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Letošní ročník „Polické zelňačky“ se vydařil (foto Martin Schirlo)

Stav projednávání změn územního plánu ● Kvalita vody v Julince ● Rekapitulace výstavby
infrastruktury Brandejsovy ulice ● Čtvrtstoletí polických ostrostřelců ● Zaniklá ves Bavorov
● Fotbalisté Spartaku Police slaví postup ● Ohlédnutí za 42. Polickým vandrem●

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZUŠ V POLICI NAD METUJÍ
V minulých letech byla provedena v Základní umělecké škole v Polici
nad Metují ve staré přední budově „A“ celková rekonstrukce (výměna stávající dřevěné konstrukce stropu, rekonstrukce vytápění, elektroinstalace, osvětlení, oprava omítek, odpadů, dešťových svodů, střešní krytiny, podhledů a výměna oken, vstupních dveří). V budově „B“ došlo pouze k rekonstrukci již
nevyhovujícího sociální zařízení. Nyní byla zahájena další etapa stavebních
úprav, především nová nástavba 4. NP zadní budovy. Byla již odstraněna stávající střecha a po nadezdění nosných zdí bude provedena nová střešní konstrukce. Stávající dřevěný trámový strop nad 3. NP bude spřažen s nadbetonovanou deskou. Zvýšená část podkroví bude využita jako učebny a zázemí pro
výuku. Dále se provádějí přeložky sítí technické infrastruktury, vodovodního
řadu, kabelového vedení elektrické energie NN a elektronických komunikací.
V místě stávajícího spojovacího krčku a severních průčelí budovy „A a B“
bude o letních prázdninách realizována přístavba. Přístavbou spojovacího objektu
vznikne bezbariérový přístup do všech podlaží v rámci obou objektů ZUŠ, a to formou výtahu a přístupových chodeb do jednotlivých odborných učeben. Projekt dále
řeší ve vnějších prostorách ZUŠ úpravy venkovního prostranství včetně ozelenění.
Výběrové řízení na dodavatele
stavby vyhrála s nabídkovou cenou
19 928 983, 66 Kč s DPH firma MATEX Hradec Králové, technický dozor investora a koordinátora BOZP
provádí firma JESTAV s.r.o. z Hronova. Zpracovatelem projektové
dokumentace pro stavební povolení
je Ateliér Tsunami s.r.o., Náchod.
Město již obdrželo dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého
kraje
ve výši 1,5 mil Kč na opravu střechy 4. NP budovy „B“ a zajištění
vnitřního vybavení učeben. Dále
zažádalo o dotaci ve výši 8,4 mil.
Kč na stavební úpravy a přístavbu
objektu ZUŠ z Integrovaného regionálního operačního programu.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

OPRAVA VÝTLUKŮ, PŘEKOPŮ A KANÁLOVÝCH VPUSTÍ
NA MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍCH
V rámci pravidelných letních oprav komunikací se město opět zaměřilo především
na opravu kanálových vpustí. V poptávkovém řízení byla vybrána spol. s.r.o. AL Silnice z Hradce Králové, se kterou máme již
dobré zkušenosti z minulých let. Firma provádí opravy osazení některých poklopů v ulici
Žďárská a krycích armatur uzávěrů na Radešově. Vpusti jsou vyčištěny, opraveno rozbité
zaústění trub, u většiny opravovaných šachet
je samonivelačním betonem obnoveno rovné dno, opravena vyzdívka a vrchní litinová
(ocelová) část osazena do roviny vozovky.
Opravují se také vybrané silniční výtluky a
překopy infratechnologií Silkot. Při opravě

touto technologií nevzniká přechodová spára,
která je průvodním jevem klasických oprav,
ale znovu se obnovuje původní jednolitý povrch vozovky, takže opravené místo poté nepraská a nedochází k vytváření nerovnosti na
vozovce. Modifikovanou asfaltovou zálivkou
budou opraveny i některé podélné praskliny
tzv. „divoké spáry“ v aleji vedle hřbitova.

Tím se zabrání opětovnému vzniku výtluků
a dalšímu rozšiřování poruch. Město realizuje tento způsob oprav komunikací již pátým
rokem a vyčleňuje na ně část svých finančních
prostředků, aby jednak udrželo či zlepšilo jejich stav, a jednak prodloužilo jejich životnost.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

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

Mozaika z radnice…

yy Červen přinesl konec školního roku 20162017. Zúčastnila jsem se loučení předškoláčků se svými mateřinkami, vyřazování absolventů základní umělecké školy i předávání
vysvědčení absolventům, žákům devátých
tříd naší základky. Tato setkání provází v přítomnosti učitelů, vychovatelů, rodičů, mnohdy i prarodičů, ale především dětí a žáků
pochopitelné emoce. Končí jedna z životních
etap, začíná další. Většinou přináší režim, řád,
zodpovědnost a tolik potřebnou důslednost.
yy Pracovníkům našich škol děkuju a všem, dětem i rodičům, přeji příjemné letní dny. Aktivní odpočinek od povinností. Další poznávání
mimo škamny a radostný návrat do opakujícího se koloběhu vzdělávání a výchovy.
yy Budovy škol přivítají řemeslníky. Na I. stupni
základní školy ze začne s potřebnou rekonstrukcí sociálních zařízení. V mateřince budeme bojovat s vlhkostí zdiva. V zušce bude
pokračovat rekonstrukce a dostavba, která
započala 10. května. Ve škole i školce by měli
všichni v září nastoupit do čistého. Konec
rozsáhlé a věřme, že konečné, rekonstrukce
ZUŠ bude až na jaře 2018. Opět bude tedy
provoz pro děti i vyučující náročný.
yy V polovině měsíce započala další etapa opravy hřbitovní zdi – opět z dotace. Určitě jste
si všimli, že probíhá oprava střechy na hospodářské budově hřbitova. Věřím, že sledujete pokračování rekonstrukce ulice Na Babí.
Jedná se o akci kraje. Město financuje modernizaci veřejného osvětlení, některé chodníky,
dešťové vpusti. Tato akce musí být do konce
srpna hotova. Následně nás čeká předláždění chodníku před hřbitovem – na podzim i
výsadba nové zeleně. Větším zásahem ještě
bude rekonstrukce křižovatky na Komenského náměstí před kostelem. Ta již také plně
hrazena městem.
yy Každá z rozjetých akcí má své kontrolní dny.
Standardně tedy v každém týdnu absolvujeme
KD Na Babí, v Pěkově, v ZUŠ. Jedenkrát za
14 dní probíhá KD kanalizace Záměstí. Snažíme se, i přesto, že jsme dlouhodobě oslabeni
o vedoucího odboru investic, majetku, životního prostředí Ing. Jana Troutnara, kterému
přejeme úspěšnou rekonvalescenci nešťastně
zlomené nohy, vše zajišťovat tak, abychom
společně s technickými dozory investora
úkoly zvládali bez problémů, ke spokojenosti
jmenovaných rozsáhlých akcí. Děkuju opakovaně za Vaši trpělivost i aktivní přístup.
Cenné rady, zájem. Každá akce má „svého“
garanta z vedení města – místostarostu nebo
starostku a zodpovědného investičního technika. Zastupitelům přeposílám zápisy z kontrolních dnů. Informace probíhají jak na jednáních rad města, tak i na veřejných jednáních či
pracovních jednáních zastupitelstva.
yy 3. veřejné jednání městského zastupitelstva se
konalo ve středu 21. června. Žádné překvapení se nekonalo. Mám na mysli osobní účast
občanů. Tentokrát děkuji dvěma přítomným.
yy Dokonce na jednání nenašel cestu ani jeden
žák z devátých tříd, které jsem osobně přes
vedení školy a třídní učitele pozvala. Nezlobím se. Zasedání opravdu nejsou moc zajímavá, ale řeší se záležitosti týkající se nás všech.
Nás, kteří mnohdy – ne málo – kritizujeme. I
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z nevědomosti. Z nedostatku informací. Nedostatku? Přemýšlím, jakými „kanály“ ještě
potřebné vysílat mezi Vás. Hlášení městského
rozhlasu, webové stránky, Polický měsíčník,
infomaily, mobilní rozhlas, plakátovací plochy..
Dvě velmi důležitá jednání proběhla s benediktiny. Nejprve s jejich broumovskými zástupci – Janem Slavíkem, Přemkem Sochorem, Rudolfem Holým. S nimi se scházíme
pravidelně. Předmětem jednání je náš klášter.
Chod v současné využitelnosti, technické
problémy, rekonstrukce střechy, která probíhá
po částech v závislosti na dotacích již několik
let. Setkání s Petrem Bláhou, správcem majetků benediktinů, hodnotím jako přínosné a
zásadní. Víte, že město Police dostalo soudní žalobu na navrácení majetku. Již přes rok
se pokoušíme najít cestu k určitému smíru a
domluvě na pozemcích, které limitují rozvoj
města. V případě navrácení majetku benediktinům vznikne v polickém klášteře zázemí správy nemovitostí, polností, lesů. Dojde
k celkové rekonstrukci chaty Hvězda. K využívání budov, např. hájoven, které chátrají.
Zimní údržba a jarní úklid po ní plynule přešel do údržby zeleně. Každodenně řešíme
s technickými službami plochy, na které upozorňujete, že ještě nebyly posečeny. Děkujeme. Za upozornění. Bohužel musím zcela otevřeně konstatovat, že pryč jsou časy, kdy jsme
se sami činili a přičinili na tom, že přilehlé
plochy našich nemovitostí jste si vzali za své
a udržovali. Třeba i proto, že jste se nechtěli
dívat na vysokou trávu a buřinu za plotem.
S ředitelem TS objíždíme město. Postupně
si Pavel Kalibán reál konfrontuje s plochami v Gramisu a zakresluje vše městské, co
je potřeba udržovat. Dovolím si napsat, že je
to víc než 100% nárůst oproti devadesátým
letům. Logika věci říká, že máme-li udržovat
vše, musíme mít potřebnou techniku, počet
lidí, což samozřejmě generuje větší náklady.
Vše vyčíslíme, propočítáme a pro příští rok
naplánujeme. Z rozpočtu ukrojíme další část,
kterou budeme muset někde jinde ušetřit. Pro
pořádek ještě musí zaznít, že město začne být
na své plochy ostražitější. Nebudeme trpět
nepovolené parkování, vysazování čehokoli,
skladování dřeva, apod. Ale to jistě všichni
chápeme.
V květnu proběhl na městě personální audit.
Písemná zpráva dorazila ve dvou paré 22. 6.
V průběhu července závěry rozebereme ve
vedení města, s vedoucími odborů. S výsledky byli seznámeni zastupitelé. Osobně jsem
byla velmi příjemně překvapena profesionálním přístupem Ing. Štěpánky Uličné z firmy
Gnostika Consulting.
Má-li se jednat o Mozaiku z radnice, tak dále
velmi stručný výčet uplynulého. Každý týden technická porada, schůzka nad dotacemi
– uskutečněnými, připravujícími se, novými
výzvami. Dvě schůzky Dobrovolného svazku
obcí Policko, z toho jedna veřejná ve Velkých
Petrovicích. Pro letošní rok chystáme stolní
kalendář Policka s fotografiemi Oldy Jenky
a verši nedávno zesnulého pana Jana Kollerta ze Suchého Dolu. Dny dětí. Návštěva
Swidnice – v rámci projektu 50 + 5. Muzeum
dávného kupectví slaví 50 let a Muzeum papírových modelů 5 let. Přijali jsme výpravu stu-

dentů třetího věku – taky ze Swidnice. Na jaře
se naši studentíci vypraví do Polska. Oddávali jsme. Loučili se se školáky a předškoláky.
Absolvovali nemálo nádherných koncertů
a vystoupení naší zušky. Chystáme letošní
charitativní koncert Polického symfonického orchestu – 8. 9. v Adršpachu. PSO hrálo
v Trutnově, na Žernově, na Smetanově Litomyšli… Za Senior klubem jsem se vypravila
tradičně na Ostaš. Zasedala grantová komise,
která rozdělila do třech oblastí – sport, kultura, zdravotně-sociální – 99 600 Kč. Především pro naše spolky. Potřetí jsme na polickém náměstí vařili Zelňačku. Zúčastnila jsem
se Valné hromady TJ Spartak. Přijala pozvání
k letmému pozdravení pravidelných účastníků her Policie ČR náchodského okresu u nás
ve městě. Proběhla kontrola lesního hospodářství z České inspekce životního prostředí.
Pozdravila jsem účastníky Běhu z Police do
Police. Bohužel jsem se nedostala na letošní
soutěž ledhujských hasičů v Ochozi. Potěšila jsem se v Provodově na turnaji přípravek
malých fotbalistů. V Machově jsem byla na
křtu knihy Byli jsme tam doma. Třetí kniha,
kterou sestavila Dr. Eva Koudelková o Českém koutku a především o osudech lidí s ním
spojených. Dost času jsme věnovali přípravě
podkladů pro žádost o dotaci na parkoviště
Pod Havlatkou. Když uspějeme, mohlo by se
v roce 2019 zrealizovat další parkoviště se zázemím, které vznikne na místě dnešního bytového domu čp. 200, který je určen k demolici.
Ta by měla být uznatelným nákladem akce.
I chodník spojující parkoviště a autobusové
nádraží v Husově ulici. Zcela jistě se musí
opravit i komunikace. Ráda jsem přijala pozvání na oslavy 90 let kopané v Broumově, na
80. narozeniny polického domova důchodců.
yy Potěšili jsme se narozením syna Samuela kolegyně Martiny Váňové a Pavla Frydrycha,
který v současné době pokračuje v úspěšné
činnosti Muzea papírových modelů. Rozloučili jsme se s Xenií Hambálkovu, projektovou
manažerkou a pečovatelkou DSO Policko,
nastupující mateřskou dovolenou. Ve svém
volném čase a dovolené se zapracovává na
jejím místě nový spolupracovník Luboš Ježek. Proběhlo výběrové řízení na referenta
přestupkového řízení. Míša Kaněrová se
rozhodla po 13 letech zkusit profesi, kterou
vystudovala.
yy Otevřeli jsme koupaliště. Věřím, že k Vaší
spokojenosti. Nebylo jednoduché sehnat obsluhující personál. Strojník Tomáš Vacek si
zlomil žebra, mnohaúčelový Zdenda Beran se
zotavuje z další operace. Těšíme se, až budou
v pořádku. Oba jsou spolehliví a samostatní a
ke koupališti prostě patří.
Vážení a milí,
prožijte léto ve zdraví, spokojenosti a radosti! V červenci a srpnu Vám nabízíme program
Nové Terasy, Polický šmajd, Polickou pouť
s tradičním doprovodným programem, Bruslení
v Petrovických zatáčkách, jeden z koncertů Za
poklady Broumovska zavítá i do našeho kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
Chce se mi věřit, že si ve městě i v krásném
letním čase vyberete to své.
S úctou Ida Jenková
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Přání klidného léta

Vydání tohoto čísla měsíčníku koresponduje se začátkem prázdnin a času dovolených.
Všem proto přeju klidné prožití tohoto času,
zdárné načerpání sil, které jsou tolik potřebné
pro přežití v dnešním hektickém světě a pro
častý boj s větrnými mlýny. Zároveň Vám
přeju pěkné letní počasí, bezpečí na cestách a
zdárné návraty na „rodnou hroudu“.
J. Škop, místostarosta

Oprava
V květnovém PM na str. 24 - 25 jsme
zveřejnili informaci o Dni kraje, který se
konal v Hradci Králové 8. 5. 2017. Autorem
článku je pan Mgr. Michal Frička a nikoli
pan Bohuslav Strauch, který text pouze zaslal redakci ke zveřejnění. Autorovi se za
tuto nepřesnost omlouváme.
Ing. Pavel Pohner

Změny
územního plánu

Stav projednání změny č. 1

V případě změny č. 1 bylo v souladu se
stavebním zákonem zveřejněno tzv. zadání
změny územního plánu a současně bylo toto
zadání rozesláno dotčeným správním orgánům k vydání stanovisek. Lhůty pro vyjádření a uplatnění stanovisek uplynuly v úvodu
června s tím, že uplatněná stanoviska, resp.
požadavky z těchto stanovisek byly zakomponovány do upraveného textu zadání změny
územního plánu. Tato úprava měla být projednána na červnovém veřejném zasedání
zastupitelstva města, nicméně před jednáním ZM bylo doručeno jedno z opožděných
stanovisek, jehož závěry poměrně zásadně
ovlivní proces projednání změny. V tomto
stanovisku byl Krajským úřadem vznesen
(podle nás trochu nelogicky) požadavek na
projednání změny územního plánu v procesu tzv. posuzování vlivu na životní prostředí
(známé jako proces EIA, nebo – v našem případě – SEA). V posledním červnovém týdnu proběhlo dohadovací jednání na KÚ, na
kterém jsme se snažili toto stanovisko zvrátit,
neboť ani při projednávání územního plánu
města jako celku jsme nebyli do tohoto procesu ze strany KÚ nuceni.
Další krok ze strany města – tj. schválení konečného znění zadání změny územního
plánu města č. 1 po projednání s dotčenými
správními orgány tak bude projednán až na
veřejném ZM v září.

Stav projednání změny č. 2

Zastupitelstvo města schválilo na svém
dubnovém zasedání přípravu a pořízení
změny č. 2 územního plánu města z důvodu zajištění nových ploch pro individuální
výstavbu.
Jelikož pak možná zrovna Vy vlastníte
pozemek, u něhož plánujete využití, které
neodpovídá stavu, jaký je ke dnešnímu dni
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POPLATEK ZA ODPADY

Dne 30.6.2017 vypršel obecně závaznou vyhláškou stanovený termín k zaplacení poplatku za odpady za rok 2017.
PŘIPOMÍNÁME VŠEM, KTEŘÍ TAK JEŠTĚ NEUČINILI, ABY POPLATEK
NEPRODLENĚ UHRADILI !!!
Od 1.7.2017 by měl každý mít na své popelnici nalepenou nálepku s rokem 2017.
Upozorňujeme, že kdo nebude mít poplatek za odpady uhrazen nejpozději do konce
roku, musí počítat s jeho navýšením až na trojnásobek.
Můžete přijít každý pracovní den, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin a
v ostatních dnech od 7:00 do 14:00 hod. Pro toho, kdo upřednostňuje bezhotovostní platbu č.ú.9005-4629551/0100 u KB, VS – Vaše r.č. Na pokladně úřadu lze platit i platební kartou .
Připomínáme také, že tento poplatek jsou povinni platit i občané hlášeni k trvalému
pobytu na ohlašovně (adrese městského úřadu). Vybírání poplatku od těchto občanů je poměrně složité, protože jim není kam zaslat výzvu k úhradě. Pokud tedy máte v rodině nebo
ve svém okolí takového človíčka, upozorněte jej prosím na tuto povinnost.
Případné informace 			

tel.č.: 491 509 991 / Adamová Daniela
mail: adamova@meu-police.cz
Daniela Adamová, FSO-poplatky

Dotační program Dešťovka

Jak jsme Vás v minulém čísle informovali,
Ministerstvo životního prostředí spustilo tzv.
Dešťovku, neboli dotační program, jehož
cílem je motivovat občany k efektivnímu
a udržitelnému hospodaření s vodou
v domácnostech.
Pouhý jeden den stačil na to, aby se dotace
rozebraly do „poslední kapky“. Největší
zájem byl o nádrže na zachytávání dešťové
vody pro splachování WC a zálivku zahrady.
Chytře využívat dešťovou vodu v domácnosti
tak budou moci začít využívat lidé po celé
České republice.
Tři hodiny po spuštění programu byly na
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP
ČR) elektronicky odeslány žádosti za více
než polovinu celkové alokace, která činila
100 milionů korun, a další žádosti rychle
přibývaly.
„Velký zájem o dotace jsme předpokládali,
ale skutečnost v pozitivním smyslu předčila
naše očekávání. Rekordní počet došlých
žádostí za tak krátkou dobu jen dokládá, že se
nám daří plnit cíl, se kterým jsme loni začali
tento program připravovat - motivovat lidi k
udržitelnému hospodaření s vodou. O přidání
dalších peněz budeme jednat po vyhodnocení
žádostí. Každopádně pracovníci SFŽP ČR
jsou připraveni hodnotit žádosti okamžitě a
do tří neděl můžeme mít jasno,“ řekl ministr
životního prostředí Richard Brabec a dodal:

„Možnost podat žádost se bude samozřejmě
týkat i žadatelů, kterým žádosti zůstaly v
systému rozpracované, pokud se alokace
navýší, bude jim umožněno žádost dokončit a
odeslat.“
Největší zájem byl o dotované systémy na
dešťovou vodu určenou pro splachování a
současně zalévání zahrady, o které mohli žádat
lidé z celé České republiky nikoli jen z oblastí
postižených suchem. Celkem o ně požádalo 1
707 domácností, které si mezi sebou rozdělí
79 milionů korun.
V dotačním programu Dešťovka mohli
majitelé rodinných a bytových domů žádat o
dotaci na tři typy systémů - nádrž na zalévání
zahrady, nádrž na zálivku i splachování a
systém na recyklaci odpadní vody. Žádat o
dotaci mohli majitelé obytných domů z celé
republiky. Pouze ten nejjednodušší systém,
spočívající v pořízení nádrže na dešťovou
vodu jen k zalévání zahrady, byl dotován
jen v tzv. suchých oblastech, kde se již nyní
potýkají s kritickým nedostatkem vody.
MŽP připravuje další výzvu v rámci dotace
Dešťovka, nicméně nejprve je třeba pro další
kolo programu zajistit potřebnou alokaci.
O další výzvě Vás budeme (snad s větším
předstihem) informovat, neboť i u nás (soudě
z reakcí, telefonů a mailů) byl o tuto dotaci
zájem.
J. Škop, místostarosta

v územním plánu města (možno ověřit zde:
http://www.meu-police.cz/mesto/plany-a-technicke-mapy/ nebo po domluvě v kanceláři místostarosty města), je třeba z Vaší strany
požádat město o změnu v územně plánovací
dokumentaci.
Jak to udělat?
Nejjednodušší je se s případnými podněty a návrhy na změny v územně plánovací dokumentaci města a jeho místních
částech obrátit na místostarostu města
p. Jiřího Škopa (skop@meu-police.cz,
606 719 554). V případě jeho nedostupnosti,

nedostižitelnosti či nepřítomnosti je pak možné se obrátit též na pracovníky stavebního
úřadu, kteří Vám ochotně poradí, neb jsou o
této problematice dostatečně informováni.
Formulář žádosti o změnu územního plánu je ke stažení na webových stránkách města
(www.meu-police.cz/radnice/mestsky-urad/
zadosti-a-formulare/).
Návrhy a podněty na změny územního plánu města podávejte v termínu do
31. 7. 2017. K později podaným návrhům a
podnětům nemusí již být přihlédnuto.
J. Škop, místostarosta
Polický měsíčník - červenec - srpen 2017

Údržba stromů veřejné zeleně v letošním roce

Ke správě veřejné zeleně patří i péče o
stromy. U mladých stromů je důležitým krokem zapěstování koruny pro jejich budoucí tvar a zdravý vývoj, u starších stromů je
četným motivem úprava podchůzné a podjízdné výšky koruny a u starých stromů je
hlavním hlediskem arboristických opatření
jejich provozní bezpečnost.
I v letošním roce byla a bude provedena
údržba a ošetření vybraných stromů a stromořadí polické veřejné zeleně. V měsíci dubnu,
tedy na počátku vegetačního období, byly
ošetřeny hlavovým řezem 2 lípy v parčíku naproti fy. Pejskar, 6 lip na Masarykově náměstí,
14 javorů v ulici Na Bělidle a 31 lip v ulicích
Dukelská, Dvořákova a Na Bělidle. Odborné

ošetření provedla arboristická firma ARBOL
z Petrovic, s certifikací evropského arboristy
(ETW), ve spolupráci s polickými technickými službami. V měsících červenec - srpen, tedy
v plné vegetaci, bude pak provedeno ošetření
zdravotním, bezpečnostním a redukčním řezem či instalací bezpečnostní vazby 3 javorů
na plovárně, 1 jasanu za radnicí, 1 javoru pod
Žďárskou ulicí, 2 lip u sochy sv. Josefa a 20-ti
lip v háji nad Žďárskou ulicí, 15-ti borovic u
Ostašské ulice a 1 javoru nad trafostanicí a 3
jasanů naproti hasičské zbrojnici v Hlavňově.
Výchovným řezem bude ošetřeno stromořadí
na Hvězdu, v cihelně a pod Klůčkem.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

MAS Stolové hory nabízí peníze pro vaše projekty
Je tomu přes rok, co
jsme odevzdali Strategii
komunitně
vedeného
místního rozvoje, a nyní
konečně můžeme s radostí oznámit, že byla
8. června schválena, což bylo podmínkou
k tomu, abychom mohli začít vyhlašovat první
výzvy na předkládání projektových žádostí.
Od počátku přípravy Strategie jsme shromažďovali podněty napříč různými oblastmi, neboť považujeme za nutné, aby tento schválený
dokument, a tedy i výzvy odrážely skutečné
potřeby našeho území. Celý proces přípravy
a schvalování Strategie byl velmi zdlouhavý
a náročný i kvůli komplexním podmínkám,
nastaveným řídícími orgány. Tímto chceme
poděkovat všem našim členům a příznivcům
za podporu a trpělivost.
Nyní pro nás však začíná další etapa, kterou je příprava a vyhlašování výzev, abychom
mohli začít rozdělovat přes 80 milionů korun,
které jsme pro region Stolových hor získali.

První projektové návrhy budou moci žadatelé
podávat již na podzim tohoto roku. Postupně
budou předkládány výzvy ze čtyř operačních
programů – Operační program Zaměstnanost
(OPZ), Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova
(PRV) a Operační program Životní prostředí
(OPŽP). A na co tedy budou naše výzvy zaměřeny? V rámci OPZ podpoříme oblast zaměstnanosti a sociálních služeb, ale také prorodinných opatření, která zahrnují například
finanční podporu pro dětské skupiny, družiny
či letní příměstské tábory. IROP je mimo jiné
zaměřený na ochranu a rozvoj přírodního a
kulturního dědictví, udržitelnou a bezpečnou
dopravu (např. cyklostezky) nebo infrastrukturu sociálních služeb. Z PRV podpoříme zemědělské podniky, lesnickou infrastrukturu,
investice do lesnických technologií nebo výstavbu nových naučných stezek. A výsadba
dřevin na nelesní půdě v CHKO Broumovsko
bude podpořena z OPŽP.

Veřejná služba

Sociální odbor opakovaně připomíná,
že od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve zněmí pozdějších předpisů (zákonem č.
367/2016S.).
Každý měsíc se hodnotí u příjemců dávek
hmotné nouze (HN) možnost zvýšení příjmu
vlastní prací, a to zejména započetím výdělečné činnosti, zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti a rovněž je hodnocena možnost
vykonávat lépe placenou výdělečnou činnost.
Za aktivitu se považuje skutečnost, že je příjemce dávek HN výdělečně činný, nebo se
účastní projektů organizovaných úřadem práce ČR, nebo vykonává veřejnou službu.
Hlavním principem právní úpravy veřejné
služby je, že dlouhodobě (6 měsíců) neaktivní
osoba má nárok na opakující se dávku „příspěvek na živobytí“ pouze ve výši existenčního
minima (tj. 2 200 Kč), nikoliv životního minima, a to s účinností od 1. 8. 2017.
Tyto osoby jsou tedy motivovány k aktivitě možností dosáhnout na částku vyšší.
V případě Vašeho zájmu, či dalších doplňujících informací, se obraťte na pracovnici
sociálního odboru paní Ilonu Kejdanovou,
nebo na pracovníky technických služeb, ing.
Pavla Kalibána nebo na pana Michala Muchu.
Kejdanová Ilona
Bližší informace k jednotlivým dotačním programům a kontaktní údaje najdete na
webových stránkách www.masstolovehory.
cz a novinky můžete sledovat také na našem
facebookovém profilu MAS Stolové hory.
Zvažujete-li žádost o dotační podporu pro váš
projekt, využijte čas před vyhlášením výzev
ke konzultacím a přípravě návrhů projektů.
Rádi vám poradíme a pomůžeme najít vhodný
dotační titul.
Mirka Soldánová

Prameník pitné vody Julinka na polickém náměstí

Je-li dostatek vody, zpravidla nám nepřipadne na mysl její vzácnost a životní důležitost. Začneme si to uvědomovat až s jejím
úbytkem v pramenech, vrtech, vodních tocích
i plochách, jako je tomu v poslední době,
případně s jejím nedostatkem, což by mohlo
v dohledné době nastat. K vzácným polickým
zdrojům veřejně dostupné pitné vody patří i
prameník Jůlinka na polickém náměstí; velké
bohatství a zdroj, který nemá široko daleko
ve veřejném prostoru obdoby. Je to zdroj
vody podzemní z větší hloubky, tedy méně
náchylný na bezprostřední důsledky sucha,
v případě dlouhodobého sucha může ale i
tento zdroj ztratit svoji vydatnost. V současné
době zatím teče a aktuálně poskytuje každou
minutu cca 18 litrů vody, denně tedy nějakých
26 m3. Podle poslední kontrolní zkoušky ze
dne 16. 5. 2017, provedené Hydrogeologickou
společností s.r.o., ve spolupráci s akreditovanou laboratoří společnosti VIS a.s., lze i nadále oficiálně deklarovat, že voda z Julinky
je voda pitná. Výsledky byly porovnány s
vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
Polický měsíčník - červenec - srpen 2017

hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění a jsou uvedeny v protokolu o zkoušce
č. 2017/1463. Na základě této kontroly lze
konstatovat, že voda z prameníku Julinka
stále vyhovuje limitům pro pitnou vodu
bez úpravy, a to jak po stránce chemické,
tak i po stránce bakteriologicko-biologické.
Vzhledem k trvale vyššímu obsahu dusičnanů, ale není vhodná pro přípravu umělé
výživy kojenců. Z hlediska charakteristiky
jde o vodu vápenato-hydrogenuhličitano-síranovou, s poněkud nepříznivým poměrem
vápníku a hořčíku (95% - 5%), obsah hořčíku je nižší - 5 mg/l (optimum je 20 - 30
mg/l) a obsah vápníku naopak vyšší - 100
mg/l (optimum je 40 - 80 mg/l). Jde o vodu
tvrdou, s optimální tvrdostí 2,7 mmol/l (optimum je 2 - 3,5 mmol/l). Protokol se všemi
analyzovanými ukazateli je k nahlédnutí na
MěÚ. Přejme si, aby tento zdroj pitné vody
nevyschl a na podzim mohl být proveden
další kontrolní rozbor.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel

jednotka skutečnost limit

reakce vody
tvrdost (Ca+Mg)
hořčík
vápník
sodík
draslík
železo
měď
chrom
stříbro
sírany
chloridy
fluoridy
dusičnany
dusitany
křemičitany
hydrogenuhličitany
arsen
rtuť
olovo
bakterie a pod.
mikrobiální obraz

pH
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
ug/l
ug/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
ug/l
ug/l

7,6
2,7
<5
100
1,4
0,79
< 0,050
11
< 5,0
< 5,0
58
13
< 0,2
36
< 0,010
3,7
200
< 5,0
0,10
< 5,0
KTJ/100 ml 0
jedinci/ ml 0

6,5 - 9,5
2 - 3,5
20 - 30
40 - 80
200
0,20
50
50
250
100
1,5
50
0,50
10
1
50
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Rekapitulace v ýstavby technické a dopravní
infrastruktury v Brandejsově ulici

AČNÍ SITUACE

Stavba řeší ulici Brandejsova včetně potřebné infrastruktury pro uvažovanou výstavbu RD v této lokalitě. V rámci infrastruktury je nově budováno: kanalizace, vodovod, rozvod NN, veřejné světlení, plyn, datové
rozvody – CETIN, datové rozvody – optické vedení. Ulice je navržena jako
místní komunikace se dvěma jízdními pruhy. Šířka hlavního dopravního
prostoru 6,0 m, návrhová rychlost 50 km/h. Odvodnění vozovky je řešeno podélným a pultovým příčným sklonem k silniční obrubě, dále pak do
uličních vpustí zaústěných do nové kanalizace. Propojka mezi ulicí Mírová
Brandejsova je navržena jako místní komunikace s jedním jízdním pruhem,
jednosměrná z ul. Na Bělidle do ul. Brandejsova. Šířka prostoru místní komunikace je 5,00 m (zelený pruh, jednostranný chodník 1,0 m).
Pro představu a informovanost o přípravě plochou malého, nicméně
přesto celkem zásadního infrastrukturního projektu na zasíťování parcel
v zatím nedokončené Brandejsově ulici, předkládáme soupis jednotlivých
učiněných kroků v pořadí, jak šel čas. Z uvedených dat je zřejmé, že příprava takovéto akce je značně časově náročná.
21. 12. 2015 schválení parametrů VŘ na projektovou dokumentaci 		
infrastruktury
16. 2. 2016
zápis z prvního jednání s obyvateli Brandejsovy ulice
a majiteli st. parcel
výzva k podání nabídky na PD
10. 3. 2016
16. 3. 2016
oznámení o prodloužení výzvy doby plnění VZ
11. 5. 2016
geodetické zaměření výškopisu – podklad pro PD
15. 4. 2016
výběrové řízení na PD
18. 4. 2016
schválení vítěze výběrového řízení na zpracovatele PD
20. 4. 2016
provedení sond rypadlem - geologie
smlouva
o
dílo
s
28. 4. 2016
podepsaná
firmou
PROKONSULT s.r.o. Č. Kostelec na zpracování PD
12. 5. 2016
laboratorní zkouška zemin
30. 5. 2016
gelogický průzkum od RNDr Stanislava Vacka
13. 6. 2016 druhé jednání s obyvateli Brandejsovy ulice a majiteli 		
stavebních parcel
červen 2016 šířkové uspořádání ulice, projednání v SK a RM…
následně práce na projektové dokumentaci
21. 11. 2016 předání dokumentace k územnímu řízení
7. 12. 2016 nesouhlasné závazné stanovisko odboru životního
prostředí Náchod
9. 12. 2016
žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o převodu investorství s VAK Náchod
14. 12. 2016 stanovisko Vodovody a kanalizace Náchod
21. 12. 2016 stanovisko CHKO Broumovsko
30. 12. 2016 zvláštní užívání míst. komunikací pro umístění inž. sítí

