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úpravami okolí, horní terasa a oplocení.

Mozaika z radnice…
Léto končí. Škola začíná. Pro školáky a rodiče, pedagogy
i nepedagogické pracovníky. V našich školských zařízeních
bylo přes prázdniny živo. V mateřince se vyměňovala další
podlahová krytina, rekonstruovaly se jedny sociálky, začala
se úprava zahrady za budovou, došlo k radikálnímu prořezu
stromů v zahradě před školkou, vznikla nová mini třída na
individuální činnosti. V základce se měnilo lino, malovalo
se, vyměňovalo se osvětlení i ozvučení v tělocvičně. Práce
na zušce jsou viditelné zvenku. V současné době nás
upoutává nová oranžová střešní krytina. Podrobněji níže.
Ve středu 5. září se konalo veřejné jednání městského
zastupitelstva. Jeho předposledním bodem byla obrazová
prezentace života v našem městě a spádových obcích
v letošním prvním pololetí, kterou vytvořila kronikářka
Jindra Vaníčková. Zdaleka nepostihovala všechny akce a
aktivity. Při pohledu zpět jsem si opětovně uvědomila, že
„pouhé“
děkuju,
patří
mnoha
z Vás.
Profesním
spolupracovníkům,
zaměstnancům
příspěvkových
organizací,
spolkům,
dobrovolníkům,
mnohým
spoluobčanům.
Chtěla jsem prezentaci „pověsit“ na www stránky
města. Je objemná. Není tedy technicky možné tímto
způsobem prezentovat, všem zájemcům umožnit ke
zhlédnutí. Věřím, že každý, kdo jen trošku s „městem“
žije, vidí.
Pravidelným návštěvníkům altánu Na Strážnici asi
neuniklo, že chybí mobiliář. Dva týdny zpět ze soboty na
neděli jsme zjistili, že byla odcizena jedna lavice a stůl je
odšroubovaný a připravený ke stejnému osudu. Kromě
zklamání nastalo přemýšlení, co dál. Nejsem zastáncem
teorie, „vše z betonu a železa“. Omlouváme se všem, kteří
– a není jich málo – si toto místo oblíbili. Altán v současné
době poskytne azyl před deštěm. Pohledem se můžeme
těšit ve stoje, opřeni o zábradlí. Vně budou instalovány dvě
lavičky. Jak to bude dál? Nevím….
Přeji Vám příjemné, zdravé a především veselé
podzimní dny.
Ida Jenková

Opravy budov městských
školských zařízení v roce 2012
Město Police nad Metují v době letních prázdnin
realizovalo na základě schváleného rozpočtu částečné
opravy budov školských zařízení – Mateřské školy Fučíkova,
Základní školy v ul. Na Babí a Základní úmělecké školy na
Komenského náměstí.
V případě mateřské školy se jednalo v řadě prvé o
provedení opravy sociálního zařízení v 1. NP druhé budovy
mateřské školy spočívající ve výměně zařizovacích
předmětů, vodovodních baterií, nových instalačních
rozvodů, a v provedení nových keramických obkladů a
dlažeb. V řadě druhé se pak jednalo o zahájení prací na
dotvoření zahradního prostoru, které vychází z projektu
zpracovaného Ing. Simonou Šafránkovou v květnu 2012.
Výstavba zahradního prostoru probíhá ve dvou etapách.
Prvá etapa (terénní úpravy a zemní práce) bude dokončena
v průběhu září. Druhá etapa bude dokončena o prázdninách
v roce 2013 (bude-li dokončení těchto prací zařazeno do
rozpočtu roku 2013). V rámci této druhé etapy bude
vybudován obvodový chodník, dřevěný herní systém
s prostorem pro uskladnění, 2 proutěná iglů, pískoviště,
proutěný tunel, kašna, venkovní učebna s vegetačními

1

V budově základní školy se jednalo o provedení opravy
podlah v sedmi třídách druhého stupně, kde byla položena
nová podlahovina LINO FATRA NOVOFLOR EXTRA. Dále byla
provedena výměna starých zářivkových svítidel v osmnácti
třídách budovy druhého stupně za svítidla úspornější a
modernější od českého výrobce Modus. U velké a malé
tělocvičny byla vyměněna stará výbojková svítidla za nové
také úspornější metalhalogenidové reflektory. Navržené
osvětlení nyní odpovídá normě ČSN EN.

