co rodiče
od školky očekávají a do jaké míry mohou život
svého dítěte ve školce ovlivnit? Jak velké jsou
rozdíly mezi domácí a kolektivní výchovou? To
je jen pár otázek, které se v současné době honí
hlavou na jedné straně většině rodičů a na druhé
straně také většině pedagogů.
Takže pro začátek trochu teorie: Mateřská
škola přijímá k předškolnímu vzdělávání děti
zpravidla od 3 let, což v praxi znamená, že
slovíčko „zpravidla“ umožňuje přijímat i děti
mladší 3 let – při dodržení určitých pravidel a
legislativních „háčků“. O docházce 2 letých dětí
do MŠ jsme se zmiňovali v minulých číslech PM
a do budoucna se k tomuto tématu určitě vrátíme,
nyní se však podíváme, jak nástup do mateřské
školy prožívá z odborného hlediska dítě ve věku
2 – 4 roky:
„V prvních měsících a následně letech života
dítěte je jeho celým světem matka, s níž se nachází ve velmi úzkém vztahu. Toto prvopočáteční
mikroprostředí se postupně rozšiřuje na ostatní
členy rodiny, což je pro dítě stále jen omezený
počet lidí. Pro dítě to znamená, že
yy se ve vztahu k nim velmi dobře orientuje, protože dokáže předvídat, jak se k němu budou
členové rodiny chovat,
yy ví, co si ke členům svého mikroprostředí může
dovolit,
yy velmi brzy si osvojí pravidla, která mezi členy
„jeho“ prostředí fungují a neměla by se porušit, protože když někdo z tohoto omezeného počtu lidí pravidla poruší, dítě toto vnímá
jako zradu,
yy se členy svého mikroprostředí se cítí být
v bezpečí.
Poměrně brzy se dítě stává členem dvou a
více mikroprostředí, např. rodiny a mateřské
školy. Tato dvě prostředí od něho žádají odlišné
projevy, staví je do odlišných situací, se kterými
si dítě MUSÍ umět poradit. Obě tato prostředí o
sobě navzájem ví, že ačkoliv jsou úplně odlišná,
jádro, zájmy a důvody pro spolupráci mají obě
společné.“ (Z. Helus, Sociální psychologie pro
pedagogy). Z toho vyplývá, že pokud nechtějí
mít doma rodiče místo zdravě sebevědomého
dítěte skleníkovou květinku, tak jim nezbyde nic
jiného, než mu umožnit začlenění se do společnosti, i když to bude občas znamenat pár boulí
a šrámů na těle i na duši. Každý totiž své místo
ve společnosti získává jinak. Jak, to záleží především na schopnosti umět se začlenit do světa
kolem nás. K tomu slouží především zkušenosti,
které dítě už od malička získává právě kontaktem s lidmi kolem sebe. Pojďme se podívat, jaký
názor na tuto skutečnost mají některé maminky:
Otázka: Moje „zlatíčko“ je doma v pohodě,
bez problémů poslechne a když neposlechne,
tak se vždycky nějak dohodneme, ve výchově volím zásadně laskavý a nekonfliktní přístup. Jenže to, co zažívá ve školce, to podle
mě až hraničí s šikanou – tenhle hošíček mu
vezme hračku, tahle holčička ho plácne, tamten chlapeček na něj vyplázne jazyk a hodí
po něm kostičku – takovéto „začleňování“
nedopustím!!
Odpověď: „Zlatíčko“ není v žádném případě šikanováno. Jen (sice trochu bolestně) zjišťuje, že děti kolem něho jsou temperamentní a
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výše uvedené projevy jsou určitým způsobem jejich komunikace. Mimochodem, „zlatíčko“ je ve
skutečnosti zvyklé, že doma se všechno a všichni
řídí podle něj, ono je středobodem mikroprostředí, a najednou ve školce zjistí, že tomu tak není.
A tak se svého domáhá, jak je zvyklé – někomu
sebere hračku, někoho odstrčí, támhle tomu chlapečkovi šlápne na autodráhu, tuhle holčičku sice
pohladí po blonďatých vláskách, ale vzápětí jí
vyškubne z ruky plyšového pejska… A ostatní
děti reagují podobně, protože všichni jsou svým
způsobem „zlatíčka“. Samozřejmě, taková situace se nesmí nechat vyhrotit do konfliktu, od toho
je zde paní učitelka, která rychle přiběhne, situaci usměrní a výchovně vyřeší. Děti se v takové
chvíli někdy poprvé setkávají s chováním, jako
je poprosit, poděkovat, půjčit si, společně si hrát,
o hračku se střídat…a když vidí, že to funguje,
bude příště vědět, jak na to. A tomu se přece říká
výchova. Každá takto prožitá situace je cennou
zkušeností, i když někdy končí slzičkami nebo
modřinkou. A navíc – slovní zásoba malých dětí
je omezená proti slovní zásobě dospělých, takže
když si 2 dospělí spolu vyjednávají půjčení nějaké „hračky“, umí si všechno verbálně vysvětlit.
Dětem mnohdy chybí slova, takže situaci urychleně řeší odstrčením a někdy třeba i pěstičkami.
(Ve výjimečných případech někdy dojdou slova i
dospělým a řeší situaci také pěstičkami – i to lze
nazvat cennou zkušeností…😊). Všechno potřebuje určitý čas a výše zmíněné „Zlatíčko“ určitě
po čase zjistí, jaké chování a jednání od něj jeho
okolní svět požaduje.
Otázka: Rozhodla jsem se rozvíjet své
dítě od útlého věku. Držím se totiž přísloví, že
proutek se má ohýbat, dokud je mladý. Takže
když jsem zjistila, že si naše tříletá „žížalka“
prozpěvuje, rozhodla jsem se ji přihlásit do
sborečku, na flétničku a na angličtinu – to aby
mohla prozpěvovat i v cizích jazycích.
Odpověď: Začleňovat se do společnosti
a ještě u toho dělat, co nás baví a v čem jsme
dobří, to je úplně ideální kombinace. Jen není
asi úplně ideální tříletému dítěti zaplnit veškerý
jeho volný čas jen proto, že si občas prozpěvuje.
Dítě v tomto věku potřebuje poznat režim mateřské školy, začlenit se do kolektivu dětí, získat
informace o okolním světě a především rozvíjet
svou řeč, aby dokázalo všechny ty věci kolem

správně pojmenovat a s maminkou o nich také
podiskutovat. Rozvíjet muzikálnost dítěte ano,
ale přiměřenou formou a v přiměřeném množství. Totéž platí i o výuce cizích jazyků. Flétnu,
sboreček ano, ale teprve tehdy, až bude „žížalka“
umět mluvit, ovládat dobře hybnost prstíků (kvůli flétně), porozumět, co se po ní žádá a až bude
schopná soustředit se delší dobu než 5 minut. Ve
třech letech to asi všechno těžko zvládne, ale o
rok nebo o dva později už ano. A možná svou
maminku pak „žížalka“ překvapí, že to všechno
zvládla i bez toho, že by se její život ve třech
letech stal maratonem kroužků.
Otázka: No jo, ale když já se nedokážu
smířit s tím, že by můj „brouček“ už nebyl
to miloučké batolátko, které se rádo pomazlí, před spinkáním si se mnou prohlíží knížku
a pak usne, jen když ho držím za ručičku a
ve školce už to najednou není ten mazlík, už
umí dát najevo nesouhlas, chce si sám i boty
obouvat, kalhoty natahovat, ale vždyť já mu
posloužím ráda, protože je to moje sluníčko…
Odpověď: Z „broučka“ se postupem času
stane velký kluk, který bude muset být sám sebou, bude muset řešit sám své problémy, bude
se muset umět zodpovědně rozhodnout a za svá
rozhodnutí bude muset nést i zodpovědnost. Ve
školce má jedinečnou příležitost zjistit, jak funguje okolní svět, jak se v životě hodí potřebná
dávka samostatnosti, že nejsou všichni lidé stejní, že každé dítě má jinou rodinu a jiná pravidla
v ní, že každý reaguje jinak na smutné a veselé věci, že každému chutná jiné jídlo… (a sem
můžete doplnit prakticky jakýkoliv rozdíl). Po
čase také dospěje k tomu, že je ostuda, když maminky obouvají velkým předškolákům boty, že
je strojí jako miminka, že jim utírají nos, že je
krmí… (sem můžete doplnit další činnosti, stačí
se rozhlédnout odpoledne v šatně školky ☹). A
málo platné, i když maminka – ochranářka uroní
lítostivě slzu, „brouček“ se začíná úspěšně začleňovat do společnosti a do světa kolem nás. A tak
to má být.
Těšíme se na Vás příště a přejeme Vám
hodně radosti s Vašimi „broučky, zlatíčky a
žížalkami“.
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti
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STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ l SLUŽEB I EKONOMIKY
ČERVENÝ KOSTELEC
CHEMIK

učební obor - zaměření Gumař-plastikář

VÝROBCE TEXTILIÍ

učební obor - zaměření Operátor textilní výroby
- zaměření Prodavač oděvů, textilu a doplňků

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ
umělecký maturitní obor - zaměření Módní designer a styling
- zaměření Grafický design a navrhování interiérů

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

maturitní obor - zaměření Počítačová grafika a animace
- zaměření Internetový obchod a public relation

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

maturitní obor - zaměření Státní služba a správní řízení
- zaměření Právo a právní administrativa

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 24. 11. 2017 9-16 hod.
sobota 25. 11. 2017 9-11 hod.

www.ssck.cz

DIAŮ
SZATMIĚPSTENN
AVATEL
í
tn
í i maturi
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obory
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Pozvánka na Dny otevřených dveří

Jako každoročně zvou žáci a pracovníci Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí zájemce o studium a jejich
rodiče na Dny otevřených dveří, které letos proběhnou v pátek 10.
listopadu od 9 do 17 hodin a v sobotu 11. listopadu od 8 do 12
hodin. A na co se mohou návštěvníci těšit? Seznámí se se vzdělávacími programy maturitních oborů Grafický design, Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a učebních oborů Aranžér,
Kadeřník, Tiskař i nástavbového studia Tiskař na polygrafických
strojích a Reprodukční grafik. Budou si moci prohlédnout prostory teoretické a především praktické výuky jednotlivých oborů. Budou
tedy moci zavítat do školní tiskárny, grafických studií, ateliérů, dílen
a odborných učeben, kde se jim budou věnovat jak pracovníci školy,
tak i současní studenti školy. Dále je připravena velmi atraktivní prezentace umění mladých kadeřníků a kadeřnic, tentokrát v andělském a
pekelném provedení. Mladí aranžéři a aranžérky budou vytvářet podzimní aranžmá a výrobky z přírodních materiálů. Ve svých odborných
učebnách předvedou, jak se připravují na vánoční prodejní výstavy a
aranžují věnce, svícny a květináče. A kdo z adeptů maturitního studia
bude mít zájem, může si vyzkoušet i přijímací zkoušku z češtiny nebo
matematiky nanečisto.
Přijďte se podívat, rádi všem naši školu ukážeme!
Mgr. Renata Lelková - Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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STUDUJTE OBORY, VE KTERÝCH OKAMŽITĚ
ZÍSKÁTE PRÁCI S NADPRŮMĚRNOU MZDOU

Adaptační a turistický kurz žáků 6. tříd

Jako každým rokem jsme uspořádali pro žáky 6. ročníku adaptační
kurz. V tomto školním roce jsme tento kurz spojili i s turistickým. Letos
se konal 2. – 4. 10. 2017 v Broumově. Žáci byli ubytováni v mnišských
celách v Domě hostů v Klášteře Broumov. I přes mírnou nepřízeň počasí prožili mnoho společného – spoustu her a zábavy, terénní program
Krajinou děsnou v širé pustině, uvědomili si a ocenili přelomový vynález knihtisku, vyzkoušeli si jednotlivé smysly, práci s buzolou, stezku
odvahy a spoustu dalších aktivit. Postupně se dozvídali více o svých
nových spolužácích, ale také sami o sobě.

Mgr. Hana Křišťálová

OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
MATURITNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

GRAFICKÝ DESIGN
REPRODUKČNÍ GRAFIK pro média
TISKAŘ na polygrafických strojích

TISKAŘ na polygrafických strojích
ARANŽÉR
KADEŘNÍK

JEDNOLETÉ ZKRÁCENÉ OBORY

!

TISKAŘ
na polygrafických strojích
REPRODUKČNÍ GRAFIK

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017/2018:
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pátek
sobota
středa
středa
středa

10. listopadu 2017
11. listopadu 2017
6. prosince 2017
10. ledna 2018
14. února 2018

9–17
8–12
14–17
14–17
14–17

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
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Základní umělecká škola informuje…
Úspěch komorních souborů
žesťových nástrojů

Ve čtvrtek 19. října se konal již 24. ročník
celostátní interpretační soutěže hry komorních
souborů v severomoravské Vidnavě. Naši žáci
se této soutěže již tradičně účastní a tentokrát
polickou ZUŠ reprezentovaly tři soubory.
Všichni hráči podali skvělé výkony nejen před
odbornou porotou, ale i v rámci silné a velké
konkurence, s těmito nádhernými výkony:

Blahopřejeme též všem rodičům i prarodičům našich žesťařů a děkujeme za jejich veškerou pomoc a podporu při všech přípravách i
na soutěži samotné!

Kategorie 0 /do 10 let/: Mini Brass 1. cena
Stázka Denygrová - trubka
Štěpánek Tyč - baryton
Kategorie 1a /do 12 let/:
Junior Brass 2. cena

Lenka Němcová a Josef Fiala,
žesťové oddělení

Nyní už jsme tedy nastěhováni zpět v naší
škole (tady ještě patří dík všem, kteří nám přišli pomoci s nastěhováním nábytku, nástrojů a
veškerého nezbytného „harampádí“ do nových
a opravených tříd) a těšíme se z toho, že už
jsme zase „doma“, přestože ještě není všechno
ideální. Pracovníci stavební firmy ještě stále
chodí do těchto prostor opravovat a odstraňovat nedostatky, které jim bdělé oko stavebního
dozoru nehodlá odpustit, ale především až do
jara budeme vlastně působit uprostřed staveniště, neboť dál pokračuje stavba: Přístavba
spojovacího krčku mezi oběma budovami a
dostavba sálu – zkušebny orchestrů – a zbývajících učeben pro bicí nástroje a taneční obor,
abychom mohli splnit požadavek kontrolních
orgánů a přesunout výuku sem z nevyhovujícího objektu kláštera.
Jenom doufáme, že stavební firma zvýší
svoje pracovní tempo a už nedojde k dalším
posunům v termínech předání celé stavby… 

Nové učebny
ve 4. nadzemním podlaží:

(ZUŠ)

Informace z rekonstrukce školy

Jakub Meier - trubka
Míša Kohlová - lesní roh
Prokop Šedek - baskřídlovka

Kategorie 3a /nad 15 let/ Brass Q 2. cena
Petra Svobodová - trubka
Tomáš Pavel - trubka
Jan Pavel - baskřídlovka
Vojtěch Procházka - pozoun
Marek Zítka - tuba
Všem mladým muzikantům moc gratulujeme, že nejen
zvládli nácvik soutěžního repertoáru ve velmi ztížených
podmínkách náhradních vyučovacích prostor, ale že i tuto
práci zúročili ve vynikajících
výkonech soutěžního klání!
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S více než měsíčním zpožděním oproti původním termínům nám byla na začátku října
předána do předčasného užívání (skoro) dokončená rekonstrukce hlavní budovy čp. 108.
Součástí této rekonstrukce byla nejen
kompletní výměna elektroinstalace, datových
rozvodů, změny vytápění z akumulačních kamen na ústřední vytápění, nové vnitřní omítky
a stropy, ale také celé nové patro v prostorách
bývalé půdy se šesti novými učebnami a plynovou kotelnou.
Posunutí termínu nám způsobilo velké
komplikace se zahájením výuky v novém
školním roce, a proto bychom chtěli i na tomto místě poděkovat za velkou pomoc všem,
kteří nám pomohli tento problém vyřešit:
Především Janě Rutarové a týmu pracovníků
v Pellyho domech, kteří nám umožnili vyučovat nejen v prostorách Pellyho domů, ale i
v Kolárově divadle, a také velmi ochotnému
panu Habartovi z odborové organizace Veby
a.s., který nám poskytl k výuce volné prostory
v SKP Hvězda.
A samozřejmě také děkujeme rodičům
a prarodičům našich dětí, kteří spolu s námi
museli nést tíhu komplikací, spojených s touto
provizorní výukou.