9. 1. 2017

usnesením č. 06/01/2017 - RM bere na vědomí návrh
budoucího prodeje pozemků pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě ul. Bělská a Brandejsova
10. 1. 2017
smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení 		
odběrného místa elektrického zařízení
stanovisko Policie ČR
18. 1. 2017
19. 1. 2017
nové závazné stanovisko Odboru ŽP Náchod
23. 1. 2017
stanovisko Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje
24. 1. 2017
smlouva o nájmu plynárenského zařízení
usnesení č. 16/03/2017 - RM bere na vědomí výsledek 		
6. 2. 2017
dotazníkového šetření zájemců o budoucí koupi
pozemku pro výstavbu RD v Brandejsově ul.
16. 2. 2017
smlouva o podmínkách napojení, spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí najemní
17. 2. 2017
stanovisko GasNet, s.r.o.
21. 2. 2017 závazné stanovisko k trvalému odnětí půdy odboru 		
životního prostředí
1. 3. 2017
oznámení o zahájení územního řízení MěÚ Police n/M
realizace projektové dokumentace ČEZ firmou SB 		
10. 3. 2017
Projekt Hradec Králové
usnesení č. 05/06/2017 - schválen záměr prodeje 		
20. 3. 2017
pozemků
10. 4. 2017
územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stvby
24. 4. 2017
převzetí investorství vodovodního řadu schváleno
v RM č. 20/08/2017
26. 4. 2017
usnesením ZM č. 07/02/2017 schválen prodej
4 pozemků konkrétním žadatelům (s tím, že jeden ze 		
zájemců následně od záměru odstoupil)
9. 5. 2017
smlouva o právu provést stavbu vodovodu
25. 5. 2017
nabytí právní moci územního rozhodnutí
29. 5. 2017
usnesením ZM č. 16/10/2017 schválen dne 21. 6. 2017 		
prodej pozemku č. 1 dalšímu oslovenému zájemci
12. 6. 2017
usnesením ZM č.15/11/2017 schválen
dne 21. 6. 2017 prodej pozemku č. 5
V tuto chvíli je projednáváno stavební povolení na výstavbu infrastruktury a v nejbližších dnech proběhne výběr zhotovitele stavby.
Naše představa je taková, že v letošním roce budou položeny rozvody
sítí, a položeny podkladní vrstvy budoucí komunikace s tím, že finální
povrch bude dokončen v příštím roce.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik
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Registrujte se k nové informační službě města Police nad Metují "Mobilní rozhlas"
LEGENDA SITUACE
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ

Již 210 vašich spoluobčanů se přihlásilo k odběru zpráv a informací Mobilního rozhlasu města Police nad Metují. Přihlaste se i vy na
adrese www.policenadmetuji.mobilnirozhlas.cz, kde si můžete vybrat skupiny informací, které máte zájem dostávat. Nabízené oblasti
jsou - elektřina, voda, plyn * informace z úřadu * krizové informace
* kulturní a společenské akce * sportovní akce * změny v dopravě *
PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ
0,078 05

Š1

4

KÚ - větev B
B04
0,082 42
0,080

IP4b

LEGENDA FUNKČNÍCH PLOCH

ostatní info z dění ve městě. Primárně jsou zprávy zasílány e-mailem.
Zadáte-li při registraci vedle telefonního čísla i adresu bydliště budete
v případě havárie vody, elektřiny či plynu ve vaší ulici dostávat informace ve formě SMS přímo na váš mobilní telefon.
Neváhejte, buďte informovaní!
Ing. Pavel Pohner

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 98, 549 54 POLICE NAD METUJÍ

prokonsult

PROKONSULT s.r.o.

projekty - statika - konsultace

NOVÉ VEDENÍ - SOUČÁST TÉTO PD

SEZNAM OBBJEKTŮ

NOVÉ VEDENÍ - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD

SO 101
SO 301
SO 401
SO 402
SO 501

-

KOMUNIKACE
KANALIZACE
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
CHRÁNIČKY
PLYNOVOD
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Šetřeme s vodou

Může se zdát,
že toto téma už není
potřeba připomínat,
že si ho většina lidí
uvědomuje. Opak
je ale pravdou,
vodou se v našich
podmínkách stále
příliš nešetří a mnohé rodiny stále žijí v představě jisté „samozřejmosti a hojnosti“. Vždyť vody
bylo a zatím je vždy dost. Ale není a nemusí tomu
tak být. Vlivem sucha a přílišného odčerpávání
spodní vody můžeme dojít k jejímu nedostatku.
Je zjištěno, že průměrný člověk spotřebuje
120 litrů vody denně a to přibližně 70% v koupelně a toaletě a zbývajících 30% při přípravě
jídla. Voda je nejen vzácným přírodním zdrojem,
ale také něco stojí. Kde bychom tedy mohli bez
nějakého výrazného sebeomezování vodu ušetřit? Klasickým případem šetření v domácnosti
je použití pákových baterii. Jejich použitím se
zkrátí doba potřebná k nastavení požadované
teploty a ušetří se tak až 30% vody. Další výrazný rozdíl ve spotřebě představují návyky při
mytí. Naplnění klasické vany vyjde přibližně na
100-150 litrů vody, přitom sprchování je, pokud

to časově nepřeháníme, min. o třetinu úspornější.
Pořídíme-li si úspornou sprchu, můžete ušetřit
ještě více. Nemyjeme ovšem pouze sebe, ale třeba i nádobí. Pokud nemáte myčku, kde spotřebu
vody příliš neovlivníme, můžeme si vybrat, zda
mýt nádobí pod tekoucí vodou, či v dřezu a poté
pouze opláchnout. Při mytí pod tekoucí vodou je
spotřeba vody oproti druhému způsobu přibližně
trojnásobná. Klasickým evergreenem jsou kapající kohoutky a netěsnící záchody. Pár kapek či
čurek vody nikoho jistě nezabije, ale spočítejte si
někdy, kolik to činí za měsíc a jestli to stojí za to
(např. 10 kapek za minutu znamená asi 150 litrů
za měsíc, tj. již jednou zmiňovanou plnou vanu).
A na závěr ještě několik zdánlivě drobných
tipů, jak ušetřit vodu:
yy při čištění zubů je lepší si vodu natočit do
skleničky, než ji nechat téci,
yy k zalévání na zahradě je lépe používat dešťovou vodu, která navíc neobsahuje chlór a má
v sobě také více látek důležitých pro výživu
rostlin než voda z vodovodního řadu,
yy pračky a myčky používejme jen při plném
naplnění; pokud se rozhodujete pro změnu
přístroje, vybíreme mezi těmi typy, které již
dokáží automaticky regulovat spotřebu vody

na optimální hodnotu podle obsahu (řízení
programů pomocí tzv. fuzzy-logiky),
yy ke splachování na záchodě lze namontovat
regulaci; není vždy nutné vyprázdnit celou
nádržku vody,
yy zamysleme se, zda je nutné, mít na každé
druhé zahradě velký soukromý bazén; zda by
nestačilo něco menšího, nebo jenom hadici
na příležitostné osvěžení, případně využívat
ke koupání plovárnu nebo rybníky.
Připadá vám toto jako zbytečně připomínané
téma? Je dobré se rozhlédnout kolem sebe a uvědomit si úbytek vody, pozvolné změny klimatu
a také to, že voda je vzácná surovina, na jejíž
dostupnosti závisí život člověka a přírody kolem
nás, tedy i ostatních živých organismů.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

červenec a srpen
2017

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař
Pěkovské ženy připravily pro děti u příležitosti Mezinárodního dne dětí na sobotu 10. června
2017 vycházku do Klučanky, kde byl připraven program s diskotékou a sladkým překvapením
(spolupráce s Institutem zážitkové pedagogiky Dědov).
Šárka Pokorná (foto Marie Ryšavá)
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     Tel. č.

05. - 06. 07. MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police n. M. 		
08. - 09. 07. MDDr. Petr Houštěk
602 333 466
Poliklinika Machov
15. – 16. 07. MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police n. M.
602 333 452
22. – 23. 07. MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov IV.
29. – 30. 07. MUDr. Dana Kapitánová
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196.
05. – 06. 08. MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 452
12. – 13. 08. MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
19. – 20. 08. MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196.
26. – 27. 08. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
02. – 03. 09. MUDr. Ludvík Neoral ml. 491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 427
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 10 a 11/2017 ze dne 29. 5. a 12.6.2017
Rada města Police nad Metují:
I. projednala pronájem bytu č. 12 v Domě
s pečovatelskou službou č.p. 259 v ulici
K Sídlišti;
II. schvaluje pronájem bytu č. 12 v Domě
s pečovatelskou službou č.p. 259 v ulici K
Sídlišti, paní Ba. M., nar. xx.xx.xxxx, bytem
xxxx;
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala pronájem bytu č. 1 v domě č.p.
315 v ulici 17. listopadu;
II. schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě č.p.
315 v ulici 17. listopadu paní T. Z. s rodinou;
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala pronájem bytu č. 6 v domě č.p.
314 v ulici 17. listopadu;
II. schvaluje pronájem bytu č. 6 v domě č.p.
314 v ulici 17. listopadu paní S. B.;
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala návrh bytové komise na
pronájem bytu č. 2v domě č.p. 115 v ulici Na
Babí;
II. schvaluje pronájem bytu č. 2 v domě č.p.
115 v ulici Na Babí paní M. M. ;
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala návrh bytové komise na
pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 313 v ulici 17.
listopadu;
II. schvaluje pronájem bytu č. 2 v domě č.p.
313 v ulici 17. listopadu paní D. I. aj. T.;
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala návrh dodatku č. 10 k nájemní
smlouvě o pronájmu pozemků určených
k lesnímu hospodaření, uzavřené dne 4.
3. 2008 mezi městem Police nad Metují a
Dobrovolným svazkem obcí Lesy Policka;
II. schvaluje záměr pronájmu pozemků
města Police nad Metují určených k lesnímu
hospodaření podle přílohy, o celkové výměře
109 4260 ha;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
pronájmu podle návrhu na úřední desku MěÚ..
I. projednala návrh bytové komise na
pronájem bytu č. 3 v domě č.p. 200 v Nádražní
ulici;
II. schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě č.p.
200 v Nádražní ulici, D. G., nar. xx.xx.xxxx,
bytem Náchod, xxxx, na dobu určitou;
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala návrh bytové komise na
pronájem bytu č. 4 v domě č.p. 200 v Nádražní
ulici;
II. schvaluje pronájem bytu č. 4 v domě č.p.
200 v Nádražní ulici manželům H. a R. S., na
dobu určitou;
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují uzavřením nájemní smlouvy dle
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návrhu.
I. projednala hrazení peněžité jistoty - kauce,
kterou skládá nájemce před podpisem nájemní
smlouvy;
II. schvaluje hrazení peněžité jistoty (kauce)
od 1. 6. 2017 ve výši dvojnásobku sjednaného
měsíčního nájemného;
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují k zajištění úhrad peněžité jistoty od 1.
6. 2017.
I. projednala a bere na vědomí
výsledek
hospodaření
Knihovny
města
Police
nad
Metují
za
1. čtvrtletí roku 2017. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a schvaluje, aby ZUŠ v Polici
nad Metují přijala sponzorský dar od WIKOV
MGI a.s. ve výši 10 000 Kč na podporu
pěveckých sborů školy.
I. bere na vědomí vyhlášení ředitelského
volna v ZUŠ Police nad Metují ve dnech 26.
až 30. června 2017 z důvodu rekonstrukce
objektu.
I. projednala žádost paní Z. B. o prodej
bytového domu čp. 360 v ulici Na Letné, na
pozemku st. p.č. 414 v k.ú. Police nad Metují;
II. doporučuje ZM schválit prodej bytového
domu čp. 360 v ulici Na Letné, na pozemku
st. p.č. 414 v k.ú. Police nad Metují o výměře
132 m2, paní Z. B., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, 550 01 Broumov;
Kupní cena je stanovena dohodou, na základě
znaleckého posudku o ceně obvyklé č. OBV
2017.001, zpracovaného znalcem Miroslavem
Sychrovským, a činí 490.000,- Kč.
Kupující také uhradí náklady spojené s
převodem v katastru nemovitostí.
I.
projednala
předloženou
žádost
Exekutorského úřadu Náchod, JUDr. Kamil
Souček, o vyjádření k návrhu zastavení
exekučního řízení proti povinnému – E. G.,
xxxx, PSČ 549 54, Police nad Metují, nar.
xx.xx.xxxx;
II. bere na vědomí zastavením exekuce proti
povinnému pro nemajetnost povinného z
důvodu nehospodárnosti dalšího pokračování
exekučního řízení.
I. projednala a bere na vědomí výpověď
nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
p.č. 215/1 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 150
m2., kterou podal pan H. J., bytem xxxx, 549
54 Police nad Metují.
Nájem bude ukončen ke dni 31. 8. 2017 v
souladu s nájemní smlouvou, nájemci bude
dopočítána poměrná část nájemného za rok
2017 ve výši 200,- Kč.
Po skončení nájmu předá nájemce pozemek
pronajímateli vyklizený a bez vlastních staveb.
I. projednala žádost paní R. S. o prodej
částí pozemků p.č. 715/92 a 715/108 v k.ú.
Velká Ledhuje, ve velikosti nově odděleného
pozemku p.č. 715/117, pro výstavbu rodinného
domu podle platného územního plánu města
Police nad Metují ;
II. doporučuje ZM schválit prodej částí
pozemků p.č. 715/92 a 715/108 v k.ú. Velká
Ledhuje, odděleného geometrickým plánem

č. 676-20/2017 a označeného jako pozemek
p.č. 715/117 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře
1006 m2 paní R. S, nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, 549 54 Police nad Metují;
Kupní cena je stanovena na 800,- Kč/m2 s
DPH, celková kupní cena činí 804 800,- Kč.
Kupující také uhradí náklady spojené s
převodem pozemků v katastru nemovitostí.
I. projednala žádost MUDr. Š. J., bytem
xxxx, 101 00 Praha 10, o prodej pozemků p.č.
790 a 792 v k.ú. Police nad Metují;
II. schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.
790 a 792 v k.ú. Police nad Metují o celkové
výměře 280 m2;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desce města Police nad
Metují.
I. se seznámila s průběhem výběrového
řízení podlimitní veřejné zakázky na akci:
„Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Na
Babí v Polici nad Metují“, s protokolem
o jednání hodnotící komise, s nabídkami
uchazečů a s návrhem hodnotící komise na
výběr nejvýhodnější nabídky;
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce
veřejného osvětlení ul. Na Babí v Polici
nad Metují“ firmu ELPOL Police s.r.o.,
IČO:25257439, se sídlem Zahradní 282, 549
54 Police nad Metují, s nejnižší nabídkovou
cenou 975.990,24 Kč bez DPH (tj. 1 180.948,Kč včetně DPH) a současně schvaluje uzavření
smlouvy o dílo;
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu
Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
I. se seznámila s průběhem poptávkového
řízení veřejné zakázky na akci: „Zajištění
technického dozoru investora pro investiční
akci: «Rekonstrukce Hlavňovského rybníka“;
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na akci:
„Zajištění
technického dozoru investora pro investiční
akci: „Rekonstrukce Hlavňovského rybníka““
firmu JESTAV s.r.o. IČO: 274 849 21, se
sídlem Rokytník 26, 549 31 Hronov 1 s
nejnižší nabídkovou cenou 75.000,- Kč bez
DPH (tj. 90.750,- Kč včetně DPH) a současně
schvaluje uzavření smlouvy o dílo;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. se seznámila s průběhem poptávkového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava výtluků komunikací, překopů a
kanalizačních šachet ve městě“, s nabídkami
uchazečů a s návrhem na výběr nejvýhodnější
nabídky;
II. schvaluje jako vítěze poptávkového řízení
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava výtluků komunikací a překopů
ve městě“ společnost AL Silnice se sídlem
Pražská 552, 500 04 Hradec Králové, IČ
25275470 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
do finanční výše, schválené rozpočtem města
pro rok 2017;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala nabídky na stavební zakázky
malého rozsahu „MŠ Police nad Metují - nové
sokly a podhled“;
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II. schvaluje jako vítěze poptávkového řízení
firmu SMI-ČR Group s.r.o., Bratří Čapků 151,
Broumov, IČ: 28827627, na zajištění stavební
zakázky malého rozsahu „MŠ Police nad
Metují - nové sokly a podhled“;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy.
I. projednala návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti, předložený
společností ČEZ Distribuce a.s.;
II. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IE-122003241/VB/01 Police nad Metují kvn, kvnn,
DTS Cihelna Veba na pozemku p.č. 995/2 v
k.ú. Police nad Metují, mezi městem Police
nad Metují jako povinnou a společností ČEZ
a.s., IČ: 247290335, jako oprávněnou. Rozsah
věcného břemene na dotčené nemovitosti
je vymezen geometrickým plánem č. 51519/2013, který je přílohou této smlouvy.
Obsahem věcného břemene - služebnosti
je právo oprávněné umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy na dotčené nemovitosti, provádět
jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a
povinnost povinné výkon tohoto právo strpět.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene činí 1.000,- Kč + DPH;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti podle návrhu.
I. projednala a schvaluje pronájem bytu č.
6 v domě č.p. 343 v Nádražní ulici paní I. H.;
II. pověřuje Technické služby Police nad
Metují uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala postup schvalování dodatečných
stavebních prací v průběhu akce „Stavební
úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují
č.p.. 108;
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
schvalovat nezbytné dodatečné stavební
práce – „vícepráce“ i „méněpráce“ vzniklé
v průběhu realizace stavby do hodnoty 100
000,- Kč bez DPH, podepisovat změnové listy
a dodatky ke smlouvě o dílo s firmou Matex
s.r.o.;
III. ukládá starostce veškeré takto schválené
změnové listy a dodatky ke smlouvě o dílo
předložit radě města k projednání na jejím
nejbližším zasedání.
I. projednala a schvaluje poskytnutí daru ve
výši 14 000 Kč společnosti POST BELLUM,
o. p. s., Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1 Malá Strana, IČO: 26548526 na odstartování
projektu Příběhy našich sousedů v Polici nad
Metují.
I. projednala potřebu města mít zajištěny
profesionální právní služby a Obchodní
podmínky poskytování služeb advokátní
kanceláře KVB s.r.o. pro města a obce;
II. schvaluje uzavření smlouvy na
poskytování právních služeb se společností
KVB advokátní kancelář s.r.o., se sídlem
Teplého 2786, Pardubice, IČ: 014 60 412
v rozsahu balíčku BASIC.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy.
I. mění usnesení č. 10/06/17 ze dne 20. 3.
2017 týkající se obsazení hodnotící komise
výběrového řízení na podlimitní veřejnou
zakázku „Stavební úpravy požární zbrojnice
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Police nad Metují“
II. jmenuje hodnotící výběrové komise ve
složení:
Ing. Xenie Hambálková – referentka správy
dotací; Vít Hynek, DiS. – investiční technik;
Mgr. Jiří Škop – místostarosta; Jiří Hubka –
velitel JSDH; Ing. Pavel Pohner – tajemník
Náhradníci: Ing. Pavel Scholz – investiční
technik; Ing. Jan Troutnar – vedoucí odboru
IMŽP; Ing. Helena Ištoková – vedoucí FSO;
Ida Jenková – starostka, Michal Mucha –
technické služby
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření
obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a vyhodnocení nabídek podle
schválených kritérií.
I. projednala návrh na nákupu obrazové
publikace „Policko“
II. schvaluje nákup 200 ks publikace
„Policko“ z rozpočtových prostředků
Organizační složky CKVS Pellyho domy
III. pověřuje realizací vedoucí Organizační
složky Pellyho domy
I. projednala a bere na vědomí informaci
o půjčovní době v knihovně během letních
prázdnin 2017.
I. projednala návrh závěrečného účtu města
Police nad Metují za rok 2016;
II. doporučuje ZM schválit závěrečný účet
města Police nad Metují v následujícím znění
usnesení:
ZM
uděluje
souhlas
s
celoročním
hospodařením, schvaluje závěrečný účet
města za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Police nad
Metují za rok 2016 bez výhrad.
I. projednala a schvaluje účetní závěrku
města Police nad Metují za účetní období
2016, sestavenou k 31. 12. 2016;
II. doporučuje ZM schválit účetní závěrku
města za účetní období 2016 v následujícím
znění usnesení:
ZM projednává a schvaluje účetní závěrku
města Police nad Metují za účetní období
2016, sestavenou k 31. 12. 2016.
I. projednala změnu rozpočtu č. 2 - položky
rozpočtového opatření č. 7 – 11;
II. doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 2 - položky rozpočtového opatření
č. 7 - 11. Celkově znamenají rozpočtová
opatření zvýšení příjmů o 4.291.000 Kč,
zvýšení výdajů o částku 3.981.000 Kč a
snížení financování o 310.000 Kč.
I. projednala smlouvu o poskytnutí dotace na
realizaci projektu „70. Polické divadelní hry“;
II. schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu
s názvem «70. Polické divadelní hry» ev. pod
číslem 17KPG01-0042 ve výši 28 000,- Kč;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu smlouvy.
I. projednala smlouvu o poskytnutí dotace
na realizace projektu „Tvořivé dílny v Muzeu
papírových modelů v roce 2017“;
II. schvaluje přijetí dotace z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje na realizaci
projektu s názvem «Tvořivé dílny v
Muzeu papírových modelů v roce 2017»
ev. pod číslem 17SMR03-0012 ve výši
20 000,- Kč;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu smlouvy.

I. projednala změny v projektu „Festival
zážitků“, které spočívají ve zrušení smlouvy o
spolupráci v projektu mezi městem Police nad
Metují a Svazem cestovního ruchu Kladské
pomezí, uzavření
nové smlouvy na projekt mezi městem a
Brankou o.p.s. a dále v uzavření dodatku
č. 2 smlouvy o spolupráci, který se týká
prodloužení termínu realizace projektu;
II. schvaluje:
a) zrušení smlouvy o spolupráci v projektu
„Festival zážitků“ v regionu Kladské pomezí
uzavřené dne 20. 7. 2016 mezi městem
Police nad Metují a Svazem cestovního ruchu
Kladské pomezí;
b) uzavření nové smlouvy o spolupráci při
projektu „Festival zážitků“ v regionu Kladské
pomezí mezi městem Police nad Metují a
Brankou, o.p.s.;
c) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o
spolupráci při projektu „Festival zážitků“ v
regionu Kladské pomezí ze dne 10.8.2016;
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou
podpisem příslušné smlouvy i dodatku.
I. projednala žádosti o poskytnutí dotací z
grantového programu města Police nad Metují
„Akce, dílčí aktivity“ vč. doporučení grantové
komise města;
II. schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací a příspěvků v té výši a těm fyzickým
osobám uvedeným v příloze. Současně
schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotací;
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smluv.
Rada města Police nad Metují (VH TS s.r.o.):
I. projednala a schvaluje Výroční zprávu o
činnosti společnosti Technické služby Police
nad Metují, s.r.o. za rok 2016.
I. projednala návrh smlouvy o výpůjčku
pozemku p.č. 1048/8 a 1054/1 v k.ú. Police
nad Metují;
II. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
pozemku p.č. 1048/8 a 1054/1 v k.ú. Police nad
Metují o celkové výměře 140 m2 od Správy
silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská
59, Hradec Králové, IČ: 70 94 79 96, a to od
uzavření smlouvy o výpůjčce do uskutečnění
převodu pozemkové parcely a části silničního
tělesa silnice III/303 16 do vlastnictví města
Police nad Metují;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. se seznámila s průběhem výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
„Chodníky Pěkov“, s protokolem o jednání
hodnotící komise, s nabídkami uchazečů
a s návrhem hodnotící komise na výběr
nejvýhodnější nabídky;
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na akci: „Chodníky
Pěkov“ firmu COLAS CZ, a.s., IČO:
26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190
00 Praha 9, s nejnižší nabídkovou cenou
2 218 800,- Kč bez DPH (tj. 2 684 748,- Kč
včetně DPH) a současně schvaluje uzavření
smlouvy o dílo;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala v návaznosti na nové
skutečnosti realizaci veřejné zakázky malého
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rozsahu schválené v rozpočtu města Police
n. M. pro rok 2017 v kapitole komunikace:
„Rekonstrukce křižovatky Komenského
náměstí“ a parametry výběrového řízení na
dodavatele této zakázky;
II. schvaluje udělení výjimky dle čl. 11 odst.
1 písm. g) ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE
č. 02/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce křižovatky Komenského
náměstí“;
III. pověřuje investičního technika Ing. Pavla
Scholze zajištěním cenové nabídky firmy
STRABAG.
I. projednala žádost paní Z. V. a paní A. M.
o pronájem části pozemku p.č. 731/3 v k.ú.
Velká Ledhuje;
II. schvaluje pronájem části pozemku p.č.
731/3 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře
cca 30m2 paní Z. V. a paní A. M., obě bytem
xxxx, Police nad Metují, za účelem parkování
vozidel, a to od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Nájemné je stanoveno ve výši 1800,- Kč / 1
vozidlo ročně.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem nájemní smlouvy.
I. projednala žádost pana K. M. o pronájem
zahrádky č. 5 pod Havlatkou, na částech
pozemků p.č. 922 a 923/1 v k.ú. Police nad
Metují;
II. schvaluje pronájem částí pozemků p.č.
922 a 923/1 v k.ú. Police nad Metují o
celkové výměře 513 m2 panu K. M., bytem
xxxx, Police nad Metují, a to od 1. 7. 2017 na

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč/m2 ročně;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy dle návrhu.
I. projednala žádost manželů J. a V. H. o
prodej částí pozemků p.č. 715/92 a 715/108
v k.ú. Velká Ledhuje, ve velikosti nově
odděleného pozemku p.č. 715/108, pro
výstavbu rodinného domu podle platného
územního plánu města Police nad Metují;
II. doporučuje ZM schválit prodej částí
pozemků p.č. 715/92 a 715/108 v k.ú. Velká
Ledhuje, odděleného geometrickým plánem č.
676-20/2017 a označeného jako pozemek p.č.
715/108 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 1019
m2 paní Ing. J. H., nar. dne xx.xx.xxxx a panu
V. H., nar. dne xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx,
549 54 Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena na 800,- Kč/m2 s
DPH, celková kupní cena činí 815.200,- Kč.
Kupující také uhradí náklady spojené s
převodem pozemků v katastru nemovitostí.
I. projednala žádost pana J. P. o výpůjčku
pozemku p.č. 305/28 a části pozemku p.č.
1068/1 v k.ú. Police nad Metují.
II. schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 305/28
a části pozemku p.č. 1068/1 v k.ú. Police nad
Metují o celkové výměře 281 m2 panu J. P.,
bytem xxxx, 549 54 Police nad Metují, a to za
údržbu předmětu výpůjčky, od 1. 7. 2017 na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. se seznámila s průběhem výběrového řízení
zakázky malého rozsahu na akci: «Oprava
chodníků v souvislosti s rekonstrukcí ul. Na

Babí v Polici nad Metují».
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na akci: „Oprava chodníků
v souvislosti s rekonstrukcí ul. Na Babí v
Polici nad Metují“ firmu STRABAG a.s.,
IČO:60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5 s nabídkovou cenou 424.165,74
Kč bez DPH (tj. 513.240,55 Kč včetně DPH)
a současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-2015660/
SOBS VB 1 Police n/ M, knn p.č. 715/108
5xRD Město předložený společností SB
projekt, s.r.o..
II. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122015660/SOBS VB 1 Police n/ M, knn p.č.
715/108 5xRD Město se společností ČEZ
Distribuce a.s., se sídlem, Děčín IV-Podmoky,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.
Obsahem věcného břemene bude právo
Budoucí oprávněné umístit, provozovat,
opravovat a udržovat Zařízení distribuční
soustavy na dotčených nemovitostech p.č.
715/92, 715/108 a 1110/1 v k.ú. Velká Ledhuje.
Provádět jeho obnovu, výměnu, modernizaci.
Jednorázovou úplatu za věcné břemeno ve výši
1000,-Kč + DPH uhradí budoucí oprávněný.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene podle návrhu.
Ing. pavel Pohner, tajemník

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 3 /2017 ze dne 21. 6. 2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují

- schvaluje, aby na úvod jednání vystoupil se
svým diskuzním příspěvkem pan Ing. Jiří Borna.
- volí pana Horsta Schirlo, nar. 2. 9. 1937, bytem
Ostašská 250, Police nad Metují, a pana Petra
Zimu, nar. 20. 2. 1969, bytem Bělská 333, Police
nad Metují, na další čtyřleté období do funkce
přísedících Okresního soudu v Náchodě.
- schvaluje podání žádosti o dotaci do programu
IROP do výzvy „Výstavba a modernizace
přestupních terminálů II“ na projekt parkovacího
systému Pod Havlatkou.
- uděluje souhlas s celoročním hospodařením,
schvaluje závěrečný účet města za rok 2016
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Police nad Metují za rok 2016
bez výhrad.
- projednává a schvaluje účetní závěrku města
Police nad Metují za účetní období 2016,
sestavenou k 31. 12. 2016.
- schvaluje změnu rozpočtu č. 2 - položky
rozpočtového opatření č. 7 - 11. Celkově
znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů o
4.291.000 Kč, zvýšení výdajů o částku 3.981.000
Kč a snížení financování o 310.000 Kč.
- schvaluje realizaci rekonstrukce objektu
Základní umělecké školy Police nad Metují
v původně navrženém rozsahu, tj. včetně
nástavby učeben nad přístavbou koncertního
sálu.
- schvaluje prodej bytového domu čp. 360 v
ulici Na Letné s pozemkem st. p.č. 414 v k.ú.
Police nad Metují o výměře 132 m2 paní Zdeňce
Budinské, nar. dne 24. 10. 1951, bytem Kladská
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195, 550 01 Broumov. Kupní cena je stanovena
dohodou, na základě znaleckého posudku o
ceně obvyklé č. OBV 2017.001, zpracovaného
znalcem Miroslavem Sychrovským, a činí
490.000,- Kč. Kupující také uhradí náklady
spojené s převodem v katastru nemovitostí.
- schvaluje směnu části pozemku města Police
nad Metují p.č. 1144/1 v k.ú. Pěkov, za částí
pozemků p.č. 63 a st. p.č. 42 v k.ú. Pěkov
následovně:
1) město Police nad Metují přenechá část
pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. Pěkov o výměře
6 m2 paní Blance Spiritelliové, nar. dne 3. 1.
1946, bytem Ořechová 763, 517 73 Opočno,
2) paní Blanka Spiritelliová, nar. dne 3. 1.
1946, bytem Ořechová 763, 517 73 Opočno,
přenechá městu Police nad Metují části
pozemků p.č. 63 o výměře 4 m2 a st. p.č. 42 o
výměře 11 m2, oba v k.ú. Pěkov;
Směna pozemků bude bezúplatná. Náklady na
zaměření a oddělení částí pozemků uhradí město
Police nad Metují a paní Blanka Spiritelliová
rovným dílem. Město Police nad Metují uhradí
náklady spojené s převodem pozemků v katastru
nemovitostí.
- schvaluje prodej částí pozemků p.č. 88/1, st.
p.č. 432/3 a st. p.č. 432/4 v k.ú. Police nad Metují
o celkové výměře 103 m2 paní Janě Průchové,
nar. dne 20. 3. 1951, bytem Mikoláše Alše 420,
549 31 Hronov. Kupní cena je stanovena na
70,- Kč/m2, celková kupní cena činí 7 210,- Kč.
Kupující také uhradí náklady spojené s oddělením
pozemků, vypracování geometrického plánu a
převodem pozemků v katastru nemovitostí.

- schvaluje prodej částí pozemků p.č. 715/92
a 715/108 v k.ú. Velká Ledhuje, odděleného
geometrickým plánem č. 676-20/2017 a
označeného jako pozemek p.č. 715/117 v k.ú.
Velká Ledhuje o výměře 1006 m2 paní Radce
Suchomelové, nar. dne 8. 12. 1976, bytem
Tomkova 71, 549 54 Police nad Metují. Kupní
cena je stanovena na 800,- Kč/m2 s DPH, celková
kupní cena činí 804 800,- Kč. Kupující také
uhradí náklady spojené s převodem pozemků v
katastru nemovitostí.
- mění své usnesení č. 07/02/2017 ze dne
26. 4. 2017 v bodě 1. a schvaluje prodej částí
pozemků p.č. 715/92 a 715/108 v k.ú. Velká
Ledhuje, odděleného geometrickým plánem č.
676-20/2017 a označeného jako pozemek p.č.
715/108 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 1019
m2 paní Ing. Janě Hynkové, nar. dne 14. 4. 1988
a panu Vítu Hynkovi, nar. dne 27. 6. 1990, oba
bytem Gagarinova 293, 549 54 Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena na 800,- Kč/m2 s DPH,
celková kupní cena činí 815.200,- Kč. Kupující
také uhradí náklady spojené s převodem pozemků
v katastru nemovitostí.
- schvaluje, aby kontrolní výbor provedl
kontrolu Technických služeb Police nad Metují,
s r.o. v následujících oblastech:
- hospodářských ztrát na středisku koupaliště
- stanovování hodinových sazeb zaměstnanců
- zajištění evidence PHM
- evidence a stav nájemních smluv u městských
bytů

Ing. pavel Pohner, tajemník
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika

Dle dostupných údajů mělo k 31.5.2017
město Police nad Metují 4094 obyvatel.

Jubilea

Životní výročí
Krásné životní výročí – 80 let – ve zdraví, plné síle a svěžesti oslavila paní Zdeňka
Šváblová, naše dlouholetá matrikářka a předsedkyně Komise pro obřady a slavnosti.
Gratulujeme a přejeme další spokojené a šťastné roky.

V květnu 2017 slavili:
70 let

75 let
80 let

paní Zuzana Vostřelová
paní Miroslava Leppeltová
paní Zdenka Vídeňová
pan Pavel Svoboda
paní Věra Thérová
pan Jindřich Horkel
paní Hana Nosková

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

Končí školní rok
Tradičně se v červnu členky Komise pro obřady a slavnosti
účastní akcí, které souvisí s koncem školního roku. Absolventům
jsou předány drobné dárky, knížky či pamětní listy.

Pasování na školáka

V úterý 20.6.2017 na sále Pellyho domů bylo 23 předškoláků z
MŠ ve Fučíkově ulici pasováno na školáka. Dalších 6 capartů z MŠ
v Jiráskově ulici prožilo obdobný ceremoniál ve čtvrtek 22.6.2017
ve své školce.

Absolutorium ZUŠ

– v obřadní síni radnice byla v úterý 20.6.2017 předána závěrečná vysvědčení žákům.

Sňatky
Pomalu se rozjíždí svatební sezona. Proti jiným rokům se zdá,
že bude mírnější, zatím máme nabráno podstatně méně sňatků než v
předchozích letech.
V květnu zaznělo souhlasné „ano“ pouze jednou, a to v obřadní
síni.
Červen (do uzavření letního čísla měsíčníku):
3.6.
Marek Antoš a Anelyia Plamenova v Petrovicích na zahradě
9.6.
svatba na Hvězdě
10.6. Jakub Hejna a Markéta Táborská- církevní sňatek na
Bezděkově
17.6. Jan Novák a Jitka Suchá v obřadní síni
Adam Buchta a Tereza Eiglová u Čertovky

Poděkování
Děkujeme celému kolektivu Domova důchodců v Polici nad
Metují za příkladnou péči o našeho tatínka – pana Jana Kollerta.
Díky trpělivosti a porozumění všech se tam cítil tak dobře.