Vzhledem ke stávajícímu havarijnímu stavu střechy u
budovy Základní umělecké školy Police nad Metují na
Komenského náměstí byla do rozpočtu letošního roku
zařazena její oprava. V rámci této opravy byla provedena
rekonstrukce 3. NP budovy č. p. 107, kde má být v
budoucnu umístěna počítačová grafika, videostřižna,
kabinet, sklad, sál výtvarného oddělení, včetně
přístupového schodiště s chodbou. Dřevěné schodiště v
objektu čp. 107 bylo nahrazeno novým, původní dřevěná
konstrukce byla odstraněna až na stávající stropní klenby.
Nové železobetonové schodiště je uloženo na stávající
klenby do obvodových stěn a pilířů. Nad stávající strop byl
proveden nový ocelobetonový spřažený strop. V místech
sloupů krovu byly do zdí uloženy válcové profily, na tyto
profily položeny trapézové plechy a na ně vybetonována
deska. Krytina na stávajícím krovu byla vyměněna za
krytinu stejného typu z vláknocementových šablon. Střecha
je opatřena novým vikýřem směrem do Komenského
náměstí a do střešní konstrukce byla vzhledem k budoucí
funkci podkrovního prostoru osazena dřevěná střešní okna
z důvodu dostatečného prosvětlení.

Do všech výše popsaných oprav budov našich školních
zařízení bylo z rozpočtu města v letošním roce investováno
3,1 mil. Kč.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Rekonstrukce komunikace
Pod Klůčkem
Ve středu 29. srpna 2012 proběhla na sále Pellyho domů
veřejná prezentace připravené rekonstrukce místních