Nová učebna kontrabasu (nyní učebna houslí,
než bude dostavěna nová třída pro houslisty)

Zde se vyučuje hra na zobcovou flétnu a hoboj

Jedna ze dvou tříd pro výuku hry na kytaru
Polický měsíčník - listopad 2017

Učebna pro výuku hry na příčnou flétnu…

… a pro hru na klarinet a saxofon

Žáci náchodské Stavebky se podílejí na modernizaci své školy
Až ukončí studium,
budou studenti VOŠ
stavební a SPŠ stavební arch. J. Letzela
v Náchodě schopni postavit nový dům, opravit
starší usedlost nebo modernizovat interiér podle individuálního přání. Pro praxi jsou připravováni ve čtyřletém
maturitním studiu v oboru Stavebnictví (zaměření Pozemní stavitelství, Obnova budov,
Rozpočtování a kalkulace staveb, Navrhování
interiérů-design), nebo ve tříletých učebních
oborech podporovaných Královéhradeckým
krajem formou stipendia (Stavební klempíř,
Tesař, Zedník, Pokrývač, Malíř, lakýrník).
Škola jim zajišťuje také stravování a ubytování ve vlastních zařízeních.
V rámci odborného výcviku opravili
v poslední době například oplocení u Centra
odborného vzdělávání v ulici Pražská (financovaného z prostředků Královéhradeckého
kraje) nebo opěrnou zeď u dílen odborného
výcviku. Podíleli se na revitalizaci zelené
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plochy – parku u školy a v září a říjnu tohoto
roku využili své dovednosti při modernizaci
prostoru školních šaten. Mimo školu naši žáci
pomohli například při výstavbě rekreační chaty v osadě Husí Krky u Nového Dvora nebo
rodinného domu ve Svinišťanech u Jaroměře.
Stanou se postupně kvalifikovanými stavaři a dobrými řemeslníky, kterých je nedostatek, a proto jsou a budou k nezaplacení.
Zájemce o studium srdečně
zveme na Den otevřených dveří
v sobotu 11. listopadu 2017 od
8.30 do 13.00 hodin (případně na
další 17. ledna 2017 od 14.00 do
18.00 hodin).
Ve stejný den budou mít návštěvníci možnost zhlédnout
v prostorách školy dvě výstavy, a sice výstavu „Stavba roku
Královéhradeckého kraje 2017“,
a dále výstavu, kterou ke stému
výročí počátku 1. světové války
po několik let postupně připravují Český svaz bojovníků za

svobodu, spolek Poznávání a Městské muzeum Nové Město nad Metují (letos věnovanou
čtvrtému roku války). Jsme jednou ze škol,
které na projektu spolupracují.
Přijďte se podívat, srdečně zveme příští
studenty i širší veřejnost!
Mgr. Marie Vintrová, VOŠ stavební a SPŠ
stavební arch. J. Letzela v Náchodě
(foto L. Rejmont)
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Učitelé Academia Mercurii
rozvíjeli své kompetence
v zahraničí

Academia Mercurii, soukromá střední škola z Náchoda, uspěla se
svým projektem „Rozvoj kompetencí učitelů – start k evropské spolupráci“ v rámci výzvy 2017 KA1 – vzdělávací mobilita jednotlivců,
který je financován z prostředků projektu Erasmus+. Cílem dvouletého projektu je zvýšení jazykových a metodických kompetencí
vyučujících, kteří následně přenesou nově nabyté poznatky na žáky
a tím zvýší jejich konkurenceschopnost při budoucím uplatnění na
evropském trhu práce. Během letních prázdnin se pět pedagogů naší
školy zúčastnilo dvoutýdenních jazykových a metodických kurzů na
Maltě, v rakouské metropoli Vídni nebo ve španělském Madridu, jejichž součástí byl rovněž i bohatý kulturně-poznávací program místních atraktivit. Další plánované mobility proběhnou následující léto.
Mgr. Jan Šnajdr

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ
A SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ,
TEPLICE NAD METUJÍ

www.zajimavaskola.cz
VÝUČNÍ LIST
9 ČÍŠNÍK, BARMAN
9 KUCHAŘ
9 KUCHAŘ, ČÍŠNÍK
9 KUCHAŘ, CUKRÁŘ
MATURITNÍ ZKOUŠKA
9 HOTELNICTVÍ
9 GASTRONOMIE – nástavbové studium
PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU! DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ:

GASTRODEN
1. 12. 2017
OD 8 DO 16 HODIN
V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN,
PO DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU
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Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater

Prázdniny skončily a lavice polické Alma
Mater opět zavolaly posluchače, aby do nich zasedli a zahájili tak podzimní semestr již 17. ročníku PUVČ. Stalo se tak 20. září a na pořadu byla
přednáška PhDr. Evy Koudelkové. Po úvodním
slově paní Mgr. Idy Jenkové nastoupila tradičně
polická „zuška“. Z technických důvodů (generální rekonstrukce budov ZUŠ) však tentokrát
mladé žáčky této školy nahradili jejich učitelé –
pan učitel Pavel Čapek (klávesy) a nová posila
pedagogického sboru Eva Dosoudilová (zobcová
flétna). V jejich provedení jsme vyslechli skladbu Renesanční masky od neznámého autora. A je
samozřejmé, že jejich profesionální vystoupení
bylo odměněno patřičným potleskem.
Pak se již ujala slova paní PhDr. Koudelková,
která pohovořila o životě Čechů v Kladsku, v části zvané Český koutek, tak jak o tom psala ve své
knize „Byli jsme tam doma“. Úvodem připomněla Štefana Kubína, který se o tuto oblast rovněž
zajímal a sbíral zde
lidová vyprávění a
písničky. Výsledky
své práce pak zveřejnil ve svých knihách, např. České
Kladsko, Povídky
kladské aj. Paní
Koudelková pak
pokračovala líčením života Čechů
v Kladsku podle
vyprávění
místních pamětníků, kteří vzpomínají na své dětství
a mládí či události na konci války a těsně po ní.
Ze své knihy pak přečetla několik ukázek. Na
závěr byl promítnut snímek zachycující několik
vesniček z této krajiny pod Hejšovinou, snímek,
z něhož přímo dýchá klid a pohoda.
Již za týden, 27. září se konala další akce
PUVČ. Po uvítání posluchačů nastoupilo na podium duo mladých žáků ZUŠ, Stázka Denygrová
(trubka) a Štěpán Tyč (baryton) a v hezkém vystoupení přednesli své skladby připravené pro
nastávající soutěž ve Vidnavě. Poté byl promítnut krátký dokumentární snímek z rekonstrukcí
polické radnice v uplynulých letech.
V následující přednášce seznámil posluchače lektor Petr Bergmann s osobností Sigismunda
Boušky, od jehož narození letos uplynulo 150 let.
Bouška byl benediktinský kněz, působící od konce 19. století na Broumovsku, kde mj. spravoval
farnosti v Bezděkově a Machově a působil jako
kaplan i v Polici nad Metují. Na Broumovsku
zůstal až do své smrti, zemřel v Náchodě v roce
1942. Bouška byl skutečně mimořádně nadaný
člověk. Při svém kněžském povolání se aktivně
věnoval literatuře, kde se ukazuje jako citlivý
vypravěč, poezii, hudbě a výtvarnému umění
(jeho díla byla předvedena na nedávné výstavě
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v Muzeu Broumovska) a protože znal několik
cizích jazyků, dokonce i jazyků velmi málo rozšířených, jako je katalánština či provensálština,
uplatnil se úspěšně i jako překladatel.
Ve středu 4. října se pak další akce konala
netradičně v Kolárově divadle. Na programu byl
pořad PhDr. Evy Janáčové a jejích spolupracovníků o Izraeli. Slovem i filmovými snímky nám
lektoři přiblížili tuto zemi, která je už dlouhá léta
ve středu pozornosti světových médií.
Původní Izraelské
království existovalo již před 3 000
lety, ale moderní
stát Izrael byl vyhlášen až v roce
1948.
Sousední
arabské státy se s
tímto stavem těžko
vyrovnávají, a proto dochází k častým vojenským konfliktům. Obyvatelstvo tvoří
především Židé, ať už původní nebo přistěhovaní z různých zemí světa, ale žijí tu i křesťané,
Arabové a další národnosti. Přes všechny problémy se však Izrael vyvíjí v moderní, demokratický a ekonomicky silný stát.
Na další akci dne 11. října jsme přivítali paní Jaroslavu Janečkovou, která již od roku
2008 seznamuje posluchače s nádherným světem hudby. Tentokrát byl na programu Antonín
Dvořák. Na úvod jsme však vyslechli jiné hudební umělce – učitele zdejší Základní umělecké
školy Evu Dosoudilovou a Pavla Čapka, kteří

svým vystoupením
plně zapadli do
programu a zahráli
Slovanský tanec č.
1 C – dur Antonína
Dvořáka. Pak již
následovalo vyprávění hlavní lektorky o životě a díle
našeho
velkého
skladatele. Dvořák
se narodil v roce
1841 v Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou a již
od útlého mládí se u něj projevoval zájem o hudbu. A tomuto zájmu nakonec podřídil celý svůj
život. Po vystudování varhanické školy v Praze
působí jako violista v orchestru Prozatímního
divadla a také jako soukromý učitel a varhaník.
Po celou dobu se také pilně věnuje skladatelské
činnosti a získává uznání doma i v zahraničí. V
roce 1892 přichází z Ameriky nabídka na místo
ředitele Národní hudební konzervatoře v New
Yorku, kterou po delším váhání přijímá. Zde také
vznikla a měla úspěšnou premiéru jeho slavná
Symfonie č. 9 e – moll Novosvětská. Po návratu do Čech učí na pražské konzervatoři v Praze
a zde 1. května 1904 umírá. Dvořákovo dílo je
ve světě velmi známé a mnohé světové orchestry, komorní soubory i sólisté mají jeho skladby
ve svém repertoáru. Poutavé vyprávění paní
Janečkové bylo zakončeno několika ukázkami
z jeho díla – Novosvětské symfonie, písní Když
mě stará matka, Ronda a Humoresky a my se můžeme těšit na další její návštěvu s hudbou.

Václav Eichler, posluchač PUVČ

Pomozme ZUŠlechtitZUŠ
v Polici nad Metují

Nedávno se mě dcera zeptala, zda vím, že snad každé druhé dítko z Policka chodí k
nám do ZUŠky. Zarazil jsem se, ale matematika nelže. Spádová oblast Police má 4300
obyvatel, z nichž je podle statistik města 2500 v produktivním věku. Na děti a důchodce
tedy zbývá 1800. A děleno 765 žáky naší ZUŠ – no vážně! Je mi ze srdce ctí, že mohu říci,
že právě u nás ve škole umíme a můžeme aktivně působit na ZUŠlechťování talentu, který
v dětech pramení. Je úžasné, že se nám daří vychovat hudebníky, jimž se i díky našemu
úsilí povedlo dostat až na profesionální dráhu.
Naše škola ale bohužel již delší dobu trpí nedostatkem kapacity pro výuku nových
žáků, a aktuální vybavení i zabezpečení nesplňuje současné legislativní požadavky. Od
června proto probíhá rozsáhlá rekonstrukce stávajících učeben a pracuje se také na výstavbě dalších. Celou tuto ohromnou akci financuje město jako zřizovatel školy z úvěru poskytnutého na požadovanou rekonstrukci a dostavbu školy. Nezbývá už ale na vnitřní vybavení
nově budovaného koncertního sálu. A protože chceme, aby naše děti měly kde (a komu)
ukázat svou píli, nevzdáváme to a snažíme se nacházet i netradiční zdroje příjmu.
Na www.hithit.com jsme odstartovali sbírku, kde můžete POUZE během 45 dní
přispět na konto ZUŠlechtěníZUŠ tolik, kolik vám vaše srdce velí, a peněženka dovolí.
Osvětlovací a zvuková technika, sedadla, skříně, police, mikrofony a další vybavení koncertního sálu si žádá ZUŠlechtění v hodnotě minimálně 300 000 Kč. Právě tuto částku
jsme si stanovili na webu jako cílovou, přestože jen 130 sedadel do sálu bude stát takřka
400 tisíc… Záleží jen na nás všech, nakolik dokážeme společnými silami ZUŠlechtit
naší ZUŠ.
Ptáte se, co za to? Za každé sebemenší zušlechtění vám náleží i ušlechtilá odměna.
Některá vám pohladí ušní bubínky, jiná Vás doživotně usadí v koncertním sále, a další vás
prožene školou od půdy po sklep. Neváhejte a přistupte blíže! Máte možnost natočit si ve
školním studiu vlastní singl, nechat si zhotovit portrét, nebo si zopakovat stupnice a akordy.
Naučíme vás roztočit keramickou hlínu, nebo vám zašleme CD, tašku či tričko.
Čtenáři, firmo, maminko a tatínku, podnikateli, babičko, dědečku, přátelé a kamarádi!
Pomozme ZUŠlechtit ZUŠ v Polici nad Metují!
Lubor Bořek, ředitel školy a tým absolventů školy a autorů sbírky
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality ...
„Jeseň, přišla k nám, jeseň,
listí šustí a sviští – Jeseň…“
Úryvek z části BÁSNIČKY mě probleskl
hlavou, bohužel ne od Josefa Václava Sládka,
ale jednoho „POETY“ z OBECNÉ ŠKOLY
mého mládí, známého recesisty, jednoduše „ŠAŠKA“ v tom dobrém slova smyslu!
Neurazil, pobavil i kantory, kéž by takových
„BAVIČŮ“ bylo!
Cesta do Pellyho domu na setkání Senior
klubu Ostaš 17. 10. 2017 byla kouzelně pozlacená listím. BABÍ LÉTO, tolik očekávané se
na nás usmálo z posledních sil a jsme za teplé
dny moc vděční!
Náš VÝBOR sice nebyl kompletní, pí
předsedkyně s manželem se vydali na okružní cestu výletní LODÍ a Pivoňkovi nám budou moci po návratu sdělovat své zážitky.
Ale program tentokrát nezahájili hudebníci ZUŠky, oni jsou v Izraeli! Přejeme jim
hodně hezkých dní, poznávat nepoznané a
šťastný návrat domů. Hostem byla pí ředitelka KNIHOVNY Věra Plachtová a p. Petr
Scholz, známý ochotník, recitátor, ale velkým jeho dílem jsou POUŤOVÉ HLÁŠKY „
Hlasy z Kvíčerova!“ Jak známo, jejich hlavní stan je ve Sluji Českých bratří na Ostaši.
Společnými silami s DIVOU Richterovou pak
sehráli scénku z knihy Irmy Tajovské spisovatelky z Pardubic, ta se věnuje coby sociální
pracovnice „Obecně prospěšné společnosti“,
toť název této bohulibé instituce. Na dnešní
přednášku se řádně omluvila. Důvody jsou
opravdu alarmující. Práce zde vyžaduje vyčerpávající a zodpovědnou činnost. Těžko hledat

„zástupy“, změny ve směnnosti. Kdo slouží
nemohoucím, potřebným a těm, kdo se dostal
až téměř na dno, pochopí. A celá tato ukázka,
kterou aktéři sehráli, byla velice smutná, bohužel! V tomto příběhu přichází i naděje. Ta
umírá naposledy…

Potom došlo na dokumentární projekci
v reálu. „Podlaha z trávy, strop z hvězd!“ Je to
příběh BEZDOMOVCE. Jeho život se odvíjí

od dětských let, kdy ho vychovávala babička,
následoval DĚTSKÝ DOMOV a celé veliké
útrapy kdy se roznemohl, podstoupil operace,
žil různě i tak, že mu byl odpírán částečný i
invalidní důchod. Důvody stále stejné. Žil
v lese, pod mostem, těžko se vžít do jeho životní anabáze. Ze dna se člověk dostává pouze
s pomocí lidí, kteří soucítí. Začal navštěvovat
kostel, ale ani tito lidé kolem farnosti mu nemohli pomoci. Naděje v něm ale stále žila.
Sbíral z kontejnerů ošacení, které pálil v zimě
v provizorní chatičce u hodného „DĚDY“. Žil
jako poustevník. Potom nastal nečekaný zvrat
a tako organizace, o které už víte, ho ubytovala. Začal se pomalu seznamovat s řádem na
UBYTOVNĚ – hospodařit s financemi bohužel úplně nezvládá. Bylo to smutné, sledovat
pana Petra Bakla z Pardubic, ale i k zamyšlení. Rozhodně není jediný z těch zástupů, kteří
dopadli takto špatně! „Stěhuji se za lepším“!
Toto je snad šťastnější kapitola, dostat
slušné bydlení, až čas ukáže, jak zvládne novou situaci. Pár korun se vybralo, soucit s člověkem v nouzi máme. Kéž by celý příběh měl
šťastný konec a poznal i dobro!
Ivana Richterová už vyzradila hosta
Vánočního koncertu p. Václava Hybše =
Josefa Laufera, 20. 12. 2017. Kultura bohatá
– výstavka v Koláru do konce roku!
Mějte se pěkně a važme si toho co máme!
Neodsuzujme!
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Výlet seniorů do ZOO Dvůr Králové

V pondělí 2. 10. v 8.30 hod. jsme se sešli
na náměstí v Polici nad Metují a našim cílem
byl zájezd do ZOO Dvůr Králové. Slunečné
počasí nám přálo a vydrželo celý den. Byli
jsme za to vděčni, protože v programu návštěvy ZOO jsme měli naplánovanou jízdu
safariautobusem. Překvapení při koupi vstupenek bylo nemilé - jízdy autobusem skončily. Tak jsme se rozhodli pro pěší safari.
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Dostali jsme k dispozici pro naše seniorky
krásné fialové vozíčky a za pavilonem goril
jsme se vydali romantickou cestou, která vede
územím velkých stád žiraf, antilop, nosorožců. Ten den se nosorožcům narodilo mládě a
tak byl přítomen televizní štáb ČT. Příští den
jsme ve zprávách měli možnost vidět dokumentární záběry z porodu a prvních krůčků
nosorožečka. Ve vodní nádrži upoutalo naši
pozornost námluvy hrošího
páru, které pozorovali také
pelikáni. Došli jsme až ke
Lvímu návrší, kde jsme poprvé v životě, a to už lecos
pamatujeme, slyšeli řev lvů
na vlastní uši, měli jsme z
toho husí kůži. Africké safari
je projektem Josefa Vágnera,
ke kterému se nechal inspirovat při svých expedicích
do Afriky. Kolem poledne
jsme se vrátili k pavilonům,
ale první cesta vedla do
Restaurace Lemur na dobrý
oběd s pohledem na hravé
lemury za skleněnou stěnou.