Rodiny Kollertovy a Hedvikova

Předávání vysvědčení žákům 9. tříd ZŠ

- dvě třídy deváťáků po 29 dětech se loučily se svou základkou
na sále Pellyho domů.
Polický měsíčník - červenec - srpen 2017

Dovolte mi, abych touto cestou
poděkoval všem zaměstnancům
Domova důchodců v Polici nad
Metují za nevšední přístup, ochotu a
lidskost v péči o mou matku Marii
Špringrovou, která poslední roky
života strávila a též dožila v tomto
ústavu pro seniory. Zároveň děkuji
za projevená slova soustrasti jak domovu důchodců, tak též zástupcům
města Police nad Metují.

Zdeněk Špringr, syn,
Rtyně v Podkrkonoší

V pátek 30. května 2017
nás navždy opustil syn, manžel, otec, děda, bratr, švagr,
pan Josef Vojtěch. Poslední
rozloučení se konalo dne 10. 6.
2017 v Chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Polici nad
Metují. Tímto bychom chtěli
vyjádřit poděkování smutečním hostům za účast, slova
útěchy a květinové dary.
S hlubokým zármutkem
zarmoucená rodina.
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O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í

EKO-KOM slaví 20 let
své činnosti

Podle posledních výsledků se v minulém
roce opět podařilo obyvatelům České republiky navýšit množství vytříděných odpadů.
V roce 2016 vytřídil každý Čech v průměru
bezmála celkem 45 kg papíru, skla, plastů a
nápojových kartonů. K tomu odevzdal ještě 11
kg kovů. Meziročně jde tak zhruba o dvoukilogramový nárůst. Než podrobněji představíme výsledky třídění odpadu v ČR za rok 2016,
zmíníme jedno, pro firmu i pro samotný kolektivní systém třídění a recyklace odpadů důležité jubileum. 5. června uplynulo už 20 let,
kdy byla do obchodního rejstříku zapsána
spol. EKO-KOM, a.s. U zrodu firmy bylo 10
podniků, které cítily svou odpovědnost za odpad z obalů vznikající z jejich produkce. Přišly
tehdy s ideou vytvořit systém recyklace obalů
a do systému zapojily také dvě města. Dnes
je v tomto systému zapojeno více než 20 tisíc firem a přes 6 tisíc obcí a ČR to v třídění
a recyklaci obalových odpadů dotáhla až na
evropskou špičku. Vytvořit v ČR funkční systém sběru a využití obalových odpadů – před
tímto nelehkým úkolem spol. EKO-KOM stála na samém začátku. Jinými slovy, měla tady
vybudovat systém, který by umožnil každé
firmě produkující balené zboží prodávat to,
co spotřebitel žádá, ale současně zajistit, že
s rostoucí spotřebou neporoste hora odpadu
na skládkách. Od samého počátku byl systém
koncipován jako neziskový, celý projekt tak
tehdy financovalo pouhých 12 firem. Začátky
nebyly vůbec jednoduché. EKO-KOM měl
tenkrát 3 zaměstnance, kteří spolu s pěti členy
představenstva prováděli první analýzy odpadů – přebírali popelnice, aby zjistili, co vše
do nich lidé hází. A kromě analýz podnikali i
cesty do sousedních evropských zemí, kde se
již třídilo, a hledali způsob, jak přenést podobný systém do českého prostředí. Vytipované
modely ze zahraničí testoval EKO-KOM v
prvních dvou zapojených městech hned v
roce založení. V roce 1999 už byly v tuzemských městech a obcích spuštěny desítky pilotních projektů. Počet financujících firem se
rozšířil na dvacet a v témže roce EKO-KOM
podepsal Dobrovolnou dohodu o rozšíření
systému financování tříděného sběru na celou
ČR. K té se připojily stovky výrobních podniků a do systému se zapojily tisícovky měst
a obcí. Dalším velmi důležitým milníkem v
historii firmy byl rok 2002, kdy získala první
autorizaci od Ministerstva životního prostředí.
Díky této autorizaci má každý výrobce, který se zapojí do systému třídění, právní jistotu, že splnil své povinnosti uložené zákonem.
Autorizační proces se od té doby pravidelně
opakuje a požadavky na činnost společnosti se
s každým dalším udělením autorizace zpřísňují. Dlouhodobou intenzivní spoluprací průmyslu a obcí v ČR se podařilo za uplynulých
20 let vybudovat systém třídění a recyklace
obalů, který je dnes považován za jeden z nejlepších a nejefektivnějších v Evropě. V mnoha

10

parametrech dokonce předčí i své evropské
vzory, hlavně pak systémy třídění v Německu
nebo Rakousku, ke kterým na začátku vzhlížel, a v mnohém z nich i vycházel. V současnosti autorizovaná obalová společnost EKOKOM zajišťuje provoz celého systému třídění
a recyklace obalových odpadů prakticky v
celé ČR. Systém funguje na úzké spolupráci
průmyslu a obcí. Aktuálně je do něj zapojeno
20.586 průmyslových podniků a 6.114 obcí .
Za uplynulých 20 let bylo prostřednictvím
EKO-KOMu vytříděno celkem 8.643.034 t
obalového odpadu.

Výsledky třídění a recyklace
obalů za rok 2016

V roce 2016 vytřídil každý obyvatel ČR v
průměru 56 kg papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů. Jen ve sběrných systémech
obcí skončilo téměř 210 tis. t papíru, více než
129 tis. t plastů, 128 tis. t skla a přes 4 tis. t nápojových kartonů. K tomu ještě Češi posbírali
115 tis. t kovových odpadů. Zapojené obce tak
předaly k recyklaci celkem více než 586 tis.
t komunálního odpadu, což je o 31 tis. t více
než v roce 2015. Připočteme-li ještě živnostenský odpad od obchodníků a dalších podnikatelských subjektů, pak se loni v celé ČR
vytřídilo a předalo k dalšímu zpracování 793
658 t odpadů z obalů. Celková míra recyklace
obalů v systému EKO-KOM se zvýšila na 77
%. Nejvyšší míry recyklace bylo již tradičně
dosaženo u papíru, a to 94 %. Díky spolupráci
s městy a obcemi má možnost třídit odpad již
99 % obyvatel ČR a 72 % z nich této možnosti
pravidelně využívá. Pro tříděný sběr využitelných složek odpadů měli v roce 2016 k dispozici v celé ČR více než 307 tis. nádob. Z toho
tvoří přes 70 tis. menší nádoby do 240 litrů,
které jsou umisťovány také do zástaveb rodinných domů. Důvodem je nedostatek prostoru
a obtížná obslužnost, a také zajištění dostatečného komfortu při třídění pro obyvatele v
těchto lokalitách. Sběrná síť je v ČR na velmi
vysoké úrovni. Její kvalitu mohou Čechům závidět obyvatelé leckterých evropských států.
Zatímco v ČR slouží jedno sběrné místo v průměru pro 134 obyvatel, v jiných evropských
zemích jsou to stovky až tisíce lidí. S rostoucí
hustotou sběrné sítě se pak zkracuje průměrná
vzdálenost, kterou musí lidé s vytříděným odpadem ujít ze svých domovů. Ta se loni zkrátila o další metr – na pouhých 96 metrů. To
jsou necelé dvě minuty klidnou chůzí. Není to
však samoúčelné - systém má totiž díky krátké
docházkové vzdálenosti účinnost srovnatelnou se systémy pytlového sběru z domácností,
avšak při daleko nižších nákladech. To dává
ČR dobrou výchozí pozici k tomu, aby právě
v EU projednávané radikální zvýšení požadavků na recyklaci obalů, zvládla při zachování slušné efektivity a rozumných nákladů.
Výsledky, kterých dosahuje ČR v třídění a
recyklaci obalových odpadů, ji řadí i nadále
mezi evropskou špičku. Podle posledního celoevropského srovnání Eurostatu je ČR v celkové recyklaci obalů na skvělé druhé příčce,

hned za Belgií. V míře recyklace plastových
obalů nám patří bronz, v recyklaci papíru pak
5. místo v rámci „evropské osmadvacítky“.
Český systém sběru a třídění obalů si stojí velmi dobře v konkurenci členských zemí EU i
z hlediska efektivity vynaložených nákladů. V
Bruselu si vysloužil výborné hodnocení také z
hlediska funkčnosti a transparentnosti. Celých
87 % celkových ročních nákladů Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a.s. tvořily v roce 2016 čistě jen náklady na zajištění
dostupnosti a obsluhy barevných kontejnerů,
dotřídění sebraného obalového odpadu a zajištění jeho využití a recyklace. Z toho představovalo 71 % přímé platby obcím za zajištění
sběrné sítě a její obsluhy, částečně pak i svozovým firmám za sběr a využití komerčních
obalových odpadů. Dalších 9 % pak tvořily
náklady na třídičky, kde se odpady dále dotřiďují a upravují na zpracovatelné druhotné
suroviny. V případě některých obtížně využitelných odpadů musí být finančně podporovaná i samotná recyklace – do toho bylo vloni
investováno 7 % ročních nákladů. Důležitou
úlohou autorizované obalové společnosti je
také zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, včetně její kontroly a
pravidelných auditů – tyto aktivity tvořily 6 %
celkových nákladů společnosti. Povinná osvěta, výchova žáků, oslovení spotřebitelů a další
činnosti vedoucí ke správnému a efektivnímu
třídění odpadů v ČR, které EKO-KOM pravidelně zajišťuje, představovaly v roce 2016 4
% celkových nákladů. Povinné odvody státu
vymezené zákonem tvoří 1 % nákladů a jen
zbylá 2 % činí vlastní režijní náklady na administrativu společnosti.
(podle podkladu spol. EKO-KOM)

Osvědčení o úspoře surovin,
emisí a energie od EKO-KOMu

Spol. EKO-KOM, a.s. pravidelně posuzuje vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů, včetně obalové složky, na
životní prostředí. Podle stanovené metodiky
vystavilo životní prostředí společnosti EKOKOM, a.s. účet za rok 2016, podle kterého
bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů
a nápojových kartonů v rámci systému EKOKOM uspořeno 19, 7 mil. GJ energie, která
nemusela být vyrobena, což je zhruba tolik,
kolik v průměru spotřebuje za rok cca 225.000
domácností.
Na základě tohoto celkového vyhodnocení, obdrželo také Město Police n. M. osvědčení o tom, že díky rozvoji a provozu systému
třídění a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, přispělo,
ve spolupráci se spol. EKO-KOM, a.s., ke
zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou město dosáhlo
za rok 2016 představuje 203,713 t emisí CO2
ekvivalentu a úspora energie 5. 487.132 MJ.
Podílelo se na tom celkem 196,962 t vytříděných využitelných odpadů, za něž město obdrželo odměnu ve výši 506.393,- Kč.
(podle podkladu od spol. EKO-KOM, a.s.)
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Environmentální
vyúčtování od ASEKOLu

V roce 2016 odevzdali Češi, prostřednictvím kolektivního systému provozovaného
spol. ASEKOL, a.s., rekordních 19.818 t vyřazených elektrozařízení, a to i díky celkem
2.877 červeným kontejnerům po celé ČR. Tato
společnost také pravidelně posuzuje přínos
zpětného odběru těchto zařízení pro životní
prostředí.
Město Police nad Metují proto obdrželo
od ASEKOLU „Environmentální vyúčtování za rok 2016“. Jde o výpočet přínosu, který
vznikl na základě zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných
polickými občany, prostřednictvím sběrného dvora, červeného kontejneru a mobilních
sběrů. Z tohoto certifikátu vyplývá, že poličtí
v loňském roce vytřídili 226 televizorů, 69
monitorů a 3.191,46 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 116,93 MWh elektřiny,
6.387,63 litrů ropy, 522,01 m3 vody a 4,49
t primárních surovin. Navíc tím snížili emise skleníkových plynů o 24,58 t CO2 ekvivalentu a produkci nebezpečných odpadů
o108,28 t. Uvedená úspora vody se rovná stejnému množství, jako při 7.006 sprchováních a
úspora ropy se rovná spotřebě stejného množství, potřebného k ujetí 93.935 km v běžném
osobním automobilu.
Výsledek jednoznačně prokazuje, že třídění a zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má významný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu el. energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 l ropy, potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele

počítačů také je, že odevzdání 10-ti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5-ti
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží velký dík.
(podle podkladů spol. ASEKOL a.s.)

Výsledky soutěže čistá obec,
čisté město, čistý kraj

Od roku 1997 se v rámci projektu „Čistá
obec, čisté město, čistý kraj“, vytvořeného
kolektivními systémy Eko-kom, Asekol a
Elektrowin a královéhradeckým krajem, koná
každoročně soutěž obcí a měst ve třídění
odpadů. Soutěží automaticky všechny obce a
města zapojená do systému Eko-kom, a to ve
třech velikostních kategoriích – do 300 obyvatel, 300 – 2000 obyvatel a nad 2000 obyvatel. V rámci soutěže se sledují výsledky za
celý rok, které se pak vyhodnotí a úspěšní na
prvních třech místech jsou oceněni a odměněni. Hodnotí se celková výtěžnost sběru papíru, plastů a skla na jednoho obyvatele obce,
a dále zda je zaveden sběr čirého skla, nápojových kartonů a kovů, existence sběru kovů,
hustota sběrné sítě a účinnost tříděného sběru.
Kolektivní systémy Asekol a Elektrowin pak
zvlášť hodnotí nejvyšší dosaženou výtěžnost
zpětného odběru elektrozařízení na jednoho
obyvatele.
Na základě výsledků za rok 2016 se město Police nad Metují, ve skupině nad 2000
obyvatel, umístilo na 13. místě z celkových
43 a na 112. místě z celkového počtu 430 zapojených obcí a měst Královéhradeckého
kraje. Z měst, městysů a obcí v kategorii nad
2000 obyvatel v širokém okolí je před Policí n.
M. pouze Hronov, Velké Poříčí a Nové Město

nad Metují. Není to špatný výsledek, ale jistě
by mohl být i lepší. Zkusme navázat na úspěch
z roku 2011, kdy se město Police n. M. ve své
kategorii umístilo na 1. místě a celkově na
místě 2. Třídí celá Police, je to snadné velice.

Nabídka - tašky na třídění
odpadu

Pro snadnější shromažďování vytříděných odpadů nabízí město bezplatně všem
polickým domácnostem sadu 3 tašek pro
ukládání a odnos vytříděného papíru, skla
a plastů (1 sada do 1 domácnosti). Tašky jsou
vyrobeny z netkané textilie, na boku vybaveny
suchým zipem pro vzájemné spojení a jejich
nosnost je do 10 kg. K dispozici jsou tašky
menší velikosti - cca 25 x 25 x 40 cm, vhodné
do menších bytů nebo pro méně početné rodiny i větší velikosti - cca 25 x 30 x 45 cm, pro
větší prostory a početnější rodiny. Tašky byly
pořízeny ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s.
Kdo máte o tuto sadu tašek zájem, zajděte na polickou radnici, do kanceláře odboru investic, majetku a životního prostředí
(IMŽP), kde Vám budou vydány.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

K N I H OV N A
NOC KNIHOVEN
– NOC BIBLIOTEK

Potřetí byla v Polsku vyhlášena celostátní
Noc bibliotek a podruhé byli pozváni zástupci
Police. Vloni jsem se s manželi Samkovými
zúčastnila vernisáže výstavy „Księga – Das
Buch”, na které pan Samek vystavoval své
grafiky.
Letos jsme byli pozváni, abychom s dětmi prožili noc v knihovně. Vyjelo nás 12 dětí
a 2 knihovnice v sobotu 3. června. Děti byly
vybrány ze čtvrtých tříd. Program byl přebohatý. Vedle her a soutěží nás čekala procházka
městem a výstup na radniční věž. Tomu ovšem předcházel silný zážitek, kdy na nádvoří
s divočáky (Swidnice má ve znaku divokého
kance) došlo ke společnému čtení všech přítomných. Letos to byly humorné verše polského autora Juliana Tuwima Slon Trabalski.
Jako hostům nám byla dána možnost se také
předvést. Verše v českém překladu J. Pilaře
jsme společně s překladatelem snad zvládli.
A víte, jak se hrdina veršů jmenuje česky? Je
to Tomáš Trumpeta. Noc byla dlouhá. Noční
Polický měsíčník - červenec - srpen 2017

procházka temnou knihovnou od sklepa až doslova po střechu byla tajemná. Program se lehce přehoupl přes půlnoc, nová přátelství byla
navázána, bohaté občerstvení částečně snědeno a před spaním nás čekal ještě polský film
natočený podle knihy, s kterou jsme putovali

po knihovně.
Po ránu nás čekala snídaně, společné foto
a rozloučení. Velký dík patří našim polským
kolegyním, které se o nás staraly a připravili
program (malou část her jsme připravili i my).
A budeme se těšit na další setkání.
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Prázdniny v knihovně

O prázdninách knihovna opět nabídne dětem „Týden v knihovně“. Tato akce proběhne
v termínu od 14. do 18. 8. 2017. Od jara je již
plně obsazeno. Tento zájem nás těší a je pro nás
i závazkem.

Společné čtení se Senior
klubem Ostaš

Také jsme se před prázdninami rozloučili s našimi stálými hosty. Sešli jsme se nad
stránkami knihy Krátké pohádky pro unavené
rodiče od Michala Viewegha. Jeho humor v podání pana Františka Pivoňky nás vyprovodil na
prázdniny. Díky.
Na podzim se sejdeme 26. září opět od
15 hodin v dětském oddělení knihvony

Knihovna o prázdninách

Čas prázdnin a dovolených se blíží. Přípravu
na ně můžete zahájit v knihovně. Přijďte si vybrat nové knížky a časopisy pro chvíle volna.
Prosíme děti, aby vrátily knížky, které mají
již dlouho doma, a také si vybraly knížky – společníky na prázdniny.
Tak jako v minulých letech nás během
prázdnin čeká vedle dovolených také každoroční údržba fondu, a proto omezíme opět i půjčovní dobu. V letošním roce budeme připravovat
záznamy knih v on-line katalogu tak, abychom
během podzimu mohli přejít na nový formát
zpracování, tzv. MARC21, který nám umožní
pracovat podle nových pravidel katalogizace
RDA. Tím naše záznamy budou kompatibilní
s katalogy jiných knihoven.

Otevírací doba během prázdnin

DĚTI = Pondělí a čtvrtek: 12 – 17 oddělení
pro děti a čítárna se studovnou
DOSPĚLÍ = Úterý a čtvrtek: 9 – 17,30 oddělení pro dospělé a čítárna se studovnou
Omezení se týká pátku, kdy bude zavřeno.
Samozřejmě si děti i dospělí mohou půjčit během celé půjčovní doby ve všech odděleních.
Vaše knihovnice

JEDNOSVĚTOVÁ KNIHOVNIČKA
Stejně jako minulý rok e pro vás organizátoři festivalu nakoupili několik knih, které se
tematicky dotýkají promítnutých filmů. Zůstávají majetkem knihovny a my srdečně doporučujeme jejich vypůjčení.
1. A proto skáču - N. Higašida
Knížky budou v knihovně připraveny (za2. Tady vaše fatwa neplatí - K. Bennoune
psány, zkatalogizovány, obaleny) pro čtenáře.
3. Mozek v koncici - D. Permutler
Za knihovnu děkujeme za dar organizačnímu
4. Zinkoví chlapci - S . Aleksejevič
týmu Jednoho světa, který už třetí rok pama5. Anna a Anička - M. Špinková
tuje i na knihovnu.
6. Islámskému státu na dostřel II – L. KliOrganizační tým festivalu
cperová, M. Kutilová
Jeden svět ve spolupráci s knihovnou

Nabídka knih:

yy Komárek, Stanislav: Evropa na rozcestí.
Autor se zamýšlí nad dalšími perspektivami evropské demokracie i vzdělání, zabývá se
problematikou nezaměstnanosti, kriticky nahlíží na současný konzumní způsob života.
yy Borstel, Johannes Hinrich : Bušení srdce se nezbavíme.
Zábavnou, ale odborně nezpochybnitelnou formou nás autor provází taji a úskalím našeho zázračného kardiovaskulárního systému.
yy Hunter, Fiona: Bezlepková kuchyně.
Lahodné pokrmy pro spokojený pocit a zdraví.
yy Nešpor, Karel: Jak být milejší.
Zdravé emoce prakticky a jednoduše.
yy Abrahámová, Mária: Maková kuchařka.
Příběh máku a 71 skvělých receptů.
yy Hawdon, Lindsay: Jákobovy barvy.
Příběh o osmiletém cikánském chlapci, který prchá před nacisty a je odkázán na dobro,
je-li mu poskytnuto, se dotýká závažného tématu romského holocaustu za druhé světové
války.
yy Adam, Alfons: Otroci Třetí říše.
Historie pobočných koncentračních táborů, které vznikly během druhé světové války na
českém území.
yy Woodová, Barbara: Země odpoledního slunce.
Román oblíbené autorky, ve kterém hlavní hrdinka bojuje nejen za svůj nezávislý život,
ale i za ochranu nedotčené přírody.
yy Peroutková, Michaela: Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou
a po ní.
Studie se zabývá utvářením a proměnami identity česky a německy mluvících Židů v
Československu před druhou světovou válkou a po ní. Druhou část knihy tvoří záznam
vzpomínek patnácti pamětníků židovského původu, kteří přežili holocaust.
yy Matoušek, Vladimír: Nejhrůznější brněnské vraždy.
Skutečné kriminální případy.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A

Muzeum města Police nad Metují
Stálá expozice Muzea města Police
nad Metují v červenci a srpnu

Muzeum města Police nad Metují lze o
prázdninách navštívit denně, mimo pondělky. Otevírací doba 9,00-12,00 a 13,00-16,30
hod. Přístupná je stálá expozice Muzea města
Police nad Metují v benediktinském klášteře,
součástí prohlídky muzea je na požádání také
stará barokní roubená škola z roku 1785.

Řemesla v Dřevěnce 12. -13. 8. 2017

Cech panen rukodělných a Regionální
muzeum v Náchodě zvou návštěvníky
Kvíčerovské pouti v Polici nad Metují také
na návštěvu staré polické školy Dřevěnky.
Členky cechu zde budou předvádět tradiční rukodělné techniky, nabídnou vám k ochutnání
krajové speciality, a pozvou vás i na výstavu.
Řemesla v Dřevěnce lze navštívit v sobotu a
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neděli 12. a 13. 8. 2017, vždy od 9,00 do 16,00
hod. Podrobný program bude uveden na plakátech. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Výstava – Stará polická škola

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

Připravujeme - Vaňkovo muzeum
zimních sportů Emericha Ratha
V současné době probíhají v Muzeu města
Police nad Metují přípravy na instalaci nové

expozice Muzea zimních sportů, jehož základ
tvoří soukromá sbírka zesnulého pedagoga, řezbáře a sběratele Mgr. Jindřicha Vaňka
z Hronova (1937-2011). Návštěvníci tak dostanou možnost po šesti letech opět shlédnout
Vaňkovo soukromé Muzeum zimních sportů Emericha Ratha, které bývalo vystaveno
v jeho domě v Hronově. V nové expozici,
kterou připravuje Borský klub lyžařů ve spolupráci s Regionálním muzeem v Náchodě,
budou k vidění nejen lyže, ale i sáňky a brusle.
Expozice bude doplněna také textovými a obrazovými panely o dějinách zimních sportů na
Policku, Machovsku a Hronovsku. Zmíněny
budou i osudy obou osobností, které má muzeum v názvu – J. Vaňka a broumovského průkopníka lyžování E. Ratha. Otevření expozice
je předběžně plánováno na 8. 9. 2017.
Mgr. Jan Tůma
Polický měsíčník - červenec - srpen 2017

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
První letošní PROCHÁZKA POLICKEM
na LAUDONOVY VALY 3. 6. 2017 byla
terénní exkurzí doslova a občas vedla
cestou necestou. Skvělý průvodce Mgr.
Jan Tůma seznámil více než dvě desítky účastníků s životem Ernsta Gideona
von Laudona, s jeho vojenskými úspěchy a taktikami, vyprávěl o pandurcích
a mnoha dalších zajímavostech. Představil některé zbraně využívané pandury, které si účastníci vycházky mohli
vzít do ruky a prohlédnout a v lesním
terénu ukázal pozůstatky obranných
prvků. Další dvě Procházky Polickem
se uskuteční v červenci a povedou do
okolí Police. Přihlášky přijímá Informační centrum.
Ve středu 7. 6. 2017 jsme zajišťovali
část presstripu pro dánské novináře, který pro ně organizoval Královéhradeckým krajem a agenturou
CzechTourism. Prošli jsme Ostaš a
následně vyzkoušeli koloběžky.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA se v květnu setkaly s ohlasem
nejen místních, ale i turistů. V květnu
využilo možnost prohlédnout si
s průvodcem kostel a městské muzeum více než 120 osob. Komentované
prohlídky pokračují i v červnu a plánovány jsou i na letní měsíce.

POLICKÁ ZELŇAČKA

V sobotu 10. 6. 2017 náměstí již potřetí
ožilo Polickou zelňačkou. Děkujeme šesti
soutěžním týmům za vytvoření bezvadné
atmosféry, odvahu utkat se nejen v kuchařském umění, ale i doprovodných
sportovních soutěžích.
Poděkování patří také mnoha dalším:
Tomovi Peterkovi, Českému rozhlasu
Hradec Králové za mediální partnerství.
Sponzorům: PEJSKAR & spol., spol. s
r.o., Jiří Čáp – obchod s dřevem, Zelenina Suchomel, Železářství Soukup,
Kvíčerovská pekárna.
Za pomoc s přípravou a zajištěním
akce, zapůjčení vybavení apod.: AMK
Police nad Metují, manželé Malí-kovi z
Chatové osady Ostaš, Ostrostře-lecká
garda polická, Základní škola P o l i c e
nad Metují, Obec Žďár nad Metují, Technické služby s.r.o. a Městská
policie Police nad Metujı́.
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Martinovi Schirlovi za fotky, členům
poroty.
Další ročník Polické zelňačky proběhne v sobotu 9. 6. 2018.

KVÍČEROVSKÁ POUŤ
VÝZVA POŘADATELŮM

Obracíme se s prosbou o spolupráci na
sestavení programu pouti, abychom
mohli včas zpracovat propagaci atd.
Prosíme všechny, kteří budou během
letošní pouti připravovat nějaký program a chtějí o něm dát vědět, aby nám
zaslali bližší informace (termín a čas,
vstupné apod.). Nejpozději do 7. 7.
2017 na adresu ckv(zavinac)policko.cz

ČERVENEC
VÝTVARNÉ PRÁCE
VÝSTAVA SPOLKU AMAG

10. - 23. 7. 2017
Volná tvorba náchodských malířů a
grafiků spolku AMAG (Ateliér malířů a
grafiků).
Výstava otevřena pondělí - pátek 9:00 17:00, sobota a neděle 9:00 - 15:00 hod
Vernisáž výstavy: pondělí 10. 7. 2017
od 18:00 hod

70. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

Výročí v našem divadle tento rok oslaví nejen Polické divadelní hry. Kolárovo divadlo se honosí již 77 lety od
svého otevření. A poličtí ochotníci si
nechali před 140 lety, v roce 1877,
slavným c. k. pražským místodržitelstvím úředně schválit své stanovy a z
„Jednoty divadelních ochotníků“, jak se
dosud titulovali, se stali „Spolkem
divadelních ochotníků Kolár“, který
přijal své jméno po velkém herci
a režiséru Národního divadla Josefu
Jiřím Kolárovi (1812-1896) a stali se
řádně organizovaným a registrovaným
ochotnickým spolkem.
Na podzim se můžete těšit na novou
divadelní hru v jejich nastudování. A
nejen od nich. Polických divadelních
her se zúčastní tradiční hosté
z Hronova a Broumova a také oni přivezou nové kusy.
V rámci doprovodného programu
zazní šansony od skupiny 6 NaChodníku, ve staročeském dekameronu můžete bojovat „Vínem proti pohanství“
se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, nebo se zaposloucháte do surových tónů jazzu Laco Decziho.
Z Divadla na Fidlovačce přijede Eliška
Balzerová s laskavou komedií „Můj
báječný rozvod“, atd.
Předprodej vstupenek bude tradičně
v Informačním centru Pellyho domů
od 4. září 2017.

Více informací bude postupně na
www.policko.cz,
Facebooku,
v informačních e-mailech a na zveřejňovaných plakátech.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
KLÁŠTERA – ČERVENEC 2017

Pátky 7. 7. / 14. 7. / 21. 7. / 28. 7.
vždy od 13:00 hod
Sraz účastníků a platba: v Informačním centru na náměstí, nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky.
Prohlídka Kostela Nanebevzetí Panny
Marie a Muzea města Police nad Metují, s průvodcem.
Délka prohlídky: cca 45 - 60 minut
Cena: 80 Kč dospělí / 40 Kč děti do 15
let zahrnuje vstupné do muzea a příspěvek kostelu.
Srpnové termíny budou zveřejněny
na plakátech a na www.policko.cz

PROCHÁZKY POLICKEM

Cyklus terénních exkurzí s Mgr. Janem
Tůmou z Regionálního muzea Náchod.
Maximální počet zájemců: 30 osob/
procházka. Přihlášky, bližší informace
a platba vždy předem, v informačním
centru. Více informací: www.policko.cz
nebo v Informačním centru.
Poplatek: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč
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PROCHÁZKA POLICKEM II.
Hvězda – Polická hora
sobota 22. 7. 2017
Přihlášky do 20. 7. 2017

PROCHÁZKA POLICKEM III.

PETROVICKÉ ZATÁČKY
Sobota 19. 8. 2017

Akce se koná pouze za příznivého
počasí. Více informací na plakátech,
www.sportvpolici.cz a www.policko.cz

Stračím ocasem do Suchého Dolu PROCHÁZKA POLICKEM
sobota 29. 7. 2017
Přihlášky do 27. 7. 2017

IV.
Pamětihodnosti Police nad
Metují
sobota 26. 8. 2017
S Mgr. Janem Tůmou po pamětihodnostech Police nad Metují, s výkladem
o jejich proměnách v čase.

PŘIPRAVUJEME

Úterý 5. 9. 2017 / Kino

ŠPUNTI NA VODĚ

PROVOZNÍ DOBA
V ČERVENCI A SRPNU:

Pondělí - pátek
9:00 – 17:00
Sobota, neděle, svátky 9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

Česká rodinná komedie.

Od 9. 9. 2017 / Sál Pellyho domů

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ

Zahájení kurzu proběhne v sobotu 9. 9.
od 18:00 hod. Zapsaní účastníci obdrží
začátkem srpna rozpis lekcí atd. na
poštovní adresu uvedenou v přihlášce.

VÍNEM PROTI POHANSTVÍ
aneb STAROČESKÝ DEKAMERON

ZA POKLADY BROUMOVSKA

Marek Kozák, Matouš Pěruška
Sobota 29. 7. 2017 od 18:00 hod
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Police nad Metují
www.zapoklady.cz

SRPEN
KVÍČEROVSKEJ ŠMAJD
Sobota 5. 8. 2017

Pátek 20. 10. 2017 od 19:00 hod
Spisovatel Vlastimil Vondruška a
hudební skupina Ginevra zvou na výlet
za hříchy našich předků.
Divadelní představení nabízí zábavné
vyprávění, čtení z kronik, dobové písně a tance, ale také laskavý humor a
zamyšlení nad dnešním životem.
Vstupné: 270 / 250 Kč
Prodej vstupenek v informačních
centrech Police nad Metují a Náchod.

INFORMAČNÍ CENTRUM

Sportovně-společenská
akce
pro
všechny turisty, kolaře, koloběžkáře
všech věkových kategorií.
Více
informací
na
plakátech,
www.sportvpolici.cz a www.policko.cz

NOVINKY V PRODEJI

KVÍČEROVSKÁ POUŤ
11. - 13. 8. 2017

Regionální produkty Kladské
pomezí a regionální produkty
Broumovsko:
bytové dekorace paní Birkeové

Pouťové atrakce, stánkový prodej,
výstavy obrazů, zvířectva, citrusů a
subtropických rostlin, přehlídka historických vozidel, ukázka řemeslných
prací, koncerty, taneční zábava atd.
Více, vč. informací o dopravních omezeních, na plakátech a www.policko.cz
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Byli jsme tam doma
Nová kniha z Nakladatelství Bor.
Vzpomínky pamětníků na dětství v
Českém koutku.

Mrázové, bylinné sirupy Camellus,
keramické omalovánky, magnety a
andělé Radky Eliášové, razítka Martiny
Noskové, pečené čaje, džemy a sirupy
paní Horákové z Polic e n. M. atd.

Do konce srpna bude červená
linka cyklobusu jezdit po objízdné trase

Cyklobusy Kladského pomezí poprvé vyrazily do terénu 3. června a
vozit nejen cyklisty budou až do 30.
září. Bohužel díky důsledkům prací na
silnici vznikla pro červenou linku cyklobusu jezdící na trase Hradec Králové
– Náchod – Adršpach – Trutnov – Pec
pod Sněžkou – Pomezní Boudy objízdná trasa. Červená trasa cyklobusu
bude tak až do 30. srpna jezdit od dolu
Bohumír po objízdné trase přes Úpici a
Malé Svatoňovice do Trutnova. Vynechány jsou tak zastávky v Radvanicích
a Chvalči. Objízdná trasa platí i pro
opačný směr. Důl Bohumír a Jívka jsou
tak po dobu uzavírky rovněž obslouženy odpoledne. Díky objízdné trase
jezdí červená linka cyklobusu do Trutnova se zpožděním 15 min. a do cílové
stanice na Pomezní Boudy přijíždí v
11.23.
Na trase modré linky cyklobusu se
žádné změny nekonají. Cyklobus tradičně vyjíždí z Náchoda v 8.15 a 12.15
směrem na polskou Kudowu Zdrój a
Karłów do Broumova. Opačným směrem z Broumova vás pak přiveze
v 10.05 a 14.45. Modrá linka však
v době letních prázdnin bude jezdit
v pracovních dnech pouze na Karłów,
v sobotu, neděli a o svátcích až do
Broumova.
Více na www.kladskepomezi.cz
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

VEČERNÍ KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

22. července, 18.00 – 20.00 hodin
26. srpna, 18.00 – 20.00 hodin

Využijte
unikátní
možnost
komentovaných
večerních
prohlídek
v Muzeu! Provázet budou zkušení lektoři
z řad modelářů.
Vychutnejte si prohlídku ve večerním
tichu, kdy uvidíte svět Muzea z jiného úhlu.
Jedinečná možnost vidět svět papírových
modelů z pohledu samotných modelářů a
autorů modelů. Prohlídka bude plná interních
zajímavostí a spousty informací, které se
jindy a jinde nedozvíte.

ČERVENEC A SRPEN
2017

VÝSTAVY

LADISLAV BADALEC
Báječná fantazie z papíru

Přijďte se podívat do Muzea na výstavu,
která je průřezem celoživotní tvorby jednoho
z nejoriginálnějších modelářů Čech. Uvidíte
modely inspirované romány Julese Verna,
kosmickou techniku a nad tím vší ční vysílač
na Ještědu. A mnoho dalších modelů nabízí
díla jednoho z duchovních otců Muzea,
Ladislava Badalce.