komunikací v ulici Pod Klůčkem. Účelem této schůzky bylo
zejména informovat veřejnost o navrženém způsobu
rekonstrukce a vysvětlení některých sporných míst, či
šumů, které bylo slyšet v ulicích. K jednání byli přizváni též
projektanti navržené rekonstrukce – Ing. Josef Hauck a Ing.
Blanka Haucková.
Rekonstrukce místních komunikací je navržena velice
lapidárně, a sleduje de facto jediný účel – opravu povrchů
chodníků a komunikace v ulici Pod Klůčkem, jejichž
současný stav je – mírně řečeno – neuspokojivý. Někoho
možná napadne, proč v rámci rekonstrukce nedojde
k řešení rozšíření komunikace, či některým dalším úpravám
– např. zřízení podélného stání na spodní straně komunikace
na místo stávajícího chodníku.
Důvody jsou dvojího druhu. V řadě prvé ekonomické,
neboť takovouto rekonstrukce zvládneme financovat
z rozpočtu letošního roku. Jakékoliv velkorysejší řešení
(např. v podobě jednosměrná ulice se zálivy na parkování)
by bylo rozhodně řešením několikanásobně dražším než
navrhované položení nových povrchů, obrub a úprava
odvodnění komunikace. V řadě druhé jsou důvody ryze
normativní, kdy na jedné straně zákon o pozemních
komunikacích, včetně prováděcích vyhlášek, a na straně
druhé technické normy (ČSN) de facto jiné než přijaté
řešení neumožňuje, zejména stran problematiky tzv.
rozhledových trojúhelníků u každého z výjezdů od
jednotlivých rodinných domů.
Dalším důvodem pro zvolené řešení je i způsob
projednání tohoto řešení před speciálním (silničním)
stavebním úřadem, kdy současný záměr bude možné
projednat pouze na základě ohlášení, k němuž doložíme
pouze jednoduchou projektovou dokumentaci. Jakákoliv
futuristická řešení, k nimž odkazují některá veřejná
prohlášení, by znamenalo nejen podstoupit územní a
stavební řízení, ale i značnou investici do dvou stupňů
projektové dokumentace. Aby tedy bylo možné projednat
rekonstrukci toliko v režimu ohlášení, jsme vázáni řadou
limitů, mimo jiné i zachováním nivelety chodníků a
vozovky. A to je další problém, který musel být projektanty
řešen, neboť výškově je ulice na celých 200 metrech téměř
ideální rovinou. Bohužel, historické chyby, jaké byly
napáchány v ulici Pod Klůčkem stran spádového a
prostorového řešení komunikace, není možné jednoduše
odstranit.
Veřejnost živě debatovala i nad možnostmi dopravních
opatření. Nicméně opět se jedná o ne zcela jednoduchou
věc. Například byla-li by v ulici umístěna dopravní značka
„obytná zóna“, pak by bylo potřeba zajistit vjíždění do
prostoru ulice přes zvýšené prahy, zajistit stání vozidel
mimo komunikaci, a rovněž zajistit přístup do ulice pro
imobilní občany, a to včetně parkování. Dalším
diskutovaným řešením pak byla „jednosměrnost“ ulice,
která však naráží na potřebu případného komplexního
řešení dopravy ve městě, které má být předmětem řešení
nového územního plánu města, neboť jak potvrdili sami
projektanti, není možné provést jakékoliv trvalé dopravní
opatření jen tak bez návazností na systém průjezdnosti
okolních navazujících ulic, resp. na širší systém dopravy ve
městě.
Posledním diskutovaným bodem pak byla otázka stavu
sítí uložených v komunikaci. Kabelové rozvody byly uloženy
v době nedávné, stejně jako vedení plynovodu. Vedení
vodovodu bylo dle tvrzení provozovatele vodovodu
v pořádku, přičemž došlo pouze k úpravám přípojek. Vedení
kanalizace bylo prozkoumáno kamerovým systémem se
závěrem, že potrubí není poškozené, a že bez problému
zajistí odvod odpadních vod po dobu, na kterou je nyní
navrhovaná rekonstrukce komunikace, tj. na dobu 30 – 40
let. Otázkou zůstává stavebnětechnický stav kanalizačních
přípojek, avšak přípojky jsou ve vlastnictví vlastníků
jednotlivých rodinných domů, přičemž je jejich povinností
mít tyto, coby součást stavby, v pořádku. Navíc pak

k případným opravám kanalizačních přípojek, či plotových
podezdívek, byli jednotliví vlastníci rodinných domů v ulici
Pod Klůčkem vyzváni v mé odpovědi na jejich petiční
podání v dubnu loňského roku, a každý měl tedy dostatečný
prostor pro zajištění těchto prací.
Věřím, že se rekonstrukce povrchů místních komunikací
v ulici Pod Klůčkem vydaří, a že se tak podaří vylepšit
dlouhodobě zanedbávanou část města.
Jiří Škop, místostarosta