Odpoledne jsme si prohlédli další část ZOO,
obdivovali jsme levharty, gepardy s mláďaty,
hyeny, slony a snad nejdelší čas byl věnován
šimpanzům a orangutanům. Zajímavá byla
secesní Neumannova vila a africké městečko
Tiébélé.
Den nám uběhl jako voda a byl čas k odjezdu. Nahlédli jsme do úžasného světa afrických zvířat a budeme mít příjemné vzpomínky. To všechno jsou důvody, proč stojí za to se
do ZOO Dvůr Králové vracet.
Opatrujte se a těším se na Vás
Helena Pivoňková
(předsedkyně Senior klubu Ostaš)
Polický měsíčník - listopad 2017

Již dvacátá imitace zásahu při požáru

V uplynulých letech byla hasičská soutěž
v Hlavňově ve většině případů pořádána první říjnovou sobotu. Letos se však uskutečnila
ještě posledního září 30. 9. 2016 a tentokrát už
po dvacáté. V loňském roce jsme pořídili nový
putovní pohár a zároveň vyhráli první místo. Letos jsme tedy potřebovali pohár udržet
ještě minimálně další rok doma. Počasí bylo
perfektní a my mohli krásně připravovat naší
„typickou“ trať.
Naše soutěž je však oproti klasickému
požárnímu útoku odlišná. Každé družstvo
potřebuje sedmi členný tým, ale především
zásahové vozidlo. Po startu družstvo doběhne

k nenastartovanému vozidlu a dojede na místo
zásahu. Tam vyloží a sestaví potřebné nářadí
(požární stříkačku, hadice, …) pro dopravu
vody z vodního zdroje. Uprostřed cesty jsou
ale další překážky, napevno umístěný přetlakový ventil, průlezové okno a další okna,
kterými jsou hasiči povinní stříkat vodu, aby
sestřelili terče.
Soutěž se konala uprostřed Hlavňova na
fotbalovém hřišti. Hostů bylo tak akorát a s
radostí popíjeli pivo, pojídali vepřovou kýtu a
sledovali práci hasičů. Všechna družstva předvedla kvalitní výkony a ukázala zúčastněným,
že v případě reálného zásahu si dobrovolní

hasiči umí poradit.
Letos jsme bohužel dali dohromady jenom
jedno družstvo (někteří naši hasiči totiž mají
povinnosti a musí po víkendech stavět svoje
nové domovy ), ale předvedli jsme perfektní
výkon, v historii nejrychlejší čas naší soutěže,
a obhájili loňský úspěch. Putovní pohár nám

1. Hlavňov A

1:11,75

2. Suchý Důl

1:17,32

3. Bezděkov n. Met.

1:20,28

4. Žďárky A

1:20,78

5. Žďárky C

1:25,22

6. Velká Ledhuje

1:56,84

7. Hynčice

1:58,28

8. Česká Metuje

2:14,57

tedy zůstane ještě rok doma a uvidíme za rok.

Výsledky 20. ročníku soutěže

Naše soutěž je zároveň i poslední z větších
akcí, kterou Hlavňovští hasiči každoročně pořádají. Rád bych touto cestou moc poděkoval
městu Police nad Metují za každoroční finanční podporu, kterou dostáváme, abychom mohli
dělat radost sobě, dalším lidem ale především
aktivně fungovat. Poděkování patří i všem
dobrovolných hasičům a jejich rodinám, že i
kolikrát přes důležité povinnosti jsou ochotni
přijít a pomoci při našich akcích.
Za SDH Hlavňov,
Aleš Berger

4. Broumovské diskuse nabídnou
debatu prezidentských kandidátů

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Koordinátor - seřizovač, nástupní mzda
35 000 Kč, cílová mzda 45 000 až 50 000 Kč.
Provozní elektrikář, mzda po zapracování
35 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Broumovský klášter ožije počátkem listopadu 4.
Broumovskými diskusemi. Dvoudenní konference, která
je přístupná veřejnosti, se uskuteční ve dnech 6.–7. listopadu a jejím tématem bude Vize vzdělanosti. Pro veřejnost je připraven také doprovodný program: koncert
Tria Braunensis, mše svatá či degustace vína v benediktinských sklepích.
Diskuse budou slavnostně zahájeny v pondělí 6. listopadu ve 14:30 v sále Dřevník broumovského kláštera. Po
úvodu odstartuje první diskusní panel, na němž vystoupí
prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Michal
Horáček.
Hosty dalších dvou panelů v úterý 7. listopadu budou
novinář a spoluzakladatel společnosti EDUin Tomáš Feřtek,
bývalý ředitel gymnázia PORG Václav Klaus ml., fyzioložka, biochemička a bývalá předsedkyně Akademie věd
České republiky Helena Illnerová, lékař, pedagog a vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský, zakladatel společnosti
Scio a první soukromé školy v ČR Ondřej Šteffl a politoložka Vladimíra Dvořáková. Diskusní panely budou moderovat novináři Petr Honzejk, Veronika Sedláčková, Robert
Čásenský a Daniela Brůhová. Více informací a registrace na
webu www.broumovskediskuse.cz nebo na facebookovém
profilu Broumovských diskusí.

Kateřina Ostradecká
katerina.ostradecka@broumovsko.cz
Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov

Polický měsíčník - listopad 2017
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Mateřské centrum Ma Mi Na
V říjnu jsme se nakonec přece jen dočkali slunečného počasí
a využili ho k pátečním výletům
po okolí. Spokojenost je vždy na
obou stranách, děti si užívají čerstvého vzduchu, pobíhání v přírodě a hry se svými vrstevníky a
rodiče jsou spokojení, když jejich
děti poté padnou únavou. Pokud
se rádi přidáte, sledujte FB,kde je
vždy ve čtvrtek mapa s trasou výletu a čas setkání. Nebo volejte Báře.
Během podzimních prázdnin projdou prostory mateřského centra
proměnou. Chystáme se dát prostorům nový nádech v podobě vymalování. Akce se uskutečnila až po uzávěrce měsíčníku. Fotky a podrobnosti budou v příštím čísle.

KURZ ŠITÍ NA STROJI

19. října proběhla první informační schůzka. Podle zájmu zúčastněných lektorka připravila náplň prvních čtyř lekcí.
2.11. čepice, nákrčníky
9.11. tepláky, sofčelky
16.11. tričko/mikina
23.11. taštička se zipem na kosmetiku/penál
Vlastní šicí stroj a prodlužka podmínkou. Bližší informace (např.
o potřebném materiálu na lekci) volejte nebo pište Lucku Riegerovou,
tel: 777798472.

DĚTSKÁ ŘEČ

Rádi bychom Vás pozvali 1. listopadu 2017 na přednášku Mgr.
Romany Jakoubkové na téma „Dětská řeč“. Přednáška proběhne
v prostorách MC od 18 – 20:00. Vstupné je dobrovolné. Svůj zájem
prosím sdělte prostřednictvím emailu na mcmamina@email.cz nebo
volejte 724 545 810.
Krásný podzim přeje
MC MaMiNa

Zázemí nejen polických maminek
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SÍŤ PRO RODINU A MC MaMiNa, z.s.
vás zvou na interaktivní seminář pro rodiče

DĚTSKÁ ŘEČ
Den konání:

Každý čtvrtek od 19. října otvíráme nový kurz „Šití na stroji“.
Kurz je určen pro všechny, které se chtějí naučit nové dovednosti nebo
jen v šití zdokonalit. Probíhá v prostorách centra případně v pronajaté
učebně základní školy od 19 – 21 hod.
Cena kurzu
a) pět lekcí 500 Kč (členové 450 Kč)
b) jednotlivá lekce 150 Kč

Ve spolku „Mamina“ se setkávají maminky a děti, než mohou jít do školky. Škola
jim uvolnila jednu třídu už před více než 10
lety. Spolek, díky penězům z města na provoz a malinko i na hračky pro děti, přináší již
léta všem spoustu radostí.
Když sem přijdete, omámí vás atmosféra
sounáležitosti a hravosti. Děti tu také navazují první kontakty se svými vrstevníky i s dospělými, jejich maminkami. Neformálním a
nikým nevnucovaným stykem dělají první
krůčky na cestě vzájemného dorozumívání,
i když toho některé mnohdy ještě zatím moc
nenapovídají.
Zařízení je vítané i maminkám. Zde se
jejich život aspoň na pár hodin změní. Jiné
prostředí a sdílení starostí i radostí s ostatními, stejně „postiženými“. Všechny zdůrazňují, jak je příjemné prožívat pár hodin
společné „výchovy“ svých dětí i sdílení
problémů, které mimo jejich vlastní rodinu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

1. 11. 2017 od 18:00 do 20:00 hod

Místo konání: prostory MC, Na Babí 190, Police nad Metují
Lektor: Mgr. Romana Jakoubková

O čem budeme mluvit?
1.vývoj řeči v bodech
2.artikulace hlásek
3.vhodné knížky pro prevenci
Přihlášky posílejte do 30. října na email mcmamina@centrum.cz
Vstupné dobrovolné
Aktivity projektu „Síť pro rodinu 2017“ jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

nemůže většinou nikdo pochopit.
Přínosem je i skutečnost, že se zde setkávají maminky nejen s Police, ale i z okolních
vesnic, současná předsedkyně spolku mamina Andrea Plná je z Teplic nad Metují. Každá
z maminek je svým způsobem zajímavá a pro
ostatní může být inspirací. Třeba Ukrajinka
Lesja Hloušková, která zde už sice žije a
pracuje 20 let, ale se svojí rodnou zemí udržuje kontakty a ostatní maminky se mohou
dovědět, jak lidé na Ukrajině doopravdy žijí.
Třeba i to, že to není tak vždy tak strašné, jak
píší noviny.
„Mamina“ funguje od pondělí do pátku, každý den se tu schází jiná skupinka.
Program vzniká přirozeně, podle nálady dětí,
počasí a samozřejmě podle přání maminek.
Zpívají, tancují, vyrábějí s dětmi jednoduché věci, dokonce zašly do keramické dílny
základní školy a vyráběly hrníčky v rámci
projektu „Máme rádi Broumovsko“, který

každý rok vypisuje APRB z Broumova. Jak
se pochlubila paní Plná, dostali od nich peníze už podruhé a jako jediní mimo region
Broumovska.
Peníze jsou samozřejmě až na prvním
místě, ale i o ty se snaží maminky, jak je vidět, postarat. Zúčastňují se grantových řízení
Královéhradeckého kraje, dokonce se pokusily i o grant ministerský. Každá přispívají
pevnou částkou za návštěvu.
Všechny místní maminky, s nimiž jsem
hovořil, se shodují, že se jim v Polici dobře
žije. Třeba Petra Kociánová vyzvedla existenci už dvou kaváren, které mají dětský
koutek a maminky tam mohou zajít i se svými dětmi.
Skvělá atmosféra v „klubu“, zájem maminek se scházet i radost dětí jsou dokladem,
že toto zařízení je velice potřebné a péči,
která je mu i představiteli města věnována, si
zaslouží..
Jindřich Horkel
Polický měsíčník - listopad 2017

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Skauti se vydali na cestu kolem
světa

Opět po roce jsme pořádali akci Babí léto, tento rok na téma Cesta kolem světa. Letošní termín akce byl 22.9 – 24. 9. a strávili jsme ho na tábořišti
u Hejkala v Nouzíně a touto cestou mu ještě jednou děkujeme za půjčení
tábořiště.
Vedoucí s dětmi z našeho střediska vyrazili již v pátek v podvečer na
tábořiště. Když jsme se všichni sešli, začalo stavění stanů, které vzhledem
k pokročilé hodině a tmě bylo složitější, ale zároveň zábavné. Poté, co se
všichni ubytovali, jsme poseděli u ohně, který nás v chladnější, již podzimní
večer, krásně zahřál.
Druhý den ráno jsme
očekávali příjezd účastníků z okolí. Bohužel kvůli
nepříznivému počasí, které se nám letos opravdu
nevydařilo, byla účast
menší než předešlé roky.
Od rána nám pršelo a teplo také zrovna nebylo. To
nám však náladu zničit nedokázalo, a i přes tyto obtíže jsme se vydali na Cestu kolem světa. Děti měly
za úkol po týmech, do kterých byly rozděleny, obletět celou Zemi. V každém státě je zástupce dané národnosti seznámil se zvyklostmi jejich kultury a poté museli účastníci splnit úkol, který jim zástupce zadal. Po splnění
úkolu jim zástupce dal letenku do další země a děti se opět vydaly na cestu.
Všechny týmy zvládly stanoviště včas a úspěšně. Týmy se nám vrátily
okolo čtvrté hodiny do tábořiště, kde na ně čekal teplý čaj a suché místo
v našich nůžkových stanech, které nám pomohli nepříznivou situaci s počasím zvládnout. Stany jsme si mohli pořídit díky dotaci z Královehradeckého
kraje a grantu od Města Police nad Metují, využili jsme je již na táborech, a
teď nás zachránily znovu při deštivém táboření.
Po skončení odpoledního programu nás účastníci, kteří přijeli z náchodského střediska, opustili a na tábořišti jsme zůstali jen my, Skaláci. Na večer
jsme pořádali soutěž ve vaření – druhý ročník soutěže o zlatý ešus. Děti
byly velmi kreativní, tak se nám na menu objevila různorodá výborná jídla.
Skauti například uvařili ovocné knedlíky se švestkami, které jsme náležitě
ocenili, a kluci si tedy odnesli zlatý ešus. Večer se nám naštěstí počasí trochu
umoudřilo, takže se dalo sedět u ohně, hrát na kytaru, zpívat a užívat si jeden
z posledních táboráků letošního roku.
V neděli ráno jsme si zahráli bojovku v lese, poté zabalili všechny stany, osobní věci a plní dojmů jsme spokojeně vyrazili ke svým domovům.
Společně se těšíme na další rok a doufáme v lepší počasí, i když stanování
v dešti má také své kouzlo.
Za skautské středisko
Kateřina Píšová a Klára Hlaviznová

Na čápy v Polici čeká nové hnízdo
Nevšední podívaná se naskytla obyvatelům
Police nad Metují v pondělí ráno. Mohutný jeřáb
s 38 metrů vysokým ramenem couval po malé
místní komunikaci ke komínu keramičky. Úkol
pro zkušeného jeřábníka a specialisty na výškové
práce zněl jasně: Sundat staré čapí hnízdo a připravit čápům podložku pro hnízdo nové.
„Čápi své hnízdo každoročně přistavují a vylepšují, může tak po několika letech dosáhnout
velkých rozměrů a být pak pro své okolí nebezpečné,“ sděluje zoolog Petr Kafka z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO
Broumovsko. Původně bylo hnízdo umístěné
mimo osu komína, aby se mohl komín využívat, i když na něm čapí rodinka sídlila. Váha
Polického hnízda už ale po mnoha letech dosahovala půl tuny a hrozilo, že jej podložka na
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komíně neunese a hnízdo spadne.
Celá akce se připravovala několik měsíců
dopředu. „Bylo potřebné vyrobit nerezový kryt
komína přesně na míru, na něm z větví a drnů
vybudovat nové hnízdo, aby se čápům po návratu z Afriky líbilo,“ sděluje ornitolog Oldřich Šreibr. Sundání těžkého
hnízda z komína by bylo bez velkého jeřábu velmi složité. S ním byla
celá operace za dvě hodiny hotová.
„Podobné úpravy jsme již prováděli
na asi dvaceti hnízdech v kraji a čápi
je vždy bez ostychu přijali,“ dodává
ornitolog a těší se, až se zjara čápi na
komín opět vrátí.
Obnovu hnízda zajistili členové
České společnosti ornitologické za

finanční podpory majitele objektu firmy Hauk
s.r.o. a Správy CHKO Broumovsko a s pomocí města Police nad Metují a jeho technických
služeb.

Petr Kafka, SCHKO Broumovsko
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
Zákryt Aldebaranu

Nejzajímavějším úkazem na listopadové obloze bude zákryt hvězdy Aldebaran
Měsícem. Aldebaran je nejjasnější hvězda (1,1 magnitudy) v souhvězdí Býka. Je
pozorovatelná i bez dalekohledu. Při zákrytu, jak název napovídá, zakryje Měsíc
levým osvětleným okrajem vzdálenou hvězdu. Úkaz je okamžitý, hvězda jakoby
„zhasne“ a je schovaná za Měsícem. Při výstupu hvězdy zpoza Měsíce se hvězda
náhle „rozsvítí“ za pravým neosvětleným okrajem Měsíce.
K zákrytu Aldebaranu dojde ráno 6. listopadu krátce po 4. hodině a 3. minutě.
Výstup Aldebaranu zpoza Měsíce nastane kolem 4. hodiny a 39. minuty. Je vhodné zahájit pozorování několik minut před uvedenými časovými okamžiky. Měsíc
bude 2 dny po úplňku a svým jasným světlem bude pozorování zákrytu částečně
znesnadňovat.
Pozorování zákrytů hvězd Měsícem je tradičním oborem amatérské astronomie. Účelem pozorování je stanovení přesných časových okamžiků zákrytu.
K poslednímu zákrytu Aldebaranu z letošní série dojde po půlnoci dne 31.
prosince.

Meteorický roj Leonidy

17. listopadu nastane maximum meteorického roje Leonidy. Roj je pojmenovaný podle souhvězdí Lva, kde se nachází radiant ze kterého meteory zdánlivě
vylétají. Pozorování meteorů letos nebude rušit světlo Měsíce. (18. listopadu bude
Měsíc v novu.)

Planety na ranní obloze

V listopadu uvidíme na ranní obloze seskupení 3 planet sluneční soustavy.
Podíváme-li se na oblohu po 6. hodině, zahlédneme nízko nad jihovýchodním obzorem Venuši, Jupiter a Mars. 17. listopadu bude poblíž Venuše navíc úzký srpek
Měsíce. Situaci znázorňuje připojená mapka.