LETEM SVĚTEM MUZEEM
17. – 21. července

Příměstský tábor pořádaný Muzeem
papírových modelů pod vedením týmu
Muzea. V letošním roce se rozhlédneme po
celém světě. Budeme se seznamovat
s výtvarným uměním, navštívíme výstavu
Andy Warhola a uděláme si krátkou zastávku
v USA.
Jeden den máme v plánu výlet po okolí
města s prohlídkou historických památek
Police nad Metují. Výlet zakončíme opékáním
buřtů.
Po celý týden budeme samozřejmě tvořit
z papíru, malovat obrázky a učit se, jak svět
kolem nás funguje. A jistě nás čeká spousta
legrace a nečekaných zážitků, kterými
oslavíme letošní prázdniny!
Tábor je určen pro děti ve věku 6-12 let.
Obědy nám už tradičně připraví Karel s Janou
v restauraci Sokolovna.
Celotýdenní program najdete na webu a
facebooku muzea.
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V polské Oleśnici se bude od 1. do 17. září
prezentovat Muzeum papírových modelů.
Oleśnice je známá jednou z největších a
nejstarších soutěží papírových modelářů
v Polsku.
Na začátku září se otevře na místním
zámku výstava modelů z Muzea. Po skončení
výstavy zůstane několik vybraných modelů
v areálu Zámku, jako dlouhodobá výstava.
Část zámku se v současné době využívá jako
originální hotel.

PROPAGACE MUZEA

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

S malými modeláři jsme se rozloučili na
poslední schůzce v červnu. Bylo malé
občerstvení a všichni jsme si slíbili, že se po
prázdninách zase sejdeme v Muzeu.

Připravujeme

MUZEUM DĚTEM
29. a 30. července
od 9 do 17 hodin

Pro návštěvníky bude během posledního
červencového
víkendu
připravena
interaktivní samoobslužná dílna v expozici.
Tématem
budou
africká
zvířata.
Nepotřebujete jezdit do Dvora Králové nad
Labem, ani do Afriky. Afrika na vás čeká
v Muzeu papírových modelů.
Využijte interaktivní dílnu a odneste se
domů společně se svými dětmi malý dárek
z Afriky!

Od letošního května se mediálním
partnerem Muzea papírových modelů stalo
Rádio Beat, ze společnosti United Rádio. Na
konci června odvysílalo Country rádio několik
krátkých pozvánek do Police a Muzea.
29. června odvysílala Prima COOL od
20.15 hodin v pořadu Autosalón reportáž o
Muzeu papírových modelů. Repríza pořadu
proběhla o dva dny později, v sobotu
dopoledne, na stanici Prima.
Dvě vydání Náchodského deníku
informovali v obsáhlé reportáži o výstavě
Andy Warhola v Zeleném domečku. V den
vernisáže vyšel článek o výstavě i v MF Dnes.
Muzeum papírových modelů je společně se
spolkem Apeiron pořadatelem výstavy.
Výstavu podporuje Město Police nad Metují.

PAPÍROVÉ RŮŽE
12. a 13. srpna
od 9 do 17 hodin

Přijďte si o pouťovém víkendu vyrobit
vlastní papírovou růži v naší interaktivní
dílně. V Muzeu zjistíte, že si lze z pouti odnést
papírovou růži vlastní výroby.
Domů si odnesete originální vzpomínku
na pouť i Muzeum.
Pokud se Vám růže nebude dařit, rádi
Vám pomůžeme. Nebojte se vyrábět z papíru
v Muzeu papírových modelů.

ŠKOLNÍ SKUPINY

V květnu se začaly v Muzeu objevovat
školní výlety. Průměrně dvě až tři skupiny
týdně, které si z výletu odnášely vlastnoručně
slepený model. Kromě tvoření je čekala
prohlídka
expozice
s průvodcem
a
komentovaná prohlídka výstavy v Zeleném
domečku.
Krásným zážitkem byla návštěva školky
z České Čermné, kdy děti po prohlídce Muzea
obsadily
všechna
zvířátka
vyrobená
z pneumatik před Zeleným domečkem. Dvě
skupiny dětí z Bražce, doprovázené stejným
učitelem, v obou případech utíkaly z Muzea.
Ne proto, že by se jim u nás nelíbilo, ale
proto, aby stihly „okno“ a dokázaly
doběhnout alespoň relativně suší na Ostaš,
kde měly ubytování.
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NOVÁ TERASA 2017
ANDY WARHOL

PŘIPRAVUJEME:
7. září od 18.00 hodin, vernisáž
MICHAELA „ELA“ BODNÁROVÁ
Faun na břehu Tiberu

Mladá slovenská malířka představí
v Zeleném domečku svou tvorbu. V minulém
roce vystavovala mj. na Salónu v Paříži.

PROMÍTÁNÍ
POD ŠIRÝM NEBEM
Výstava sítotisků jednoho u nejznámějších
výtvarníků světa. V Zeleném domečku je
k vidění dvanáct originálních děl Andy
Warhola, který po rodičích pocházel
z východního Slovenska. Nenechte si ujít
jedinečnou příležitost pohlédnout do očí
slavné Marylin Monroe nebo Micka Jaggera
z kapely Rolling Stones.
Otevřeno: úterý - neděle, 10.00 - 12.00
hodin, 13.00 - 17.00 hodin.
Zelený domeček, výstava potrvá do 30. 7.

čtvrtek 3. srpna

IGOR KORPACZEWSKI
Odrazy
Vernisáž výstavy
3. 8. od 18.00 hodin

17. srpna 2017 od 18:00

Prof. JAN PIRK
EXPERIMENTY
LÉKAŘŮ NA SOBĚ
Sobota 1. července
od 21.00 hodin
Film Xaviera Dolana „Imaginární
lásky“
Netradiční zobrazeni lásky, posedlosti,
falešných nadějí a zklamání (to vše zahalené v
oblaku cigaretového kouře). Nabízí všechna
stádia typického průběhu milostného
příběhu, na začátku je seznámení, na konci
slzy.

Nejznámější
český
kardiochirurg
přednese v Polici nad Metují v rámci Nové
Terasy přednášku o lékařích, kteří posouvali
hranice medicíny tím, že prováděli pokusy
sami na sobě.
Přijďte si poslechnout přednášku o
tématu, které není moc známé z úst toho
nejpovolanějšího – Jana Pirka.
Počet míst omezen!!! Rezervace možná
na telefonu: 722 668 564

Sobota 22. července
od 21.00 hodin
Film Kena Loacha „Andělský podíl“

Hořkosladká komedie nasáklá skotskou
whisky. Vynikající kombinace sociálního
dramatu spojená s krimi dobrodružstvím a
ochutnávkou whisky.

Sobota 26. srpna
od 20.00 hodin
Film Paola Sorrentina „Mládí“

Ta pravá velká nádhera. Vizuálně
velkolepá, příjemná Sorrentinova meditace
nad uplynulým životem, nad mládím a stářím,
která se jednou sarkasticky strefuje do
životních problémů, podruhé melancholicky
přemýšlí nad prožitými zkušenostmi a vztahy.

5. srpna od 19.30 hodin
Igor Korpaczewski: Autoportrét
Igor Korpaczewski pracoval posledních
dvacet pět let jako asistent v ateliéru
profesora Jiřího Sopka na pražské AVU.
Výstava představí aktuální tvorbu jednoho
z nejuznávanějších českých malířů. Podle
jeho vlastních slov, zatím nejmenší město,
kde vystavoval, byla „asi Ostrava“. Takže
konečně přišel čas pro Polici nad Metují a
Zelený domeček.
Otevřeno: úterý - neděle, 10.00 - 12.00
hodin, 13.00 - 17.00 hodin.
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Koncert na Nové terase

PETR LINHART

Koncertem jednoho z nejoriginálnějších
hudebníků české scény navazuje spolek
Apeiron na tradici představování současných
českých písničkářů. V jeho repertoáru je i
písnička „Kristýno“, inspirovaná životem
Kristýny Ringlové ze Suchého Dolu, která
měla před 125 lety několik Mariánských
zjevení v Šolcově lese.
Petr Linhart byl v loňském roce
nominován na cenu Anděl v kategorii Folk &
country.

Všechny akce Nové Terasy pořádá spolek
Apeiron ve spolupráci s Muzeem papírových
modelů a s podporou města Police nad
Metují.
Patronkou Nové Terasy je starostka
Police nad Metují, Ida Jenková. Patronem
spolku Apeiron je filosof Radim Kočandrle.
Na všechny akce je vstupné dobrovolné.
Filmy a koncert se v případě nepřízně
počasí uskuteční v náhradních prostorech.

www.spolekapeiron.cz
www.facebook.com/apeironzs
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Prázdniny s PSO? Ani náhodou!
Jen 4 týdny stačily, abychom roztančili celé
Vambeřice, rozezpívali věrné zastánce chmelového moku na trutnovském Pivofestu, náležitě
oslavili 600 let od založení Žernova a zahráli
si i v Klášterních zahradách v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Aloha! Letní hudební

sezóna je za námi!
Začátek letních prázdnin pro nás však ani
náhodou neznamená nohy nahoru a ledovou kávu
do ruky (i když kofeinu budeme potřebovat víc
než kdy dřív). Zatímco vy si v pohodlí domova čtete, my míříme na další turné do Dánska,
kde zahrajeme našemu severskému
publiku. Do Skandinávie se rádi vracíme díky dlouholetému přátelství s
rodilými seveřany Bertilem a Kimem
Rasmusseny a tento rok nebude výjimkou. Na naší cestě do Dánska nás
můžete doprovázet prostřednictvím
facebooku a instagramu, kde vás budeme pravidelně zásobovat množstvím fotek.
Po náročné cestě za hranice si
dopřejeme konečně chvilku oddychu.
Opravdu to bude jen chvilka, protože

už koncem srpna budeme zase pilně nacvičovat
– opět na námi pořádaný tradiční benefiční večer.
V pátek 8. září nás najdete přímo mezi skalami v
Havraním městě Adršpašských skal, kde na pódium vystoupá mimo jiné i celý Kuhnův smíšený
sbor! Přijďte a zažijte s námi večer plný magie
s názvem „Když i skály naslouchají...“ Celý výtěžek z koncertu poputuje na konto Nadačního
fondu Hospital Broumov a vy si tak kromě nezapomenutelného zážitku odnesete domů i dobrý
pocit.
Zkušenosti z minulých let praví, že deka či
rozkládací stolička a hromada kapesníků se vám
jistě bude hodit. Nezapomeňte sledovat náš web
a facebook, kde se ke všem konaným akcím dozvíte vše potřebné. Tak 8. září na viděnou (a na
slyšenou)!
za PSO Alena Žibřidová, houslistka
foto: Jan Bartoš a Aneta Chládková

ČTVRT STOLETÍ OSTROSTŘELCŮ POLICKÝCH

Tradice uniformovaných spolků je v Čechách hluboce zakořeněna.
Ještě začátkem dvacátého století byla samozřejmá účast takovéhoto spolku
na světských nebo církevních slavnostech. Vždyť jich bylo téměř 1.200
s více než 150.000 členy. První veteránský spolek vznikl ve Vídni v roce
1830. V Českých zemích pak o osm set později. Oficiálně pak vznikaly
na základě císařského patentu z 22. srpna 1851. Po válce v roce 1866, ale
především na konci sedmdesátých let devatenáctého století, jich bylo jen
v Čechách na 1.078.
Spolky sdružovaly vojenské vysloužilce, posilovali ducha kamarádství, pospolitosti a členové si navzájem pomáhaly. Vždyť většina řadových
vysloužilých vojáků končila nedůstojně. Armádu opouštěli buď ve vysokém věku, nebo jako invalidé a jejich zapojení do civilního života nebylo
snadné. Většina z nich byla nucena zajišťovat si obživu žebrotou. Postupně
začaly spolky vstupovat do společenského života svých měst. Častá byla
jejich součinnost s jinými spolky a především s dobrovolnými hasiči, kdy
zastávali místo stráže při živelných pohromách. Pořádali plesy a přednášky, zakládali cestovní, knižní a studijní fondy. Z jejich iniciativy vznikaly
nadace k obnovení pomníků z války 1866. Po prohrané válce v roce 1866
se stalo Rakousko na základě mezinárodních smluv členem Červeného kříže. První dobrovolní samaritáni byli také z řad
vojenských vysloužilců.
Přestože do spolků v pozdějších
dobách vstupovali i nevojáci,
ponechali si po celou dobu
svého trvání vojenský charakter. Každý spolek měl
svou uniformu, prapor,
znak, bubeníky, trubače a často i lékaře
a kněze. Hodnosti a
hodnostní označení
důstojníků a poddůstojníků byla podobná jako v armádě.
Také
u
nás
v Polici nad Metují
byl založen v roce
1869
poručíkem ve výslužbě – Antonínem
Scholzem – „Spolek
vojenských
vysloužilců
Václava
hraběte Radeckého“.
Stanovy byly schváleny
o rok později, 3. března,
na Zemském místodržitelství
v Praze. Spolek byl od roku 1886
členem Jednoty Severovýchodních
Čech a ve své vrcholné době měl 89
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členů řádných a 62 členů čestných. Jejich uniforma byla tmavomodrá s červeným vyložením, kalhoty šedé, klobouk s chocholem kohoutích per a se
znakem hořícího granátu. Prapor měl z jedné strany říšského orla a z druhé
strany českého lva a spolu se stuhou, darovanou kněžnou Bathildis A. ze
Schaumburg-Lipe a Antalu, pochází z roku 1870 (nyní je uložen v městském muzeu). V roce 1896, za předsednictví Jana Johna, postavil spolek
vlastním nákladem na místním hřbitově pomník vysloužilcům válek 19.
století a současně založil nadaci na jeho údržbu v hodnotě 200 zlatých.
Poslední člen spolku vojenských vysloužilců v Polici nad Metují odešel
k Pánu v roce 1942. Následující léta nepřála této tradici a muselo uplynout
více než sedmdesát let, než byla vzkříšena jiskřička někdejší slávy.
„Ostrostřelecká garda Spolku vojenských vysloužilců Václava hraběte
Radeckého v Polici nad Metují“ vznikla v roce 1992. O dva roky později
byla zapsána ministerstvem vnitra, jako první spolek tohoto druhu v České
republice. Tak byl skupinou nadšenců pro vojenskou historii, v čele s prvním hejtmanem Zdeňkem Fulkou, položen základ pro oživení odkazu našich předků a pokračování v této tradici, která trvá již 25 let. Dnes je hlavní
činností polických ostrostřelců hluboký zájem o historii, sportovní střelba
na vlastní střelnici, účast na rekonstrukcích bitevních scén a především
účast na oficiálních akcích města. Původní
účel městských gard – ochrana města přešel v mírových dobách do úlohy
reprezentace města při různých
oslavách. Nejen čestnou stráží, ale i salvou při pietních
aktech a vítání vzácných
hostů, dokresluje setnina ostrostřelců kulturnost a lesk našeho
města. V současné
době je hejtmanem
Ostrostřelecké gardy Karel Sýkora.
Spolek má 24 členů
uniformovaných
a
několik jednoročních
čekatelů. Schází se
pravidelně jedenkráte
v měsíci ve své klubovně a u příležitosti
různých oslav.
Taková je minulost, ale především
současnost polických
ostrostřelců, kteří letos
oslaví 25 let od obnovení
činnosti spolku.
U příležitosti této slavné
události zveme velectěné měšťanstvo
a všechen lid 4. a 5. srpna 2017.
-KH-
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Toulavý baťoh představuje lákavé ceny pro letošní sezonu

Již čtvrtou sezonu nás na našich výletech doprovází oblíbený Toulavý baťoh,
jehož nabídka je zaměřená především na
rodiny s dětmi a zábavné poznávání našeho
krásného regionu i polské strany. Přitom se
návštěvníci mohou zapojit i do cestovatelské hry a vyhrát jednu z hodnotných deseti
cen.
Letošní inovovaná ilustrovaná mapa
Kladského pomezí a Hrabství Kladského opět
slouží jako podklad pro cestovatelskou hru a
k dostání je v každém informačním centru v
regionu. Na zadní straně mapy vám inspirací bude celá řada tipů na okolní atraktivity.
A jak se zapojit do soutěže? Pravidla jsou
jednoduchá, cílem je sbírat samolepky, které
návštěvníci dostanou na výdejních místech
vyznačených v seznamu na mapě (místa ve
stejném městě vydávají stejnou samolepku).
Při předložení mapy s pěti různými samolepkami získáte létající frisbee nebo poznámkový
blok s Toulavým baťohem. Všichni, kteří se ve
výdejním místě prokáží mapou s pěti nasbíranými samolepkami a poskytnou svůj kontakt
(e-mail), budou na konci sezony slosováni o
10 hodnotných cen.
Hlavní cenou je víkend na broumovské
farmě Wenet pro dvě osoby. „Pokud máte rádi
přírodu a zvířátka, tak se vám u nás bude určitě líbit. Na farmě si užijete víkend mezi nejen
hospodářskými, ale i exotickými zvířaty jako
jsou velbloudi, lamy, papoušci nebo třeba dikobraz. Těšíme se na vás,“ láká soutěžící jeden z majitelů farmy Wenet Martin Netík.
Pokud vyhrajete druhou nebo třetí cenu,
získáte víkendový pobyt ve všesportovním

areálu v Havlovicích
pro celou rodinu.
V ceně je také permanentka,
která
vám umožní vstup
do areálu, kde si děti
mohou pohrát na
dětském hřišti nebo
zaskákat si na obří
nafukovací trampolíně. Pro všechny
jsou pak připraveny
koloběžky, in-line
brusle, ping pong,
tenis, minigolf, fotbal, venkovní šachy,
ruské kuželky nebo
plážový volejbal.
Díky čtvrté ceně si s celou rodinou vychutnáte zdravou snídani v penzionu Bor vyrobenou výhradně z lokálních surovin a těšit
se můžete na tajný výlet po Kladském pomezí.
I Kladské pomezí je pro mnohé nejkrásnější
z koňského hřbetu, a proto vaši celou rodinu
pátá cena vás vyhoupne do sedel koní v areálu
Green Walley Stárkov. Zbylé čtyři ceny zahrnují permanentky do zmíněného všesportovního areálu v Havlovicích, kde si nejen vaše děti
mohou pěkně protáhnout kostru.
Slosování o tyto ceny proběhne už 2. října. Více informací o soutěži se dozvíte také
na webových stránkách www.toulavybatoh.
cz, kde mimo tipů na další výlety naleznete
například i online hry.
A kde se s Toulavých baťohem můžete
ještě potkat? Už 2. července ve všesportovním

areálu v Havlovicích na Dnu s Toulavým
baťohem, který se zde uskuteční v rámci soutěže amatérského fotbalu HAPO. „Těšit se
mohou nejen na sportovní zážitky, ale také
na představení regionálních výrobků,“ zve na
akci Lenka Lembejová, pracovnice destinační
společnosti Branka, o.p.s. „V neposlední řadě
bych zdůraznila, že akce má již čtyřletou tradici a konala se v místech jako jsou Adršpach,
Muzeum papírových modelů a pevnost
Josefov,“ dodává.
Pro více informací sledujte naše webové
stránky www.kladskepomezi.cz a www.toulavybatoh.cz.
Eva Urešová (Řemínková)
BRANKA, o.p.s. - tel.: 777 113 622
e-mail: eva.reminkova@kladskepomezi.cz

Punkrock na Policku

Než se pustíme do samotného rozklíčování, proč
v našem městě občas zaslechneme rychlou, hlasitou a
agresivní muziku, je záhodno vysvětlit, s kým vlastně
máme tu čest. Punkrock je tedy hudební žánr vycházející z rocknrollu, krom rebelství a vyzývavosti vtisknuté od svého předchůdce se však dotýká vážnějších
témat, a to zejména politických či sociálních. Klade
důraz na individualitu každého z nás, a odmítá konvence, konzervatismus, ideologie a v neposlední řadě
také rasismus. Mnozí z vás již určitě zaznamenali nějaký koncert v tomto duchu v našem městě. Vždy jeden
zimní, jehož dějištěm se stává Divadelní klub a jeden
letní nazvaný Bez Šance Fest, jehož třetí ročník se bude
konat 22. července 2017 v areálu Hospůdky u Pavla
směrem na Žděřinu. Novinkou pro tento rok je, že náš
festival celým svým výdělkem podpoří Nadaci Jakuba
Voráčka, která zlepšuje podmínky léčby pacientů s roztroušenou sklerózou. Tento ročník festivalu nabídne
široké spektrum kapel od autentického dřevního punku
z Polska (The Kishones) přes mladé energické formace
(Bez Šance, Na rovinu), rockabilly opepřené kontrabasem (Three Wild Guns), metalově laděné (P.U.M.) až
k opravdovým legendám českého punku (N.V.Ú., The
Fialky). Touto cestou bychom Vás tedy rádi pozvali
na zajímavý hudební zážitek s pohodovou atmosférou,
příjemným prostředím, a hlavně bohatým programem.
Za organizační tým festivalu a kapelu Bez Šance
Petr Samuel Zuda
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Po z v á n ka k s o u s e d ů m

1. 7. � 2. 9. 2017
Program 12. ro� níku festivalu
1. 7. Bo�anov, kostel sv. Máøí Magdalény
Vilém Veverka a Ensemble 18+
8. 7. Vernéøovice, kostel sv. Michaela
Musica Braunensis – hudba autorù
broumovského regionu
15. 7. Teplice nad Metují, kostel sv. Vavøince
Quintana (Itálie)
Ilaria Fantin – arciloutna, perkuse & zpěv
Kateøina Ghannudi – trojøadá barokní harfa & zpěv
22. 7. Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Vět�ího
Kateøina Englichová – harfa
29. 7. Police nad Metují, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Marek Kozák – klavír (laureát soutě�e Pra�ské jaro)
Matou� Pěru�ka – housle
5. 8. Vi�òov, kostel sv. Anny
Simona Houda Šaturová – soprán
Lenka Navrátilová – klavír
12. 8. Otovice, kostel sv. Barbory
Saar Berger (Izrael) – lesní roh
Zuzana Rzounková – lesní roh
Petr Hernych – lesní roh
Jana Goliá�ová – klavír
19. 8. Martínkovice, kostel sv. Jiøí a Martina
Zemlinského kvarteto
Eva Garajová – zpěv
26. 8. Šonov, kostel sv. Markéty
Martinù Voices
2. 9. Broumov, klá�terní kostel sv. Vojtěcha
Komorní sólisté Karla Rù�ičky
Smyčcový kvartet
Jakub Dvoøáček – klavír
Kühnùv smí�ený sbor
Marek Vorlíček
Doprovodný program: 7.–12. 8. Klá�ter Broumov
Letní hornové kurzy
Změna programu vyhrazena. V den konání koncertu jsou kostely pøístupné veøejnosti.
Začátek koncertu v�dy v

Soutěžní projekce 40 filmů z celého světa

18:00. Vstupné dobrovolné.

Významní partneøi festivalu:

Hlavní partneøi festivalu:

Náš region

Spolupořadatel

Výstava fotografií Radka Jaroše
Hosté festivalu: Peter Hámor, Michal Sabovčík, Martin Stráník, Vojtěch Dvořák
Koncerty: Sto zvířat, Laura a její tygři, Synové výčepu, Heebie Jebbies, Sunday Jam,Band-a-SKA.
Rock Point Boulderzávody, Ocún High Jump, venkovní projekce na hřišti, Běh Teplickými
skalami, lezení pro veřejnost, Věšák, Jóga, Trickline, Pletení hlav, Spára, Širočina
Bohoslužba za zemřelé horolezce
Losování o věcné ceny

Partneøi festivalu:
AGENTURA PRO ROZVOJ
BROUMOVSKA

Dobrovolný
svazek obcí

Broumovsko

MÌSTO
BROUMOV

Státní fond
kultury ÈR

Benediktinské opatství
sv. Václava

Technické služby
Police nad Metují,
s.r.o

Mediální a hudební partneøi:
NAŠE
BROUMOVSKO

Partneři APRB: VEBA, textilní závody a.s., LUTOMA s.r.o., Z - TRADE s. r. o., HOBRA - Školník s.r.o., ENVIROS, s.r.o., CEDIMA Meziměstí s.r.o., Dřevoterm, s.r.o., Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o., Stěnava CZ, s.r.o., ČEKO IMPORT a.s., PINstudio | Jan Záliš, Ekospol s.r.o.

www.zapoklady.cz
zapokladybroumovska
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63. Mezinárodní folklorní festival
roztančí Červený Kostelec
16. – 20. srpna 2017

63. ročník Mezinárodního folklorního festivalu se nezadržitelně blíží. 16. – 20. srpna můžeme v Červeném Kostelci opět
přivítat folklorní špičku z celého světa a dosyta si užít krásného
folklóru a tance.
Festivalové brány se otevřou slavnostním zahájením, které
proběhne tradičně ve středu 16. srpna od 18:00. Na pódiu se představí zástupci folklorních souborů, vzácní hosté a také domácí
Červenokostelecká Cimbálovka. Vrcholem večera bude koncert
fenomenální a legendární ostravské hudební skupiny Buty. Těšit
se můžeme i na unikátní projekt obou kapel, při kterém zahrají
společně dvě vybrané skladby. Tato událost se zřejmě již nikdy
na jiném pódiu opakovat nebude.
Více informací naleznete na www.folklorck.cz. Změna programu vyhrazena.

SDH SUCHÝ DŮL POŘÁDÁ

TAMTAMŮ IX.
SUCHÝ DŮL

2. září 2017 od 14.00 hod

VÁCLAV NOID BÁRTA
s kapelou

TOTÁLNÍ NASAZENÍ

HEEBIE JEEBIES / TORTHARRY
WENDETTA FUCKING METAL
HAND GRENADE / VIVIAN / WAROVÁNÍ

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

PAMÁTNÁ MÍSTA A UDÁLOSTI NA POLICKU

Zaniklá středověká ves Bavorov

Řekne-li se Bavorov, většina lidí si vybaví malebné jihočeské městečko ležící 8 km
jihozápadně od Vodňan, jiní si vzpomenou i
na známou píseň, která obě tato místa vzpomíná. Málo kdo však ví, že jeden Bavorov stával také u Police nad Metují. Byla to nevelká
středověká vesnička, která zanikla již v 15.
století během husitských válek. Dodnes však
po ní zůstalo zachováno pomístní jméno Na
Bavorách, označující prostor mezi Žďárem
nad Metují a Maršovem.
První písemnou zmínku o Bavorovu - samozřejmě o tom Polickém - najdeme v urbáři
břevnovského kláštera z roku 1406. Urbář byl
vlastně katastr nemovitostí, které klášter držel
a jež mu přinášely nějaké výnosy. Jednotlivé
zápisy zahrnují počet lánů ve vsi a stanovení peněžního úroku s výběrčími termíny.
Zaznamenány jsou i jiné platby a povinnosti
včetně souhrnné výše berně. Výměra je na
Policku uváděna v lánech (laneus), které se
dělily na 12 prutů (virga). Údaje o velikosti
lánu ve stryších urbář neposkytuje. To značně
stěžuje přepočítání do současných plošných
měr. Rozloha lánů se totiž teritoriálně značně
lišila a kolísala od 18,3 do 27,9 hektaru.
Bavorov v urbáři není uveden jako samostatná vesnice, ale je zmíněn jako součást
Žďáru nad Metují. Žďár spolu s Bavorovem
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měl tehdy výměru deset lánů a čtyři pruty (in
villa Zdiar et Baworow sunt 10 lanei et 4 virge). Z jednoho lánu se odváděl peněžitý úrok
ve výši 16 grošů. Platby probíhaly ve dvou
termínech, a sice osm grošů na sv. Jiří a osm
grošů na sv. Havla. Tato suma se rozpočítávala poměrem podle skutečné rozlohy držených
pozemků. Vedle peněžitého úroku Žďárští a
Bavorovští platili naturální dávky a vykonávali roboty stanovené sumárně pro všechny
poddané na Policku. Poddaní ale neodváděli
dávky pouze vrchnosti. K veřejné správě, jejíž
výkon byl přenesen na opata, patřilo také vybírání a odvádění obecné zemské berně (berna
generalis), kdykoliv byla povolena sněmem.
Klášterům král nadto ukládal speciální berni
(berna regalis), která se vybírala každoročně.
Berně se tedy vybíraly zcela pravidelně, takže
tuto skutečnost urbář nijak zvlášť nezaznamenává. U všech vesnic je ale na závěr uvedena
její celková výše. Ze Žďáru a Bavorova se tak
odváděla berně o celkové hodnotě pěti kop, 30
grošů a osmi denárů (tj. 330 gr. 8 denárů). Z
lánu se tedy platila berně o velikosti přibližně
32 grošů.
Nic bližšího bohužel nevíme ani o tom,
kdy byl Bavorov založen, ani jaký byl jeho
vztah k samotnému Žďáru. Václav Vladivoj
Tomek se domníval, že jako Bavorov byl

označován dolejší konec Žďáru, který dostal
zvláštní název snad proto, že byl vysazen
později než zbytek vsi. Jméno mu připomíná břevnovského opata Bavora z Nečtin (ve
funkci 1290-1332). Je tedy možné, že k založení Bavorova došlo právě za tohoto energického opata, snad přímo z jeho popudu.
Podle Stanislava Brandejse se tak stalo někdy kolem roku 1294, Miroslav Pichl kladl
toto rozšíření k roku 1295. Ač jsou obě tato
data víceméně pouhou spekulací, nemusí být
daleko od skutečnosti. Možná dokonce vysazení Bavorova nějak souviselo s hrádkem
Vlčinec, který se nachází na ostrožně sousedící s plužinou Bavorova, a jehož vznik je také
spojován s opatem Bavorem. Podle pozdějších
zpráv a dalších indicií můžeme odhadnout, že
Bavorov s největší pravděpodobností tvořilo
šest usedlostí (statků).
Nevelká vesnička Bavorov zanikla v průběhu 15. století. Tehdy se pohraniční Policko
stalo na dlouhá léta bojištěm krvavých válek,
na jejichž konci nalézáme zdejší krajinu zpustošenou a zpola liduprázdnou. Ještě v první
půli 16. století nacházíme v mnoha vesnicích
pustiny, tedy opuštěné selské usedlosti (Dědov,
Radešov, Velké Ledhuje, Žďár). Některé vesnice jsou uváděny dokonce jako zcela pusté.
Bohdašín je ještě roku 1547 uváděn jako „ves
Polický měsíčník - červenec - srpen 2017