Najíždění kamionů
do areálu firmy HAUK
V posledních týdnech jsme zaznamenali řadu podnětů,
týkajících se složité dopravní situace, která vzniká z důvodu
odstavování kamionů v ulici 17. listopadu před jejich
vjezdem do areálu společnosti Hauk s. r. o.
Z důvodu stoupajícího počtu podnětů, a z důvodu snahy
o předcházení vzniku rizikových dopravních situací v daném
místě, bylo městem svoláno společné jednání se zástupci
uvedené společnosti a se zástupci městské policie.
Při jednání na místě vjezdu do areálu jsme byli svědky
toho, jak komplikovaná situace nastává ve chvíli, kdy se
sjedou již dva kamiony (!), a kdy první z nich začne
popojíždět směrem k vjezdové bráně ve chvíli, kdy je
objížděn vozidel jedoucím ve směru na Bezděkov…
Následně zástupci společnosti Hauk s. r. o. prezentovali
budoucí systém najíždění kamionů po té, co bude
dokončena stavba zpevněných ploch u nové expediční haly.
V rámci tohoto systému budou kamiony najíždět do areálu
(a tedy k naložení) jiným způsobem, přičemž na naložení
budou čekat na zpevněných plochách v areálu společnosti.
V důsledku této změny již nebude docházet k odstavování
kamionů na komunikaci. Bohužel na tento systém začne
fungovat přibližně v polovině měsíce září, a to v návaznosti
na dokončení asfaltování zpevněných ploch.
Se zástupci společnosti Hauk s. r. o. bylo domluveno, že
kamiony místní dopravní firmy, vyjíždějící k nakládání
z areálu u fotbalového hřiště, budou najíždět tak, aby
najetí bylo víceméně plynulé (nyní dispečer autodopravy
vyšle auto již 15 – 20 minut předem). Sám dispečer
dopravní firmy bude na místě ověřovat situaci, přičemž
k nakládání nevyšle vozidlo ve chvíli, pokud nebude možné
najet do areálu společnosti Hauk s. r. o. Ovšem i přes tato
opatření není možné regulovat najíždění kamionů jiných
externích firem, jejichž najíždění nelze leckdy přesně
předvídat, a u kterých dočasné odstavení na silnici nelze
vyloučit.
Věříme, že stavba zpevněných ploch v areálu
společnosti Hauk s. r. o. bude brzy dokončena, a riziková
dopravní situace v ulici 17. listopadu pomine. Do té doby
však vyzýváme všechny účastníky silničního provozu, kteří
budou místem projíždět, ke zvýšené opatrnosti, a
k maximální snaze předejít případné dopravní nehodě
snížením průjezdové rychlosti.
Jiří Škop, místostarosta

Informace k přípravám nového
územního plánu města
V průběhu léta jsme podali žádost o projednání nového
Územního plánu města Police nad Metují na úřad územního
plánování, kterým je Městský úřad Náchod, odbor výstavby
a územního plánování.
Tomuto kroku předcházelo na jaře letošního uzavření
smlouvy se společností URBAPLAN spol. s r. o., která na
základě uzavřené smlouvy vyhotoví nejen návrh a čistopis
územního plánu, ale i všechny podklady, které vypracování
návrhu územního plánu předcházejí, tj. vypracování návrhu
zadání územního plánu, vypracování průzkumu a rozborů a
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případné vypracování konceptu územního plánu. Na základě
uzavřené smlouvy o dílo pak společnost URBAPLAN spol. s r.
o. vypracovala text zadání územního plánu a rovněž
dokumentaci průzkumu a rozborů území. Tyto podklady
byly předloženy jako příloha k žádosti o projednání
územního plánu města úřadu územního plánování.
V dohledné době tak bude úřadem územního plánování
přikročeno k veřejnému projednání zadání územního plánu
města. O termínu konání tohoto veřejného projednání Vás
budeme informovat prostřednictvím úřední desky,
prostřednictvím
tohoto
periodika,
prostřednictvím
městského rozhlasu a případně i dalšími způsoby, aby se tak
informace o tomto jednání dostala co nejblíže veřejnosti.
Jiří Škop, místostarosta

Výzva uživatelům městských pozemků
Město Police nad Metují vyzývá všechny, kteří užívají
jakékoliv městské pozemky k soukromým či firemním
účelům bez řádného smluvního vztahu, aby tento
protiprávní stav uvedli v co možná nejkratší lhůtě do
pořádku.
Tím máme na mysli buď upuštění od bezesmluvního
užívání tím, že dojde k vyklizení pozemku a uvedení do
původního stavu, případně podání žádosti o řádné povolení
jeho užívání, jehož výsledkem v případě schválení bude
buď smlouva o právu provést stavbu na pozemku města,
nájemní smlouva nebo smlouva o výpůjčce. V uvedených
smlouvách se také stanoví podmínky užívání daných
pozemků. Tyto majetkové záležitosti vyřizuje Městský úřad
Police n. M., odbor investic, majetku a životního prostředí,
kanceláře č. 38 a 39, telefonní spojení 491 509 997 nebo
491 509 993.
Krátkodobý zábor veřejně přístupných míst se řeší
jednorázovým povolením formou poplatku za užívání
veřejného prostranství, podle obecně závazné vyhlášky
města č. 5/2011. Město požaduje, aby takto zabraný
pozemek byl po použití v pořádku vrácen. V opačném
případě je požadováno uvedení do náležitého stavu a
případně vymáhána škoda. Záležitosti krátkodobých záborů
vyřizuje finančně-správní odbor, kancelář č. 11, telefonní
spojení. 491 509 991. V případě jakýchkoliv dotazů se
obraťte na výše uvedené odbory.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP, Ida Jenková, starostka