NOVINKY FILATELIE

Technické památky: Veřejné
plynové osvětlení ulic – 170 let
Námět
známky:
Veřejné osvětlení v ulicích Prahy se poprvé
objevilo v roce 1623,
kdy byla pražským měšťanům uložena povinnost v případě napadení
města zapálit smolné
věnce ve smolných koších. O sto let později už
byly hlavní pražské ulice vybaveny pouličními
olejovými svítidly. Roku
1838 začala jednání vedení města o nahrazení
zastaralých lamp na olej
či petrolej osvětlením plynovým. Prvních 200 plynových
hořáků se v Praze rozzářilo 15. září 1847. V roce 1871
bylo v Praze nainstalováno 2 598 plynových lamp. Ještě v
roce 1940 v Praze svítilo více než 9 tisíc svítilen na plyn.
Jako poslední byly na elektřinu převedeny osmiramenné
stožáry na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici v
dubnu 1985. Po 17 letech se ale plyn do pražských ulic
vrátil. První plynové lampy se tak objevily v Michalské
ulici na Starém Městě, dále v uličkách Starého Města nebo
například v Celetné ulici a na Staroměstském náměstí.
Způsob tisku: rotační ocelotisk kombinovaný
hlubotiskem

Boj o českou státnost 1917

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

dne 22. listopadu ve 4 hodiny 4 minuty SEČ vstupuje do znamení 		
Střelce, v listopadu se den zkrátí o 1 hodinu a 21 minut,
MĚSÍC
4. v úplňku, 10. v poslední čtvrti, 18. v novu, 26. v první čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE ráno nízko nad východním obzorem, končí období pozorovatelnosti,
MARS
ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Panny,
JUPITER od poloviny listopadu ráno nízko nad východním obzorem
na hranici souhvězdí Panny a Vah,
SATURN večer nízko nad jihozápadním obzorem na hranici souhvězdí 		
Hadonoše a Střelce,
URAN
po většinu noci v souhvězdí Ryb,
NEPTUN v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Námět známky:
Cesta ke státnosti za
světové války 1917 je
čtvrtým aršíkem v řadě
aršíků věnovaných po
100 letech válečným
létům 1914–1918 (v
Polickém
měsíčku
jsme je postupně představili). Na pozadí obrovského
válečného
konfliktu se začínají
sjednocovat
názory
k poválečnému uspořádání a přiznání vedoucí
role zahraničního od-

boje vedeného T. G. Masarykem.
Na vrchní známce autor vyobrazil představitele české
státnosti M. R. Štefánika, T. G. Masaryka a Jana Syrového.
Spodní známka představuje na pozadí náhled na
Manifest českých spisovatelů a v popředí hlavní představitele Jaroslava Kvapila a Aloise Jiráska. Manifest
vydalo 17. května 1917 celkem 222 českých spisovatelů a vědců a vyzvali v něm poslance v říšské radě, aby
se přestali proti vůli národa exponovat pro monarchii.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, II. patro
zasedací místnost
č. 203, 547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště
Centrum prevence ÚP Náchod, Kladská
MANDL Nové Město 1092, II. patro,
zasedací místnost
nad Metují
č. 203, 547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště
Armáda České
ÚP Náchod, Kladská
republiky,
1092, IV. patro malá
Rekrutační
zasedací místnost,
pracoviště Pardubice
547 01 Náchod

Podnikatelský záměr - příprava
podnikatelského plánu pomocí metody
Lean Canvas.
Workshop má za cíl seznámit účastníky se
základními postupy metodiky Lean Startup,
která významným způsobem snižuje riziko TECHNOLOGICKÉ
14:00 - 16:00 neúspěchu projektů. Účastníci si během
CENTRUM Hradec
workshopu na vlastních projektech
Králové, o.p.s.
vyzkouší vyplnit Lean Canvas –
zjednodušený business model na jedné A4,
který odkryje jejich hlavní rizika a definovat
postupy, kterými budou rizika snižována či
eliminována.

Armáda České republiky, Rekrutační
pracoviště Pardubice – Prezentace
možností studia na vojenských školách,
možností uplatnění ve služebním poměru
10:00 - 11:30 vojáka z povolání a možností uplatnění
v jednotkách Aktivní zálohy. Neformální
beseda o možnostech uplatnění v Armádě
České republiky s pracovníkem
Rekrutačního pracoviště.
Beztrestná výchova, aneb konec hodného
a zlého rodiče - praktický nácvik řešení
nejčastějších problémových situací, se
10:30 - 12:00
kterými se rodiče při výchově svých dětí
mohou setkat.

10:00 - 11:00

09:00 - 10:00

09:00 - 12:00

08:00 - 15:00

09:00 - 11:30
12:00 - 15:00

09:00 - 12:00

Laboratoře Střední
průmyslové školy
kamenické a
sochařské Hořice,
Husova 675,
508 01 Hořice

Místo konání

Klub SUN Náchod, z.s.,
Představení prostor a ukázka činností
Klub SUN Náchod,
Mateřské centrum
Mateřského centra Hopsáček - přijďte si z.s., Mateřské
Hopsáček, Bílá 1969,
bezplatně vyzkoušet i skákací boty.
centrum Hopsáček
547 01 Náchod
Muzeum papírových
Muzeum papírových
modelů,
Den otevřených dveří Muzeum papírových
modelů Police nad
modelů - vstup zdarma.
Tyršova 341, 549 54
Metují
Police nad Metují
Přijďte se dozvědět více o našich službách
Aspekt z.s., Palackého
a ZAŽÍT si část služby PODPOROVANÉ
Aspekt z.s., Náchod 71,
ZAMĚSTNÁVÁNÍ nebo KARIÉROVÉ
547 01 Náchod
PORADENSTVÍ přímo u nás.
Kontaktní pracoviště
Studená kuchyně – chuťovky a jejich
ÚP Náchod, Kladská
zdobení - ukázka prostření slavnostní
ZŠ a SŠ Nové Město
1092, přízemí,
tabule, podzimní aranžmá a výstava
nad Metují
kancelář č. 014 a 015,
školních výrobků.
547 01 Náchod
Terénní komunitní práce s lidmi s
Péče o duševní
Kontaktní pracoviště
duševním onemocněním, jejich návrat do zdraví, středisko
ÚP Náchod, Kladská
běžné společnosti.
Náchod
1092, I. patro velká
zasedací místnost IPS,
547 01 Náchod
„Využijte svého práva na preventivní
Kontaktní pracoviště
prohlídky“. Přednáška se zaměřením na
ÚP Náchod, Kladská
Mamma HELP z.s.,
prevenci rakoviny prsu. Její součástí je
1092, I. patro, velká
Praha
multimediální prezentace a nácvik
zasedací místnost IPS,
samovyšetřování na fantomovém modelu,
547 01 Náchod
včetně diskuze.

PONDĚLÍ 6. 11. 2017
Název akce
Pořádá
High Technology a digitalizace 3 D
objektů.
Hodiny budou orientovány na skenování
Střední průmyslová
plastik, jejich úpravou na
08:00 - 17:00
škola kamenická
FreeFormModelingu a 3D tisku nebo
a sochařská Hořice
obrábění na robotickém rameni. Účastnici si
mohou naskenovat drobnější předměty
nebo vlastní obličej pro zpracování.

Čas
Pevnost Dobrošov
Náchod, Richard
Švanda

ICM v budově SVČ
Déčko Náchod,
Mgr. Helena Koutská
(helena.koutska@
gmail.com)

Muzeum Boženy
Němcové
Maloskalická 47, 552
03 Česká Skalice

Bavte se pohybem,
s.r.o., Tyršova 208,
547 01 Náchod

Místo konání
Klub SUN Náchod z.s.,
Mateřské centrum
Hopsáček, Bílá 1969,
547 01 Náchod

RUBENA a.s.,
RUBENA a.s., Náchod Českých bratří 338,
547 36 Náchod

Muzeum Boženy
Němcové Česká
Skalice, Mgr.
Ludmila Flegrová

Bavte se pohybem,
s. r. o., Náchod

Klub SUN Náchod
z.s., Mateřské
centrum Hopsáček

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, I. patro, velká
zasedací místnost IPS,
547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, I. patro, velká
zasedací místnost IPS,
547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, I. patro, velká
zasedací místnost IPS,
547 01 Náchod

Středisko volného
času Déčko Náchod,
Zámecká 243, 547 01
Náchod

09:00 - 10:00

Představení Probační a mediační služby
Náchod a jejich programů.

Kontaktní pracoviště
Probační a mediační ÚP Náchod, Kladská
1092, IV. patro, malá
služba Náchod
Mgr. Hana Nováková zasedací místnost,
547 01 Náchod
Kontaktní pracoviště
Prezentace výrobny sirupů Camellus
ÚP Náchod, Kladská
Pro-charitu s.r.o.,
09:00 - 10:00 spojená s ochutnávkou sirupů. Přijďte
1092, II. patro
Červený Kostelec
ochutnat!
zasedací místnost,
č. 203, 547 01 Náchod
Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
MYTUS, s.r.o.
První pomoc – teoretická a praktická
09:00 - 11:00
Náchod, Mgr. Kamila 1092, I. patro, velká
ukázka první pomoci.
zasedací místnost IPS,
Fialová
547 01 Náchod
Kontaktní pracoviště
Oblastní inspektorát
Praktické zkušenosti z kontrol nelegálního
ÚP Náchod, Kladská
práce, Ing. Milan
11:00 - 12:00 zaměstnávání v roce 2017
1092, I. patro, velká
Blažek
zasedací místnost IPS,
547 01 Náchod

Exkurze do výrobních prostor firmy
10:00 – 11:00
Rubena a.s. Náchod – velopláště.

Božena Němcová známá i neznámá 09:00; 11:00; prohlídka expozice o životě a díle B.
Němcové a textilní expozice.
13:30

Bavte se pohybem - jde to i jinak! Přijď te
se podívat, nebo si rovnou vyzkoušet
09:00 - 11:00 moderní formy cvičení (Jumping,
15:00 - 18:00 Totembox, Piloxing, Bodystyling).
Ochutnávka Fitness food.

Představení prostor a ukázka činností
09:00 - 12:00
Mateřského centra Hopsáček

Rozesmáté děcko - to jsme my.
Seznámíme Vás s Rozesmátým děckem,
Rozesmáté děcko
16:30 - 18:00 s fungováním dětské skupiny a se
Náchod
svobodným vzděláváním, ke kterému
směřujeme. Součástí setkání bude diskuze.
Mgr. Petra Dočkalová - zprostředkované
učení v běžném životě (práce s cíli,
plánování, sebehodnocení, zodpovědnost,
strategie). Zaměříme se na:
1. práci s cíli v každodenním životě, co jsou
to krátkodobé a dlouhodobé cíle, jak je
využít, jak s nimi efektivně pracovat
2. jak a proč je výhodné plánovat, jak
Mgr. Petra
18:00 - 20:00 zlepšit proces rozhodování, co je to priorita
Dočkalová Náchod
3. vymýšlení a využití výhodných strategií v
životě
4. učení a myšlení, jak podpořit stálé učení,
obohacování, jak podpořit osobní růst
5. komunikace, jak konstruktivně
komunikovat, jak rozvíjet komunikaci
6. další oblasti budou EMOCE, RESPEKT,
HRANICE
ÚTERÝ 7. 11. 2017
Čas
Název akce
Pořádá

Právo na informace – právě teď. Zveme
Vás na návštěvu Informačního centra pro
mládež v budově SVČ Déčko Náchod –
14:00 - 19:00 prohlídka prostor, přehled poskytovaných
informací a služeb po domluvě možnost
kariérového a celoživotního poradenství
zdarma.
80 let od zahájení stavby tvrze Dobrošov za doprovodu dobových fotografií a
poutavého vyprávění
15:30 - 16:30
se vrátíme do doby stavby bunkrů u
Náchoda.

Představení prostor a ukázka činností
Mateřského centra Hopsáček

Název akce

STŘEDA 8. 11. 2017
Pořádá

Bc. Eva Havlíková,
Dobruška

Výrobní závod
HALLA, a.s.,
Černčická 43, Nové
Město nad Metují Krčín

případně závěrečná diskuse.

„Kyberšikana v reálném životě“.

Krajské ředitelství
policie Územní
odbor Náchod,
Oddělení obecné
kriminality

09:30

10:00 - 11:00 Prezentace s komentářem a kazuistikou,

09:00 -10:00

Workshop Pedig – přijďte si vyzkoušet!

Knihovna B. Kafky Červený Kostelec. Kniha
Knihovna Červený
– najdeš si tu svoji? Hledání knih a
ostatních informací v katalogu knihovny a Kostelec
souborném katalogu NKP.
Klub SUN Náchod,
z.s., Mateřské
centrum Hopsáček

Představení prostor a ukázka činností
Mateřského centra Hopsáček
09:00 - 12:00

Klub SUN Náchod,
z.s., Mateřské
centrum Hopsáček

Montessori
Den otevřených dveří Montessori MŠ a ZŠ mateřská a základní
09:00 - 17:00
Náchod
škola, s.r.o., Staré
Město nad Metují
POLICIE ČR, Krajské
ředitelství policie
09:00 - 12:00 Den otevřených dveří POLICIE ČR Náchod. Královéhradeckého
kraje. Územní odbor
Náchod

Neseďte v koutě a posviťte si na novou
práci - prohlídka výrobního závodu,
světelné a termální laboratoře, praktická
08:00; 09:00;
ukázka výroby svítidel, otázky a odpovědi,
10:00
pro zájemce - individuální konzultace
pracovního uplatnění ve společnosti
HALLA, a.s.

Europe Direct
Studuj, cestuj, pracuj v EU. Chystáte se do
EURES
EU pracovat, studovat, jako au-pair či
08:00 - 09:30
Eurocentrum Hradec
dobrovolník nebo na brigádu? Poradíme
Králové
vám, jak na to.

Čas

První kroky při tvorbě rodokmenu. Jak a
17:00 - 18:30 kde hledat své předky, seznámení s
matrikami a hlavní úskalí při bádání.

Výrobní závod HALLA,
a.s. Černčická 43,
Nové Město nad
Metují - Krčín

Klub SUN Náchod, z.s.,
Mateřské centrum
Hopsáček, Bílá 1969,
547 01 Náchod
Knihovna Břetislava
Kafky Červený
Kostelec, oddělení pro
dospělé čtenáře,
Sokolská 293, 549 41
Červený Kostelec
Klub SUN Náchod, z.s.,
Mateřské centrum
Hopsáček, Bílá 1969,
547 01 Náchod
Krajské ředitelství
policie Územní odbor
Náchod, Husovo
náměstí 698, 547 01
Náchod, zasedací
místnost

ÚZEMNÍ ODBOR
Náchod, Husovo
náměstí 698, 547 01
Náchod

Montessori mateřská
a základní škola, s.r.o.,
Běloveská 522, 547 01
Náchod

Výrobní závod HALLA,
a.s. Černčická 43,
Nové Město nad
Metují - Krčín

Referenční centrum
Knihovny města
Hradec Králové
Wonkova ulice
1262/1a, 502 00
Hradec Králové

Místo konání

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, II. patro,
zasedací místnost
č. 203, 547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, I. patro, velká
zasedací místnost IPS,
547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
Mgr. Alice Tancerová 1092, I. patro, velká
zasedací místnost IPS,
547 01 Náchod
Klub SUN Náchod,
Klub SUN Náchod, z.s., Mateřské
centrum Hopsáček,
z.s., Mateřské
centrum Hopsáček Bílá 1969, 547 01
Náchod

Výrobní závod
HALLA, a.s.,
Černčická 43, Nové
Město nad Metují Krčín

Řeč psů - během přednášky budou
posluchači seznámeni s komunikací psů.
Jak poznat, že je pes dominantní či naopak
Ing. Michaela Šedivá,
17:00 - 19:00 submisivní. Jaké jsou signály hrozby, nebo
ORFIS Náchod
jak rozpoznat hru od boje. Součástí
přednášky bude i praktická ukázka výcviku
psa.

16:00 - 18:00

Rehabilitační cvičení páteře – kalanetika.
15:00 - 16:00
Pojďte si s námi protáhnout tělo!

Neseďte v koutě a posviťte si na novou
práci - prohlídka výrobního závodu,
světelné a termální laboratoře, praktická
13:00; 14:00;
ukázka výroby svítidel, otázky a odpovědi,
15:00
pro zájemce - individuální konzultace
pracovního uplatnění ve společnosti
HALLA, a.s.