postou“ jistý Tomáš, dryáč- nechat dva korce žita „na Baworcích“.
ník z Ledhuje. Ten ho však
Lokalizovat Bavorov lze jen s jistými objiž roku 1583 prodal Janovi tížemi, neboť vesnice zanikla zcela beze stop.
Poláčkovi. Z roku 1571 je do- Významná pro lokalizaci je zmínky z roku
ložena smlouva mezi Matějem 1578, kdy žďárský mlynář Matěj přikoupil od
Kočkou a Dorotou, vdovou Matouše Hlaváče pastvinu a prut pole „pod
po Matoušovi Hlaváčovi, cestou od Baworcow až k Maršowske cestě
podle které Dorota prodala na Baworcích ležící.“ To naznačuje, že místní
Kočkovi „pustinu nad cestou tradice od počátku striktně rozlišovala místo
Maršowskou ležící“, kterou zaniklé vsi a jejích polí. Dvojice pomístních
ale musel Matěj Kočka vy- jmen Baworec a Baworce je zachycena i na
platit Jirákovi v Maršově, je- indikačních skicách stabilního katastru z roku
muž byla zastavena. Cesta na 1840. Je tak označeno poměrně rozsáhlé úzepustinu vedla přes pole mly- mí v jižní části žďárského katastru, rozkládanáře Matěje, který Kočkovi jící se na mírně svažité náhorní planině mezi
dovolil přes něj jezdit. Další Žďárem a Maršovem. Z indikačních skic viprodej zdejších polí je doložen díme, že plužina Bavorova byla vyměřena
v roce 1572, kdy Jan Hrbek kolmo k plužině Žďáru. Zatímco žďárská pole
prodal Václavovi Chomějovi se rozbíhají víceméně na východ a západ od
„statček i s Bawory“. Roku Žďárského potoka, jsou bavorovské parcely
1586 pak prodala Anička, vdo- orientovány od severu k jihu.
Kde ležela vlastní vesnice nelze jedva po Jiříkovi Jenčkovi, statek
(polnosti) „na Baworcích“ noznačně určit. V úvahu přichází několik
Jiříkovi Bártovi. Na soudě míst. Zřejmě nejméně pravděpodobná je lokonaném v roce 1588 ozná- kalizace vesnice při okraji skalnaté terasy
mil Jan Molcharů s Janem nad Maršovem (les Bavorec). Lákavější je
Pavlem, že prodali Václavovi Tomkova představa, že Bavorovem se nazýMapa stabilního katastru z roku 1840 s plužinou zaniklé vsi Pupečkovi polovinu „pustiny vala část Žďáru podél cesty do České Metuje.
na Baworcích“, která Janovi Ani tato lokalizace však není zcela přesvědBavorov
náležela po jeho zesnulém otci čivá (absence vodního zdroje). Zaniklou vespustá“ a Lachov byl „w nově zase wystaven“ v
Matěji Pavlovi, a v roce 1595 nici Bavorov bychom tak měli nejspíš hledat
roce 1544. Zcela zničen byl i Bavorov. Zřejmě byl ohlášen prodeji statečku „na Baworcích“, v prostoru náhorní plošiny Na Bavorách, rozbyl vypálen během vpádu Slezanů v roce jenž od tchána Antonína koupil jeho zeť Jan kládající se mezi železniční zastávkou Žďár
1421. Zřejmě proto také není Bavorov uve- Epluv.
nad Metují a Maršovem. Zde se nachází něden v listině krále Zikmunda ze 13. září 1436,
Polnosti opuštěných bavorovských stat- kolik pramenných pánví a drobná vodoteč,
kterou král potvrdil Břevnovskému klášteru ků se staly také vítaným zdrojem pozemků které mohly vesnici poskytovat dostatek vody,
všechny jeho starší držby. V 16. století jsou pro žďárské chalupníky, doložené poprvé ve a v neposlední řadě do těchto míst vybíhá nána místě Bavorova uváděny již pouze pusti- druhé polovině 16. století.
ny, tedy pusté selské statky, jejichž polnosti si Ti si své chalupy budovali
od vrchnosti pronajímali žďárští a poličtí sou- na obecních pozemcích ve
sedé. Snahou opatů bylo samozřejmě zacelit středu obce a neměli tak
válečné ztráty a obnovit všechny vesnice na žádné dostupné pozemky
panství. A tak, když roku 1537 opat Jakub I. k obdělávání. Například
prodal jednu ze zdejších pustin Jiřímu Jíkovi v roce 1581 prodal Pavel
ze Žďára, vymínil si, že „jestliže se kdy lidé Uhrů Matoušovi Kočkovi
na týchž pustinách Baworských stawěli, by kus pole „Za humny“ a kus
on Jíra Jika často psaný, dědicowé a potomci „Bartošowa“ pole, s tou
jeho byli powinni také túž pustinu wystawiti a podmínkou, že pokud by
nám plat s ní podlé jiných saused, co by na ně Matouš nebo jeho dědicové
dostalo, platiti“. K tomu však nakonec nikdy tato pole se svou chalupou
nedošlo. Na rozdíl od většiny ostatních ves- chtěli prodat, musí je nejnic, které potkal během válečných let stejný prve nabídnout Uhrovi, či
osud, již nebyl Bavorov nikdy znovu vystavěn jeho dědicům. To se také
a jako vesnice tak definitivně zanikl. V roce stalo, neboť v roce 1583
1546 zde bylo šest pustin, z nichž pět nále- prodal Matěj Kočka „chaželo sousedům Žďárským a jedna Polickému laupu swou i s tím polem na
sousedu Jaurovi. Palouky u potoka patřily ke Baworcích“ Dobšovi, syžďárskému mlýnu a byly mu v tomto roce v novi nebožtíka Pavla Uhra.
rozepři s držiteli pustin přiřčeny soudně.
Po jeho brzké smrti pak Možné lokalizace zaniklé vsi Bavorov s vyznačenými místy
Důvodů, proč nebyl Bavorov obnoven, chaloupka připadla žďár- archeologických nálezů
bylo několik. Zřejmě se ukázalo, že lokalita ské obci, která ji roku 1586 prodala jistému padný úzký výběžek katastru Maršova. Ten
neměla ideální mikroklima, patrně zde byl i Blažkovi. Ve stejném roce (1586) pak koupil kopíruje jednu parcelu zaniklé vesnice, kterou
nedostatek vody. Hlavním důvodem však byly „chaloupku s kusem rolí na Baworcích“ po si pronajímal některý z Maršovských sousedů.
spekulace s pozemky. Parcely „Na Baworcích“ nebožtíkovi Matěji Matějkovi jistý Vondřej Po vytyčení hranic stabilního katastru se pak
byly často prodávány a kupovány, a to nejen Lukešů z Petrovic. Nevelké polnosti Na tato parcela stala součástí Maršova. Parcelace
žďárskými sousedy. Můžeme zmínit pozemek Bavorcích byly často vyčleňovány i výměn- polí naznačuje, že nejpravděpodobnějším míspolického souseda Jaury, který ležel mezi kářům. Příkladem může být Jíkův statek. tem, kde se Bavorov mohl nacházet, je nevyHavlatovými a Lukšovými poli, jenž koupil v Jiřík Jíka ho prodal v roce 1571 svému synovi soká terasa přímo nad železniční zastávkou,
roce 1576 po jeho smrti jiný polický soused Lukšovi. Ten ho pak po smrti svého otce v roce v místech, kde dnes stojí kravín. Více by ale
Jan Sús. Jiný příklad. V roce 1579 koupil od 1576 musel ještě vykoupit od svých sester, řekl pouze archeologický výzkum.
Jan Tůma
Matušky „dworček na Baworcích s diedinau bratrů a také macechy Lidmily, které ale musel
Polický měsíčník - červenec - srpen 2017
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KALENDÁRIUM
Výročí narození a úmrtí českých spisovatelů v červenci a v srpnu 2017
1. července 1952 – Zemřel v Praze Fráňa
Šrámek, český básník, spisovatel, dramatik a publicista. Narodil se 19.ledna 1877
v Sobotce jako syn
berního úředníka.
Po skončení gymnázia v Roudnici se
přihlásil na studia
práv v Praze, která
ale nedokončil, protože se rozhodl pro
literární a novinářskou dráhu. Odešel
natrvalo do Prahy
a zapojil se do politického života na straně
anarchismu. Za účast na studentských demonstracích a za protiválečnou báseň se dostal i
do vězení. Po první světové válce se sblížil
s Karlem Čapkem a jeho přáteli, tzv. pátečníky, ale politicky se již neangažoval. Po verších inspirovaných anarchismem a odporem
proti válce se uchýlil ke chvále citů a smyslů. Stal se básníkem čistého milostného citu a
lásky k přírodě. Napsal i román Stříbrný vítr
(s úspěchem ho zfilmoval Václav Krška s E.
Cupákem a J.Rybářovou v hlavních rolích)
a dramata Léto a Měsíc nad řekou. Ke konci
života žil dost samotářsky v Praze a v rodné
Sobotce.
8. července 1926 – Zemřel v Praze
Václav Rais, autor realistických povídek a
románů z venkovského prostředí. Narodil
se 4. ledna 1859 v
Lázních Bělohradě.
Pocházel z chudé
rodiny, otec rodinu
zabezpečoval prací
na poli a tkalcováním, jeho matka
byla švadlenou. Po
vystudování
učitelského
ústavu
v Jičíně začal učit
v Trhové Kamenici, zde poznal nesmírnou
chudobu a drsnost Železných hor, život tamějšího obyvatelstva. Později působil jako učitel
v Hlinsku a od roku 1887 v Praze. V roce 1899
byl jmenován ředitelem dívčí měšťanské školy na Královských Vinohradech. Svým dílem
navazoval na Němcovou, Nerudu, Hálka a
Světlou. Jeho první povídky a básně byly určeny především mládeži. Ve svých nejlepších
dílech, realistických povídkách a románech
z rodného Podkrkonoší zachytil důsledky střetu tradičního a nového způsobu života (román
O ztraceném ševci atd.). V románě Zapadlí
vlastenci vyzdvihl úlohu učitelů a kněží v odlehlých oblastech Čech v obrozeneckém období. Jeho nejpopulárnějším dílem je román
Pantáta Bezoušek, plný laskavého humoru,
vystavěného na kontrastu městského a venkovského života, v příběhu moudrého venkovana při jeho návštěvě Prahy.
16. července 1773 – Narodil se v Hudlicích
u Berouna český národní buditel, jazykovědec,
básník a překladatel Josef Jungmann, vedoucí osobnost českého národního obrození.
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Pocházel z rodiny
chudého
krejčího a kostelníka.
Navzdory
nepříznivým finančním
poměrům se mu
podařilo
ukončit
piaristické
gymnázium v Praze
a pak vystudovat
práva a filozofii.
Jungmann byl přesvědčen, že národ žije, dokud žije jeho jazyk. Dobrovského následoval
v napsání Historie literatury české, udělal
soupis literárních památek a vytvořil pětidílný Slovník česko-německý, který obohatil aktuálními novotvary české řeči. Na rozdíl od
Dobrovského byl přesvědčen o životaschopnosti českého jazyka, a tím i celé české literatury. Nezapomenutelná je Jungmannova
překladatelská činnost. Zemřel 14. listopadu
1847 (ve věku 74 let) v Praze.
29. července 1793 – Narodil se
v Mošovcích u Martina Ján Kollár, český
básník slovenského původu, literární vědec,
významný
představitel klasicismu
v české a slovenské poezii, hlasatel
slovanské vzájemnosti. Pocházel z
venkovského
zemědělsko-řemeslnického rodu, jeho
otec byl rychtářem.
Na evangelickém
lyceu v Prešpurku (dnešní Bratislava) se zrodilo jeho přátelství s Františkem Palackým.
V letech 1817-19 vystudoval teologii na univerzitě v Jeně, kde se setkal se svou osudovou láskou Mínou, která mu sloužila jako inspirace pro jeho vrcholné básnické dílo Slávy
dcera. Kollár psal spisovnou češtinou, a to ho
přivedlo do sporu se Štúrem, který prosazoval
slovenštinu. Celým svým životem a dílem se
zasazoval o kulturní sbližování slovanských
národů vzájemným poznáváním. Od roku
1849 do své smrti působil ve Vídni jako profesor slovanských starožitností. Zemřel 24.
ledna 1852 (ve věku 58 let) ve Vídni.
12.srpna 1854 – Narodil se v Horním
Mlýně u Chotěboře jako třinácté dítě v rodině místního písaře Ignát Hermann, český
prozaik a žurnalista. Ignáta poslali
rodiče do učení ke
kupci do Prahy.
Tam ho jeho starší bratr uvedl do
společnosti spisovatelů a žurnalistů.
Hermannovo nejpronikavější dílo,
román U snědeného
krámu, který je považován za první dílo tzv.
pražského románu, pramení jistě z osobní
zkušenosti. Spolupracoval s mnoha časopisy

a novinami, vedl soudní rubriku a psal „nedělní povídky“, které později vydal souborně.
V Národních listech začal vycházet jeho čtenářsky nejúspěšnější román Otec Kondelík a
ženich Vejvara. Řada jeho povídek a románů
byla později úspěšně zfilmována, především
pro barvitý popis prostředí, na který byl skutečným mistrem. Zemřel 8. července 1935
v Řevnici.
17.srpna 1753 – Narodil se v maďarských
Ďarmotech jako syn jezdeckého poddůstojníka jazykovědec a
historik, zakladatel slavistiky Josef
Dobrovský. Česky
se naučil na gymnáziu v Havlíčkově
Brodě. Věnoval se
otázkám
jazykovědného bádání a
kritice biblických
textů. Dokázal, že
zlomek evangelia sv. Marka, uchovaný od dob
Karla IV. v Praze, je jen opisem z 9. století.
K jeho základním dílům patří Dějiny české
řeči a literatury. Shrnul bohatství češtiny a
vědecky odůvodnil pevná mluvnická pravidla
a zásady tvoření nových slov. Okamžitě poté,
co se objevil Zelenohorský rukopis, poznal, že
je to padělek. Jako světově uznávaný vědec se
Dobrovský podílel na organizaci České společnosti nauk a měl obrovskou autoritu u nastupující generace českých vlastenců. Zemřel
6. ledna 1829 (ve věku 75 let) v Brně.
22.srpna 1891 – Zemřel po dlouhém
utrpení Jan Neruda, český básník, prozaik,
novinář a kritik.
Narodil se 9. července1834 v Praze
a od svých sedmi let
žil na Malé Straně
(v dnešní Nerudově
ulici) v domě U
dvou slunců a U
tří černých orlů.
Finanční situace rodičů nebyla nejlepší
– otec byl vysloužilým vojákem a kantýnským,
matka posluhovačkou. „Mne osud do kolébky
tvrdé dal,“ charakterizoval své těžké dětství.
Jan Neruda studoval na gymnáziu v Praze, kde
byl ředitelem Václav Kliment Klicpera. Mezi
jeho spolužáky patřil např. V. Hálek. Později
Neruda pokračoval studiem práv a filozofie.
Nedokončil jej a po krátkém působení na reálce se věnoval novinářskému povolání a literatuře. V intimní poezii, realistické próze a ve
svých duchaplných fejetonech tlumočil pocity
městského člověka. Stál spolu s V. Hálkem
v čele hnutí májovců. Obhajoval se proti obviňování z pesimismu a kosmopolitismu. Tento
zápas ho přivedl k umělecké kritice. Nejvíce
se význam Nerudy jako prozaika projevil
v Malostranských povídkách, v nichž zobrazil originální postavy i figurky z pražské Malé
Strany, jejich životní příběhy a osudy. Velmi
citlivě básník reagoval na společenský proces
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ve svých sbírkách Hřbitovní kvítí, Knihy veršů, Písně kosmické, Balady a romance, Prosté
motivy a v posmrtně vydané knize Zpěvy páteční. Jeho novinářská tvorba (zejména fejetony) překonala časové omezení souzené žurnalistice a vyšla v mnoha knižních svazcích, jako
jsou Pařížské obrázky, Obrazy z ciziny, Studie
krátké a kratší, Žerty hravé a dravé a další.
Žil velmi osaměle, nikdy se neoženil. Znám je
pouze jeho milostný vztah k Anně Holinové a
přátelský poměr s Karolinou Světlou.
23.srpna 1851 – Narodil se v Hronově
jako syn tkalce (později pekaře) Alois Jirásek,
významný historický romanopisec a povídkář,
zakladatel českého realistického románu, autor historických a pohádkových her a dramat
ze současné společnosti. Jirásek zpočátku
studoval německé gymnázium v Broumově,
později pokračoval ve studiu na gymnáziu

v Hradci Králové.
Chtěl se stát malířem, ale z existenčních důvodů začal
studovat
historii
na Filozofické fakultě v Praze. Po
jejím
dokončení
začal vyučovat historii na gymnáziu
v Litomyšli a od
roku 1888 v Praze. Literární kariéru začal
básněmi a vesnickými povídkami, pokračoval historickými prózami z rodného kraje.
Své příběhy stavěl na ději a dobovém koloritu. Postupně začal zobrazovat ty historické
epochy českých dějin, v nichž se nejvýrazněji
projevila úloha prostého lidu. Byly to zejména
různé etapy husitské revoluce (Mezi proudy,

Stalo se před sto lety – Bitva u Zborova

2. července 1917 byla prvním aktivním vystoupením čs. dobrovolnického vojska na ruské
frontě první světové války. Nevím, zúčastnil-li se
jí někdo z legionářů z Policka. Ale o svatováclavském suchodolském posvícení jsme u pomníku
padlých z první světové války pravidelně slýchali melodii Hašlerovy písně Hoši od Zborova.
České dobrovolnické vojsko se v Rusku
začalo organizovat brzy po začátku války, už
v srpnu 1914 vznikla Česká družina, ovšem
zájem vedení ruské armády o „cizí vojáky“ byl
minimální. Čs. legionáři byli zpočátku využíváni zejména pro průzkumné, výzvědné úkoly. Po
svržení cara únorovou revolucí v březnu 1917 se
situace změnila. Masaryk začal úspěšně vyjednávat s tzv. prozatímní vládou. Ministr vojenství
Kerenský se rozhodl vyjít mu vstříc a zařadit
legie do připravované ruské ofenzivy. Ta začala 1. července 1917. Čs. brigáda byla nasazena

v oblasti u Zborova. Podařilo se jí úspěšně prolomit německou linii. Nadšení a odhodlanost legionářů přinesly úspěch, který byl ruským velením
oceněn. V bitvě padlo 185 mužů a asi 800 jich
bylo zraněno. V nepřátelském táboře byly ztráty
větší – padlo288 mužů, zajato bylo 62 důstojníků a přes tři tisíce vojáků. Legionáři ukořistili
15 děl. Tento výrazný úspěch čs. legií byl zaznamenán i ve válečných zprávách obou válčících
táborů. Tak se čs. legie staly známým faktem.
Bitva to byla zajisté v rámci války jen epizodní,
pro uznání našeho odboje však měla zásadní význam. Masaryk dovedl úspěchu plně využít.
Ofenzivu bohužel zastavil vnitřní rozklad
vojska ruského. To byl problematický „úspěch“
bolševiků. Mnohé ruské jednotky odmítaly bojovat, celé skupiny vojáků odcházely z fronty
„domů“, a tak se i naši legionáři musela stáhnout. Vyznamenali se ještě při ústupových bojích

Proti všem, Bratrstvo a Husitský král), časů
temna (Temno, Psohlavci) a národního osvobození (například velká rodinná sága F. L.
Věk). Jeho knihy se staly národním duchovním bohatstvím a za těžkých časů posilou a
příslibem lepší budoucnosti. Jiráskovo dílo
bylo velmi populární, což se projevuje také ve
vysokém počtu jeho zfilmovaných děl. V roce
1917 Jirásek podepsal Manifest českých spisovatelů, který požadoval pro český a slovenský národ samostatnost. Po válce byl krátkou
dobu senátorem, více se však politice nikdy
nevěnoval. Jirásek zemřel v Praze 12. března
1930, ale pohřben byl v rodném Hronově. Při
příležitosti 165. výročí narození vyšla v nakladatelství Bor (Liberec 2016) kniha Alois
Jirásek: Na hranicích – Povídky z kraje pod
Borem. Jejím editorem je Eva Koudelková.
Připravil František Janeček

u Tarnopole. Rozklad ruské armády pak dovršila v listopadu říjnová revoluce a následující
brest-litevský mír. Naši vojáci se museli vzdát
naděje, ž v rámci ruské armády postoupí na západ a osvobodí naše území. Nezbylo jim, než se
začít stahovat na opačnou stranu, místo postupu
do Evropy si museli těžce vybojovávat ústupovou cestu transsibiřskou magistrálou na východ.
Vraceli se pak domů cestou „kolem světa“ až
dlouho po skončení války.
Československé legie byly vojsko dobrovolníků. Kdo ze zajatých nechtěl bojovat, zůstal
v zajateckých táborech a po skončení války se
vrátil domů. Přesto bylo čs. legionářů v Rusku
nakonec přes šedesát tisíc, na čtyři tisíce jich padlo. Pro vznik našeho samostatného státu a jeho
široké mezinárodní uznání měly legie rozhodující význam. Bitva u Zborova byla toho symbolem.

Aleš Fetters

Š KO L S T V Í

„Deváťáci“ se připravují na podzimní Polické divadelní hry.

Zajít za učitelem Karlem Šimkem na divadelní zkoušku s dětmi místní základní školy
mi navrhla Ivanka Richterová, která odehrála
desítky rolí v polickém ochotnickém souboru.
Obdivoval jsem, jak žáci, kteří za pár dnů skončí
povinnou školní docházku, respektují svého učitele. I když se stalo, že už dlouhou dobu jejich
učitelem ve škole není. Druhý rok dojíždí za svými bývalými žáky každý týden na vlastní náklady
z téměř 50 km vzdáleného Deštného.
V 7. třídě za ním přišly, že by si chtěly zahrát
divadlo, scénky, písničky. Později krátkou pohádku, v osmičce divadelní hru. Pak řekly: „my
bychom ještě v devítce něco zkusily“, vypráví
učitel Šimek.
„A to něco teď nacvičujeme. Žiju z toho, co
děti samy od té 7. třídy chtějí. Je dobré, že u divadelnictví celé tři roky vydržely.“
Čím dokáže kantor vyprovokovat děti a ony přijdou: pane učiteli, my bychom si chtěli samy
něco zkusit?…
„Jsem hodně naštván na své spoluučitele.
Pro mne učitel nekončí tím, že ve 2 hodiny zavře třídu. Byl jsem od malička učen, že od dob
Marie Terezie dělá učitel kostelníka, zpěváka,
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kulturního atašé vesnice, dělá vedoucího kroužku, instruktora, prostě „někoho“. A to mne na
kantořině stále baví. Když učitel skončí zaměstnání, jde domů a už o něm nikdo neslyší, nemůže
mít úctu veřejnosti.
Když chci ta děcka nadchnout, musím jim
ukázat, že mám také tu chuť! To je u kantořiny
zásadní. Jistě bych chtěl, aby to bylo oceněno,
odměněno penězi, ale pokud takto učitel nejedná,
není pro mne učitel.
Ta děcka se tu otevírají víc než ve škole. Ve
škole jsem já - učitel, ale když to je kroužek,
sport, kultura, divadlo, cokoli, děcka jsou perfektní a to je super.“
Co na to rodiče?
„Já si myslím, že i rodiče jsou rádi. Když
jsme měli premiéry, přišli a děcka si zažila svůj
úspěch. A přiznám se, že já taky. Když pak přijde
maminka, tatínek: pane učiteli, ten náš kluk tak
drmolil a teď mluví pěkně, pomalu – hřeje mne
to.“
Tímto přestavením asi v Polici končíte?
„Nevím, některé ty děti jsou fakt dobré a mi
by bylo líto, kdyby skončily. Kdyby se tu spojily

s divadelníky amatéry, bylo by to skvělé. Jsou
však v devítce, rozběhnou se na střední školy…
Ale já už mám zase děti v Deštném.“
S dětmi to neobyčejně umíte. Je něco, co byste řekl rodičům, kteří někdy nechávají děti jen
tak…?
„Dnešní děti jsou jiné, než jsme byli my.
Jsou přímočařejší, nemají zábrany. Největší chybou je, že rodiče nemají na své děti čas. Nevěnují
jim pozornost, kterou si zasluhují.
Každé dítě chce, aby aspoň jednou za den
přišel táta, dal ruku na rameno a řekl: „hele, co
jste měli, já jsem se doslechl…“ Děti chtějí, aby
rodiče projevili zájem. Tím jim poskytují pravidla chování, základy mezilidské slušnosti. A to
dnes děti od rodičů nedostávají. Je to obrovská
chyba. Když někdo řekne, já nemám čas na své
dítě, jsem zlý a říkám: tak si ho nepořizujte.“
Těšme se, že ty děti po prázdninách ještě
seženou dohromady, jak říká paní Richterová, a
na 70. Polických divadelních hrách zatleskáme
jejich výkonu. I jako projev uznání, který si pan
učitel Šimek zaslouží.

Jindřich Horkel
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Základní umělecká škola informuje…
VYVRCHOLENÍ ÚSPĚŠNÉ
SEZÓNY BIGBANDU
Hned následující týden po absolvování
finále soutěže dechových orchestrů ZUŠ v
Letovicích odjel náš Velký dechový orchestr,
řečený Bigband, na náročnou Mezinárodní
soutěž velkých dechových orchestrů do
Ostravy, kde se konal již 18. ročník této soutěže, které se účastní velké dospělé orchestry z
České republiky i ze zahraničí.
V předvečer této soutěže jsme si ještě
„střihli“ koncert v Kolárově divadle, který
sklidil velký ohlas mezi přítomným publikem,
a pak už v časných ranních hodinách (kolem
třetí ráno...! :-) ) hurá do Ostravy!
Vlastní soutěž proběhla v sobotu 3. června
2017 pod záštitou Ministerstva kultury ČR a
byla pro nás opravdu velkou zkouškou, neboť
orchestry hodnotila přísná a náročná mezinárodní porota, jejímž předsedou byl Václav
Blahunek, šéfdirigent Hudby Hradní stráže a
Policie České republiky, a členy hudební skladatel a dirigent Adam Hudec ze Slovenské
republiky, dirigent a hudební režisér Aleš
Podařil, profesor Brněnské konzervatoře, dirigent Marek Prášil a skladatel a producent Otto
M. Schwarz z Rakouska.
Proto pro nás bylo velkým povzbuzením,
že jsme nejen vyhráli naši kategorii ziskem
zlatého pásma, ale že jsme navíc získali cenu
za nejlepší provedení povinné skladby, jíž v
naší kategorii byla skladba Mojmíra Bártka
Frýdlantské bolero.
Unavení, ale plni dojmů jsme se vraceli po perném dnu z Ostravy domů, abychom
upnuli svoje úsilí k další metě, která nás čeká
hned po prázdninách, a to je zájezd orchestru
do Švédska, kam nás pozval dechový orchestr
z města Angelholm, který jsme u nás hostili
vloni.
Čeká nás tedy těžký úkol: Během prázdninové pauzy neztratit tvrdě vyprecizovanou
úroveň orchestru, která byla na obou soutěžích
tak vysoce oceněna...

OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM OPEN ZUŠ

6.června se na Polickém náměstí stala netradiční událost, která osvěžila všední život
našeho města.
Kolem pramene Julinky chodí lidé běžně bez zastavení, nebo si načerpají vodu z
pramene.
Tento den se však kolemjdoucí zastavili, protože
jejich sluch upoutal zvuk
znějícího klavíru.
Klavír přijel na speciálním povozu, upraveném pro
tuto událost.
V rámci projektu Open
ZUŠ pod záštitou paní
Magdaleny Kožené, jsme se
rozhodli vyjít s živou hudbou
do ulic.
Každý, kdo chtěl a učí se
hrát na klavír, mohl ukázat
své umění veřejně.
Ani déšť nás nezastavil
před produkcí pod širým nebem. Společnými silami jsme
převezli klavír pod podloubí
městské radnice, aby hudba
mohla znít dál. U klavíru se
vystřídalo více než 20 dětí.
Zazněla i ústřední melodie z
muzikálu Sněhová královna.
Měli jsme to štěstí, že sama
autorka, Adélka Kubečková,
šla náhodou kolem a byla
ochotná nám všem zahrát píseň Neztrácej víru.
Když déšť zesiloval, společně jsme si zanotovali píseň Prší prší.
Celé hudební odpoledne se lidem líbilo.
Děti sklidily potlesk, každý klavírista dostal
čokoládový zlaťák z klobouku. Všichni se rozešli s úsměvem na tváři.
Podobně kolega Jakub Kolář s žáky své
třídy bicích nástrojů uspořádal bubenický
workshop pro všechny zájemce v prostorách

polického kláštera.
Každý, kdo chtěl, mohl vyzkoušet, jaké to
je hrát na různé bicí nástroje a perkuse včetně takových nástrojů, jako je marimba nebo
vibrafon...

ZÁVĚREČNÝ FINIŠ
Ve chvílích, kdy budete číst tyto řádky, už
budeme mít za sebou další školní rok – a to již
dvacátý sedmý od vzniku naší ZUŠky. A samozřejmě i tento rok byl naplněn množstvím
práce a všemožných aktivit, které vrcholily
především v závěru školního roku, kdy žáci
všech tří oborů chtěli předvést to nejlepší, co
se během studia naučili. Takže jsme měli možnost navštívit milou výstavu výtvarného oboru
v Zeleném domečku, obdivovat nápaditost a
provedení komponovaného pořadu tanečního
oboru, který si připravili tanečníci v Kolárově
divadle jako své závěrečné ročníkové vystoupení a samozřejmě množství hudebních vystoupení od třídních interních večírků po koncerty orchestrů a pěveckých sborů.
Hektické období června ale také znamená závěr školního roku. Dalšího roku, který
byl naplněn prací a dřinou, ale také úspěchy
a radostí z dosažených výsledků. Chci tak na
tomto místě poděkovat všem žákům za jejich
dosažené výsledky, mým kolegům za vynikající práci, nasazení a obětavost, a v neposlední
řadě vám rodičům i širší veřejnosti, protože
bez vaší podpory a spolupráce by naše práce
nemohla nést takové ovoce, které je hodnoceno s uznáním i ve vzdálenějších částech naší
země. Takže jménem vedení školy velké díky!

(ZUŠ)
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Z GYMNÁZIA BROUMOV

Ze základní školy

Žáci Gymnázia v Broumově opět úspěšní Co bude Váš prvňáček v září
ve výstupním testování žáků 9. ročníků potřebovat ?
ořezávátko, aktovku, temperové barvy, mazací tazákladních škol a kvart víceletých gymnázií bulkaPenál,
a fix, hadřík na barvy, igelitový ubrus přes půlku lavice
- matematika, anglický jazyk, občanská (alespoň 70×50 cm), starší volné tričko (nahradí zástěrku) na
VV a PV, vyšší kelímek na vodu, malý ručník – podepsaný
výchova.
nebo jinak označený, látkový sáček na cvičební úbor, tričko,

V květnu 2017 realizovala Česká školní inspekce celorepublikové zjišťování
výsledků vzdělávání žáků 9. tříd základních škol a kvart víceletých gymnázií.
Cílem výběrového zjišťování primárně není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní
požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Přesto může
být užitečný a zajímavý i pohled na souhrnné výsledky žáků školy. Nejprve ale
krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny: Za každou správně vyřešenou
úlohu žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu nic nezískal
ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém
testu udával průměrnou úspěšnost v testu.

trenky, teplákovou soupravu, cvičky, tenisky na cvičení venku, bačkory (nikoliv pantofle – bezpečnost), látkový sáček
na bačkory, ubrousek pod svačinu, desky na sešity, kufřík na
všechny pomůcky.

Rozdělení výsledků žáků v republice a pozice naší školy

Pro každého školáka je objednán balíček dalších pomůcek (barevné papíry, klasické vodové barvy, pastelky, nůžky,
voskovky, štětce, modelína, tužky, pero ….atd.), na který budeme v září vybírat 200,- Kč.

Rozmezí
úspěšnosti v %

Předmět - počet žáků v daném rozmezí a úspěšnost kvarty
Matematika

Angličtina

Občanská v.

ČR

Kvarta úspěšnost

ČR

Kvarta úspěšnost

ČR

Kvarta úspěšnost

0 - 20%

2 406

-

178

-

15

-

21 - 40%

9 869

-

2 623

-

199

-

41 - 60%

13 619

-

8 000

-

1 240

-

61 - 80%

10 595

67%

10 410

-

2 886

75%

81 -100%

3 692

-

16 202

90 %

1 137

-

Výsledky testování jsou z pohledu školy velmi dobré, odpovídají možnostem
a dlouhodobým výsledkům našich žáků a svědčí o kvalitě výuky matematiky, angličtiny a občanské výchovy na škole i o dobrém materiálním zázemí pro výuku
těchto předmětů. V anglickém jazyce byli žáci kvarty mezi úplně nejlepšími žáky
v republice, v matematice bylo v republice lepších jen 9% žáků (a to zpravidla jen
žáků víceletých gymnázií) a obdobně tomu bylo i v občanské výchově.
Děkuji žákům kvarty za zodpovědný přístup k testování a učitelům příslušných předmětů za kvalitní výuku.
Karel Výravský

O STUDIUM NA GYMNÁZIU
V BROUMOVĚ JE ZÁJEM

V Královéhradeckém kraji, stejně
jako v celé České republice, dlouhodobě vychází ze základních škol mnohem
méně žáků, než je volných míst v prvních ročnících středních škol. Nastává
tak situace, že je na středních školách
nedostatek žáků. Pro mnohé střední
školy je to téměř existenční záležitost,
protože finanční prostředky na platy
učitelů jsou přímo závislé na počtu
žáků.
Ovšem Gymnázium Broumov je
z tohoto pohledu úspěšnou školou. Již
po několik let se nám daří naplňovat
obě formy studia - osmileté i čtyřleté.
Pro příští školní rok se do osmiletého studia přihlásilo 70 uchazečů, 30
z nich bylo přijato a 30 jich do primy
opravdu nastoupí. Do čtyřletého studia
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se přihlásilo 50 uchazečů, přijato bylo
30 a 28 žáků do budoucí 1.A nastoupí.
Lze konstatovat, že i když je
Gymnázium v Broumově regionálně
odlehlou školou, zájem o studium na ní
je mezi žáky základních škol stabilní.
Tato situace však nevznikla sama od
sebe. Zájem o školu je totiž vždy dán
jejími kvalitami. Naše škola je vyhledávána pro skvělé studijní výsledky
svých žáků, dále pro individuální přístup ke studentům a pro příjemné psychosociální klima.
Věřím, že pro tyto kvality bude
broumovské gymnázium i v příštích
letech zajímavou školou nejenom pro
žáky z Broumovska, ale i z širšího regionu Policka a Hronovska.
Karel Výravský

Obaly zakupujte postupně dle rozdaných sešitů a učebnic
(v opačném případě nemusejí sedět a děti s nimi budou mít
potíže).

Všechny věci ve vlastním zájmu podepište nebo
jinak označte!

Nekupujte, prosím, zbytečně pomůcky, které pak třeba
nebudou využity. Raději vyčkejte na začátek září, kdy Vám
Vaše paní učitelka vše ujasní a upřesní.
Mgr. J.Šulcová

Výtvarný obor ZUŠ Broumov:
volná místa pro žáky i dospělé

Výtvarný obor Základní umělecké školy Broumov je otevřený jak dětem od 6 let a dospívajícím, tak zájemcům od 18
let, kteří si v rámci studia pro dospělé mohou vybrat ze dvou
předmětů: kresba a malba nebo dějiny umění (navštěvovat lze
i oba předměty).
Výuka žáků i dospělých probíhá skupinově, 1 x týdně od září do června - v učebnách ve Staré radnici na Mírovém
náměstí (patro nad Komerční bankou). Zájemcům podají veškeré informace vyučující Petr Staněk nebo Renata Šrůtková.
STUDIUM PRO DOSPĚLÉ: Předmět „dějiny umění“ je
rozvržen do jednoho školního roku a je určen jak pro laické
zájemce, tak pro poučené jedince (je třeba mít na paměti, že
dnešní poznatky z tohoto oboru jsou širší než např. v 70. a
80. letech). Vhodný je též pro studenty, kteří se připravují
na maturitu či přijímací zkoušky na VŠ. Přednášky probíhají
formou komentování „obrazových“ prezentací z oblasti architektury a malířství.
Předmět „kresba a malba“ lze navštěvovat jeden školní
rok, ale i více let
Zatímco „obrazové“ přednášky z dějin umění jsou rozvrženy do jednoho školního roku (předmět je tedy ideální pro
přípravu studentů na maturitu či přijímací zkoušky na VŠ),
kresbu a malbu lze navštěvovat i více let.
Hodiny „kresby“ probíhají vždy ve středu od 17:15 do
18:45 hodin, „dějin“ zpravidla ve čtvrtek (možno však i v
pondělí) od 17:00 do 18:30 hodin. Bližší informace podá Petr
Staněk (tel.: 777 34 31 35, mail: manifest@centrum.cz).
Uzavírka přihlášek do školního roku 2016 - 2017 je v pátek 16. září 2016. Těšíme se na váš zájem!
Kontakty na vyučující:
Renata Šrůtková (kresba, malba, keramika) - 737 020 192,
josef.srutek@tiscali.cz
Petr Staněk (kresba, malba, dějiny umění) - 777 343 135,
manifest@centrum.czstudium pro dospěléučitel výtvarného
oboru ZUŠ Broumov
Petr Staněk

25

Cestovní ruch na Academia Mercurii – kam jezdíme na praxi?