Výzva vlastníkům staveb
užívaných bez povolení
Město Police nad Metují vyzývá všechny vlastníky
staveb, které jsou užívány bez řádného oprávnění,
stanoveného stavebním zákonem, aby uvedli tento stav do
pořádku a předešli tak možným budoucím problémům.
Jedná se o stavby postavené bez povolení či ohlášení
(tzv. „černé stavby“) nebo stavby nezkolaudované, které
by neměly být proto užívány. Tyto stavby zpravidla nejsou
ani zaměřeny a zapsány do katastru nemovitostí. Nezřídka
se také nacházejí na cizích pozemcích, přičemž u těchto
staveb nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy.
Proto Vás vyzýváme k prověření toho, zda máte u
vašich staveb všechno v pořádku, tedy zda disponujete
přivolením k realizaci a k užívání stavby, či zda máte
právní titul k užívání pozemku pod Vaší stavbou, pokud
tento není ve Vašem vlastnictví. Pokud ne, bude na místě
kontaktovat stavební úřad, který vám sdělí, jaké jsou
možnosti nápravy a co je potřebné udělat. Místně příslušný
stavební úřad (odbor výstavby) sídlí na Městském úřadu v
Polici nad Metují, v kancelářích č. 36 a 42, telefonní
spojení 491 509 992.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP,
Ida Jenková, starostka, Eva Justová, odbor výstavby
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ODPADOVÉ INFORMACE
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a ze psů za rok
2012
Ačkoliv je termín k úplnému doplacení obou těchto
poplatků stanoven obecně závaznou vyhláškou nejpozději
do 31.8., nahlédnutím do přehledu neuhrazených plateb za
rok 2012 jsme jako každoročně zjistili, že někteří z vás mají
stále ještě kolonku „zaplaceno“ poloprázdnou, či zcela
prázdnou. Věříme, že jste v návalu jiných povinností pouze
pozapomněli, a proto PŘIPOMÍNÁME !!!!
Zapátrejte ve svým domácích účetnictvích a pokud
nenajdete doklad o zaplacení, či doplacení poplatku za rok
2012, okamžitě přijďte tento restík napravit – zatím ještě
bez sankcí. Kdo si není úplně jistý, volejte na tel.č.
491 509 991.
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.
Od 1.10.2012 začneme hříšníky nekompromisně stíhat.
Daniela Adamová a Jana Hlaváčková, FSO-poplatky
Ida Jenková, starostka

Změna intervalu svozu odpadu
z popelnic
Oznamujeme
občanům
v katastrálních
územích
Hlavňov, Hony, Pěkov a Radešov, že od 38. kalendářního
týdne, tj. od 20. září 2012, se změní interval svozu
zbytkového komunálního odpadu z domovních odpadových
nádob (popelnic) ze čtrnáctidenního na týdenní. Týdenní
svozový interval potrvá do začátku května, kdy ho opět
vystřídá interval čtrnáctidenní.