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Centrum
andragogiky, s.r.o.,
Hradec Králové

Akreditované školící
středisko Bc. Josef
Ježek, Nový
Březhrad 194, 503
32 Hradec Králové

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, II. patro,
zasedací místnost
č. 203, 547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, I. patro, velká
zasedací místnost IPS,
547 01 Náchod

Městské kulturní
středisko Červený
Kostelec

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

15:00 – 17:00

14:30 - 16:00

MAS (místní akční
skupina)
Broumovsko+, z.s.,
Broumov

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, II. patro,
zasedací místnost č.
203, 547 01 Náchod

Školské zařízení pro
další vzdělávání
pedagogických
pracovníků
Královéhradeckého
kraje, Bartoňova 1005,
Náchod 547 01

Domek B. Němcové,
ulice B. Němcové, 549
41 Červený Kostelec

Kontaktní pracoviště
Studuj, cestuj, pracuj v EU. Chystáte se do
ÚP Náchod, Kladská
EURES a
EU pracovat, studovat, jako au-pair či
Eurocentrum Hradec 1092, I. patro, velká
dobrovolník nebo na brigádu? Poradíme
zasedací místnost IPS,
Králové
vám, jak na to.
547 01 Náchod
Workshop drátkování – Každý má svého
Trees, s.r.o.,
Zahradní kavárna
anděla strážného – výroba andělů
Trees, s.r.o.
Ulice 17. listopadu
z černého žíhaného drátu v kombinaci
Červený Kostelec
s korálky . Naučte se něco nového, co pak
1270
můžete využít třeba na výrobu vánočního
549 41 Červený
dárku.
Kostelec
Europass – životopis online. Připravte si
ICM v budově SVČ Kontaktní pracoviště
perfektní životopis v češtině nebo v cizím Déčko Náchod, Mgr. ÚP Náchod, Kladská
jazyce s pomocí systému Europass –
Helena Koutská
1092, I. patro velká
možnost konzultace již vytvořených
(helena.koutska@g zasedací místnost IPS,
životopisů.
mail.com)
547 01 Náchod
Rozvodem to nekončí... důsledky rozpadu
rodiny, úprava výchovy a výživy, návrh na Občanské
Kontaktní pracoviště
rozvod manželství k soudu a co bude
poradenské
ÚP Náchod, Kladská
následovat, změny výživného, úprava
středisko o.p.s,
1092, II. patro,
styku dítěte s rodiči nebo prarodiči;
Občanská poradna zasedací místnost č.
rozdělení majetku, společné dluhy a
Náchod.
203, 547 01 Náchod
exekuce aj.
Fotografování a jednoduchá postprodukce
fotografie. Obecný úvod do fotografování,
Kontaktní pracoviště
základy kompozice. Příběh, který fotografie
ÚP Náchod, Kladská
Petr Ludvík Nové
vypráví, jak jej poznat a ztvárnit. Proč začít
1092, I. patro, velká
Město nad Metují
fotografovat a proč se zdokonalovat. Kam
zasedací místnost IPS,
se ubírá moderní fotografie. Jak využít
547 01 Náchod
dovednost fotografovat.

Podporujeme rozvoj regionu Broumovsko.
MAS Broumovsko+ zaměřuje svou činnost
na dvě oblasti – podporu projektů a rozvoj
14:00 - 15:00
vzdělávání na Broumovsku. Přijďte si nás
poslechnout!

Školské zařízení pro
Den otevřených dveří ve Školském zařízení další vzdělávání
pedagogických
– činnost je zaměřena zejména na
13:00 - 16:00
pracovníků
poskytování služeb v oblasti dalšího
Královéhradeckého
vzdělávání pedagogických pracovníků.
kraje

13:00 - 17:00 Prohlídka v Domku Boženy Němcové.

Kontaktní pracoviště
Výukové centrum
ÚP Náchod, Kladská
Ukázková hodina angličtiny Helen Doron. Helen Doron,
10:00 - 12:00 Přijďte si zkusit jaké to je, učit se anglicky a
1092, I. patro, velká
Martina Pohanková
zasedací místnost IPS,
přitom si hrát.
Náchod
547 01 Náchod
Centrum podpory
Kontaktní pracoviště
talentů Náchod, SVČ ÚP Náchod, Kladská
Má dáti dar - které práce nás nabíjejí,
12:30 - 14:00
Déčko Náchod, Ing. 1092, I. patro, velká
které ubíjejí? Proč to tak je a co s tím?
Kateřina Emer
zasedací místnost IPS,
Venclová
547 01 Náchod

Bc. Josef Ježek - prezentace
rekvalifikačních kurzů:
1) Strážný
2) Detektiv
09:00 - 10:00
3) Pracovník dohledového centra
4) Obsluha motorové pily, sekačky,
křovinořezu
5) Dřevorubec
Kariérové poradenství a osobní rozvoj –
Ing. Petra Michaličková, lektorka Centra
andragogiky. Poznejte sám sebe, své
10:00 - 11:00
aktuální pracovní možnosti a formulujte
reálné dlouhodobé cíle a podpořte jejich
dosažení.
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Představení prostor a ukázka činností
Mateřského centra Hopsáček

Klub SUN Náchod
z.s., Mateřské
centrum Hopsáček

Aktivní v „padesáti“ v Královéhradeckém
kraji. Cílovou skupinou projektu jsou
uchazeči o zaměstnání od 50 let věku
minimálně s výučním listem.

.

Exkurze do výrobních prostor firmy
10:00 - 11:00 Rubena a.s., Náchod – klínové řemeny.

Kudy Kam v Královéhradeckém kraji.
Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o
zaměstnání, kteří potřebují zvláštní pomoc.
Zejména ti, kteří se přechodně ocitli v
mimořádně obtížných poměrech nebo kteří
v nich žijí, po ukončení výkonu trestu
09:30 - 10:00
odnětí svobody nebo po propuštění z
výkonu ochranného opatření a lidé ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o
zaměstnání od 50 let věku minimálně s
výučním listem.
Záruky pro mladé v Královéhradeckém
kraji. Projekt je zaměřen na podporu
10:00 - 10:30 uchazečů o zaměstnání mladších 30 let (tj.
do 29 let včetně) bez rozdílu vzdělání a bez
praxe nebo s minimální praxí.

09:00 - 09:30

Kontaktní pracoviště ÚP
Náchod, Kladská 1092,
IV. patro, malá zasedací
místnost, 547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště ÚP
Náchod, Kladská 1092,
IV. patro, malá zasedací
místnost, 547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště ÚP
Náchod, Kladská 1092,
IV. patro, malá zasedací
místnost, 547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, II. patro,
zasedací místnost
č. 203, 547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, I. patro, velká
zasedací místnost IPS,
547 01 Náchod

Klub SUN Náchod z.s.,
Mateřské centrum
Hopsáček, Bílá 1969,
547 01 Náchod

Pro-charitu s.r.o.,
Camellus
17. listopadu 170,
549 41 Červený
Kostelec

Místo konání

Klub SUN Náchod, z.s.,
Mateřské centrum
Hopsáček, Bílá 1969,
547 01 Náchod

ICM v budově SVČ
Déčko Náchod,
Zámecká 243, 547 01
Náchod

ÚZEMNÍ ODBOR
Náchod, Husovo
náměstí 698, 547 01
Náchod

RUBENA a.s.,
RUBENA a.s., Náchod Českých bratří 338,
547 36 Náchod

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka
v Hradci Králové,
Kontaktní pracoviště
Náchod

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka
v Hradci Králové,
Kontaktní pracoviště
Náchod

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka
v Hradci Králové,
Kontaktní pracoviště
Náchod

Zdravotní pojištění v ČR. Stáže a pracovní
příležitosti pro studenty a handicapované
ve VZP. Měření tělesných hodnot.
Obecné informace o zdravotním pojištění
se zaměřenímna problematiku odvodů,
pojištění při cestě do zahraničí, lázně,
ztrátu průkazu atd. Seznámení s Trainee a Všeobecná zdravotní
09:00 - 11:00
Handicap programy, které představují
pojišťovna ČR
pracovní příležitost pro studenty,
absolventy i zdravotně
znevýhodněné, kteří chtějí získat praxi a
zkušenosti v největší zdravotní pojišťovně.
V druhé části přednášky měření tělesných
hodnot.
Průmysl 4.0, inteligentní výroba a internet
věcí
09:00 - 11:00 (Smart Manufacturing and Internet of
Ing. Milan Lelek
Thing).
Přednáška o 4. průmyslové revoluci.

09:00 - 12:00

POLICIE ČR, Krajské
ředitelství policie
16:00 - 17:30 Den otevřených dveří POLICIE ČR Náchod. Královéhradeckého
kraje Územní odbor
Náchod
Centrum podpory
Radosti a starosti rodičů (příliš) zvídavých
talentů Náchod, SVČ
dětí? Přednáška k příležitosti založení
Déčko Náchod, Ing.
17:30
neformálního klubu rodičů a přátel
Kateřina Emer
intelektově nadaných dětí Náchodska.
Venclová
Klub SUN Náchod,
z.s., Mateřské
Právní aspekty v rodině (rodičovská
18:00 - 19:30
centrum Hopsáček
dovolená, rodinné právo).
advokátka - Mgr.
Petra Němcová
ČTVRTEK 9. 11. 2017
Čas
Název akce
Pořádá
Prohlídka výrobních prostor výrobny
sirupů Camellus. Návštěvníci budou
Pro-charitu s.r.o.,
provedeni výrobnou, budou seznámeni
09:00 - 10:00
s výrobním procesem od macerace bylin, Červený Kostelec
přes vaření a plnění sirupů až po jeho
etiketování a balení.

Škola života. Příběh o zkušenostech
začínající podnikatelky – Škola života
podle skutečné události se sladkým happy
endem

17:30 - 19:00

17:00 - 19:00

16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

Mgr. Jana Hanušová,
Centrum investic,
rozvoje a inovací
Hradce Králové

Synergie – Iva
Škodová

MAS (místní akční
skupina)
Broumovsko+, z.s.,
Broumov

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, I. patro, velká
zasedací místnost IPS,
547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, II. patro,
zasedací místnost
č. 203, 547 01 Náchod

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
1092, I. patro velká
zasedací místnost IPS,
547 01 Náchod

PANENKO NESEDÁVEJ V KOUTĚ! Aneb
žena jako zakladatelka malé firmy. Jak
překonat počáteční překážky na cestě za
vlastním snem.

BISTRO PECKA
Náchod

BISTRO PECKA,
Kamenice 155, 547 01
Náchod

Kontaktní pracoviště
ÚP Náchod, Kladská
OptikDoDomu s.r.o.,
1092, II. patro,
Pavlína Kosařová
zasedací místnost č.
203, 547 01 Náchod
Klub SUN Náchod z.s.,
Klub SUN Náchod
Mateřské centrum
Představení prostor a ukázka činností
z.s., Mateřské
Hopsáček, Bílá 1969,
Mateřského centra Hopsáček
centrum Hopsáček
547 01 Náchod
Kontaktní pracoviště
Snažím se jíst zdravě, ale ručička váhy se Mgr. Lenka
ÚP Náchod, Kladská
stále neposouvá směrem dolů. Co dělám Sedlářová, DiS.
1092, II. patro,
špatně?
Náchod
zasedací místnost
č. 203, 547 01 Náchod
Kontaktní pracoviště
Výukové centrum
ÚP Náchod, Kladská
Ukázková hodina angličtiny Helen Doron.
Helen Doron,
1092, I. patro, velká
Přijďte si zkusit jaké to je, učit se anglicky
Martina Pohanková
zasedací místnost IPS,
a přitom si hrát.
Náchod
547 01 Náchod
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ. Přijďte si
Středisko volného
vyzkoušet práci s keramickou hlínou, točení
času Déčko Náchod,
SVČ DÉČKO
na kruhu, nebo si vyrobit drobnou
pozornost (třeba už na Vánoce) - ztvárněte NÁCHOD, Bc. Tereza Zámecká 243, 547 01
Náchod – keramická
vlastní představy, projekty a vize. S SEBOU: Išová
dílna
přezůvky, případně pracovní oděv (košili,
zástěru).

Brýle - módní doplněk, líčení pod brýle.
15:00 - 16:00 Jak si správně vybrat brýle, jak se nalíčit
pod brýle a jak se správně starat o brýle.

Hladký přechod ze studentského života do
světa pracujících. Budete absolventem v
15:00 - 16:00 roce 2018 a je pro Vás orientace na
současném trhu práce tak trochu oříšek?

14:00 - 15:00

Podporujeme rozvoj regionu Broumovsko.
MAS Broumovsko+ zaměřuje svou činnost
14:00 - 15:00 na dvě oblasti – podporu projektů a rozvoj
vzdělávání na Broumovsku. Přijďte si nás
poslechnout!

Poradenství je poskytováno bezplatně i
široké veřejnosti.

Lakovna modelů aut,
montážní výroba,
administrativní zázemí
a sklady. Budova
Centrum pracovní
Den otevřených dveří. Zaměstnavatel jako
bývalého sociálního
10:00 – 12:00
rehabilitace, Bc.
partner, nebo nepřítel?
zázemí v areálu Depa
Michal Vejprava
kolejových vozidel ČD
a.s. - ž.st.,
ul. Nádražní 973
551 01 Jaroměř
Hudební koutek – Zazpívejte si s námi pro
Kontaktní pracoviště
ZUŠ Hronov, Zuzana
lepší náladu! Seznámení se zobcovou a
ÚP Náchod, Kladská
Meierová Genrtová,
10:00 – 11:00 příčnou flétnou, základy rytmiky. Máte-li
1092, I. patro, velká
DiS., Lenka
vlastní hudební nástroje , neváhejte je
zasedací místnost IPS,
Vondrová, DiS.
přinést s sebou!
547 01 Náchod
Nahlédněte s námi pod pokličku
poradenství. Hledáte odpověď na
některou z následujících otázek ? Jak
Kontaktní pracoviště
sestavit CV? Jak zaujmout u pracovního
ÚP Náchod, Kladská
pohovoru? Plánujete změnit oblast své
13:00 - 14:00
1092, I. patro, velká
působnosti? Chcete si dokončit či zvýšit
zasedací místnost IPS,
vzdělání? Ptáte se kam na střední a co po
547
01 Náchod
střední? Pokud ano , přijďte se podívat.
Představení prostor a ukázka činností
Mateřského centra Hopsáček

Místo konání

Mgr. Lenka Sedlářová,
DiS., Parkány 466, 547
01 Náchod, rohový
dům 2. patro

Lenka Vondrová, DiS.,
lenka.vondrova1@uradprace.cz,
tel. 950 138 452

Bc. Denisa Faltová,
denisa.faltova@uradprace.cz,
tel. 950 138 315

SVČ DÉČKO Náchod,
SVČ DÉČKO Náchod, Zámecká 243, 547 01
Bc. Tereza Išová
Náchod – výtvarný
ateliér

Mgr. Lenka
Sedlářová, DiS.
Náchod, tel. číslo:
730 548 510, email:
sedlarova.lenka@
seznam.cz

Klub SUN Náchod,
z.s., Mateřské
centrum Hopsáček

Klub SUN Náchod, z.s.,
Mateřské centrum
Hopsáček, Bílá 1969,
547 01 Náchod
Informační centrum
pro mládež v budově
SVČ DÉČKO NÁCHOD SVČ Déčko Náchod,
Zámecká 243, 547 01
Náchod

O.K. Stavební, s.r.o.,
17. listopadu, 549 41
Červený Kostelec vchod ze dvora

Změna programu vyhrazena, aktuálně vždy na www.kr-kralovehradecky.cz.

Bc. Žaneta Koubková, DiS.,
zaneta.koubkova@uradprace.cz,
tel. 950 138 322

Kontaktní osoby:

Bc. Markéta Rýdlová,
marketa.rydlova@uradprace.cz,
tel. 950 138 453

PALIČKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ.
Přijďte si vyzkoušet techniku paličkování
vlastníma rukama - tradiční krajkářskou
16:00 - 18:00 techniku pro náš region, ruční tvorbu
krajky, která nese mnoho podob.
S SEBOU: přezůvky, případně brýle (pokud
máte na čtení).

10:00 - 12:00 Diagnostika složení těla (tuky, svaly aj).
Mám rychlý nebo pomalý metabolismus?
13:00 - 17:00 Diagnostika složení těla (tuky, svaly aj).
Mám rychlý nebo pomalý metabolismus?

Anglická konverzace, Španělská
.
09:00; 10:00; konverzace, Francouzská konverzace.
Začátek každé konverzace vždy v celou
11:00
hodinu dle pořadí výše.

09:00 - 12:00

Pořádá
O.K. Stavební, s.r.o. Svářečská škola
č. 222,
Ing. Zdeněk Bašta,
Červený Kostelec

PÁTEK 10. 11. 2017
Název akce
Ukázka základních svářečských technologií
- 135, 111 a 141. Přijďte si vyzkoušet
08:00 - 12:00 základní technologie se svářením a se
zařízením a základními pokyny pro
obsluhu.

Čas

Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Zakletý rok

A jak by ne, když nás častuje smutnými událostmi. A to se nechci dotýkat své osobní ztráty
– sestry, která mě bude provázet do konce mého
posledního dechu. Ztráty svých blízkých prožívají stovky a tisíce spoluobčanů. Je to smutný
běh života. Zdá se mi však, že se na nás řítí pomalu něco, čemu nejsme schopni se vlastními
silami ubránit. Nevím, jestli nezájem o veškeré
dění kolem nás je tím pravým lékem.
Mít radost s drobností, teď například z nového Polického měsíčníku. Co všechno se
v Polici děje přesahuje možnosti u všeho být. A
taky to není účel, musíme si vybírat kam a kdy
jít. Musím si vybírat, co všechno obsáhnu, navštívím a uslyším. Radost je z omladiny, která
je činorodá. Organizuje svobodně a ke všemu
se může vyjadřovat a konat. Škoda, že pro nás
v mládí byla svoboda zapovězena, a když jsme
meze podle tehdejšího panstva přestoupili, hned
následovala "ťafka". Jsem ráda, že žiju v tomhle
rodném městečku. Odehrávaly se tu též tragédie.
Nosím je stále v hlavě. Zdá se mi, že i teď musíme být obezřetní, nakonec máme cit a vědomost,
kdo to myslí s námi všemi upřímně a kdo skrývá
svou minulost.
Zaujal mne článek „O ševcovském tovaryši“
autora Petra Rathnera. Je to asi shoda jmen, ale
na Záměstí žil v nynější Ždárské ulici v chaloupce (už je zbořena) švec pan Kleiner a jeho paní
mluvila „sudetskou češtinou“ jako náš tatínek.
Pana Kleinera jsem často navštěvovala, protože
to byl „koncert“ sledovat, jak umně tluče floky
do podrážek. A vrchol byl, když nám maminka
u něho nechala udělat zimní válenky a to byl pro
ségru a pro mne úžasný dárek. Náš dědeček Josef
Čech byl také švec (prťák), tak se jim říkalo a
jeho jméno je na pamětní desce padlých v první
světové válce, která je umístěna na radniční stěně
hned vedle „Večerky“.
Zajímavý a pravdivý je článek od pana M.
Kulicha „Jako za párek v rohlíku…“ Ano, tak se
to mezi námi často odehrává. Dělat jako by nic a
získat zadarmo nějakou výhodu či udělat si bez
přispění radost, že jsme na někoho vyzráli. To
nám stále výtečně jde a prochází. Bojím se, že
se tato vlastnost přenesla i na mladou generaci.