Studenti cestovního ruchu mají každoročně povinnou odbornou praxi v délce dvou
týdnů. V květnu a první týden v červnu vyjíždí
studenti do lokalit, s kterými naše škola
spolupracuje. Mají možnost si vybrat z takřka
30ti lokalit po celé České republice. Praxe
studentů je převážně vykonávána na hradech,

zámcích, v přírodních lokalitách, také ale v informačních centrech, cestovních kancelářích
či muzeích. Ve vybraných místech studenti
vykonávají funkce průvodců či administrativních pracovníků cestovního ruchu a z větší
části se jedná o praxe placené! Není výjimkou,
že lokality, které jsou se studenty spokojené, si
je najímají i jako brigádníky na víkendy či školní
prázdniny.
V květnu tohoto roku
vyjedou praktikanti z naší
školy do 11ti zámků/
hradů (Lednice, Lemberk,
Bouzov,
Konopiště,
Kynžvart,
Náchod,
Horšovský Týn, Bečov
nad Teplou, Nové Město
nad Metují, Kratochvíle,
Buchlovice), čtyř informačních center (Dvůr
Králové nad Labem,
Dobruška, Nové Město
nad Metují, Broumov),
do pevností Dobrošov
a
Josefov,
Terezín,
Adršpašských skal, Dům
F. L. Věka a Vlastivědné

Letošní maturitní zkoušky ve Velkém Poříčí

Jako první část letošní maturitní zkoušky čekala nově adepty dospělosti oborů
Propagační design, Reprodukční grafik pro
média a Tiskař na polygrafických strojích ve
Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí již 11. dubna státní písemná práce z českého jazyka. V průběhu
dubna a května potom následovaly praktické
maturitní zkoušky. Maturanti ani neměli čas
si oddechnout a už je v prvních květnových
dnech čekaly další písemné maturitní zkoušky
– státní didaktické testy z češtiny, angličtiny
a matematiky a také písemné práce z angličtiny. Celý maturitní maraton vyvrcholil ústními maturitními zkouškami ze všeobecných
i odborných předmětů. V den slavnostního
předávání maturitních vysvědčení již zavládla
pohoda a klid na bilancování. Za velký úspěch
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je možno považovat stoprocentní úspěšnost
letošních maturantů při písemných maturitních zkouškách a didaktických testech. Co se
týká praktických a ústních zkoušek, tam se
bohužel v některých případech musejí maturanti ve svých výkonech polepšit a prokázat
kvalitnější znalosti při opravných zkouškách.
A kam míří kroky čerstvých
maturantů po ukončení středoškolského studia? U oboru
Propagační design velká část
absolventů složila přijímací
zkoušky a byla přijata na prestižní vysoké školy s výtvarným zaměřením – například na obory
Animace a Průmyslový design
Západočeské univerzity v Plzni,
obory Performance, Vizuální

muzeum města Dobrušky, Broumovského
kláštera, ale třeba i do Barunčiny školy
v České Skalici.
Naši žáci získávají na těchto praxích
velice cenné zkušenosti a hodnocení. Potěšil
nás následující e-mail od paní Evy Jeřábkové
ze Státního hradu a zámku Horšovský Týn.
„Dobrý den, chtěla bych vám tímto poděkovat za letošní praktikantky Barboru
Skleničkovou a Elišku Nepovímovou. Byly velice šikovné. Text, na to že provázely poprvé
a myslím si, že náš objekt není na provázení z
nejjednodušších, zvládly na jedničku. Už hodně dlouho jsme u nás na objektu neměli takhle
šikovné praktikantky. Byli bychom rádi, kdyby
k nám mohly přijet i v příštím roce a kdyby
to bylo jen trochu možné, tak ještě v letošním
roce a to od 6. 6. - 25. 6. 2017. Děkujeme za
spolupráci a doufáme, že takových žákyň bude
v dalších letech více.“
Tyto kvalitní výkony a jejich zpětná vazba mohou být těmto mladým lidem ohromnou
výhodou při sepisování pracovních životopisů
a zajišťují jim tak přímé uplatnění v praxi!
Šárka Rudolfová
Academia Mercurii - Náchod
http://www.amnachod.cz/

komunikace a Přírodní materiály Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
obor Vizuální komunikace Technické univerzity v Liberci, obor Dějiny umění Univerzity
Palackého v Olomouci či na Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Mnozí maturanti zvolili studium nástavbových oborů,
zejména jednoletých zkrácených oborů Tiskař
a Reprodukční grafik přímo v poříčské střední
škole či studium v jazykové škole. Celkem tři
absolventi oborů Reprodukční grafik pro média a Tiskař byli přijati ke studiu na vysoké
škole, konkrétně se jedná o Fakultu chemicPardubice,
ko-technologickou Univerzity
obor Polygrafie. Dále potom část studentů
pokračuje ve studiu na jazykových školách či
se vydávají na zkušenou do světa, dokonce až
na daleký Nový Zéland, další našli pracovní
uplatnění ve firmách v blízkém okolí.
Všem maturantům přejeme ze srdce
úspěšný start do světa dospělých!
MgA. Václava Henclová, Mgr. Zuzana Kovářová a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Květinový den 2017 v náchodském regionu

Jako každoročně i letos se občané mohli
setkat ve středu 10. května na mnoha místech
náchodského regionu se žáky středních a základních škol společně se skauty a dalšími
dobrovolníky, kteří nabízeli kolemjdoucím
symboly boje proti rakovině - kvítky měsíčku
lékařského s modrou stužkou. Den byl slunečný a pohodový, což nepochybně přispělo
ke vstřícnému přijetí celé sbírky ze strany
veřejnosti. Její letošní zaměření bylo opět velmi aktuální – prevence nádorů hlavy a krku.
Příčinami vzniku těchto nádorů je chronické
kouření (včetně kuřáků marihuany) a konzumace alkoholu. Nejlepší prevencí je omezení
těchto škodlivých vlivů spolu se správně a
pravidelně prováděnou ústní hygienou. Vždyť
dodržováním jednoduchých zásad zdravého
životního stylu lze podle nejnovějších poznatků předejít až polovině všech onkologických onemocnění!
Členové náchodské pobočky Ligy proti
rakovině, která již více než 20 let působí na
poli protinádorové prevence, připravili celou
sbírku ve spolupráci s patnácti středními školami, skauty a dalšími dobrovolníky v mnoha
městech a obcích Náchodska, Broumovska,

Policka, Trutnovska,
Novoměstska
a
Jaroměřska. A jaká je
konečná bilance letošní charitativní sbírky v našem regionu?
Celkem bylo prodáno
rekordních 12 969 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo
posláno 285 095 Kč.
V porovnání s loňským
rokem je to více o 659
kytiček a o 15 998 Kč!
V každém případě je to
úctyhodný výkon, za
kterým stojí obrovský
kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod
i spolupracujících subjektů. Největší pochvalu
ze škol si právem zaslouží trojice škol, které
se každoročně umisťují v prodeji květinek na
prvních pozicích: Střední škola propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí, která díky
svým žákům a pedagogům přispěla do sbírky
částkou 47 499 Kč, druhá byla Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola Trutnov s výtěžkem 39 572 Kč a na
třetím místě se umístila Obchodní akademie
Náchod s 32 782 Kč.
Poděkování právem patří všem dobrovolným prodejcům – žákům, studentům i jejich
pedagogům, skautům a členům LPR Náchod
za jejich obětavý přístup ke sbírce. Zásadní
podíl na úspěšnosti celé náchodské sbírky
mají každoročně dvě pilné organizátorky,
které se již mnoho let věnují práci pro Ligu
proti rakovině, paní Helena Vomáčková a paní
Eva Hrnčířová, samy onkologické pacientky.
Upřímný dík také patří vedení, pracovníkům
a pracovnicím České pošty Náchod za ochotu
a rychlé zpracování výsledků sbírky a za dopravu pokladniček pracovníkům poštovního
depa.

Za pomoc při sbírce nabízejí členové Ligy
proti rakovině Náchod pro studenty středních
škol preventivní přednášky. V této oblasti se
náchodské sdružení může pochlubit pozoruhodnými výsledky. Letos již její členové
proškolili při 10 přednáškách na 5 školách
v našem regionu celkem 192 středoškoláků.
Součástí přednášek byl vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových modelech. Další významnou složkou
činnosti náchodské Ligy jsou školami velmi
žádané odborné přednášky předsedy pobočky,
dlouholetého vedoucího lékaře oddělení klinické onkologie náchodské nemocnice MUDr.
Vladimíra Müllera, o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem Rakovina je choroba genů.
Náchodský region je již po mnoho let oblastí, kde má Květinový den každoroční vynikající výsledky a podporu veřejnosti - dárců z řad občanů, kteří se podílí na celkovém
úspěchu největší měrou. Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy
vrací zpět do regionu, například pro Hospic
Anežky České v Červeném Kostelci.
Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod

Nad Broumovskem létá pět mladých sokolů, poprvé také z Hvězdy

Přestože sokoli hnízdí v okolí Hvězdy
už několik let, teprve letos byla jejich snaha
úspěšná a dvě mláďata se tak mohou připojit
ke třem z tradičního hnízdiště v Teplických
skalách.
„Rodiče si k hnízdění vybrali Kovářovu
rokli v blízkosti oblíbené turistické vyhlídky
Skalní divadlo, proto jsme ji uzavřeli a zajistili na ní ostrahu“, říká Petr Kafka, zoolog
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
Správy CHKO Broumovsko. „Zcela klíčové bylo zajištění klidu na hnízdišti, protože
turisté svojí přítomností rušili sokoly nejen
při sezení na vejcích, ale také při krmení malých mláďat. Rizikové bylo i pozdější období,
kdy mohla mláďata před vetřelcem vyskočit
z hnízda. V husté mlazině by pak neměla šanci
přežít, protože by je jejich rodiče obtížně hledali a krmili,“ uvedl Petr Kafka.
Na začátku jara hnízdilo na Broumovsku
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sedm párů sokolů, úspěšné vyvedení mláOd tohoto týdne je průchod turistů na
ďat jenom ze dvou hnízd, navíc těch nejlépe hnízdištích v CHKO Broumovsko možný bez
střežených, je mírným zklamáním. Důvodů zvláštních omezení. Všem návštěvníkům, kteneúspěchu může být celá řada. Extrémní po- ří respektovali nutná opatření k zajištění klidu
časí nebo nedostatek potravy, sokoli se stávají pro hnízdění, děkujeme.
kořistí výra, hnízdo může vyplenit kuna nebo
Příloha:
krkavec. Významné je rušení lidmi, zejména
Petr Kafka, Správa CHKO Broumovsko
vstupy do skalních oblastí mimo turistické cesty a lezení na skály mimo vyhrazené oblasti.
„Právě z důvodu lepšího objasnění
ztrát při hnízdění byly v letošním roce
k hnízdům umístěny fotopasti. Ty s okamžitým přenosem dat nám umožnily
sledovat průběh hnízdění „online“ bez
rušení sokolů. Naštěstí jsme nezaznamenali žádný závažný incident“, ocenil
Petr Kafka. „Získané záznamy přispějí alespoň k lepšímu poznání sokolího
Dospělý sokol při krmení mláďat (foto Josef Vrána).
života.“
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Seniorské aktuality...

Mám rád les, že toho nenamluví ani zaživa, jenom někdy naslouchám do noci krvavé při jeho korun, s rozlíceným vichrem a
to potom i potok s děsem pádí dolů, kámen
nekámen.
Po smrti pouhé pařezy světélkují dušičkami zemřelých a obrůstají václavkami,
svými sirotky. Tak voní, že musíš pokleknout a sehnout hlavu k těm popravčím
špalkům, abys vdechl alespoň něco z osudu
těch, co stojí celý život zpříma …
Úžasné vyznání básníka Oldřicha
Mikuláška mě vždycky dostane, a proto je
předávám ráda Vám.
A za takovým kouzelným lesem jsme se
natěšení vydali. Bylo úterý 20. června a u
přistaveného autobusu před RADNICÍ frontička jakou vídáme všude tam, kde si lidé
vyčkávají na „KOTLÍKOVÉ DOTACE!“
Tak to nebylo, ukázněný Senior klub Ostaš
měl v tento den „ SETKÁNÍ“ na bájné hoře
OSTAŠ, ti zdatnější se vydali PĚŠMO nebo
na kole, utužovali si kondičku a my se vezli… Zájem o POSEZENÍ u pana Malíka je
již tradicí. Výborná kuchyně, koláče jako od
maminky, navíc v krásné přírodě, ale hlavně
s bohatou historií, kterou nám zaznamenal
zdejší KNIHAŘ – ANTONÍN KRTIČKA –
POLICKÝ v „BAJÍCH A POVĚSTECH“
a tak pěkně se to poslouchalo, ale hlavně
četlo! Ostaš je pro nás dříve narozené i nostalgickou vzpomínkou na „HOSPŮDKU U
POHLŮ“, KDY PO ZDOLÁNÍ Frýdlanstké
skály a BLUDIŠTĚ jsme šupem pádili stolovou horou, abychom u venkovského stolu
BAŠTILI. Takové olomoucké syrečky, výborný chléb a řezané PIVO bylo také k nezaplacení. Nikomu nevadily slepičky, které
se tu i s kohoutem promenádovaly. A kouření, co je o něm tolik tlachání? „To všechno
vodnes čas!“ Vždyť jsme jenom lidi se svými slabostmi a úlety. Od mého narození jsme
bydleli v HOSTINCI a ŘEZNICTVÍ dědečka „U VACKŮ“. Vajglů hlavně po BÁLE,
byly plné POPELNÍKY, naštěstí jsem tuto
slast nepoznala, mně ty „ČVAŇHÁCI“
nic neříkaly. Ani můj svérázný tatínek
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nekouřil.
PITNÝ
REŽIM však důsledně
dodržoval, ten nikdy
neošidil! Průpovídek
měl jako LIDOVÝ
VYPRAVĚČ a mezi
jiné patřila i tato:
„BOŽE,
TO
JE
TOHO, ŽE KOUŘEJ,
HOVÍNKO JE MALÝ
A TAKY KOUŘÍ!“
Svatá pravda. Každý
ať si dopřeje, dokud
ještě může…
Ale k našemu odpolednímu SETKÁNÍ.
Jak jinak než, že hlavní
slovo měla pí předsedkyně H. Pivoňková,
popřála hezké prožití,
dobré chutnání, ale i
po finanční stránce její
sdělení bylo milé, bonus 30,- Kč „NEMUSÍ
PRŠET – JEN KDYŽ
KAPE!“. To jsme konstatovali snad všichni,
když naše hospodářka
pí J. Němečková poukázky rozdávala.
Tentokrát jsme se
bavili mezi sebou u
stolů bez hudby a veselo bylo i na vyhlídkové terase s úžasným
výhledem do okolí.
Jídelní lístek byl i dnes bohatý na výběr,
co hrdlo ráčí. Pití jsme rovněž doplňovali a
bylo nesnesitelné vedro, ale blízký les nám
poskytl příjemné ovzduší...
Tak jsme se dnes rozloučili s jarem, ale
i s přáteli našeho Senior klubu Ostaš, máme
dva měsíce ŠLUS! Všech 64 účastníků se
před pátou hodinou tak, jak sem dorazili,
vrátilo bezpečně nejen díky panu řidičovi
autobusu ve zdraví, ale kolují hlášky, že i
ostatní nezabloudili…

Odmlčím se na dva měsíce a v září se
budu těšit co nového v „SETKÁNÍ“ posbírám, abyste byli v obraze, až budete listovat
v PM!
Krásné léto ve zdraví Vám všem přeje
Hana Krejčová
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
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Polická univerzita volného času – aneb z lavic polické Alma Mater
Závěrečnou akcí jarního semestru
Polické univerzity volného času byl výlet, výlet s názvem „Po stopách bratří
Čapků“. Termín výletu byl stanoven na
pátek 19. května a sraz účastníků na 7.
hodinu před polickou radnicí. Navzdory
výroku pana presidenta Zemana, že „7
hodin ráno je zatraceně noční doba, kdy
normální lidé spí...“, shromáždění výletníci oplývali dobrou náladou a v pohodě nastoupili do připraveného autobusu,
který pak nabral směr Bezděkov, Hronov,
Náchod, aby cestou přibral další účastníky. V Hronově přistoupila i průvodkyně
výletem, paní Vlasta Klapalová, která se
ihned ujala své funkce a s mikrofonem v
ruce pak po celou cestu poskytovala informace o místech, kterými jsme projížděli a informace o rodině Čapků.
Z Náchoda jsme zamířili směrem na
Malé Svatoňovice, kde následovala návštěva Muzea bratří Čapků. Zde jsme
si prohlédli nové exponáty a vyslechli zasvěcený výklad paní ředitelky Evy
Hylmarové, která nás seznámila také s
historií poutního místa Studánka. Pak
zodpověděla četné dotazy posluchačů a
pochvalně se vyslovila o jejich znalostech. Tady se k výpravě připojil pan Hasan
Zahirovič, rodák z Bosny a velký znalec
života a díla sourozenců Čapkových. Ten
se vlastně posluchačům PUVČ představil
již letos v únoru, kdy jsme v rámci jarního semestru vyslechli jeho přednášku
na téma „Rod Čapků“, kdy nám také přislíbil, že s námi na toto téma absolvuje
připravovaný výlet. Pan Zahirovič studoval m.j. v České republice na Filosofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně a
na Divadelní fakultě AMU v Praze, kterou absolvoval disertační prací o Karlu
Čapkovi. V současné době pracuje ve
Slezské univerzitě v Opavě. Poté následovalo nezbytné fotografování před sousoším bratří Čapků a přejezd do Žacléře, kde
pobýval svého času Josef Čapek. Zdejší
německé prostředí ho ale neuspokojovalo a svědčí o tom rovněž jeho studijní
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výsledky ve škole. Obdivoval ale zdejší
přírodu a své vzpomínky zaznamenal v
knize Krakonošova zahrada. V Žacléři
jsme si také připomněli i místo zvané
Černá Voda, odkud odcházel do exilu Jan
Amos Komenský. Toto místo bude účastníkům výletu připomínat i Mravní desatero, které které zde posluchači obdrželi.
Dalším bodem výletu byla Úpice a
kostel sv. Jakuba Většího, který se může
pochlubit krásným oltářním obrazem od
velkého barokního malíře Petra Brandla.

Ten velmi zaujal Josefa Čapka již v dětských letech. S historií kostela postaveného ve 13. století nás pak seznámil pan
farář Andrzej Götz a návštěvu kostela
ukončila četba fejetonu Josefa Čapka
Starý mnich, který si se zájmem poslechl
i pan farář. Pod vedením pana Zahiroviče
pak následovala procházka městem
se zajímavými pracemi sochaře Karla
Dvořáka, městem, ve kterém se ale také
odehrává Pošťácká pohádka od Karla
Čapka. Navštívili jsme zde také dům, ve
kterém v letech 1890 – 1907 rodina lékaře
MUDr. Antonína Čapka žila. V současné
době zde sídlí Česká policie, ale byli jsme
zde velmi mile přijati a bylo nám umožněno prohlédnout si celý byt Čapkovy
rodiny ve kterém je zachováno původní
stylové dřevěné obložení. Je jen škoda,

že velká zahrada, která dům obklopovala,
byla za minulého režimu zlikvidována a
celý prostor byl vyasfaltován.
Pak už následovala cesta do poslední zastávky našeho výletu, do Žernova,
odkud pocházel Čapkův rod a kde dodnes žijí jejich potomci. Zde jsme absolvovali poněkud opožděný oběd v Hotelu
Rýzmburk a po obědě malou rozcvičku
při výstupu na zdejší rozhlednu, odkud se
nám nabídl krásný výhled do kraje. Poté
jsme se plni nádherných dojmů vydali na
zpáteční cestu do Police.
Na závěr nezbývá než poděkovat
všem, kteří se o opravdu vydařený výlet
zasloužili. A tak poděkování patří paní
starostce Idě Jenkové za stálou podporu PUVČ, paní Vlastě Klapalové a panu
Hasanovi Zahirovičovi za velmi zajímavě
vybraný itinerář a za neúnavné poskytování informací po dobu cesty a, samozřejmě, také panu řidiči autobusu, který
s námi celou trasu bezpečně a pohodlně
projel. A abych nezapomněl, díky také
patří panu Jaroslavu Hornychovi za odbornou opravu a zprovoznění palubního
mikrofonu v autobusu, bez kterého bychom jistě přišli o spoustu informací o
rodině Čapků. Pro posluchače teď nastává doba prázdnin, tak si je hezky užijte a
na podzim opět na shledanou ve školních
škamnách.
Václav Eichler, posluchač PUVČ
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Školní rok nám rychle uběhl.
Děti, které navštěvovaly „Zvídálka“
se od září chystají do školky, proto
jsme po domluvě s paní ředitelkou
Balákovou jedno dopoledne ve školce
strávili a prohlédli si místní prostory.
Užili jsme si i loutkovou pohádku a
spoustu hraček. Všem se nám to moc líbilo. Děkujeme paní
ředitelce a vyučujícím ze Zvonečků za pěkné dopoledne.

PLÁNY NA LÉTO

Všichni už se těšíme na teplo, pár dni volna a odpočinku o
prázdninách. Přes léto (během prázdnin) je centrum zavřené,
ale i přesto se určitě budeme setkávat a sportovat. Zahrajeme
si plážový volejbal a určitě vyrazíme na výlety do okolí.
Sledujte náš FB (www.facebook.com/ MCMaMiNa/), kde
vás aktuálně informujeme o všem, co se děje a co plánujeme.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Na děti se už moc těší vedoucí obou turnusů příměstského tábora. Mají připravený pestrý program. V srpnovém
turnusu (7.-11.8.) je ještě několik volných míst, první turnus
je již OBSAZEN! Přihlášky najdete v MC nebo na vyžádání
zašleme emailem.
Prosíme několik opozdilců, aby zaplatili co nejdříve zálohu na účet
nebo hotově. Doplatek se hradí při nástupu první den tábora. Děkujeme.

Děkujeme všem, kteří se v centru aktivně celý rok zapojovali, a
těšíme se na Vás opět v září.
Přejeme všem pohodové léto!
Za MC MaMiNa Andrea Plná

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Poličtí skauti uspěli v krajském kole Svojsíkova závodu

Na konci května se družina skautů z polického Oddílu bratra Františka
účastnila krajského kola Svojsíkova závodu. Postoupili jsme na něj ze základního
kola, které proběhlo v dubnu v Červeném
Kostelci. Svojsíkův závod ověřuje znalosti,
dovednosti, schopnosti a týmového ducha
skautských družin z celé republiky vždy
jednou za dva roky. Poprosila jsem Štěpána
Kollerta, rádce družiny, jestli by napsal pár
vět o tom, jak se jim tam dařilo. Klukům
děkuji, za skvělou reprezentaci střediska.
V závodě prokázali, že mají nejen znalosti
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a dobrou fyzickou kondici, ale že jsou i
sehraným týmem, který se jen tak něčeho
nelekne.
Krajské kolo Svojsíkova závodu se konalo v Bražci u Náchoda. Hned po příjezdu
začal modul přežití, který byl následně součástí celého závodu. V modulu jsme museli
do 75 minut postavit stan a uvařit na ohni
jídlo, což jsme tak nějak zvládli. Pak nás čekaly úkoly vědomostní a fyzické, kde jsme
obstáli. Další den ráno v 5 hodin nás vzbudil poplach a rychle jsme měli opustit tábořiště. Celodenní závod začal. Po cestě jsme

si procvičili orientaci v mapě, podle které
jsme šli k jednotlivým stanovištím. Mapa
nás vedla podél bunkrů na Dobrošově a pak
jsme se dopravili k Rozkoši. Cestou jsme
plnili nelehké úkoly. Večer jsme došli až k
tábořišti. Tam nás čekala nejlepší část dne,
večeře. V neděli dopoledne vyhlásili výsledky, umístili jsme se na nečekaném druhém
místě, ze kterého jsme byli nadšeni.
Štěpán Kollert – Zdravič,
rádce družiny Ostřížů

Polický měsíčník - červenec - srpen 2017

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
NOČNÍ OBLOHA V ČERVENCI
A SRPNU

patří k nejkrásnější z celého roku. Hvězdy, které tvoří pomyslné
obrazce letních souhvězdí, jsou velmi jasné. Orientace na letní obloze
není náročná ani pro začátečníka.
Hlavním letním astronomickým úkazem bude pro naši zeměpisnou
polohu částečné zatmění Měsíce 7. srpna večer.
V červenci můžeme kolem 22. hodiny večerní nebo 2. hodiny ranní občas uvidět nad severozápadním nebo severovýchodním obzorem
stříbřitě modrá světélkující oblaka. Oblaka se tvoří na pomezí nejvyšší
vrstvy zemské atmosféry a kosmického prostoru. Magická krása oblaků
NLC vyniká především na fotografiích.
Na letošní prázdninové obloze uvidíme také 3 jasné planety:
Jupitera, Saturna a Venuši.
Jupiter a Saturn budou svítit na večerní a noční obloze nad jihozápadním až západním obzorem. Poloha Saturnu mezi hvězdami je zakreslená i na příložené mapce.
Venuše bude jako jasný a nepřehlédnutelný objekt dominovat ranní
obloze.

Částečné zatmění Měsíce 7. srpna bude „hlavním“ astronomickým úkazem letošních prázdnin pro naši zeměpisnou polohu. Úkaz
neuvidíme v celém svém průběhu protože Měsíc u nás vychází až po
dosažení maximální fáze zatmění. V maximální fázi bude zastíněno
25% povrchu Měsíce.
Je vhodné začít pozorovat již ve 20 hodin 30 minut (SELČ) kdy
bude Měsíc vycházet. (Přesný čas východu Měsíce se pro naše město
obtížně určuje z důvodu převýšeného obzoru).
Konec částečného zatmění Měsíce nastane ve 21 hodin 18 minut
(SELČ), výstup Měsíce z polostínu ve 22 hodin 51 minut (SELČ).
Úplné zatmění Slunce 21. srpna. Největší a dlouho očekávanou
astronomickou událostí letošního roku bude úplné zatmění Slunce
za kterým mnoho našich astronomů profesionálů ale i amatérů vycestuje do Spojených států. Zatmění Slunce 21. 8. není z Evropy
pozorovatelné.

Pohledy do vesmíru

ČERVENEC .....................................................................

SLUNCE

vstupuje do znamení Lva 22. července
v 17 hodin 15 minut SELČ,
3. července ve 22 hodin SELČ je Země od Slunce
nejdále (152,1mil. km),
v červenci se den zkrátí o 1 hodinu a 1 minutu,
1. a 30. v první čtvrti, 9. v úplňku, 16. v poslední čtvrti, 		
MĚSÍC
23. v novu,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE ráno nad východním obzorem,
MARS
není pozorovatelný,
JUPITER večer nad jihozápadem v souhvězdí Panny,
SATURN po většinu noci v souhvězdí Hadonoše,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Ryb,
URAN
NEPTUN po většinu noci v souhvězdí Vodnáře

SRPEN ..............................................................................

SLUNCE

V srpnu klesá Slunce více pod obzor, noc se prodlužuje a noční
obloha je tmavší. Mléčná dráha se táhne jako stříbřitý pás od souhvězdí
Labutě přes Orla a Štít. V souhvězdí Střelce leží centrum naší Galaxie
a Mlěčná dráha je zde „nejhustší“.
12. srpna ve 23 hodin SELČ nastane maximum meteorického
roje Perseidy. Pozorování „padajících hvězd“ (tzv. slziček Svatého
Vavřince) bude v letošním roce rušit světlo Měsíce.

vstupuje do znamení Panny dne 23. srpna
v 0 hodin 19 minut SELČ,
v srpnu se den zkrátí o 1 hodinu a 40 minut,
MĚSÍC
7. v úplňku, 15. v poslední čtvrti, 21. v novu,
29. v první čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE ráno vysoko nad východním obzorem,
MARS
není pozorovatelný,
JUPITER večer nízko nad západním obzorem v souhvězdí Panny,
SATURN v první polovině noci v souhvězdí Hadonoše,
URAN
po většinu noci v souhvězdí Ryb,
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Pozvánka na varhanní koncerty ve Stroužném (Pstrążna)
V loňském roce byl opraven
interiér evangelického kostela ve Stroužném. Vynikla jeho
prostá krása, která je po většinu
roku skryta oku návštěvníka.
To vedlo k rozhodnutí uspořádat sérii koncertů pro veřejnost
po obou stranách hranice. Pro
tuto myšlenku bylo nutné získat pochopení u příslušných
institucí. Do Stroužného, vyjma dní školního vyučování,
totiž nejezdí veřejná hromadná doprava. Bylo proto nutné
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zajistit autobus pro zájemce o koncert, zvláště z řad lázeňských
hostů z Kudowa Zdrój. To se díky Kudowském centru kultury a
sportu a Skanzenu Pstrążna podařilo. Byly vybrány termíny pro
konání koncertů, aby nekolidovaly s bohatým letním programem
ve skanzenu. Termíny jsou vždy v sobotu a to 1. července – vystoupí Lída Klugarová z Červeného Kostelce , 12. srpna – vystoupí
Tomáš Weissar z Machova, 16. září – vystoupí Jiří Tymel z Nového
Města nad Metují a 14. října – vystoupí Tomáš Weissar z Machova.
Koncerty začínají ve 14.00 hod. Jejich součástí bude stručné průvodní slovo. Nejvíce prostoru dostanou varhaníci a varhany, které
bude možné si na závěr z blízka prohlédnout.
Za hlavního organizátora Vlastivědné sdružení Pumpa Malá
Čermná srdečně zve
Eva Pumrová
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NOVINKY FILATELIE
75. výročí operace Anthropoid

Námět známky: Dne 27. května 1942
provedli českoslovenští parašutisté
atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Útok
dvojice československých vojáků
na významného nacistického zločince Reinharda Heydricha vyvolal ze
strany německého okupačního aparátu vlnu teroru, jejímž nejsmutnějším symbolem je tragický osud obce
Lidice a popravy stovek nejobětavějších příslušníků domácího odboje. Cíl
operace Anthropoid – architekt holocaustu Reinhard Heydrich, který v lednu 1942 předsedal konferenci ve
Wannsee, na které bylo rozhodnuto o zavraždění miliónů Židů, se ve
svých plánech zcela konkrétně zabýval i fyzickou likvidací českého
národa.
Po spojení s domácím odbojem a řadě příprav byl nakonec útok na
Heydricha realizován 27. května 1942. Dne 4. června 1942 Heydrich na
následky zranění zemřel. Atentátníkům se díky pomoci odboje podařilo
ukrýt a německé moci se ani přes rozsáhlé vyšetřování a kruté represálie nedařilo přijít jim na stopu.
Teprve zradou rtn. Karla Čurdy se německé vyšetřovací orgány dostaly k informacím. Dne 16. června 1942 Čurda z vlastní vůle gestapu
udal všechny spolupracovníky parašutistů, které osobně znal v Praze,
Pardubicích, Lázních Bělohrad a Plzni. Nejbrutálnějšími vyšetřovacími metodami, jež gestapo použilo při výslechu desítek spolupracovníků parašutistů, se podařilo 17. června 1942 zjistit, kde se parašutisté
ukrývají. Dne 18. června 1942 ve 4.15 hod. uzavřel náhradní prapor
„Deutschland“ a strážní prapor „Prag“ obklíčení. Při osmihodinovém
urputném boji s německými jednotkami zahynuli všichni výsadkáři.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky kombinovaný plnobarevným
ofsetem

EUROPA: Hrad a zámek Frýdlant

Námět známky: PostEurop – asociace veřejných evropských poštovních
operátorů – vyhlásila společným tématem známky EUROPA pro letošní rok
Hrady. Za Českou republiku byl pro
tuto emisi vybrán pohled, který zahrnuje celý komplex objektu – hrad i zámek
Frýdlant. Pro určité ozvláštnění je obloha na pozadí tvarována do ornamentu,
který je odvozen ze sgrafitové výzdoby

zámeckých fasád.
Hrad a zámek Frýdlant patří k nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším
památkovým celkům v severních Čechách. Spojuje v sobě dva architektonické útvary: středověký hrad a renesanční zámek. Hrad byl vybudován kolem poloviny XIII. století.
V letech 1558 až 1621 patřil Frýdlant rodu Redernů. Ti pokračovali
ve zvelebování frýdlantského panství. Jejich dílem je výstavba nového
renesančního zámku a kaple. Mezi lety 1622–1634 patřil hrad Frýdlant
Albrechtu z Valdštejna. Postupně vybudoval obrovskou hospodářskou
doménu. Po Albrechtově zavraždění v roce 1634 získali od císaře
Frýdlant Gallasové, od roku 1757 Clam-Gallasové, významná šlechta pohybující se v diplomatických a vojenských službách u císařského
dvora. Ti zde pobývali do roku 1945, kdy Frýdlant přešel do vlastnictví
státu.
Způsob tisku: rotační ocelotisk kombinovaný hlubotiskem

Osobnosti: Josef Kainar

Námět známky: Josef Kainar se narodil 29. 6. 1917. Byl básníkem, dramatikem a překladatelem. Josef Kainar
pocházel ze železničářského rodu z
Přerova. Studoval gymnázium v rodišti, poté v Olomouci a v Hlučíně.
Jako gymnazista se Josef Kainar 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 při pokusu o sebevraždu postřelil.
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 s Divadlem
satiry. Po 2. světové válce pracoval jako novinář, spolupracoval s divadlem a rozhlasem. Po roce 1947 se věnoval pouze literatuře. Počátky
tvorby Josefa Kainara byly ovlivněny především existencionalismem.
Pro jeho dílo je typická ironie a zpěvnost a možnost spojovat text s
hudbou. Mezi nejznámější díla patří například: Nové mýty (obsahující i
známou báseň Stříhali dohola malého chlapečka), Osudy, Veliká láska,
Člověka hořce mám rád, Cirkus plechový, Ubu se vrací. Josef Kainar
zemřel 16. 11. 1971.
Způsob tisku: rotační ocelotisk kombinovaný hlubotiskem
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta

Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Na zabezpečení stád před velkými šelmami je možné získat dotaci
Nejnižší částka čerpání dotace činí
250 000 Kč, pro malého chovatele hospodářských zvířat, je to částka nereálná. Pro
zabezpečení ovcí a skotu před vlkem je nutné postavit ohrady z hustého pletiva 3 metry
vysoké a půl metru zakopat do země. V takto vybudované ohradě budou hospodářská
zvířata v bezpečí a mohou se chovat zcela
přirozeně. To znamená pást se při měsíčku,
a ne v parném dni na sluníčku. Otázkou zůstává, jestli je normální v 21. století si ze
zemědělské krajiny udělat koncentrační tábor. Na jednu stránku budeme chránit vlky
a vše ostatní v přírodě zničíme. Experiment
s názvem vlci ve volné krajině je celoevropský. Rozumný člověk, ale ví, že ne vše
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je v Evropské unii v pořádku. Pokud budeme chránit vlky, budeme žít všichni za
plotem. Ale pozor, ne za plotem metrovým,
který nevadí lesní zvěři, ale za plotem jako
v Osvětimi. A co je největší paradox stát
nám na to poskytne dotaci. Pro zemědělce
nabídka lákavá, pro firmy stavějící oplocení jako z říše snů. Pro turisty a obyvatele
CHKO Broumovsko katastrofální!
Doufám, že se inteligentní lidé probudí a
polopsa s názvem Vlk nížinný z naší krajiny
přemístí na bezpečné místo, kde bude plnit
svoji funkci. Toto místo je vojenský prostor
Milovice. Zde stát chová pratura, divoké
koně a snaží se tam udělat divočinu. Tady na
tomto místě vlk nížinný splní svoji funkci,

bude regulovat množící se pratury, kteří nemají svého nepřítele. Argumentem ekologů,
že volně žijící zvěř, srny, jeleni, mufloni je
přemnožená je pravda. Z tohoto problému
jsme schopni si pomoci i bez vlka. Stačí,
když státní úředník přikáže zvýšit plán lovu
zvěře. Bohužel tuto zvěř si uměle sami přemnožujeme. Na závěr se všichni zamysleme. Není na vině opět státní úředník, který
jeden den chrání srny a druhý den je likviduje brutálním způsobem za pomoci vlka.
Pokud chcete, aby CHKO Broumovsko
vypadalo jako koncentrační tábor zaplacený
z našich daní, tak stále mlčte!
Jan Šefc
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Kde jsou ty palmy?