Pouliční svoz nebezpečných a
objemných odpadů a elektroodpadů
z domácností
Ve 40. kalendářním týdnu, a to ve středu 3. října 2012,
proběhne v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech,
pravidelný „pouliční“ svoz odpadů. Odebírány budou
nebezpečné a objemné odpady a veškerá vyřazená
elektrozařízení z domácností. Odebrány naopak nebudou
stavební odpady a odpady ze zeleně.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem, podle známého
harmonogramu:
zast. č. ulice,nároží, místní část čas příjezdu a odjezdu
1. Radešov, na návsi
16.00 - 16.10
2. Hlavňov, u býv. parkoviště pod vlekem
16.20 - 16.30
3. Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
4. Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
5. Pěkov, zast. BUS u skladu fy. Čáp a syn 17.10 - 17.20
6. Pěkov, u obecního domu
17.25 - 17.30
7. u odbočky na "malé" Hony
17.35 - 17.45
8. Hony, na návsi
17.50 - 18.00
9. Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15
Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený
čas na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla
společnosti Marius Pedersen a.s., která je uloží do vozidla a
odveze ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na
sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Informace k tomuto svozu jsou uvedeny také v

brožurce „Průvodce pro nakládání s komunálním
odpadem“ a na internetových stránkách města
(www.meu-police.cz). Pokud někdo tuto brožurku nemá,
může si ji vyžádat na radnici.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Třídí celá Police, je to snadné velice
Tímto sloganem bychom chtěli všem připomenout, aby
nezapomínali na důsledné třídění odpadů a jejich odkládání
na místa k tomu určená. Není to nikterak náročné a je to
potřebné nejen z důvodu využívaní surovin, ale také to
městu přináší nemalé finanční prostředky, pro financování
odpadového systému. Je to také slogan nového odpadového
letáku, který na sklonku loňského roku, jak doufáme,
nalezla většina polických domácností ve svých poštovních
schránkách. Pokud tomu tak nebylo nebo se Vám někam
zatoulal, je možné si ho vyzvednout na městském úřadě
nebo v městském informačním centru, protože je dobré mít
potřebné informace po ruce. Na uvedených místech je také
k dispozici nový Odpadový průvodce z r. 2007, se
základními informacemi o městském odpadovém systému.
Ti kdo využívají počítač, najdou potřebné informace i na
stránkách města, pod záložkou praktické informace,
informace o odpadech.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
Ida Jenková, starostka

Tašky na třídění odpadů
Pro ty, kteří hledají
nějaký vhodný způsob, jak
doma
ukládat
tříděný
odpad, přinášíme typ na
jednu
z možností.
Společnost Eufour PR,
s.r.o. z Olomouce, která
se
zabývá
výrobou
předmětů z recyklovaných
materiálů,
vyrábí
praktické barevné tašky,
které zjednoduší vaše domácí třídění. Jedná se o sadu tří
tašek z odolného a pevného plastu, rozměru 35 x 30 x 50
cm, pro ukládání papíru, plastů (+ nápojových kartonů) a
skla. Tašky jsou omyvatelné, lze je spojit dohromady
suchým zipem a po naplnění odpojit a odnést k vyprázdnění
ke sběrnému místu s městskémi kontejnery. Nosnost tašek
je minimálně 10 kg.
Tuto sadu, nebo jednotlivé tašky si můžete objednat
na telefonním čísle 774 452 707, e-mailem na adrese
info@odpovedne.cz nebo v e-shopu společnosti Eurofour PR,
na stránkách www. odpovedne.cz.