A proč jsem začala tak smutně? Hlavou se mi
táhne smrt výtečného herce Jana Třísky. Přijel si
z nového domova v USA k nám pro smrt. Nějaké
spekulace o jeho úmrtí nejsou na místě. Prostě
jeho osud byl i poslední smutnou rolí. Před každým představením chodíval herec při návštěvě
Prahy na Karlův most, pohladit si tu kamennou
krásu a přitahovala ho Vltava a ta se stala jeho
hrobem. Tentokráte, myslím, jak jsem se dočetla, byl na sousoší sv. Norberta. Nic se na tom už
nemůže změnit, role smrti byla ta poslední. Měla
jsem ho ráda, vážila si jeho postoje v roce 1968 a
jeho kumštu dokonalého herce a především jeho
charakteru. Nesnížil se ke službě komunistickému režimu, a ač začátky v cizině musely být
těžké, jeho profesionalita zvítězila. Svůj další domov našel v roce 1977 USA i s rodinou, herečkou
Karlou Chadimovou a dvěma dcerami- Karlou a
Janou. Jan Hrušínský ml. o něm prohlásil, a nebyl
sám, že to byl geniální herec, a to plným právem
a nenahraditelný. Byl rovněž, jak to o něm řekl
prof. Martin Hilský, překladatel Shakespeara
(také byl u nás v Polici v ZUŠ) svědomitý herec, vždy dokonale připravený. Tragický Třískův
skon zapadá do toho, jak žil a hrál. Tak to je psáno v jednom hodnocení jeho osobnosti.
Další loučení nás čekalo, když odešla z tohoto světa znamenitá cembalistka Zuzana
Růžičková a kouzelná herečka Květa Fialová,
která snad dle vyprávění žila i nějaký čas u nás
ve Žďáře nad Metují. A to jsem se nezmínila ještě
o odchodu dirigenta a ředitele České filharmonie
Jiřího Bělohlávka. Zatím poslední zpráva mluví
o úmrtí známého kreslíře a filozofujícího karikaturisty Vladimíra Renčína. Snad odchody z tohoto světa našich znamenitých spoluobčanů jsou
do konce roku konečné. O tom my nerozhodujeme, to přísluší jen tomu, který je pánem našich
životů. Jaká to útěcha!
Přece jen něco pěkného nám tento měsíc přinesl. Konečně recitál šansonů, trochu opožděný,
v přednesu souboru „6 na chodníku“. Tentokráte
nejen známá konferenciérka pořadů Lucie
Peterková, ale v této roli zpěvačka souboru, nám
v „Koláru“ udělala radost nejen zpěvem, ale jako
vždy průvodním slovem a milým profesionálním

V listopadu vyjde kniha pověstí z Policka

Na konci listopadu půjde do prodeje kniha s názvem „Pověsti z Policka - o kraji
mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou
Metují“. Vycházíme ze známých i zapomenutých textů od Antonína Krtičky – Polického.
Od jeho smrti uplynulo již 65 let, přesto tento
polický knihař a knihkupec, sběratel lidových
povídaček a spisovatel, regionální patriot a
nadšený průvodce zanechal v našem městě
Polický měsíčník - listopad 2017

výraznou stopu. Jeho nejznámějšími díly jsou
nepochybně právě sbírky místních pověstí.
My jsme se rozhodli jeho odkaz přiblížit současným čtenářům (a vlastně i posluchačům)
všech generací. Původní texty upravil Mgr.
Michal Bureš a nyní vydává knihu ve svém
nakladatelství Pod Ostašem. Pověstmi vás budou provázet originální ilustrace od Dalibora
Nesnídala, který pro knihu vytvořil nejen tři
desítky kreseb, ale dvojici pověstí zpracoval
i formou barevných komiksů. Jeho smysl pro
humor a nadsázku pobaví děti i dospělé. Součástí publikace bude i poslechové CD, na něm objevíte dalších deset
pověstí, vypráví je Karel Richter, dlouholetý herec, bývalý ředitel pražského
Divadla Jiřího Wolkera a dabér.
Věříme, že kniha potěší všechny

vystupováním. Snad se opět brzy na prknech
„Koláru“ sejdeme. A jako zakončení tohoto
40. týdne byla Svatohubertská mše v našem kostele se zpěváky, samozřejmě s panem farářem
a naším městským strážcem pořádku panem
Zimou. V důstojném mysliveckém černém obleku a pěkně „svatohubertsky„ k nám promlouval.
Díky.
A na závěr bych chtěla uvést, že v rámci
Vize vzdělanosti bude v klášteře v Broumově,
v sálu „Dřevník“ 6. - 7.11. t.r.. diskuse o tématech
současnosti s hosty Jiřím Drahošem, Markem
Hilšerem, Michaelem Horáčkem, Martinem
Janem Stránským, Helenou Illnerovou, Tomášem
Feřtkem a Václavem Klausem ml. a dalšími.
Registrace návštěvníků této akce je na www.
broumovskediskuze.cz. Uvedeno v týdeníku
Respekt.
Pěkné dny přeje čtenářka měsíčníku

Jarca Seidelová

Dárek pod vánoční
stromeček

Nevíte, co pěkného darovat vašim příbuzným nebo známým pod vánoční stromeček? Poradím Vám. Kupte v IC v Polici
na náměstí knihu, ale jakou. No přece publikaci o Hlavňově s názvem HLAVŇOV
– vesnice pod Hvězdou. Knihu o historii
a současnosti Hlavňova zpracoval početný autorský kolektiv pod vedením Mgr.
Michala Bureše, vydalo ji Město Police
nad Metují v roce 2016. Publikace je též
doplněna CD fotografií domů a jejich obyvatel z let 1954, 1974, 1983 a 2013 (autoři
učitel Rudolf Provazník, hlavňovský rodák
Václav Šrůtek a hlavňovský chalupář – patriot Jan Moravec).
V IC mají ještě další zajímavé publikace z Policka a Broumovska a řadu dalších
informačních materiálů. Navštivte tento stánek kultury a vzdělávání v Polici.

F. Janeček

generace čtenářů – těm nejmenším přiblíží
staré pověsti odehrávající se v našem regionu,
dospělým připomene krásu Policka a starším
dá poetikou textu zavzpomínat na časy jejich
dětství. Pojďme se tedy vydat do neprostupných lesů, skalních měst, na tajemná místa
Ostaše i Boru, poslouchejme vypravování o
vodnících, vílách, bludičkách, ohnivých mužích i dávných obyvatelích Police a okolních
vsí.
Michal Bureš
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Zábavná matematika

V zářijovém čísle Polického měsíčníku
jsem předložil jeho čtenářům od 11 do 90
let k řešení tři úlohy ze zábavné matematiky.
Bohužel do stanoveného termínu 15. října
jsem neobdržel žádné řešení, matematická
gramotnost čtenářů je nedostačující. Uvádím
proto autorské řešení úloh, povšimněte si, jak
to je jednoduché:
1. úloha
Všechna čísla od 1 do 222 222 222 jsou napsaná jako posloupnost přirozených čísel. Určete
kolikrát se vyskytne v zápisu těchto čísel číslice nula.
Řešení:
Na místě jednotek se vyskytne nula: 22 222 222
krát.
Na místě desítek se vyskytne nula 10.2 222 222
= 22 222 220krát.
Na místě stovek se vyskytuje nula: 100.222
222 = 22 222 220krát.
Atd. Tudíž:
22 222 222 + 22 222 220 + 22 222 200 + … +
20 000 000 = 175 308 642.
Výsledek: V zápisu uvedených čísel se číslice
nula vyskytne 175 308 642krát.
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.
Řešení:
9 míst
9 čísel jednociferných
180 míst
90 čísel dvojciferných
x čísel trojciferných		
811 míst
			
1 000 míst
811 = 810 + 1
810 (míst) : 3 (cifer.) = 270 (čísel);
99 + 270 = 369
Posledním ukončeným číslem je číslo 369. Za
ním by následovalo číslo 370, z něhož první
číslice 3 stojí právě na tisícím místě.
3. úloha
Ze všech číslic od 1 do 9 (tudíž bez nuly)
máme sestavit dvě čísla a jejich součin tak,
aby se každá cifra použila jen jednou. Např.

28 ⋅157 =
4396

Vyhledejte ještě další takové součiny (pokud
existují).
Řešení: 12=
⋅ 483 5796, 27 ⋅=
198 5346,
48=
⋅159 7 632, 39 ⋅=
186 7 254,
42=
⋅138 5796, 4 ⋅=
1738 6952,
18 =
⋅ 297 5346, 4 ⋅1963
= 7852.

Podívejme se na další zajímavosti ze zábavného koutku. Napadlo vás někdy jak důkladně musel být vypočítaný vesmír, souhvězdí a hlavně naše zem, inteligentní bytosti?
Všimněte si alespoň těchto pěkných hříček z
krás matematiky:
1x8+1=9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 987 65
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432,
123456789 x 8 + 9 = 987654321
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TĚŽKO NA HNOJIŠTI, LEHKO NA BOJIŠTI

„Bojová ukázka“ byla na jaře veliká
akce v Malých Svatoňovicích. Celé dopoledne jsem potkával muže a ženy v uniformách sovětských a německých vojáků,
kolem projížděly jeepy (většina z nich měla
na sobě kromě nápisů v angličtině rudou
hvězdu!), BVP (bojová vozidla pěchoty),
temně zelené motocykly, tanky… z areálu
dolu Ida ježily svoje hlavně těžké kulomety,
v sovětském lazaretu se vařil guláš a další okolí pak vypadalo trochu jako o pouti.
S tím rozdílem, že nabízený sortiment se
týkal výhradně buď jídla a pití, nebo čehokoliv spojeného s válečnou historií.
Sledovat setkání Klubů vojenské historie, je vždy zážitek. Ovšem osoba nezběhlá v dané tématice, se může jít zahrabat.
Samozřejmě vím, kdy začala válka, kdy
skončila, kdo proti komu a s kým bojoval,
sem tam pár jmen, ale moje vědomosti jsou
tak na 10% toho, co nosí v hlavě běžní
účastníci „Bojové ukázky“.
Nevím, kolik lidí se nakonec vtěsnalo
do nejbližšího okolí louky, kde se ukázka
měla uskutečnit. Byl to neuvěřitelný dav.
Podobný jsem naposledy viděl, když jsem
před několika lety odcházel ze Strahova po
zápase Sparty se Slávií. Nebo při odchodu
z O2 arény po koncertu Pražského výběru.
Lidí v Malých Svatoňovicích bylo prostě
mnoho. Slunce pralo a ti, kteří stáli ve třetí
řadě, už měli velice ztížený výhled na bojové pole. Tribuna nikde, ale člověk si poradí.
Když jsem přicházel – jako jeden z posledních – nedokázal jsem uvěřit vlastním očím.
Zhruba dvacet metrů o místa vyhrazeného
bitvě byla navezená kupa hnoje. O délce
cca 70 metrů a výšce třech či čtyřech metrů.
A tahle kupa suplovala neexistující tribunu. Byla doslova obsypaná lidmi. Všímal
jsem si kraťasů a sandálků na nohou, dětí
zpočátku krčících nosíky, ale pak, když si
čich zvykl, už s hnojem pod nohama nebyl
problém. Pokud na tý hromadě stála celá rodina, je to v pohodě. Pokud jen část rodiny,
problém je na světě. Protože rodina se potom nutně rozdělí na ty smrdící a ty nesmrdící. Ti smrdící budou nejspíš ostrakizováni. Představuji si pak doma začátek dialogu,

(který je ve skutečnosti monologem) kdy
maminka říká tatínkovi se synem: „Dokud
se pořádně neumyjete a nepřevlečete, nebude večeře!“ Tady je jakákoliv odpověď
zbytečná.
Bitva začala. Vyletěla světlice, vyjela
německá hlídka na motocyklech se sajdkárou, pak proti nim vyrazil vpřed oddíl sovětské armády. Vedle mě sedící malí kluci se
nechápavě dívali na rudou vlajku se srpem
a kladivem. „Co to je za vlajku?,“ ptal se
jeden druhého. Nakonec se školáci shodli:
je to Čína! Je fakt, že takhle alternativní náhled na minulost jsem ještě nezažil. Ale já
toho ještě nezažil…
Nad bojištěm se objevily dva stroje:
Messerschmitt a Spitfire. Malý náznak bitvy
o Británii. Největším překvapením pro mě
bylo, že německý Messerschmitt byl slyšet
jen na vzdálenost asi 300 metrů. Pokud by
to bylo ve válce a já bych si všiml nepřátelské stíhačky až když by byla 300 metrů
ode mě, tak bych moc šancí neměl. V tuto
chvíli děkuju tomu, že užívám podmiňovací
způsob.
Mezitím sovětská armáda začala s obchvatem po levém křídle, jak divákům sdělil komentátor. Jeho komentář mi připomněl
přenos posledního kola fotbalové ligy, kdy
už o nic nejde a každý divák ví, že to stejně skončí 0:0. Jakoby se nudil… Přitom se
ozývaly se zvukové efekty, pak začal hořet
německý tank.
Co lidi láká tak, že se jich sejde tolik,
aby se podívali, jak vypadala válka? Co je
tím spouštěčem, že ji lidi chtějí vidět? Je to
genetická informace, která nám lidem říká,
že se o svoje místo na světě musíme rvát?
A jak objektivně zdůvodnit to, že ve snaze
opravdu válku uvidět, klidně lezeme i na
smradlavou improvizovanou tribunu.
Alexandr Vasiljevič Suvorov je autorem slavného výroku: „Těžko na cvičišti,
lehko na bojišti.“ V Malých Svatoňovicích
při Bojové ukázce ovšem platil tento výrok
v mírně upravené verzi: „Těžko na hnojišti, lehko na bojišti.“ Ale upřímně: radši na
hnojišti…
Pavel Frydrych

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

1x1=1

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

111111111 x 111111111 = 12345678987654321

11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321

Pokuste se nalézt (v literatuře, na internetu) některé další takové zajímavé početní spoje. Zašlete je e-mailem na adresu janecekf@
cbox.cz do 30. listopadu 2017.
Připravil František Janeček
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Dočasný svět

Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Závěr liturgického roku

Přišel listopad a s ním krásný barevný podzim. Nechme se inspirovat jeho pestrostí a v
přenesení do našich životů můžeme konstatovat, že i závěrečné období života může být krásné a inspirující. Většinu hospodářských činností
již máme za sebou, a pokud jsme ještě něco
nestihli, tak ať to zvládneme a stihneme do prvních sněhů či trvalejších mrazů. V církvi prožíváme poslední měsíc liturgického roku a v neděli 3. prosince vstoupíme dobou adventní do
liturgického roku nového. Letošní advent bude
nejkratší, jaký může být, protože neděle 24. prosince bude 4. adventní a večer už bude Štědrý
den. Na počátku měsíce jsme prožili Slavnost
Všech svatých, kdy jsme obrátili náš duchovní
zrak s poděkováním a prosbou o přímluvu k našim patronům a světcům, skrze které působil a
prozařoval do světa Bůh. Poté jsme v křesťanské naději vzpomněli na naše zesnulé, kterým
jsme prokázali službu modlitby a přímluvy.
Tato zastavení jsou pro náš život důležitá jednak
proto, abychom si uvědomili, že nejsme pány
nad životem ani smrtí - naše pozemská pouť je
dočasná, ale také proto, abychom objevili naději a Boží nabídku na spásu a věčný život. V
průběhu tohoto měsíce nás pak čeká už jenom
několik méně významných památek a svátků a
v jeho závěru Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou ukončíme liturgický rok.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

1. listopadu - Slavnost VŠECH
SVATÝCH,
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA 		
VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ
5. listopadu - 31. neděle v mezidobí
(cyklus C)
11. listopadu - Památka sv. Martina,
biskupa
12. listopadu - 32. neděle v mezidobí
- Den Bible
13. listopadu - Památka sv. Anežky
České, panny
17. listopadu - Den studentstva, státní
svátek
19. listopadu - 33. neděle v mezidobí
23. listopadu - v královéhradecké 		
diecézi SLAVNOST SV.
KLEMENTA I., papeže
a mučedníka, hlavního
patrona
26. listopadu - Slavnost JEŽÍŠE 		
KRISTA KRÁLE
(končí cyklus C)
30. listopadu - Svátek sv. Ondřeje, 		
apoštola
3. prosince - 1. neděle adventní 		
(začíná cyklus A)
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POŘAD BOHOSLUŽEB
v tomto období:

yy 2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 16.30 hod. bohoslužba ve hřbitovní kapli
Dále jako obvykle:
yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod..