Posadil jsem se ke stolku před kavárnou
a objednal si latté. Přes vršky palem jsem
pozoroval zasněžené vrcholky hor, které dosahují výšky více jak 2.000 metrů. A vedle
rostou cedry. Tenhle strom mám spíš spojený
s Libanonem, Tureckem nebo severní Afrikou.
Ale městečko, kde sedím v kavárně a piju po
ránu latté, se jmenuje Arco a leží na severu
Itálie, necelých 650 kilometrů vzdušnou čarou
od domova. Příroda tady vytvořila hluboko zaříznuté údolí, kde funguje jakési mikroklima.
Flóra připomíná spíš pobřeží Středozemního
moře, než úpatí Alp. Na Viale Magnolie rostou dvacetimetrové magnólie, pod hradem
rostou ohromné agáve a aloe, všude kolem
fíkovníky…
Potom si jdu koupit zmrzlinu. Bůh totiž
osmý den, po dni odpočinku, stvořil italskou
zmrzlinu. Ochutnal ji a uviděl, že je to dobré a
řekl: „To se povedlo, budiž tomu tak!“
Je Velikonoční neděle. V podvečer se
v kostele S. Maria Assunta rozezní zvony takovou silou, že mám pocit, že rozvibrovaly
i lavičku, na které sedím. Do kostela vchází
v parádních uniformách hasiči, policie, zástupci spolků a společně s nimi stovky dalších
lidí.
Idylka končí při návratu domů. Ač jsem
ještě před pár hodinama seděl v kraťasech,
sandálkách a tričku před kavárnou, Krušné
hory mě přivítaly pár centimetry čerstvého
sněhu. V Praze bylo jen několik ubohých stupínků nad nulou a doma v Polici dokonce pár

Ohlédnutí

V loňském roce proběhla v Zeleném
domečku výstava výtvarnice a spisovatelky Kateřiny Černé s názvem „Knihy, texty,
grafika“. Součástí vernisáže bylo čtení z autorských textů, kterých se zhostili Tatiana
Medvecká, kurátorka výstavy Alena Laufrová
a sama autorka.
Kateřina Černá v letošním roce oslavila
významné životní jubileum. Při této příležitosti se 5. května uskutečnila v nakladatelství
KAVKA v Praze celodenní vernisáž a zároveň byla pokřtěna kniha „Sebrané spisy paní
Černé“, kterou vydalo nakladatelství Bylo
nebylo.

pod nulou. Tehdy jsem se poprvé zeptal: „A
kde jsou ty palmy?“ Odpověď – samozřejmě
– nikde v dohledu.
Svět představ má jednu ohromnou výhodu: může porušovat přírodní zákony, může
předběhnout technický vývoj, může cokoliv.
Dovolím si malou odbočku. V mnoha sci-fi
filmech a knihách bylo předpovězeno cestování do vesmíru, využití počítačů a umělé inteligence nebo orbitální družice. Ale nikde jsem
nenašel zmínku o předpovězení mobilních
telefonů. Jakoby snadnost komunikace mezi
lidmi nebyla potřebná.
Každopádně ve svém virtuálním světě
jsem se po návratu z Arca přesunul na samotný
začátek prvního století našeho letopočtu.
Představil jsem si Římské legie, které překročí
Alpy a postupují dál do neznámých území,
ovládaných germánskými kmeny. V jednu
chvíli se společně s nimi shodnu – oni i já si
totiž opakujeme stejnou otázku: „Kde jsou
ty palmy?“ A i jim, stejně jako mně, zůstane
onen imaginární Kdosi odpověď dlužen.
V jejich případě by byl onen oslovený Kdosi
nejspíš Jupiter, Mars či Quirinus. A potom
přijde září, v Germánii zase začne zima a tři
promrzlé legie, pod vedením správce provincie „Germania“ Publia Quinctilia Vara,
vcházejí do Teutoburského lesa. Od té chvíle
XVII., XVIII. a XIX. legie přestanou existovat a už nikdy je Římské impérium neobnoví a
Teutoburský les se stane synonymem naprosté porážky a ponížení Říma. Podle historika

Hnutí pro vědomí
Kršny

Hnutí pro vědomí Kršny vyvíjí faktické úsilí, aby přivedlo lidskou společnost
k rozvážnosti. Pomýlená civilizace vede
lidi k tomu, aby skákali v materialistickém životě jako psi a kočky, vykonávali
nejrůznější odporné, hříšné činnosti a čím
dále více se zaplétali. Hnutí pro vědomí
Kršny nás nejdříve vede k pochopení těla.
Když člověk pochopí tuto jednoduchou
skutečnost, může se zaměřit na dosažení
cíle života. Jelikož lidé nedostávají ohledně cíle života žádné vzdělání, pracují
jako šílení a čím dál více se připoutávají
k hmotnému prostředí. Pomýlený člověk
pokládá hmotné podmínky za věčné. Je
třeba vzdát se víry v hmotné věci a své
připoutanosti k nim. Pak je možné být
rozvážný a klidný. Hare Kršna!
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala
M. Jandová, Hare Kršna
Suetonia bude císař Octavianus Augustus ještě
mnoho týdnů po bitvě chodit po svém paláci,
bít hlavou do zdi a křičet: „Vare, Vare, rede
mihi legiones meas!“ (Vare, Vare, vrať mi mé
legie!) Kdyby ovšem byl v Teutoburském lese
společně s legionáři a Publiem Varem, jeho
slova by zněla jinak. Křičel by totiž: „Ubinam
palmae illae sunt!“ (Kde jsou ty palmy!)
Pavel Frydrych

Lidové noviny při
té příležitosti otiskly na
konci dubna článek s názvem „Vzácné originály
a umělecké rukopisy nabídne vernisáž Kateřiny
Černé.“
17. května proběhlo
v Lucerna Music Baru
předávání žánrových cen
Anděl. V kategorii „Folk
& country“ zvítězila skupina Martina Trchová &
trio s albem „Holobyt“.
Vernisáž výstavy K. Černé (zleva Kateřina Černá, Tatiana Medvecká,
V roce 2015 kapela
Alena Laufrová a Pavel Frydrych)
vystoupila v Polici nad
Metují v rámci projektu „Všechny cesty vedou zážitkem byla závěrečná písnička, zpívaná
z Milétu“. Martina Trchová tenkrát se svým v tibetštině a cappella.
ansámblem okouzlila všechny návštěvníky
Pavel Frydrych, Apeiron z. s.
koncertu v Pellyho parku. Nezapomenutelným

Magický čtverec Albrechta Dürera – opravenka

Omlouváme se čtenářům PM za tiskovou chybu v uvedeném příspěvku v červnovém čísle.
V malém cvičení na závěr má být v textu úlohy správně uvedeno:
Máte devět čísel: a, b, c, d, e, f, g, h, i, která máte určit tak, že

a + b +=
c 15, d + e +=
f 12, g + h +=
i 15, a + d +=
g 15, b + e +=
h 15,
c+ f +
=
i 15, a + e +
=
i 15, c + e +=
g 15.

Úloha je poměrně lehká, stačí pozorně přečíst úvodní odstavec příspěvku. Jde o magický
čtverec tam uvedený.Všemi směry dostaneme součet 15.

Plakát na koncert Martiny Trchové & tria
Polický měsíčník - červenec - srpen 2017

F. Janeček + vydavatel PM
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Latinské citáty

Vznik latiny je možné lokalizovat do
okolí Říma přibližně v době před 7. stoletím př. n. l. S územní expanzí římské říše
se latinský jazyk šířil do všech římských
provincií. Postupem času se hovorová latina na těchto územích vyvinula v dnešní
románské jazyky (francouzštinu, italštinu,
španělštinu, portugalštinu, rumunštinu a některé další). Posléze se latina stala mrtvým
jazykem. Ale ve vzdělaném světě se i nadále užívala a po rozpadu západořímské říše
se stala jazykem církve a vzdělanců. Latina
měla na evropskou kulturu hluboký vliv.
Dále se však užívá v křesťanské liturgii, v
odborné terminologii (v oborech lékařství,
biologie, právo, filosofie, filologie, teologie,
historie atd.).
Seznamme se s nejčastějšími latinskými názvy, citáty a příslovími. Každý z nich
může být mottem pro život.
Acta est fabula, plaudite – „představení
skončilo, tleskejte!“, závěr římských komedií, také poslední slova císaře Augusta.
Ad absurdum – (dovést úvahu) „k
nesmyslu“
Ad acta – (odložit) „mezi akty“, do archivu,
a považovat tedy za vyřízené
Alea iacta est – „kostky jsou vrženy“.
Výrok připisovaný Juliu Caesarovi, který
roku 49 př. n. l. váhal před řekou Rubikon v
severní Itálii, až přišel neznámý pastýř a zatroubil k útoku. Tím byly „kostky vrženy“.
Ve skutečnosti Caesar tento výrok nikdy neřekl, poprvé se objevil až ve Shakespearově
tragédii Julius Caesar
Alias – „jinak“, například pseudonym nebo
přezdívka
Alibi – „jinde“, podezřelý se obhájí, pokud
prokáže, že byl jinde
Aliis ne feceris, quod tibi fieri non vis –
„co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“
Alma mater – „Živící matka“ – obecně (s
malými písmeny) označení absolvované
školy, zejména vysoké
Alter ego – „druhé já“
Anno Domini (A. D.) – „léta Páně“ (křesťanského letopočtu)
Apage Satanas – „jdi pryč, Satane!“ citát z
evangelia (Mt 16,23)
Audio, video, disco – „slyším, vidím, učím
se“
Ave Caesar, morituri te salutant – „Buď
zdráv Césare, zdravíme tě před smrtí“; odsouzenci před zápasem v cirku.
Carpe diem – „využij dne“
Circa (cca.) – „asi, kolem“, přibližně
Citius, altius, fortius – „Rychleji, výš, silněji“, heslo moderních Olympijských her
Cogito ergo sum – „myslím, tedy jsem“
(Descartes)
Corpus delicti – „doličný předmět“ (např.
vražedná zbraň)
Cui honorem, honorem – „Komu čest,
tomu čest“
Curriculum vitae (CV) – „běh života“
– životopis
De facto – „podle skutku“, ve skutečnosti
De iure – „podle práva“
Delirium tremens – alkoholická psychóza
často spojené se třesem
Deo gratias – „Bohu díky“
Divide et impera – „Rozděl a panuj“ (připisováno francouzskému králi Ludvíkovi XI.)
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Ecce homo – „Hle, (to je) člověk“ (Bible,
J 19,5)
Emeritus – „zasloužilý“ (např. profesor ve
výslužbě)
Et cetera (etc. nebo &c.) – „a tak dále“
Et tu, Brute – „I ty, Brute?“, zvolal podle
Shakespeara César, když mezi vrahy zpozoroval přítele Bruta.
Ex unitate vires – „v jednotě je síla“
Excelsior – „(stále) výš“
Exitus – v medicíně smrt
Festina lente – „Pospíchej pomalu“
Gratis – „za poděkování“, zdarma
Habemus papam – „máme papeže“, signál
o úspěšné volbě papeže při konkláve
Hannibal ante portas – „Hannibal je před
branami“
Hic sepultus … – „Zde je pochován …“
Homo homini lupus – „Člověk člověku
vlkem“
Homo sapiens – „člověk moudrý“
Honoris causa (h. c.) – „Jako pocta“, čestný doktorát
Jesus Nazarenus rex Iudeorum (INRI) –
„Ježíš Nazaretský král židovský“, nápis na
Kristově kříži (podle Jan 19,19)
Jesus (IHS) – „Ježíš“; monogram IHS byl
řecký, písmena iota, éta, sigma
In flagrante delicto, in flagranti -„přímo
při činu“
In memoriam – „na památku“
In natura - „v originále“
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti
– „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“
Křesťanská modlitební formule.
In omnia paratus – „na všechno připraven“
In vino veritas – „Ve víně je pravda“
In vitro - „ve skle“, ve zkumavce
Inter arma silent Musae – „Ve válce mlčí
Múzy“
Ius primae noctis - „právo první noci“ s
nevěstou
Magna Charta Libertatum – „Velká listina svobod“, Magna Charta (1215)
Manus manum lavat – „Ruka ruku myje“
Medicus curat, natura sanat – „Lékař léčí,
příroda uzdravuje“
Memento mori – „pamatuj, že zemřeš“
Non plus ultra – „Dál už ne!“
Ora et labora – „Modli se a pracuj“, heslo
svatého Benedikta
Panem et circenses – „Chléb a hry“ (římský lid chce jen jídlo a zábavu)
Per annum (p. a.) – „za rok“, například
úrok p. a.
Persona non grata – „nevítaná osoba“ v
diplomacii aj.
Post mortem – „po smrti“
Post scriptum (PS) – „po napsání“, dodatek k dopisu
Res publica – „veřejná věc“, obec, republika, stát
Rigor mortis – „smrtelná strnulost“
Tabula rasa – prázdný list; nepopsaný, čistý, neposkvrněný
Urbi et orbi – „Městu a světu“ (papežské
požehnání)
In vino veritas – „Ve víně je pravda.“
Versus (vs.) – „naproti tomu, oproti“
Veto – „Zakazuji“
Vis maior – „vyšší moc“, kterou nebylo
možné předvídat a jíž se nelze bránit

Májové matematické
rekreace – řešení

V květnovém čísle PM bylo zadáno 10 úloh na
zapsání daných čísel pomocí určitých číslic.
Úlohy byly určeny pro čtenáře Polického měsíčníku od 10 do 100 let. Podívejme se, jak úlohy
mohly být řešeny (u některých úloh je možné ještě
jiné řešení):
1. úloha: Číslo 15 napište jako součet pěti čísel zapsaných samými jedničkami.
Výsledek: 15 = 11 + 1 + 1 + 1 + 1
2. úloha: Napište číslo 20 pěti devítkami.
Výsledek:
9+9
20 = 9 + 9 +

9

3. úloha: Napište číslo 100 pěti jedničkami.
Výsledek: 100
= 111 − 11
4. úloha: Zapište číslo 100 pěti pětkami.
Výsledek: 100 = ( 5 + 5 + 5 + 5 ) ⋅ 5; 100 = ( 5 ⋅ 5 ⋅ 5 ) − ( 5 ⋅ 5 )
5. úloha: Napište pěti devítkami číslo 1 000.
Výsledek:
9
1000
= 999 +

9

6. úloha: Zapište číslo 1 000 sedmi devítkami.
Výsledek:
99
1000
= 999 +

99

7. úloha: Napište čísla 2 až 10 pěti stejnými číslicemi.
Výsledek:
11
33
2 =+
1

=3 −
11
33
22
44
=4 −
3 =2 +
22
44
atd .
77
99
=
8 =7 +
9−
77
99
88
9= 8 +
88
99
10= 9 +
99

8. úloha: Zapište číslo jedna kteroukoli z číslic 1 až
9 a nulou.
Výsledek: =
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
90
9. úloha: Ve výraze 1*2*3*4 nahraďte s použitím
závorek hvězdičky znaménky čtyř základních účetních výkonů tak, aby byl výsledek a) co největší, b)
co nejmenší.
Výsledek:
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(1 + 2 ) ⋅ 3 ⋅ 4 =
1 ⋅ ( 2 − 3 − 4 ) =−5

10. úloha: Do sestupné řady číslic od devítky po jedničku (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) vložte znaménka plus
tak, aby součet vzniklých čísel byl 99. Je více než jedna možnost?
Výsledek: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 21 =
99

9 + 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 =
99
P.S.: Do uzávěrky byla zaslána řešení pěti úspěšných
řešitelů, kteří obdrží za úplné a správné řešení malou
odměnu. Další úlohy matematických rekreací budou
po prázdninové přestávce zařazeny do zářijového vydání PM. Děkuji za přízeň.

Připravil František Janeček

Vybral František Janeček
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas prázdnin,
dovolených a tradiční
polické pouti

Je za námi letní slunovrat a první letošní
letní den, kterým byl 21. červen. Vstoupili
jsme do druhého pololetí a nastal opět vytoužený čas prázdnin a dovolených. Děti si převzaly
po celoročním snažení vysvědčení a prázdninová dobrodružství i radovánky mohou začít.
Je to dobře, protože odpočinek a odreagování jsou pro nás pro všechny velmi potřebné a
zdravé. Pokud se podaří tento čas dobře využít
a když k tomu výjde i příznivé počasí, je to
opravdu požehnání. Důležité je také popřát,
aby se nikomu nestalo nic zlého a všichni
se šťastně navrátili domů. Nezapomínejme
přitom na Boží pomoc a ochranu při všech
našich cestách, pobytech a dobrých konáních.
V církvi bude měsíc červenec ve znamení liturgického mezidobí a nebude zdaleka tak
náročný jako byl květen a červen. V prvním
týdnu oslavíme významnou Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů
a prožijeme státní svátek věnovaný památce
mistra Jana Husa. Tento měsíc budeme kromě
Cyrila a Metoděje také pod zvláštní ochranou patrona Evropy sv. Benedikta, zakladatele řádu benediktinů, apoštola (poutníka)
sv. Jakuba a sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele
jezuitů.
V měsíci srpnu se prázdniny přehoupnou do své druhé půle, ale jistě bude ještě
před námi řada příjemných dnů a zážitků. No
a protože polický farní kostel je zasvěcený
Nanebevzetí Panny Marie, bude naše farnost
slavit poutní Slavnost Nanebevzetí P. Marie a
s tím spojenou tradiční pouť. Letos bude tato
slavnosti přeložena na neděli 13. 8. O víkendu
12. – 13. 8. zároveň proběhne bohatý kulturní
program, připravený městem. Pro naši farnost
bude středem poutní oslavy slavnostní nedělní
mše svatá s hudebním doprovodem chrámového sboru. Všichni jsou srdečně zváni.

Liturgický kalendář:
4. července 5. července -

6. července 9. července 11. července 16. července 22. července 23. července 25. července 26. července 30. července -

Památka sv. Prokopa, opata
Slavnost sv. Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hl. patronů Moravy,
státní svátek
Jan Hus, státní svátek
14. neděle v mezidobí
(cyklus A)
Svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy, zakladatele
řádu benediktinů
15. neděle v mezidobí
Svátek sv. Marie Magdalény
16. neděle v mezidobí
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů P. Marie
17. neděle v mezidobí
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31. července - Památka sv. Ignáce z Loyoly,
kněze a spoluzakladatele řádu
jezuitů
6. srpna Svátek Proměnění Páně
8. srpna Památka sv. Dominika, kněze,
zakladatele řádu dominikánů
9. srpna Svátek sv. Terezie Benedikty
od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
10. srpna Svátek sv. Vavřince, jáhna a
mučedníka
13. srpna Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE (přeložená z
úterý 15. srpna)
15. srpna NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE
20. srpna 20. neděle v mezidobí
27. srpna 21. neděle v mezidobí
28. srpna Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
29. srpna Památka Umučení sv. Jana
Křtitele
3. září 22. neděle v mezidobí
Ve dnech od 10. do 28. července bude mít P.
Marian Lewicki dovolenou.
V době dovolené bude pořad bohoslužeb
následující:
yy v úterý a v pátek od 17.00 hod. bohoslužba
slova
yy v sobotu od 17.00 hod. mše svatá s nedělní
platností
yy v neděli od 8.00 hod. mše svatá
Po dovolené pak bude pořad bohoslužeb
obvyklý:
yy v úterý a v pátek od 17.00 hod. mše sv.
yy v sobotu od 17.00 hod. mše svatá s nedělní
platností
yy v sobotu 29. července bude mše svatá mimořádně od 16.00 hod.
yy v neděli od 8.00 mše svatá
Úřední hodiny děkanské kanceláře v srpnu:
- v úterý, ve středu a v pátek, podle možností
kněze
V neděli 2. července se koná pouť na
Bezděkově.
Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Prokopa
se slavnostním požehnáním začíná v 9.30 hod.
V sobotu 29. července se v polickém kostele
Nanebevzetí P. Marie koná koncert v rámci festivalu „Za poklady Broumovska“.
Vystoupí Marek Kozák - klavír a Matouš
Pěruška - housle. Začátek v 18.00 hod.
V sobotu 5. srpna se koná pouť na Hvězdě u
kaple Panny Marie Sněžné.
Od 10.00 hod. modlitba růžence a od 10.30
hod. mše svatá. Od 14.30 hod. Mariánská pobožnost v křinické kapli pod Hvězdou .
Ve čtvrtek 10. srpna se koná pouť na Sněžce
u kaple sv. Vavřince.
Slavnostní mše svatá začíná ve 12.00 hod.,
celebrovat budou čeští a polští biskupové.

MĚSTSKÁ POLICIE
Městká policie prováděla kontroly na všech
objízdných trasách ve městě a obcích. Nejvíce
času jsme strávili v Pěkově, kde provoz v zákaze
byl někdy čilejší více jak na objížďce.
Od července vstupuje v platnost naprosto
revoluční novela zákona o přestupcích a s ním
spojené změny v pravomocích městské policie.
Některé věci ještě zákonodárci pilují a konečnou
podobu budeme znát až po uzávěrce tohoto čísla PM. Faktem však je, že výše pokut náramně
stoupne a ze zákona zmizí tzv. domluva.
Odchyceno bylo šest pejsků, všichni však
záhy našli své páníčky a vrátili se domů. Malá
liška bloudící na spodním kruhovém objezdu
zmizela v lese, zrovna jako sele prasete divokého
u mostu v Petrovicích. Jedině malá veverka, která se zachránila před loupeživou kunou skončila
v záchranné stanici v Jaroměři, kde se těší dobrému zdraví.
Vydávali jsme povolení k vjezdu do Pěkova,
důvody pro udělení jsou na webové stránce
města.
Pátrali jsme po ztracené osobě společně zapojeni do pátrací akce s IZS.
Usměrňovali jsme dopravu při několika dopravních nehodách, jedna velmi kuriózní, se stala na náměstí, kde myšlení viníka nehody, lze jen
velmi těžko pochopit.
Spolupracovali jsme se sociálním odborem
při návštěvách klientů.
Stále jsou porušovány pravidla při nakládání s odpady, pokračují nedovolené zábory městských pozemků. Pokračuje odstavování vozidel
na zelené plochy.
Zajišťovali jsme Polickou zelňačku.
Jen malé připomenutí před Vaším odjezdem
na dovolenou…zkontrolujte si obydlí, zejména
okna, zajistěte si výběr schránky, požádejte příbuzné či sousedy o dohled. Nemáte-li koho jsme
tu i my.
Hezké léto, klid a pohodu

Petr Zima ved. strážník

Poutní program polické farnosti:
sobota 12. 8.

yy 17.00 mše svatá s nedělní platností, spojená se svěcením květin a mariánskou pobožností na závěr
yy po mši sv. tradiční posezení s občerstvením
na nádvoří kláštera
yy neděle 13. 8.
yy 8.00 Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE - poutní mše svatá zpívaná se slavnostním požehnáním

Ve čtvrtek 11. srpna se v polickém
kostele Nanebevzetí P. Marie koná
koncert v rámci festivalu „Varhanní
léto 2017“. Vystoupí pražský varhaník
Ondřej Valenta. Začátek v 19.00 hod.
Všem dětem a mládeži přejeme báječné
prázdniny,
dospělým
pohodovou
dovolenou a celému městu požehnaný
čas poutní.
Za ŘK farnost Police nad Metují
Ing. Jan Troutnar
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Z ESPORT
SPORTU
OPRAVUJEME, UDRŽUJEME
ANEB STÁLE JE CO DĚLAT
Hřiště na Smetanově ulici

V květnovém čísle PM jsem psal o
rekonstrukci hřiště ve Smetanově ulici,
kde roste nové oplocení. S prvními jarními paprsky proběhl finální nátěr a
bylo namontováno nové pletivo na části
oplocení u domu Brahových.
V současnosti jsou instalovány zcela
nové kůly vč. brány směrem k silnici.
Počítá se i s novým lajnováním a vybavením hřiště …

Během května probíhaly terénní úpravy
před boudou a pokládka drenážních
trubek.

Během června byly okolo boudy
instalovány žlábky, do kterých se napojí
svody dešťové vody ze střechy, aby se
zamezilo
zatékání
pod
boudu.
V současnosti už zbývají pouze terénní
úpravy, které nejen rozšíří prostor za
boudou, ale také opět přivedou pěšinu
do tohoto prostoru tak, jak tomu bylo v
minulosti.

ukázalo, že technický stav nosných částí
střechy je v hodně špatném stavu. Celá
střecha bude do budoucna vyžadovat
mnohem větší zásah než jen výměnu
šroubů. Po opravě střechy navazovala
výměna oken. Nová plastová okna nahradila okna původní- dřevěná, která
byla prolezlá červotočem a některé okna
již nebylo možné ani uzavřít. Výjimkou
nebyly ani upadané panty a netěsnost.

Výměnu oken provedla firma Punica.

Víceúčelové sportoviště

Atletická dráha na sídlišti

Na atletickou dráhu na sídlišti jsme
ve spolupráci se ZŠ položili nových 6t
antuky. Velké poděkování patří nejen
všem žákům, kteří se podíleli na údržbě,
ale také učitelům a hasičům Police nad
Metují za postřik dráhy.

Odvodnění boudy na Nebíčku

Po letošní parádní sezoně na vleku
se postupně rekonstruoval strop
v boudě na lyžařském vleku. Ti z Vás,
kteří chodí přes Nebíčko, si nemohli
nevšimnout hlíny a těžké techniky fy
Zdeňka Řeháka.
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Silný vítr na jaře poškodil část střechy na Víceúčelovém sportovišti. Důsledkem toho byly na několika místech
poškozeny i v loňském roce nové podhledy na šatnách. V současnosti je již
provizorně opraveno.
Během června si obsluha sportoviště
svépomocí natřela podhledy korespondující s barvou obkladu.

Byla provedena výměna poškozených plechů a výměna všech šroubů.
Původní šrouby byly nahrazeny novými
s těsnící podložkou. Škoda byla vyčíslena na cca 30 tis. Kč. Díky do TS s.r.o.
Po odečtení spoluúčasti, byla tato
celá částka pokryta z pojistky.
Po odrytí střechy se v důsledku dlouhodobého drobného zatékání bohužel

V poslední fázi proběhnou drobné
opravy fasády a její nátěr ze strany od
Víceúčelového sportoviště.

Nejen budovy vyžadují údržbu, ale nový
kabát má i oplocení okolo beach volejbalového hřiště, na kterém se po letech
začal projevovat zub času.
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Dirtoviště,
BMX
park
Před několika lety se v Polici rozmohl
boom s názvem BMX. Kluci cyklisti měli
chuť, elán. Město pomohlo s prostory a
tak vznikl BMX park u hasičárny a tzv.
dirtoviště na Nebíčku. Současná situace
je taková, že generační posun nezastavíme, a tak tyto dvě sportoviště chátrají.
Před pár dny jsme oslovili kluky, aby
nám nastínili budoucnost. Kluci dospěli,
odstěhovali se apod. Dirt téměř nikdo
nevyužívá, a tak během letních prázdnin, dojde k jeho likvidaci. Terén se
zarovná a uvede do původního stavu.
Otazník visí nad BMX parkem, který v
současnosti využívá občas hrstka kluků.
Technický stav parku není dobrý, díry v
překážkách, vyčnívající šrouby a koroze
nosných konstrukcí jsou velkou hrozbou
pro všechny uživatele.
Pokud se nenajde někdo, kdo by se
parku ujal, budeme zvažovat jeho
další existenci.

na slepé komunikaci mezi obcemi Suchý
Důl a Police nad Metují. Pouze však při
pravém okraji komunikace ve směru od
Suchého dolu. Místo pro parkování bude
vyznačeno dopravními značkami. Odjezd od koupaliště bude veden jednosměrnou ulicí Ledhujskou, která Vás
zavede zpět do Suchého Dolu.
•

UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY

Letošní rok je na uzavírky a s tím
spojené objížďky opravdu plodný.
Během letních měsíců nás mimo dlouhodobých uzavírek čekají i ty krátkodobé, které jsou vázány na kulturně sportovní akce.
Vše odstartuje Běh na Hvězdu, který se koná 15. července. V souvislosti
s touto akcí bude uzavřena dolní
polovina Masarykova náměstí vč. ul.
U Opatrovny a to v termínu 14. 7.
2017 od 20. 00 do 15. 7. 2017 do
16.00. Prosíme všechny obyvatele, aby
laskavě svá vozidla zaparkovaly na horní polovině náměstí.

Další v pořadí je Kvíčerovská pouť.
Zde se jedná o podstatně rozsáhlejší
uzavírku, která se dotkne nejen centra,
ale i obyvatel Tomkovy a Zahradní ulice.
Tato uzavírka bude probíhat ve třech
režimech.

• V termínu od 7. srpna od 10.00
do 10. srpna 2017 do 20.00 se
nejprve uzavře ulice U Opatrovny a omezí parkování na Masarykově náměstí (bude umožněn
pouze průjezd a vjezd do Tomkovy
ulice).
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V termínu od 10. srpna od 20.00
do 13. srpna do 24.00 se
Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, ul. Kostelní, Tomkova,
Nádražní uzavře pro veškerou
dopravu. Obyvatelům Tomkovy ulice, Zahradní ulice bude umožněn
vjezd a výjezd přes ulici Na Babí, podél Kolárova divadla přes sídliště.
Hlavním důvodem je zachování maximální bezpečnosti pro návštěvníky
poutě.

Vzhledem k rozměrům místních komunikací důrazně žádáme všechny
řidiče, aby respektovali dopravní značení a byli ohleduplní, abychom si vzájemně nekomplikovali již tak složitou dopravní situaci! Z výše uvedených důvodů nebude možné využít odstavné parkoviště v Bělské ulici (u Pensionu
Adler).

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

•

V neděli 13. srpna od 7.00 do 18.00
mimo výše uvedené, budou z důvodů pořádání výstavy KHV Metuje
uzavřeny ještě ulice Tyršova, Husova a Pod Havlatkou. Do těchto
ulic bude povolen vjezd pouze autobusům a budou sem přesměrovány
veškeré autobusové linky.

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

Balák Martin – Sportovní referent

Poslední dopravní omezení bude dne
19. srpna 2017 od 14.00 do 17.00 a
bude se týkat komunikace II/303 mezi
Policí nad Metují a Mýtem. Důvodem
tohoto omezení je pořádání sportovní
akce Petrovické zatáčky. Objízdná trasa
bude vedena přes Bezděkov nad Metují.

AUTEM NA POLICKÉ
KOUPALIŠTĚ

Vážení
návštěvníci
koupaliště,
z důvodu rekonstrukce ulice na Babí je
příjezd vozidly na koupaliště možný
pouze přes obec Bukovice, Hlavňov
a Suchý Důl. Parkovat se bude moci
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Jarní fotbalové soutěže končí…

…a prázdniny začínají. Tak se ještě
vraťme ke zbývajícím zápasům polických
fotbalistů.
Jak se dalo předpokládat, dospělí svůj cíl,
postup do vyšší soutěže zvládli a porazili tým
z Černíkovic s přehledem 12:2. Děkovačka
divákům měla prvoligové parametry, o parametrech následných oslav bohužel informovat
nemůžeme, neb jsme nebyli přítomni. Asi těžko bychom tuto “jízdu” zvládli…
Jeden z gólů vstřelil i kapitán mužstva
Jirka Kollert. Střílení gólů se mu tak zalíbilo, že v dalším zápase v Doudlebách n.O.,
které skončilo 1:1, v této činnosti pokračoval,
tentokrát však do vlastní branky. Stal se tak
jediným střelcem soupeře. Tímto gólovým
zásahem se však uspokojil až příliš a v následujícím penaltovém rozstřelu již brankáře nepřekonal. I přesto jsme jej 4:3 vyhráli.
V posledním zápase soutěže na domácím
hřišti jsme přivítali mužstvo Velkého Poříčí.
Jako jediný tým nás dokázal porazit na podzim. Povedlo se mu to i nyní. V závěru utkání
zlikvidoval naše vedení 1:0 a otočil na 2:1.
Divákům tak nedopřál ani penaltový rozstřel.
Na úplný závěr zájezd do Českého
Meziříčí s výsledkem 6:2 pro domácí, takže
povinných 6 koleček v poklusu kolem kruhového objezdu u Penny marketu při návratu, a
již se můžeme těšit na start 1.A třídy o polické
pouti.
Mladší žáci se v den konání polického vandru utkali v pravé poledne s týmem z
Velichovek. Nevedli si úplně nejlépe a podlehli 1:7. Kde jsou ty časy, kdy výsledky byly
opačné. Svůj debut za mladší žáky si odbyl
člen mladší přípravky a největší polický fotbalista, téměř metr vysoký Sebastián Kollert
(malej Šíďa).
V dalším zápase jsme se utkali na polickém hřišti s Velkým Poříčím. Komplikace
nastala před zápasem, kdy našeho brankáře
postihla nevolnost a narychlo jej vystřídal
Matěj Prouza z přípravky. V 1.poločase jsme
podali velmi dobrý výkon, měli jsme převahu
i šance, které však končily střelami vedle nebo
nad bránu. Jako by se kluci zhlédli v ligových
fotbalistech. Poločas druhý však pro nás začal
pohromou a během chvilky jsme obdrželi čtyři branky. Konečný výsledek 3:6. Soupeř nás
předčil v rychlosti, několikrát jsme útočníky

hostů marně stíhali. Hosté zvítězili i v hlasitosti projevu trenéra. I v tomto směru máme
ve výkonu ještě značné rezervy.
A přicházejí poslední dvě utkání soutěže.
Nejprve v Broumově. Vydatné lijáky a bouřky téměř znemožnily konání zápasu. Nakonec
se přece jen živly na hodinu umoudřily a zápas se odehrál. Na hřišti však hrálo jen jedno
mužstvo, a to byli domácí. Naši kluci se spíše
na podařené akce soupeře jen dívali a podlehli
0:10.
Poslední zápas soutěže doma se Zábrodím
byl velice vyrovnaný a zajímavý. Prohrávali
jsme 1:3, v závěru jsme přece jen využili zvýšenou únavu soupeře, který neměl nikoho na
střídání, a vyrovnali na 3:3. V penaltovém rozstřelu neuspěli naši renomovaní střelci Vojta
Švorčík a Jarda Zemek a prohráli jsme jej 3:4.
Starší žáci nestačili v předzápase dospělých proti Černíkovicím na fyzicky vyspělý
tým Babí a prohráli 0:5. Z různých důvodů
několik kluků chybělo. Za těchto podmínek je
těžké proti tak dobrému týmu uspět. Jen připomínáme, že v kompletní sestavě jsme i Babí
dokázali porazit…
Již za dva dny jsme odehráli zápas v
Zábrodí. V nepříliš dobrém rozpoložení se
vrátil ze zápasu trenér Radim Tér. Po několika omluvách i neomluvách hráčů musel na
poslední chvíli shánět hráče z mladších žáků
a starší přípravky. K tomu málo bojovný a nezodpovědný výkon některých kluků a výsledkem je prohra 2:9, přestože o poločase jsme
prohrávali jen 0:1. Na začátku 2.půle jsme dokázali během pěti minut dostat 5 gólů.
V posledním zápase soutěže jsme zavítali
do Velké Jesenice s jediným hráčem na střídání. Kluci podali dobrý výkon a po nepříliš
vydařeném začátku, kdy jsme prohrávali 1:3,
jsme srovnali na 3:3. Následoval tak penaltový rozstřel, který jsme 3:2 vyhráli, když vítězný gól vstřelil muž zápasu, Pavel Štantejský.
Pavlovi vstřelení gólu a rozhodnutí utkání
předpověděl trenér Kamil již před zápasem.
Pokud někdo máte zájem o věštění budoucnosti, obraťte se s důvěrou na něho.
Jarní zápasy starších žáků byly až na výjimky zajímavé a vyrovnané. V kompletní sestavě a při plném zaujetí pro hru jsme schopni
se všemi soupeři uspět.
Starší přípravka odehrála výborný zápas

v Hronově s místními Lišáky a po poločase
0:1 zvítězila 6:1. Naše góly Jarda Zemek 2x,
Matěj Prouza 2x, Ondra Jirman a Dan Marel.
Gól soupeře Šimon Hartman, zmiňovaný již v
předchozích číslech a píšící se s jedním “n” na
konci. Čímž uznáváme a vyřizujeme reklamaci dotyčného hráče.
S hronovskými Vlčáky jsme pak v dalším
velmi dobrém utkání podlehli těsně 2:3 vlivem
nesoustředěnosti při rohovém kopu soupeře v
závěru zápasu. Nakonec ještě obvyklá prohra
s Náchodem, tentokráte 3:7.
Následující středeční odpoledne na domácím hřišti zápasy s Velkým Poříčím a hronovskými Lišáky. S Poříčím již téměř tradiční
těsná prohra 2:3, když jsme i přes pokročilou
denní dobu 1.poločas prospali. Zápas s Lišáky
byl téměř přesnou kopií vzájemného utkání
předešlého a přinesl naše vítězství 6:2 po poločase 1:1.
Poslední kolo soutěže jsme odehráli v
Zábrodí. Bez několika nemocných či zraněných opor odjel mladší trenér bojovat o úspěch
proti týmům Provodova, Zábrodí a Hronova.
Navíc svěží vánek ze zábrodských polí zavál
mračna pylu na místní stadion a na poslední
chvíli ještě vyřadil za hry Ondru Jirmana. V
napínavém a vyrovnaném úvodním zápase
jsme podlehli Provodovu 1:2. Proti Zábrodí
v dalším klání jsme již prohrávali 0:3, abychom nakonec 6:3 vyhráli. Prohra na závěr
s Hronovem 1:6 naše účinkování v soutěži
zakončila.
Výhry a prohry v jarní části soutěže byly
vcelku ve vyrovnaném poměru. V každém
kole jsme vždy jeden nebo dva zápasy ze tří
vyhráli. V týmu účinkovali i nováčci, kteří se
do tréninku zapojili až na podzim. Nejvíce
branek Jarda Zemek a Matěj Danihel, oba se
trefili 19x, Matěj Prouza 11x.
V pátek 16.června jsme absolvovali společně s rodiči závěrečný trénink na polickém
hřišti a přes prázdniny, abychom nevyšli ze
cviku, budeme při fotbálku pobíhat po trávníku na hřišti v Suchodole, o jehož údržbu se
vzorně stará vnuk místního starosty Tomáš
Vítek.
Kamil Švorčík, starší trenér mladších žáků
Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky

Kopčanský motookruh 2017
Českomoravská asociace motocyklového sportu pověřila motoklub v Kopčanech
na Slovensku uspořádáním mistrovství republiky ve dnech 17. a 18. června 2017.
V pátek k večeru jsme dorazili na místo. Byli jsme mile překvapeni rozšířením depa a jeho oplocením. Náš závodník šel na formální přejímku. Potom jsme
připravili pro nás karavan a přístřešek. V noci pršelo a foukal vítr. Ráno se počasí
umoudřilo a čekala nás technická přejímka. Dopoledne první a odpoledne druhý trénink vše probíhalo dobře. K večeru prohlídka ČZ 125 ccm a drobné úpravy na ráno.
V noci opět pršelo, ale ráno vše dobré. Depo netrpí blátem, protože je tam písčitá
půda a tráva. V devět hodin nastupuje na start se svým strojem ČZ Miloš Thér hájícím barvy AMK Police nad Metují a staví se na druhé místo. Slušný start a začíná
honička s Jirkou Obtulowiczem. V prvním kole zjistil, že ve čtyřech zatáčkách na
trati je benzín s olejem. V klidu projel ostatních devět kol a do cíle přijel nikým neohrožován na druhém místě a připsal si dvacet bodů a potvrdil vedení v mistrovství.
Příští týdny jedeme v Hradci Králové, Havířově a slovenských Piešťanech na letišti.