ÚŘEDNÍ HODINY:

- před bohoslužbou a podle možností
kněze

Neděle před Slavností Ježíše Krista
Krále (letos 19. listopadu)
je tradičně DNEM BIBLE
Sv. Jan Zlatoústý (světec pocházející
ze 4. století z Malé Asie, patriarcha a učitel
církve) prohlásil při jednom ze svých kázání: „Vyzývám vás, abyste Svatá Písma brali
do ruky nejenom zde v chrámě, ale i doma, a
s pečlivostí přijímali užitek, který je v nich
obsažen. Neboť veliký je zisk, který z nich
můžeme získat. První užitek je v tom, že se
člověk vzdělává, další v tom, že duše dostává křídla a vznáší se do vzduchu, poněvadž
ji osvěcuje slunce spravedlnosti a přitom se
zbavuje moru zlých myšlenek a těší se z velkého pokoje a ticha. To, co znamená jídlo
pro udržení našich fyzických sil, to je pro
duši četba Písma svatého. Je to duchovní
pokrm, který posiluje myšlení. Duše se jím
stává silnější, odolnější a naplňuje se stále
více životní moudrostí.“ Nechť tato výzva
promlouvá i k nám a přinese své ovoce.

za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

Rada starších CČSH
Police nad Metují
Vás zve
na poslední letošní

KONCERT
PRO RADOST
ve čtvrtek 9. 11. 2017
v 18:00 hod.
ve stylu country.

Těšíme se na Vás
v našem sboru.

J. Trojtl

V hmotném životě platí mnoho
usměrňujících zásad a formalit. Je-li
hmotná existence dočasná či falešná, neznamená to, že duchovní svět – i
když je podobný – je také falešný. To, že
naše hmotné tělo je falešné či dočasné,
neznamená, že tělo Nejvyššího Pána je
také falešné či dočasné. Duchovní svět
je skutečný a hmotný svět se mu podobá. Například na poušti je někdy vidět
fata morgána, ale přestože voda v ní je
iluze, neznamená to, že žádná voda ve
skutečnosti neexistuje, voda existuje,
ale ne na poušti. Stejně tak není nic skutečného v tomto hmotném světě, avšak
skutečnost se nachází v duchovním světě. Pánova podoba a Jeho sídlo – Goloka
Vrndávana uprostřed vaikuntských planet – jsou věčné skutečnosti.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala
M. Jandová

MĚSTSKÁ POLICIE
Autor nesčetných malůvek, které se
objevily na různých místech v našem
městě, byl dopaden. Mladík, který se zhlédl v komunitě sprejerů, bude mít poměrně
velké problémy. Svá díla, která namaloval
od České Skalice až po Broumov, byla
policií ČR zdokumentována. Děkujeme
občanům, bez jejich zásadního přispění
by zřejmě pachatel nebyl včasně odhalen.
Městská policie prováděla kontroly
parkování a dodržování dopravních předpisů v souvislosti s objízdnými trasami
zejména v Tomkově ulici, v ulici Na Babí
a Komenského náměstí. Bohužel, stále
mnoho řidičů nemíní respektovat dopravní značení, a proto jsou jim ukládány příkazy na místě.
Při kontrolách autobusového nádraží
byly uloženy příkazy na místě i občanům,
kteří nerespektují zákaz kouření v krytých
čekárnách.
V polovině listopadu 2017 je nařízeno hlavní líčení u Okresního soudu
v Náchodě ve věci poškození více jak čtyřiceti vozidel v našem městě. Doufáme, že
soud vynese spravedlivý rozsudek.
Záchytné kotce jsou plné. Pět pejsků,
kteří byli v uplynulém období odchyceni,
se po krátké době vrátilo zpět do rukou
majitelů. Děkujeme paní Vávrové, která
nám pohotově pomohla s péčí o pejsky
v kotcích za zraněného pana Příhodu.
Městská policie zajišťovala veřejný
pořádek při průběhu voleb do poslanecké
sněmovny.
Dále jsme se věnovali kontrolám veřejného pořádku na sportovištích a dětských hřištích.
S blížícím se dušičkovým obdobím
bude městská policie zvýšeně kontrolovat
pietní místa ve městě včetně hřbitova.
Hezké podzimní dny
Městská policie
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ZE SPORTU

Podzim na fotbalových hřištích

Po zápase v Kobylicích se mužstvo dospělých představilo na domácím, trochu rozbahněném zeleném pažitu, aby změřilo své
síly s týmem Kratonohy “B”. Mladíci se vrátili
a zotavili z náročného zájezdu na Moravu a
“staříci” se tak mohli vrátit k televizi a bačkorám. V prvním poločase jsme několik vyložených šancí promarnili, dvě branky jsme
soupeři darovali po hloupých chybách a v poločase druhém jsme jen zírali na nezadržitelně
se valící šiky krátkonohých fotbalistů směrem
k naší bráně. Výsledek 2:7…
O týden později tým vyjel do Hostinného
s odhodláním napravit debakl z předchozího
zápasu. V utkání, ve kterém jsme soupeře do
mnoha šancí nepustili, jsme vyhráli 1:0 střelou
z penalty, pro kterou si, jak by řekli experti v
televizi, zkušeně došel Jakub Semerák.
V dalším zápase jsme na domácím hřišti
přivítali “B” tým Náchoda. Před zápasem panovaly určité obavy, jak si poradíme s rychlonohými náchodskými mladíky. Poradili jsme
si nad očekávání dobře. Na velice těžkém
terénu jsme je porazili výrazně 7:1, když o
výsledku bylo rozhodnuto již po 1.poločase,
který skončil 5:0.
V utkání následujícím jsme dokonce porazili Spartu, i když se zatím jednalo jen o
Spartu úpickou. Ta na náš tým nestačila a v
domácím prostředí podlehla 1:6 před zraky
mnoha příznivců polické kopané. Ti již dlouho před utkáním zaujali strategicky velice výhodnou pozici před bufetem a vytvořili našim
hráčům domácí prostředí. Došlo k věci dlouho
nevídané a hlavně neslýchané, po které marně
při domácích zápasech volá hlasatel Pindejs. A
sice k povzbuzování týmu, “Police do toho”,
případně “To úpice čumí, co Police umí”.
Kromě tří gólů polického “Gerda Millera”
Tomáše Muchy stojí za zmínku účinkování
šéftrenéra mládeže Kamila Švorčíka. Tomu
dal trenér důvěru na posledních 6 minut zápasu. Protože Kamil v jeho věku již hůře vidí,
nevšiml si, že Police hraje v dresech, jehož
součástí jsou černé stulpny a nastoupil v bílých. To se samozřejmě nelíbilo rozhodčímu a
Kamil se musel přestrojit. Uplynuly tak další
čtyři minuty z času vyhrazeného pro Kamila.
Jeho působení na hřišti tak sestávalo z několika rozvážných kroků, jednoho ofsajdového
postavení a dokonce i jedné, poměrně vydařené přihrávky.
Mladší žáci přivítali doma mužstvo Velké
Jesenice/Provodov. Soupeř byl mnohem příjemněší, než soupeři předchozí, ponechal nám
více času na kombinace i střelbu a zrodil se
tak výsledek 7:0 pro nás. Střelcem zápasu se
stal Vojta Švorčík se třemi brankami, proti
jehož razantním střelám neměl brankář hostí
šanci uspět. Titul “spalovač šancí” si ze zápasu
domů do Machova odnesl Radim Kubín.
Odvetné zápasy začaly utkáním ve Velkém
Poříčí. Po vydatném a vytrvalém celodenním
dešti bylo utkání přesunuto na školní hřiště s
umělým povrchem. Jeho rozměry byly podstatně menší, takže se kluci spíše vzájemně
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pletli, než hráli fotbal. Našim se nedařilo
střelecky, 4x jsme trefili tyč, několikrát pálili
těsně vedle a “rány” Vojty Švorčíka tentokrát
sotva doletěly k bráně. Výsledkem našeho
snažení tak byla zbytečná prohra 1:3.
Další zápas jsme sehráli z důvodu vytrvalých dešťů a rozbahněného hřiště v Polici
na “umělce”
v Broumově. Ani zde jsme
vítězství nezaznamenali a ze hřiště odešli s porážkou 0:8. Pro zpestření zápasu všichni hráči kopali nakonec penalty. Zde jsme určitého
úspěchu dosáhli, neboť počet trefených tyčí
byl nerozhodný 3:3.
Starší žáci se v neděli 24.9. střetli v předzápase dospělých v dalším utkání pravdy s
kombinovaným týmem Teplice/Meziměstí.
Tepličtí podali velmi dobrý výkon, ale jak se
říká, oni hráli a my jsme dávali branky. K první nám pomohl rozhodčí nařízením penalty,
kterou proměnila navrátivší se ztracená dcera
Hanka Slezáková (snad se neztratí z fotbalu
úplně) a druhou přidal do té doby spící střelec Pavel Štantejský. Zvláštní uznání zaslouží
Vilda Gavelek, který i bez nagelovaných vlasů
nejenže tvořil naši hru, ale dokonale uhlídal i
nejnebezpečnějšího hráče soupeře. Takže 2:0
pro nás.
O tři dny později tým sehrál zápas na
Babí, kde prohrál 2:6. Výsledek je horší, než
předvedená hra, ale promarnili jsme několik
dobrých šancí a osud nám byl nepříznivě nakloněn v závěrečných vteřinách 1.poločasu za
stavu 1:2, kdy soupeř kopal roh zrovna v okamžiku, kdy se nad hřištěm obevily dva horkovzdušné balóny. A rázem to bylo 1:3…
Odveta o 10 dní později dopadla o poznání lépe. Vyhráli jsme 2:0 po brankách Pavla
Štantejského a Petra Šolce. Naopak odveta s
Teplicemi se nám příliš nevyvedla a podlehli jsme 2:4 po poločase 0:3, ve kterém kluci
předvedli výkon bez pohybu a zaujetí, s jakým
je třeba proti tak zdatnému soupeři hrát.
V čase i prostoru se vrátili trenéři mladší
přípravky Švorčík – Kvapil o 7 let zpět. Tenkrát
po ročním tréninku odjeli se začínajícími

fotbalisty do Zábrodí bojovat o první vítězství
v prvních soutěžních zápasech. Protože výše
zmínění trenéři jsou pamětníci, tak si pamatují, že prohráli 1:6, 1:9 a 1:10. Po sedmi letech
opět zavítali do Zábrodí a nejprve prohráli s
Novým Městem 2:8, posléze s Velkou Jesenicí
1:9 a nakonec se Zábrodím 2:7. Pokud kluci i
v dalších zápasech budou hrát stejně (chtělo
by se napsat blbě) jako v tento den, příliš radosti z vítězství si asi neužijí.
Ani změna v “koučování” zápasů ze strany trenérů (“nebudeme do toho klukům vůbec
kecat”) nepřinesla obrat k lepšímu a další týden jsme prohráli postupně s Provodovem 0:2,
s Českou Skalicí 2:5 a s Náchodem 4:8.
Návrat na domácí trávník se vcelku vydařil a v úvodním zápase jsme porazili družstvo
Náchoda 4:3, když jsme museli dohánět dvoubrankovou ztrátu z úvodu utkání. V průběhu
zápasu proti Červenému Kostelci vstávaly
trenérům vlasy hrůzou z obranné činnosti
týmu. Prohrávali jsme 3:5, otočili na 8:5 a
konečný výsledek byl 8:7 pro nás. Střelecky
se zaskvěl náš nejmladší a nejbojovnější
hráč Jirka Kiezler, který vstřelil 4 branky a
k tomu ještě jednu v zápase předchozím. O
posledním zápase proti kombinovanému týmu
Machov/Police raději nemluvit, neboť jsme za
celý zápas vyslali jedinou střelu na bránu (a to
ještě z trestného kopu) a prohráli 1:6.
Další týden jsme v Machově nejprve dostali obvyklý příděl od Velké Jesenice, tentokrát 1:8. Náladu jsme si trochu spravili v utkání s Českou Skalicí, kterou jsme přehráli 6:1.
A nakonec bratrovražedný souboj s týmem
Machov/Police, který po lítém boji skončil nerozhodně 3:3. V penaltovém rozstřelu pak méněkrát netrefili branku naši kluci a vyhráli jej
2:1. Nejvíce se asi v Machově líbilo Jendovi
Majsniarovi, který se sice vrátil domů bez mikiny, zato však v dresu, z kterého se nechtěl
vysvléci ani doma.
Kamil Švorčík, starší trenér mladší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky

SSK PEDRO Police nad Metují
pořádá sedmnáctý ročník akce nazvané

halový tenis s líným míčkem – čtyřhry
termín:
startovné:
pravidla :
přihlášky :
pro radost a
soutěžáci

25. 11. 2017

tělocvična ZŠ Police n. M.
250,- Kč na dvojici – k pokrytí pronájmu tělocvičny a na ceny
otevřený turnaj pro všechny milovníky pohybu a pohody, bez rozdílu věku, pohlaví a výkonnosti
…hraje se podle platných tenisových pravidel, upřesnění a změny budou společně s rozlosováním
zaslány
písemně do 20. 11. 2017 na adrese jansapetr@seznam.cz nebo osobně
omezený počet týmů, startovné plaťte současně s přihláškou
v přihlášce uveďte, do které ze skupin chcete být nasazeni – bude li to možné, budete nasazeni podle
Vašeho přání, bychom si turnaj všichni užili v pohodě – a o to tady jde …
Přijďte pobejt !

více informací, výsledky, termíny, nasazení, najdete na :

Petr Jansa
www.sskpedro.policenadmetuji.cz
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Starší přípravka bojuje o „ligové“ body každou neděli

Fotbalový podzim pokračoval i na přelomu září a října zápasy starší přípravky. Úvod soutěže napověděl, že letošní ročník bude
velmi vyrovnaný. O napínavost soutěže se hráči přesvědčili na vlastní kopačky ve čtvrtém kole, které hostíme v Polici nad Metují.
Po dvou prohrách obou polických týmů se silným Hronovem a Náchodem
přijel do Police spojený tým Velké Jesenice a Zábrodí. První utkání ale
bylo v pořadí čtvrté derby mezi Šneky a Želvami. Zápas rozhodlo větší nasazení Šneků, kteří porazili Želvy 5:3 (branky Šneci: 2x Šimon
Krtička, 2x Jirka Peška, Anastázie Denygrová, branky Želvy: Michal
Fatka, Matěj Švorčík, Jan Zmátlo). Druhý zápas změřili síly Želvy a
Velká Jesenice/Zábrodí. Vyrovnaný první poločas skončil 2:2, ale ve
druhém soupeř zabral a nastřílel domácím další čtyři branky a vyhrál 2:6
(branky: Daniel Marel, Matěj Prouza). Lépe se dařilo polickým Šnekům.
Se stejným soupeřem odehráli dobrý zápas s remízovým výsledkem 3:3
(branky: Anastázie Denygrová, 2x Josef Hornych). Dva body za výhru
v penaltách nakonec brala přeci jen Velká Jesenice (za Polici proměnili: Anastázie Denygrová, Jan Dvořák, Josef Hornych, Adam Krtička).
Další kolo cestujeme do Velichovek. V lázeňské obci hráče čekají znovu náročné zápasy s domácím týmem a SK Babí. V prvním kole hrají
Želvy proti Velichovkám. V zápase vedou 5:2, ale nakonec domácí otáčí
a berou výhru 6:5 (branky: 2x Matěj Prouza, Daniel Marel, Jan Zmátlo,
Samuel Friml). Šneci v souběžném zápasu vybojovali výhru 2:1 nad
SK Babí. Trenér Daniel takticky hraje na tři obránce, premiéru v brance má Saša Palla (branky: Jiří Peška, Jan Dvořák). Druhým zápasem
je páté derby. Šneci pokračují v dobré defenzivě a Želvy nepouští na
hranici vápna. Sami skórují třikrát a vyhrávají 3:0 (branky: Jiří Peška,
Adam Krtička, Michal Klimeš). Poslední zápasy hrají Želvy a SK Babí
a Šneci proti Velichovkám. Šneci v prvním poločase dvakrát v obraně
chybují a soupeř trestá. Druhý poločas útočí i tři hráči, ale gól nedáváme a prohráváme 0:2. Želvy se snaží urvat body v posledním zápasu,
ale SK Babí je nad jejich síly a prohrávají 2:3 (branky: Matěj Prouza,
Samuel Friml). Po pátém kole se Šneci usazují v polovině tabulky a
Želvy, po nelichotivé sérii osmi proher v řadě, klesají na desáté místo.
Želví tým nesložil zbraně a sérii protrhl v následujícím kole v Polici
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nad Metují. Hned úvodním zápasem bylo derby. Želvy tentokrát neponechávají nic náhodě a již poločas vedou nad Šneky 3:0. Šneci se
přeci jen ve druhé půli zlepšili, ale nedokázali zápas otočit a prohrávají
4:2 (branky: Želvy: Daniel Marel, Jakub Kratochvíl, Sebastian Kollert,
Michal Fatka, branky Šneci: Anastázie Denygrová, Michal Klimeš).
Druhé zápasy byly hodně vyrovnané. Šneci vyzvali FK Náchod. Proti
kvalitnímu soupeři opět hrají defenzivně. Náchod se ujímá vedení, ale
Matěj Švorčík ještě v poločase srovnává. Druhý poločas otáčíme výsledek, když se trefuje Jiří Peška. V bráně dobře chytá Jirka Tauc. Bohužel
Stázka Denygrová nedává vyloženou šanci po přesné přihrávce Matěje
Švorčíka a minutu před koncem Náchod srovnává. Penalty se nepodařily, trefuje se jen Jirka Peška a po výsledku 2:2 prohráváme na penalty 1:2. V souběžném vyrovnaném utkání se trefuje za Želvy Daniel
Marel, ale jen mírní porážku 1:2 proti Provodovu. Třetí zápasy si poličtí prohazují soupeře. Želvy s FK Náchod hrají zprvu
vyrovnaně, ale kvalitní soupeř prokázal svoji útočnou
sílu a vyhrává vysoko 8:2 (branky: Samuel Friml, Matěj
Prouza). Šneci hrají s Provodovem vyrovnaně, ale chyby v úvodu posílají do vedení Sokol 2:0. Šneci dobývají
branku soupeře a do konce zápasu se včetně vlastního
gólu trefují čtyřikrát (branky: vlastní, Michal Klimeš,
Jiří Peška, Jan Dvořák). Zápas končí remízou 4:4 a rozhodují penalty. Bohužel je soupeř znovu úspěšnější a
vyhrává 3:2 (penaltu dali: Josef Hornych, Jan Dvořák).
V poslední třetině podzimní části se hráči představí
dvakrát na domácím trávníku a pojedou do nedalekého
Hronova.
Daniel Denygr a Jiří Kollert
trenéři mladší přípravky
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Orientační běžci
na Klůčku

V sobotu 7.10. TJ Start Náchod spolu
s dobrovolníky obce Hlavňov uspořádali
12. kolo Východočeského poháru v orientačním běhu. Shromaždiště pro 740 zúčastněných závodníků a dalších příznivců tohoto sportu bylo na místním hřišti
v Hlavňově. Prostor pro shromaždiště i
potřebné zázemí včetně občerstvení pro
závodníky poskytli místní hasiči. Díky jejich ochotě a péči celá akce proběhla bez
problémů a měla výbornou atmosféru.
Pohodu nezkazilo ani nepříznivé počasí,
které na poslední chvíli přinutilo organizátory změnit parkovací prostory pro téměř
200 osobních aut z přilehlých luk na zpevněné plochy místních komunikací. Tratě na
Klůčku a v Ticháčkově lese stavěli náchodští orientační běžci pod vedením zkušeného Zdenka Sokoláře mladšího. Na závod
byly připraveny tratě pro 18 mužských
kategorií, 16 ženských kategorií a to vždy
od nejmladších žákovských až po nejstarší veteránské a také tři tratě pro kategorie
příchozích orientačních běžců, kteří nemají
s tímto sportem doposud žádné zkušenosti.
Právě v kategorii „P“ - pro příchozí - si vyzkoušeli své orientační dovednosti členové
polického lyžařského oddílu. První v kategorii „P“ se umístil J. Pohl před Š. Štolfem
a T. Jansou. V nejmladších žákovských
kategoriích mezi žákyněmi byla na druhém
místě M. Pohlová před L. Klímovou a mezi
žáky byl na třetím místě P. Mitterwald.
Třeba tito závodníci zjistí, že orientační
běh je vhodná doplňková aktivita k lyžování a zrodí se nová reprezentace. Celkové
výsledky ze závodů najdete na http://oris.
orientacnisporty.cz/Vysledky?id=3872.
Hodnocení závodu v rámci východočeské oblasti dopadlo pro pořadatele opět
na výbornou jak z hlediska vybraného prostoru, tak obtížností tratí a v neposlední
řadě i organizačním uspořádání. Oficiální
hodnocení závodu najdete na http://lpu.cz/
zavody/page.php?id=221. Za pořadatele
bych rád ještě jednou poděkoval hlavňovským dobrovolníkům, kteří nemalou měrou přispěli k úspěchu tohoto sportovního
klání.
Za pořadatele: Pavel Kalibán
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Členové TJ SPARTAK navštívili leteckou
základnu v pražských Kbelích
Nevšední den zažili v pondělí 9. října zástupci TJ SPARTAK z Police nad Metují.
Navštívili vojenskou leteckou základnu v pražských Kbelích, vzlétnout prezidentský vládní
letoun měli možnost sledovat ze vzdálenosti
několik desítek metrů.

prezidentského letounu Airbus A-319 CJ.
Kapitán Vladimír Novotný detailně popsal
počítačové systémy nebo nákladový prostor.
Podrobný výklad dostali sportovci k celému
letadlu a mnoho otázek padlo na téma motory,
podvozkové nohy a jejich opotřebení, či jak je

Jak už to tak většinou
bývá, zcela náhodně vznikla myšlenka, že by si zástupci sportovního centra
z Police nad Metují udělali
výlet na vojenskou leteckou základnu v pražských
Kbelích. Není obvyklé,
že by se civilisté procházeli po vojenském letišti.
Exkurzi domluvil dlouholetý člen TJ SPARTAK,
pracovní profesi navigátor
241.letky kapitán Vladimír
Novotný, který jako druhý pilot lítá na letounech
Airbus A-319 CJ už více
než 10 let. Právě letouny
Airbus přepravují kromě
vojáků také prezidenta republiky a vládní činitelé po celém světě.
V rámci exkurze na letišti Praha-Kbely
měla padesátičlenná skupina možnost poznat
pracovní zázemí mnoha profesí a místa, kam se
člověk běžně nedostane. Poličáci sledovali provoz a shon
každodenního leteckého života, viděli
prostory, odkud odlétá prezident a vládní činitelé, seznámili
se s úkoly základny
a jejím posláním. Ze
vzdálenosti několika
desítek metrů viděli
startovat letadla a
vrtulníky.
Patrně
největší zájem si zasloužila prohlídka

v letadle vyřešen toaletní systém. Vyprávění pilota letounu bylo nesmírně poutavé a zajímavé
o to víc, že jej všichni zúčastnění znají dlouhá
léta z jeho civilního života.
Návštěvníci měli možnost také srovnání
dopravního a transportního letadla prohlídkou
letounu Casa C-295 M . Samozřejmě posléze nechyběla ani prohlídka vrtulníků Mi-17 a
W-3A Sokol. Během pětihodinové návštěvy
u vojáků se sportovci dozvěděli mnoho zajímavých informací z armádního života. „Jsme
nesmírně vděční, že jsme mohli základnu navštívit. Zdaleka by nás nenapadlo, že letecká
základna zabezpečuje tolik různorodých úkolů,
od přepravy vládních činitelů, až po provoz
letecké záchranné služby.“ řekla na závěr vedoucí celé delegace Jana Krejčová. Pomyslnou
tečkou za „leteckým“ dnem byla návštěva leteckého muzea ve Kbelích, které s vojenskou
leteckou základnou sousedí.
Zuzana Špačková, tisková mluvčí
24.základny dopravního letectva Praha-Kbely
Polický měsíčník - listopad 2017

BOUDA NA LYŽAŘSKÉM VLEKU ZÁZEMÍ A DOSKOČIŠTĚ
MÁ NOVÝ KABÁT
NA SÍDLIŠTI

Pokud se zima zeptá, tak můžeme odpovědět, JSME
PŘIPRAVENI! Vlek je v provozu a už zbývají jen nezbytné revize a školení obsluhy vleku. Bouda a její okolí letos doznalo také spoustu změn. Tou poslední úpravou byla
výmalba a nátěry interiérů v boudě, které proběhly v posledních týdnech. Věřím, že se i tento prostor stane zase o trochu důstojnějším nejen pro lyžaře, ale i pro pořadatele a závodníky při sportovních akcích. „Face-liftem“ prošla strojovna,
technické zázemí, šatna i převlékárna. Opraven je strop, provedeno
odvodnění, vše natřeno, vymalováno, označeno, instalováno nové
topení, zaklopena nevyužitá okna směrem k technickému zázemí a doplněn rozvod elektřiny i věšáky v šatně…

Je tomu již pár let, co se k atletické dráze instalovala buňka k uskladnění materiálu a nářadí. Bohužel pomalu nastává čas, kdy je potřeba ji vyměnit. Střechou zatéká, což způsobilo prohnutí stropu a její zevnějšek má také několik závad,
které nový nátěr neschová. Náklady na opravu by tak dosahovaly částky, která se přibližuje novému řešení. Ruku v ruce s tím jde
také výměna nevzhledného plotu, který navazuje na hřbitovní zeď
a využití meziprostoru mezi hřbitovem a atletickou dráhou. Vymýšlíme
nové řešení… Ale je to boj… Máme zpracovaný návrh od architekta, jak celý prostor vyřešit, ale na druhé straně potřebujeme zachovat
funkčnost především pro ty, kteří využívají. V případě realizace by pak
celý prostor doznal výrazné změny. Do konce roku letošního roku by
ještě mělo dojít k redukci zeleně, která zasahuje nad atletickou dráhu.
Svým spadem nejen, že znečišťuje dráhu, ale velkou měrou přispívá i
k zarůstání mechu.
Před
letními
prázdninami
byl vyměněn písek v doskočišti.
Potulní psi a kočky
vč. neukázněných
pejskařů svými exkrementy přispívali
ke znečišťování.
Logickým řešením pak bylo pískoviště zakrývat. Byla
zhotovena plachta,
kterou
technické
služby v posledním
říjnovém týdnu instalovaly. Snad tento problém vyřeší…
Balák Martin sportovní referent

Lyžařský oddíl

V neděli 22.10.2017 jsme uspořádali 44. ročník lyžařského přespolního běhu OKOLO OSTAŠE, závod Poháru přespolních a lyžařských
běhů Královéhradeckého kraje, 17. ročník memoriálu Mirka Hejnyše.
Po Nebíčku a okolo Ostaše se celkem rozběhlo 261 závodníků.
Závod proběhl na promočených tratích po vydatném ranním dešti.
Teplota 10°C, zataženo, občasný déšť. Bez protestů a úrazů.
Moc děkujeme všem, kteří pomohli a podíleli se na organizaci.
LO
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POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního schématu,
který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle výrobců je možno nyní psy očkovat proti
vzteklině jednou za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy každoročně přeočkovat. Ne vždy může být pes plně zdráv
a tím plně imunitně odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí, je ČR
již několik let prostá vztekliny. Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější.
Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto
očkování ztrácí účinek.
Během hromadného očkování si můžete zakoupit odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům, jak se rozhodnete a
jestli se svým psem na toto hromadné očkování přijdete.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli být opatřeni
náhubkem.

Termín hromadné vakcinace bude v sobotu 18.11. 2017

Hlavňov:
Hony:
Pěkov:
Bukovice:
Police:

velké parkoviště
08.20 - 08.25 hod.
parkoviště u střediska
u bývalé prodejny
08.25 - 08.30 hod.
Radešov:
u truhlárny
u požární nádrže
08.35 - 08.40 hod.
Česká Metuje:
u hospody
u prodejny
08.45 - 08.50 hod.
Žďár nad Metují: u hospody
u požární zbrojnice
08.55 - 09.10 hod.
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
u autoopravny na Sibiři 09.10 - 09.15 hod.
před hospodou
u kotelny na sídlišti
09.15 - 09.20 hod.
Slavný:
u hřiště
náměstí u radnice
09,20 - 09.25 hod.
Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu listopadu
a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 130,- Kč.
Ordinační hodiny:
Veterinární ambulance
Suchý Důl

Po - Čt:
Pá:

09.25 - 09.30 hod.
09.30 - 09.40 hod.
09.45 - 10.00 hod.
10.05 - 10.10 hod.
10.15 - 10.20 hod.
10.20 - 10.25 hod.
10.30 - 10.35 hod.

17.00 - 18.00 hod.
15.00 - 16.00 hod.
MVDr. Kulich Miroslav
tel: 602 628885

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Koordinátor - seřizovač, nástupní mzda
35 000 Kč, cílová mzda 45 000 až 50 000 Kč.
Provozní elektrikář, mzda po zapracování
35 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

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

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

Polický měsíčník - listopad 2017
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PRONAJMU
GARSONKU

na sídlišti
v Polici nad Metují

Volná od
1. 11. 2017

Informace na
tel. č. 732 272 661
Hostinec u Lidmanů
a hokynáři ze Lhoty

pořádají

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

43

v sobotu 11.11.2017
od 8.00 hodin

Hradec Králové
Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

UKRUTNOU
SBĚRATELSKOU
BURZU
všeho, co se
nachomejtne do kšeftu.
Polický měsíčník - listopad 2017
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NÁBYTEK
u hranic s Polskem

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

28. 11. 2017 v 15.00
hod.
OLO
P
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E
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Y
ÁB
30.N11. 2017 v 15.00 hod.
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http://autoskolafiedler.cz

VĚRA NOVÁKOVÁ

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
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+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/
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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
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LISTOPAD 2017
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

KURZY TANCE
A SPOLE� ENSKÉ VÝCHOVY
PRO MLÁDE�

LACO DEZCI
& CELULA NEW YORK
Pátek 3. 11. od 20:00

Sál Pellyho dom�
Sobota 4. 11. 10:00� 12:30,
Sobota 11. 11. od 18:00 � latinská lekce, zahájení p�edprodeje místenek na v�ne� ek (80,-)
Sobota 18. 11. od 18:00 � prodlou� ená:
hraje Relax Band
Sobota 25. 11. 10.00� 12:30
Vstupné: 40 K� / lekce

Jazzový koncert s autogramiádou ledendárního trumpetisty, skladatele a kapelníka.
Vstupné: 220 K� / 200 K�

XXII. PLES LY�A��
Sobota 4. 11. od 20:00
Sál Pellyho dom�
Prodej vstupenek v polickém IC.
Vstupné: 120 K�

HEYDRICHIÁDA

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO � ASU

St�eda 8. 11. od 14:30

Sál Pellyho dom�
P�edná�ka PhDr. Zlatice Zudové-Le�kové, Csc.
Vstupné: 60 K�

CVI� ENÍ
S OLGOU � ÍPKOVOU
Sobota 11. 11. od 9:30
Sál Pellyho dom�
Dvouhodinová lekce s Olgou � ípkovou
a Radkou Kube� kovou pro ka� dého, kdo se
rád hýbe � kondi� ní, posilovací, balan� ní
a relaxa� ní � ást. S sebou podlo� ku na cvi� ení,
pití a ru� ník. P�ihlá�ky a platba P�EDEM.
Vstupné: 270 K�

P�ipravujeme

LEONA SI POSPÍ� ILA
/ NEBO�KA PANINA MATKA
Sobota 11. 11. od 19:00
Dv� komedie Georgese Feydeaua. První p�íb�h
se to� í kolem hysterického t�hotenství paní
Leony, druhý rozvíjí groteskní situace z man� elského sou� ití. Hraje DS Divadlo Broumov.
Vstupné: 100 K� / 80 K�

POLSKÁ RAPSODIE
� tvrtek 16. 11. od 18:00
Projekce fotogra� í Ctibora Ko��ála.
Vstupné: 80 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty

HRÁ� I
Sobota 25. 11. od 19:00
Premiéra. Komedie o h�e, vá�ni ke h�e,
o podvodu a um�ní podvodu. Hraje DS Kolár
Police nad Metují. Vstupné: 100 K� / 80 K�

Kino / Kolárovo divadlo
ZAHRADNICTVÍ:
RODINNÝ P�ÍTEL
Úterý 7. 11. od 19:00
Melodrama ze 40. let � p�íb�h lásky, která
nesm�la být napln�na. Drama. � esko/
Slovensko/Polsko, 2017, 130 min.
Vstupné: 80 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty

M�J BÁJE� NÝ ROZVOD
Pátek 1. 12. / Laskavá komedie ve které
v�echny postavy ztvár�uje Eli�ka Balzerová.

PRVNÍ ADVENTNÍ NED�LE
Ned�le 3. 12. / Rozsvícení váno� ního stromu,
doprovodný program.

VÁNO� NÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYB� E
St�eda 20. 12. / Kolárovo divadlo.

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV
Úterý 14. 11. od 17:30
Hugo po otcov� smrti � � e na pa�í� ském vlakovém nádra� í. Po tátovi zd�dil vynalézavost
a robota s klí� ovou dírkou ve tvaru srdce, který
mo� ná p�edá chlapci otc�v vzkaz.
Dobrodru� ný/Drama/Mysteriózní/ Rodinný.
USA, 2011, 121 min.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty

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

BÁBA Z LEDU
Úterý 28. 11. od 19:00
Film Bohdana Slámy doporu� ený k nominaci
na Oscara. Hrají Pavel Nový, Zuzana Kronerová
a dal�í. Drama/Komedie/Romantický. � R 2017,
106 min. Vstupné: 80 K� /60 K� dr� itelé PellyKarty

Muzeum papírových
model�
MATOU� HRBEK: STREET IS ART
Do ned�le 5. 11.
/ Zelený dome� ek
Výstava mladého výtvarníka z Hradce Králové.

DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í
Pond�lí 6. 11. od 9:00�15:00
VÝSTAVA SB�RATEL�
Od pátku 10. 11. (vernisá�

os 16:00)
/ Zelený dome� ek
Otev�eno do 26. 11., denn� od 12:00� 17:00

TOMÁ� HOBZÍK: ZA OBZOREM
Listopad 2017
Výstava proslulého autora rozhleden a v�� í
z papíru.

Ostatní akce
SVATOMARTINSKÝ TRH
Sobota 4. 11., 8:00�14:00
Masarykovo nám�stí
Otev�eno bude také Informa� ní centrum v Pellyho
domech. Konání trhu bude spojeno s dopravními
omezeními v centru m�sta.

SVATÝ MARTIN
Sobota 11. 11. od 17:00
Lampionový pr�vod od Muzea papírových model�
V prostoru Tr� nice u autobusového nádra� í potom
tane� ní obor ZU� p�edvede krátké p�edstavení
(pouze za p�íznivého po� así) a Svatomartinská
pou�bude ukon� ena oh�ostrojem. Muzeum nabízí mo� nost vyrobit si p�ed pr�vodem lampion.
Po�ádá spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem papírových
model� a ZU� Police n. Met., za podpory M�sta Police n. Met.

P�edprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba Informa� ního centra v listopadu: pond�lí, st�eda 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00, ostatní pracovní dny 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

Koncert 6NaChodníku - 6.10.

Jak se holky uhlířovy v pekle napravily - 13.10.

Den otevřených dveří Kolárova divadla při příležitosti 70. Polických divadelních her,
77. výročí otevření Kolárova divadla a 140 let ochotnického divadla 10.10.

Vínem proti pohanství - 20.10.