Za AMK Čvaňhák
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Závěrečný turnaj starších přípravek v Polici
Již v loňském roce nám Okresní fotbalový
svaz Náchod přidělil uspořádání závěrečného
turnaje “Okresní soutěže starších přípravek”.
Zdá se, že jsme pořadatelsky úplně nepropadli,
neboť v roce letošním nám pořadatelství bylo
přiděleno opět.
V neděli 11.června ráno se na polickém hřišti sešlo 6 týmů (Náchod, Velké Poříčí, Hronov,
Zábrodí, Provodov/V.Jesenice a Police), které
se v průběhu roku, od září 2016 do června 2017,
zúčastnily dlouhodobé soutěže. Každý tým v ní
odehrál 54 zápasů. Z nám neznámých důvodů se
turnaje nezúčastnilo družstvo Babí.
Hrálo se systémem “každý s každým”, 2x12
minut na dvou hřištích současně. Turnaj začal
dvojzápasem Zábrodí – Hronov a Náchod –
Police. Naše kluky tak na úvod čekal nejtěžší
možný soupeř, nad kterým jsme ani jednou za
celou sezónu nevyhráli. Tentokráte jsme se úspěchu přece jen dočkali a po velmi dobrém výkonu
zvítězili 4:1.
Další soupeř nebyl o nic lehčí, spíše naopak.
Vstup do utkání se nám na rozdíl od předešlého
klání vůbec nepovedl, dostali jsme na začátku
gól z penalty (Jarda Zemek si úspěšně zahrál na
brankáře), zanedlouho z trestného kopu a pak
jsme se vezli až na konečných 0:6.
To však byl, jak se později ukázalo, náš poslední neúspěch v turnaji. Vzápětí jsme přehráli
smíšený tým Zábrodí 6:1 a následně i velmi dobré družstvo Hronova 5:0. Po hodinové pauze ještě
v posledním zápase celého turnaje Provodov/V.
Jesenici 4:2. Obsadili jsme tak pěkné 2.místo

za vítězným Velkým
Poříčím a před třetím
Náchodem.
Kluci
odehráli
velmi dobré zápasy
a předvedli fotbalově kvalitní výkony.
Martinovi Rydlovi se
podařilo docílit v jednom utkání hattricku
(3 branky za zápas),
Matěji
Danihelovi
totéž dokonce 2x. K
tomu Matěj přidal ještě
pěknou, nechytatelnou
trefu hlavou do vlastní
brány. Tomuto zásahu předcházela žádost
Matěje: “Trenére, pusťte mě ještě na hřiště, ať můžu dát hattrick”.
Za Polici hráli: Vašek Valchař, jako obvykle
v bráně, Jarda Zemek, Matěj Němec (Machov),
Matěj Prouza, Matěj Danihel (Žďár), Šimon
Vlček (Stračí ocas), Adam Krtička, Michal Fatka,
Martin Rydlo (pro svoji rychlost přezdívaný Bolt
z Jamajky) , Štěpán Rydlo (nikoliv z Jamajky, ale
z Bezděkova) a Ondra Jirman (Stračí ocas).
Turnaj provázelo pěkné počasí a spíkr Petr
Scholz. Zápasy s přehledem řídili tři mladí rozhodčí, delegovaní OFS Náchod. I díky jim proběhlo vše v klidu, bez zbytečných, nepřiměřených emocí, ať již ze strany trenérů či rodičů.
Přítomni po celou dobu byli předseda OFS

Náchod Petr Vítek a tajemník Petr Vokál. Na turnaj zavítala i starostka města paní Ida Jenková.
Ta však na závěrečném hodnocení nemohla být
přítomna, takže ji zastoupil člen zastupitelstva
a předseda fotbalového oddílu Karel Klimeš.
Polickému trenérovi se tak při vyhlášení výsledků dostalo místo polibku od starostky Idy alespoň objetí od předsedy Karla.
Příjemné fotbalové dopoledne se vydařilo po
všech stránkách, takže se můžeme těšit na další
zápasy a sportovní akce za účasti mladých polických fotbalistů.

Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky

13letý mistr republiky z Police nad Metují

Přeborníkem České obce sokolské (ČOS)
ve všestrannosti pro rok 2017 je Pepa Hlaváček
z Police, student Broumovského gymnázia.
Jeho úspěch je skutečně srovnatelný s dosažením titulu mistra republiky v jiných soutěžích.
Sokolové dodržují tradici. Je dobré mít pevný
základ, nejen ve sportu. Přeborník zní přece
hezky.

Letos se na „Přeboru ČOS starších žáků/
kyň, dorostu a dospělých“ v Praze za T. J.
Sokol Police zúčastnilo pět závodníků. Josef
Polický měsíčník - červenec - srpen 2017

Hlaváček získal vedle titulu přeborníka i 1.
místo v gymnastice, Filip Werner 3. místo ve
šplhu, Štěpán Kollert 4. místo v gymnastice.
Michal Sirko obsadil 2. místo v gymnastice a
Daniel Klimeš 2.místo v atletice v kategorii
dorostenců.
Závodníci polického Sokola si dobře
vedli i na „Přeboru ČOS mladších žáků/kyň“
v Prostějově. Terka Scholzová, Lukáš Vajsar,
Jáchym Petr společně s Bárou Ficencovou
ze Sokola Náchod vyhráli soutěž družstev.
Všichni čtyři pojedou za odměnu na týdenní
tábor do rakouských Alp. Pro vítěze družstev
jej každý rok pořádá Župa Švýcarská.
Třeba dodat, že se děti z Police probojují do
celostátního kola každý rok. Přispívají k dlouhodobým úspěchům Župy PodkrkonošskéJiráskové, jejíž je oddíl součástí.
Co tomu musejí dát, říká trenérka Edita
Bukovanová: „Ono je to strašná dřina. Těžko
si nezasvěcenému představit, co ty děti musejí
umět… Na druhé straně nejde hlavně o medaile. Důležité jsou pro ně chvíle strávené s partou kamarádů jak v tělocvičně tak na soutěžích. A když jim to třeba nejde skvěle ve škole,
můžou se pochlubit svými sportovními výkony. Kdo dnes z jejich spolužáků umí kotoul?“
Kam vede výchova, když dítě necháte dělat jen to, co samo chce, když nemá autoritu
a dobré vedení, vidíme kolem nás. Jak mohly
tyto děti zvládnout spoustu potřebných dovedností? Díky Sokolu. Myšlenky, spíš ideje tak
silné, že přežila všechny strašlivé společenské
-ismy, které se přes naši zem převalily.

Sokol v Polici vychoval desítky skvělých
lidí. Nůžky mezi dětmi, které neumí udělat ani
kotrmelec a žáky ze Sokola se stále rozevírají. Salto, vzpor na hrazdě, cvičení na kladině,
plavání, šplh na laně (jedna z nejstarších sokolských disciplín) jsou pro malé „Sokoly“
hračkou.
Oddíl všestrannosti polického Sokola
pod vedením trenérky Jitky Krásné má 33
dětí. S ní se na této náročné práci podílí Edita
Bukovanová a Daniel Klimeš.
Díky nim se naše město objevuje na celostátních sokolských soutěžích v Praze nebo
v Pardubicích. A získává pro život skvěle připravené spoluobčany.
Jindřich Horkel
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MUŽI SPARTAKU POLICE NAD METUJÍ SLAVÍ POSTUP!
Vážení sportovní příznivci.

Dovolte mi malé připomenutí za velice
úspěšnou sezonu 2016/2017.
Fotbalisté Spartaku Police nad Metují pod
vedením trenéra Luboše Jansy sehráli 24 mistrovských utkání s bilancí 16 výher a skóre 102:31 a

53 získaných bodů,čímž ovládli skupinu B v 1.B
třídě Královéhradeckého kraje. Po hubených letech, kdy oddíl kopané nezažíval růžové časy, jde
o velice příjemný fakt.

Znamená to jediné! Fotbalovou sezónu
2017/2018 poličtí fotbalisté odehrají v 1.A
třídě!

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří
se o postup do vyšší třídy zasloužili,vedení
Spartaku, městu Police nad Metují, sponzorům a hlavně věrným polickým příznivcům.
Spartak Police nad Metují z.s. - oddíl
kopané
Klimeš Karel

Ledhujským se “doma”moc nedařilo.

...si asi broukali pod vousy návštěvníci
letošního, již 23.ročníku soutěže v požárním
útoku mužů. Nad takovým výsledkem možná
právě sv. Florian, patron hasičů, uronil slzu.
Právě vydatný déšť provázel letošní klání
sborů z Bezděkova, Suchého Dolu, Žďárek
u Hronova, Pěkova, Hlavňova, Radešova a
Velké Ledhuje. Ve takovém pořadí se družstva umístila. Bezděkovští si s časem 30.57 s
odvezli “na kopec” již potřetí pohár Starostky
města Police. Během požárního útoku se
měřil i čas nejrychlejšího “střelce”, toho, jemuž se v nejkratším čase podařilo naplnit 10l

nástřikový terč. Tady trofej putovala do rukou žďáreckého “Antona
Špelce Ostrostřelce”, který nádobu
naplnil za historicky nevídaných 6
s!
O odpolední zábavu se postarali Nikolas Letzel a bratři Míra a
Lukáš Kollertovi, kteří připravili
malý “přebor jednotlivců”. Branněhasičská dráha s úkoly, u kterých se
zadýchali i ti dříve narození prověřila pevnou ruku při střelbě ze
vzduchovky, odhad při hodu granátem a um postavit ruční
stříkačku na vytyčenou
pozici.
Z řad hasičstva jsme
si pak mohli “spravit
chuť” požárním útokem.
Závěrem
patří
upřímný a velký dík
už tradičním “mecenášům”, kteří ser postarali o pěkné ocenění
všech soutěžících družstev - Městu Police nad
Metují, Wikow MGI

40

a.s., VEBA a.s., Pejskar a spol. s.r.o.
Poslední, ale o nic menší dík pak hrstce
našich sester a bratrů, kteří se postarali o přípravu celé akce, občerstvení pro účastníky
i návštěvníky a ještě stihli napéct buchty a
koláče.
Boj o přízeň
soutěžících i návštěvníků nevzdává a na viděnou se
za celý sbor SDH
Velká
Ledhuje
těší
Aleš Trojtl
Polický měsíčník - červenec - srpen 2017

Mladší přípravka bramborová v okrese, bronzová v Provodově

Na přelomu května a června vrcholily
soutěže
přípravek
v
kopané.
Předposlední kolo nám los přisoudil těžké soupeře. Na hlavním stadionu v Broumově nás vyzval
tým Slovan Broumov „Vlci“. Během celé sezony
nás tento soupeř pokaždé porazil. Proti našemu
týmu byla i polická školní družina, která uspořádala v pátek pro děti spaní ve družině včetně
noční stezky odvahy. Hráči a hráčka ze stezky
byli nakonec asi dobře vyspaní. Slovan se dostal
do vedení 1:0 střelou z dálky, ale ještě v prvním poločasu vyrovnává v dobré formě hrající
Anastázie Denygrová. Ve druhé půli máme více
ze hry. Obrana a brankář drží útočníky Broumova
od brány a naopak se znovu prosazuje Stázka
Denygrová a třetí gól přidává Honza Zmátlo.
Broumovu se podařilo jen snížit a vítězíme 3:2!
Ještě těžší soupeř z Hronova nám před bránou
zatápí ve druhém zápasu. Honíme balón, ale taky
lovíme se sítě. Poločas prohráváme 1:3 (branka
Jan Zmátlo). Druhá půle je lepší, Hronov tlačíme, vytváříme si šance, ale některé naše útočníky zlobí míč. Přidáváme dva góly (Jan Zmátlo a
Séba Kollert), ale lepší soupeř vítězí 3:6.

Poslední 18.kolo hrajeme na horké půdě
Provodova v sobotu 3. června. S nadějí vstupujeme do zápasů, že bychom přeci jen ten
bronz mohli pro polickou kopanou vykopat.
Místní Provodov „Hvězdy“ se dobře nachystal a hned první zápas prohráváme 3:4 (branky:
Séba Kollert, David Klikar, vlastní). Druhý zápas si spravíme chuť a doslova drtíme Provodov
„Komety“. Soupeř skóroval jednou, my jedenáctkrát a vítězíme 11:1 (branky: 3x Seba Kollert, 2x
Jirka Tauc, 2x Jan Zmátlo, Stázka Denygrová,
Ondra Klíma, Adam Malý, Matěj Klimeš). Z posledního zápasu letošního ročníku okresního přeboru mladší přípravky odcházíme znovu poražení
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od AFK Hronov. Tohoto nepříjemného a kvalitního soupeře
za celou sezonu nedokážeme
porazit. Sice se snažíme, Šimon
Krtička a David Klikar dávají
góly, ale jen mírní porážku 2:7.
V konečném zúčtování nám patří 4.místo.
Závěrečný turnaj již mimo
ligovou tabulku pořádá okresní fotbalový svaz ve Velkém
Poříčí. Pořadatelé nám nalosovali hodně těžkou skupinu. Pouze vítěz postupuje
do finále. Jak jsme si vedli?
Spartak Police – TJ Velichovky
2:2 (branky: Séba Kollert,
Šimon
Krtička),
Spartak
Police – Provodov „Hvězdy“ 1:1 (branka Séba
Kollert), Spartak Police – Sokol Zábrodí 1:4
(branka Kryštof Brát), Spartak Police – Broumov
„Vlci“ 3:2 (branky: Stázka Denygrová, Kryštof
Brát, Sebastian Kollert) a Spartak Police – AFK
Hronov 0:5. S bilancí 1 výhra 2 remízy a 2 prohry končíme ve
skupině čtvrtí.
Vyvrcholením
našeho
snažení
je třetí ročník populárního
turnaje NUFRA CUP
Provodově.
v
Spartak Polici n.
M.
reprezentuje
tým minipřípravky
(roč. 2010 – 2012)
a mladší přípravky (roč. 2008).
Za minipřípravku
pod vedením mladého trenéra Vojty Kvapila nastoupili: Šimom Krtička, Jan Majsniar, Marek
Tauchman, Zdeněk Klíma, Štěpánka Jandová
a Tobík Seidlman. Pro Tobíka a Štěpánku to
byl první životní start na „velkém“ turnaji.
Výsledky minipřípravky: Police – FK Náchod
1:3, Police – Červený Kostelec 1:5, Police
– Nové Město n. M. 0:7, Police – Provodov
2:2, Police – Česká Skalice 4:6, Police –
Velká Jesenice 5:0, Police – Úpice 11:1.
Střelci branek: Šimon Krtička 13, Zdeněk
Klíma 4, Jan Majsniar 3, Marek Tauchman 3.
těžNejmladší
fotbalisté
obsadili
v
ké konkurenci 7. místo. Vítězství se

dočkal trenér Vojta, když v soutěži trenérů nejlépe trefil břevno a vyhrál láhev šampaňského.
Mladší přípravku reprezentovali hráči ročníku 2008. V bráně se střídali Samuel Friml
a David Klikar. Obrana hrála ve složení Jan
Dvořák, Šimon Friml, Kryštof Brát a Ondřej
Klíma. Útok obstarali Séba Kollert, Jan Zmátlo,
Stázinka Denygrová a právě nechytající gólman.
Výsledky: Spartak Police – Sokol Zábrodí 0:2,
Spartak Police – Nové Město n. M. 3:0 (branky:
2x Séba Kollert, Šimon Friml), Spartak Police
– Červený Kostelec 1:5 (branka: Jan Zmátlo),
Spartak Police – AFK Hronov 1:2 (branka:
Anastázie Denygrová), Spartak Police – Provodov
„Hvězdy“ 2:0 (branky: Séba Kollert, Ondřej
Klíma), Spartak Police – Provodov „Komety“
7:1 (branky: 3x Séba Kollert, 3x Jan Zmátlo, Jan
Dvořák). Po základní části jsme se umístili na
čtvrtém místě. O postup do semifinále jsme museli porazit Provodov „Hvězdy“. Vyrovnaný zápas rozhodla jediným gólem Stázka Denygrová.
Semifinále bylo ještě těžší TJ Červený Kostelec
nedal našim hráčům metr hřiště zadarmo. Zápas
neměl mnoho šancí a jedinou proměnil soupeř.
V závěru dobře vystřelil z dálky Ondra Klíma.
Semifinále prohráváme o gól a v zápase o třetí
místo vyzýváme Zábrodí. V pořadí třetí těžký
zápas zvládáme! Elitní střelec soupeře je obranou eliminován na pouhé dvě střely mimo bránu. Z přímého kopu otevírá skóre Jan Dvořák a
druhý gól přidává Séba Kollert. Po vítězství 2:0
bereme třetí místo, medaile, balony, diplom a pohár. Je to taková pěkná tečka za tou naší sezonou.

Daniel Denygr a Jiří Kollert
trenéři mladší přípravky
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Lyžařský oddíl...

Jarní tréninky jsme odběhali a
odjezdili na kole podle plánu i když
počasí nám ne vždy vycházelo vstříc.
Během jednoho pátečního tréninku
trenéři připravili Tajnou běžeckou výpravu na hrad Vlčinec, kde děti objevily poklad.
7. června jsme zorganizovali tradiční silniční Běh od pípy k pípě.
7,8 km dlouhá trať byla letos o 50 m
kratší z důvodu rekonstrukce mostu a
křižovatky u Krčmy. Zúčastnilo se 34
běžců, kteří před startem uctili minutou ticha památku v únoru zesnulého
zakladatele běhu Jiřího Dostála. Na
bednu se ve svých kategoriích dostali:
Ondra Volák (1.), Anička Beranová
(2.), Terezka Kubečková (3.) a Zomba
Beran (3.).
Děti se pak účastnily běhu
Emericha Ratha, který se konal 10.6.
ve Schrollově parku v Broumově.
Medaile si odvezli Lenka Jansová (1.),
Zdenda Klíma (2.), Matylda Pohlová
(2.), Ondra Hrůša (2.), Bohouš Scholz
(3.), Jáchym Binar (2.), Šimon Štolfa
(2.), Tomáš Jansa (2.) a za dospělé reprezentoval Zomba Beran (2.).
V létě spolupořádáme Běh na
Hvězdu – 15. 7. 2017 a první závod
podzimní sezóny Běh Broumovskými
stěnami je plánován již na 2.9. 2017.
Rádi bychom v září přivítali nové
členy Lyžařského oddílu zejména
z řad prvňáčků. Přihlásit se mohou samozřejmě i starší děti, a nejen v září.
Všechny, kteří mají chuť s námi běhat
a lyžovat, mezi námi vítáme! Další organizační informace poskytneme začátkem školního roku. Jakékoli dotazy
pište nejlépe mailem na skipolice@seznam.cz nebo hledejte na ski.polickej.
net.
Přejeme všem sportovcům krásné
léto!
Za LO Helena Pohlová, Jan Pohl
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SSK PEDRO Police nad Metují
zve všechny příznivce sportování a dobré nálady
na třináctý ročník akce

tříčlenná družstva - deset míčových disciplín - 16 týmů

kdy:
kde:
kdo:
co:
jak:
startovné :
přihlášky :
info :

pátek odpolko - sobota celý den
bukovický sportovní areál
tříčlenná družstva - bez rozdílu věku, pohlaví i výkonnosti
deset míčových disciplín
pro radost ze sportování a z lidiček kolem
600,- Kč / tým
jansapetr@seznam.cz , do 22.8.´17, rychlejší „bere“ …
www..sskpedro.policenadmetuji.cz
přihlášeným týmům budou zaslány podrobné informace a pravidla
na stránkách naleznete i výsledkový servis a fotky nejen z této akce

:
Petr Jansa
Libor Průša

608122819
777271270

program září 2017
9. září plážák – Pohár plný písku
23. září Pivní triatlon

www..sskpedro.policenadmetuji.cz
www..sskpedro.policenadmetuji.cz

Těšíme se na pohodový sportovní víkend s vámi …!

Police nad Metují 15.6.2017

pozvání na turnaj v plážovém volejbalu – 8. ročník

pohár plný písku
pohodové polické pohárové plážové plácání
pořádá PEDRO

Petr a Libor

BĚH NA HVĚZDU
15. 7. 2017
31. ročník

turnaj pro všechny příznivce této hry
trojice
kategorie : amatéři
termín : 9. září 2017
místo : Police n.M.
přihlášky : do 1.9.2017 info viz propozice
propozice :

www.sskpedro.policenadmetuji.cz/plážák
info : jansapetr@seznam.cz / 608 122 819
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Spartak Police nad Metují z.s. - Lyžařský oddíl
ve spolupráci s městem Police nad Metují
a podporou sponzorů,
pochopením CHKO Broumovsko,
Lesů ČR a soukromých vlastníků
pozemků a pod heslem Míry Alexy
„Dnes už každý Čech
zná na Hvězdu běh“
pořádá 31. ročník závodu

Maratonstav Český pohár v běhu do vrchu 2017
Velká cena východních Čech v bězích 2017
Mistrovství ﬁrmy Wikov v běhu do vrchu 2017
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Další ročník Vandru je již minulostí

V květnu, přesně 20. května, se uskutečnil již 42. ročník Mezinárodního polického vandru. Jelikož se Vandr konal v době uzávěrky
Polického měsíčníku, tak jeho vyhodnocení a několik fotografií dáváme k dispozici až v červencovém čísle Polického měsíčníku.
p.s. Letošní ročník byl věnován památce Miloše Krále.
Pohodu všem přeje Klub přátel turistiky Spartak Police nad Metují z.s.

Vyhodnocení 42. mezinárodního polického vandru
Vandr se konal 20.5.2017 a zúčastnilo se ho 439 vandrovníků. Kompletní oficiální zpráva
byla zhotovena v 10:00 hod.
Letošní ročník byl věnován památce Miloše Krále

Několik snímků ze 42. ročníku (foto: Štěpán Horák a Jarmila Šenková)
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ADAPT electronic CZ s.r.o.

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

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

NABÍZÍM K PODNÁJMU
ČÁSTEČNĚ VYBAVENÝ BYT

o dispozici 2 + kk

a celkové ploše 60 m2
nacházející se
ve 2. podlaží zděného
bytového domu.

Byt je ve výborném
stavebně-technickém stavu.

Volný od srpna.

Kontakt: 737 432 907.
Matka s malým dítětem

hledá byt 2 + kk

v Polici nad Metují a okolí

zn. rozumná cena

... okna patří k životu

tel. 732 165 869

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov
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KOUPÍM

Hradec Králové
Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

Vzduchovku
a staré jízdní kolo
Kontakt:

608 103 810
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Projekt OBEC OBČANŮM umožní
ušetřit občanům města Police nad Metují
na energiích v průměru 5 250 Kč ročně
Občané Police nad Metují se nyní mohou připojit k více než 68 000 domácnostem a 570 obcím po
celé České republice využívajících výhod úspěšného celorepublikového projektu s názvem Obec
občanům.
Garantem a organizátorem projektu je společnost Terra Group, která pořádá hromadné energetické soutěže na
levnější dodávky elektřiny a plynu. Díky vysokému počtu zapojených domácností, spolků a firem jsou ceny nižší až
o 25 %. Mezi obce, které se již do projektu zapojily, patří Česká Kamenice, Chlumec, Velké Březno, Jablonné v Podještědí. Čebín, Hustopeče, Břeclav, Židlochovice a mnohé další.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na energiích 5 250 Kč ročně. Celý proces realizace úspory
je navíc zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský servis vyřizuje partner projektu společnost
Terra Group. Stačí jen vyplnit přihlášku.

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE
Občané města Police nad Metují se mohou zapojit a ušetřit
v průměru 5 250 Kč. Přihlášku pro domácnosti můžete vyplnit na www.police.obecobcanum.cz nebo osobně v přízemí bývalého informačního centra Pellyho domy, ve dnech
17. 7., 26. 7. a 21. 8. 2017 od 16.00 do 18.00.

Miroslava Korobková
tel. 777 049 267

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
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• 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
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

25. 7. 2017 v 15.00 hod.

Police n. Metují

27. 7. 2017 v 15.00 hod.

Řízené relaxace. Učení meditaci.
Hlubinné regresní terapie.
Duchovní poradenství. Očisty Těla.
Vše co Vás zajímá na

www.radaznebe.webnode.cz

491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz

Kateřina Pfeiferová, Bukovice
tel. 773 638 042

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu

+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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s automatickou kresbou nebo malbou

Informace na tel. číslech:

VĚRA NOVÁKOVÁ

mobil:

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

POLICKÝ MĚSÍČNÍK

P RO
V YC M ĚS Í C
HÁZ
E
Í J E Č E RV
DNO ENE
SPO C A S
R
L EČ
NÉ PEN
Autor obálky: Ing. Pavel Pohner
ČÍSL
O

- 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

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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V POLICI NAD METUJÍ

� ERVENEC 2017
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
KLÁ� TERA
Pátky 7., 14., 21. a 28. 7.,
v� dy od 13:00
Prohlídka Kostela Nanebevzetí Panny Marie
a Muzea m�sta Police nad Metují, s pr�vodcem.
Sraz ú� astník� a platba: v Informa� ním centru
na nám�stí, nejpozd�ji 15 minut p�ed za� átkem prohlídky. Délka prohlídky: cca 45� 60
minut. Cena: 80 K� dosp�lí/40 K� d�ti do 15 let
zahrnuje vstupné do muzea a p�ísp�vek kostelu.

Pellyho domy
VÝTVARNÉ PRÁCE �
VÝSTAVA SPOLKU AMAG
Pond�lí 10.�ned�le 23. 7.
Volná tvorba náchodských malí�� a gra� k�
spolku AMAG (Ateliér malí�� a gra� k�).
Výstava otev�ena pond�lí� pátek 9:00� 17:00,
sobota a ned�le 9:00� 15:00.
Vernisá� výstavy: pond�lí 10. 7. od 18:00.

PROCHÁZKA POLICKEM II.
/ Hv�zda � Polická hora
sobota 22. 7.

Muzeum papírových
model�

Vycházka po stopách staré stezky z Police
do Broumova. Terénní exkurze s Mgr. Janem
T�mou z Regionálního muzea Náchod.
Max. po� et zájemc�: 30 osob. P�ihlá�ky,
bli� �í informace a platba p�edem v informa� ním centru do 20. 7. Ú� astnický poplatek:
dosp�lí 60 K� , d�ti 30 K� .

LETEM SV�TEM S MUZEEM
Pond�lí 17. 7.�pátek 21. 7.

PROCHÁZKA POLICKEM III.
/ Stra� ím ocasem
do Suchého Dolu
sobota 29. 7.
Vycházka s ukázkami lidové architektury
a památných míst mezi Policí nad Metují
a Suchým Dolem. Terénní exkurze s Mgr. Janem
T�mou z Regionálního muzea Náchod.
Maximální po� et zájemc�: 30 osob. P�ihlá�ky,
bli� �í informace a platba p�edem v informa� ním centru do 27. 7. Ú� astnický poplatek:
dosp�lí 60 K� , d�ti 30 K� .

P�ipravujeme na srpen:
KVÍ� EROVSKEJ � MAJD / Sobota 5. 8.
Sportovn�-spole� enská akce
KVÍ� EROVSKÁ POU� / Pátek 11.� ned�le 13. 8.
PETROVICKÉ ZATÁ� KY / Sobota 19. 8.
Tradi� ní akce pro odrá� edla, in-line brusle,
kola a kolob�� ky
PROCHÁZKA POLICKEM IV. / Pam�tihodnosti
Police nad Metují / Sobota 26. 8.

Letní p�ím�stský tábor. Týden tv�r� í práce
v Muzeu papírových model�. Týden plný
her a dovád�ní v inspirativním prost�edí
Muzea, kde papír o� ívá! Nechte Va�e d�ti
si st�ihnout léto v Muzeu.
P�ihlá�ky do 14. 7. Po� et míst omezen!

VE� ERNÍ KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
Sobota 22. 7., 19:00�21:00
Neopakovatelné vypráv�ní pr�vodce vás
seznámí se sv�tem z papíru a p�edstaví vám
um a sílu tvo�ivých lidských rukou. Prohlídka
vede celou budovou a náv�t�vníky seznámí
i s depozitá�em.
Cena prohlídky: 80 K� /sní� ené 50 K� .

MUZEUM D�TEM
Sobota 29. 7 a ned�le 30. 7.,
v� dy od 9:00 do 17:00
Muzeum, které baví d�ti i dosp�lé na tento
víkend pro náv�t�vníky p�ipravilo aktivní
zónu, samoobslu� né interaktivní dílny,
kde si mohou náv�t�vníci zdarma vybrat
z n�kolika výtvarných technik a vytvo�it
si tak originální dílo.
Více na www.mpmpm.cz

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

www.pellyhodomy.cz
Polický měsíčník - červenec - srpen 2017

Nová terasa / Zelený
dome� ek
FILMY POD � IRÝM NEBEM:
IMAGINÁRNÍ LÁSKY
Sobota 1. 7. od 21:00
Imaginární lásky . Netradi� ní zobrazeni
lásky, posedlosti, fale�ných nad�jí a zklamání (to v�e zahalené v oblaku cigaretového
kou�e). Film Xaviera Dolana je studií
zamilovanosti. (Kanada, 96 minut).

AND�LSKÝ PODÍL
Sobota 22. 7. od 21:00
Ho�kosladká komedie nasáklá skotskou
whisky. Vynikající kombinace sociálního
dramatu spojená s krimi dobrodru� stvím
a ochutnávkou whisky. (Ken Loach, Velká
Británie, Francie, Belgie, Itálie, 106 minut).

ANDY WARHOL � VÝSTAVA
Zelený dome� ek do 30. 7.
Výstava otev�ena denn� mimo pond�lí,
10:00� 12:00, 13:00� 17:00.
Akce na Nové terase po�ádá spolek Apeiron
s podporou M�sta Police nad Metují.
Vstupné dobrovolné.

Ostatní akce
B�H NA HV�ZDU
Sobota 15. 7.
Masarykovo nám�stí
31. ro� ník / od 13:00 d�tské kategorie
/ od 14:30 hod hlavní závod . Po�ádá Spartak
Police nad Metují z.s. � Ly� a�ský oddíl
ve spolupráci s m�stem Police nad Metují.

ZA POKLADY BROUMOVSKA
Marek Kozák, Matou� P�ru�ka

Sobota 29. 7. od 18:00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Police nad Met.
Vstupné dobrovolné. www.zapoklady.cz

P�edprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba Informa� ního centra v � ervenci: pond�lí� pátek: 9:00� 11.30 a 12:00� 17:00; sobota, ned�le a svátky: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují
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Farma Wenet je otevřena každý den od 10:00 do 17:00.

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

Procházka Polickem - Laudonov valy 3. 6. 2017

Den řemesel v Dřevěnce 27. 5. 2017

Polická zelňačka 17. 6. 2017