Osvědčení o úspoře emisí a energie
Tak jako v loňském roce, i letos, obdrželo město Police
nad Metují od společností EKO-KOM, a.s. výsledek
„Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných
komunálních odpadů, včetně obalové složky, na životní
prostředí“. Výsledky opět prokázaly, že systém třídění a
recyklace odpadů v ČR, má významný environmentální
přínos. V roce 2011 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla,
kovů a nápojových kartonů, v rámci systému EKO-KOM,
uspořeno 25,03 GJ energie, která nemusela být vyrobena a
reprezentuje roční spotřebu energie 280.000 domácností.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl
systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1,031 mil. t CO 2
ekvivalentu, tedy necelé 1% celkových emisí skleníkových
plynů ČR.
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 2011, představuje 263,668 t
emisí CO2 a úspora energie 6 590 706 MJ. Podílelo se na
tom celkem 236,805 t vytříděných využitelných odpadů, za
něž město obdrželo odměnu ve výši 678.038,- Kč.
Všem, kteří své odpady řádně třídí děkujeme, a ty,
kteří tak dosud nečiní vyzýváme, aby přijali třídění odpadů
jako běžnou a potřebnou součást
každodenního nakládání s odpady.
Má to přínos nejen ekonomický a
materiálový, ale i environmentální energetická úspora a úspora emisí,
které nemusely vzniknout.
Podle podkladu od spol. EKOKOM, a.s.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Usnesení rady města ze zasedání
č. 17, 18, 19/2012 ze dne 6., 20. 8. a 3.9. 2012
RM schvaluje pronájem bytu v domě s pečovatelskou
službou paní M. Š. od 15. 8. 2012.
RM souhlasí s likvidací pohledávky ve výši 835,- Kč vzniklé
neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním
bytu v domě s pečovatelskou službou zemřelým panem Z.
H. v roce 2011.
RM schvaluje přidělení městských bytů:
1) byt č. 2 - 1+ 1 v domě č. p. 116 v ulici Na Babí v Polici
nad Metují sl. P. M.,
2) byt č. 2 - 2+ 1 v domě č. p. 99 v Kostelní ulici pí M. D.,
3) byt č. 5-1+kk v domě č. p. 268 v ulici U Damiánky sl. J.D.
Nájemní smlouvy bod 2) a 3) budou uzavřeny na dobu
určitou jednoho roku a bod 1) na tři měsíce, všechny s
možností prodloužení, budou-li nájemci řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor místností č. 301, 302 a 303 o celkové ploše 36,9 m2 ve 3.
nadzemním podlaží Pellyho domů č. p. 75 na Masarykově
náměstí v Polici nad Metují.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Police nad
Metují za 2. čtvrtletí roku 2012. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření Knihovny Police
nad Metují za 2. čtvrtletí roku 2012.
Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police
nad Metují za 2. čtvrtletí roku 2012. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky
nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření ZUŠ Police nad
Metují za 2. čtvrtletí roku 2012. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP
pro projekt "Doplnění kanalizace - Police nad Metují".
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 995/4,
1163/1 a 1163/2 v k. ú. Police nad Metují o celkové ploše
cca 260 m2.
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 725/1:
a) o ploše 30 m2 v k. ú. Velká Ledhuje panu J. V.
b) o ploše 15 m2 v k. ú. Velká Ledhuje paní J. V.
Nájemné je stanoveno ve výši 4,- Kč/m2 ročně.
RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
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na výdej jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok
2011, číslo smlouvy RR/2011/106-SDH/MV/3.
RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdeje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012,
číslo smlouvy RR/2012/019-SDH/MV/1-2.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikací – Nad
Pekárnou, příjezd u hasičárny Pěkov a příjezd Š., K.“ firmu
STRABAG a. s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, Praha 5, s
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 677.468,- Kč bez DPH a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv, podle
kterých bude město Police nad Metují vykonávat
přenesenou působnost v oblasti projednávání přestupků pro
obce Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje,
Machov, Velké Petrovice, Suchý Důl a Žďár nad Metují.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Oprava MK Pod
Klůčkem, Police nad Metují.
1. Kritéria:
nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: SVOBODA a.s. – Meziměstí, STRABAG a.
s. – Hradec Králové, S a M silnice a mosty – Česká Lípa,
REPARE Trutnov s.r.o. – Trutnov, EUROVIA CS, a.s. – Hradec
Králové, Stavibet – České Meziříčí
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta,
Ing. Troutnar Jan – vedoucí odboru IMŽP, Ing. Scholz Pavel –
investiční technik, Michal Mucha – TS s.r.o., Ing. Pavel
Pohner – tajemník
náhradník: Eva Justová – pov. vedením odboru výstavby,
Petr Jenka – TS s.r.o.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření zkušebny
orchestru v klášteře – položení zátěžového koberce" firmu
Bohumil Cvikýř, se sídlem Tř. Osvobození 56, Broumov, PSČ
550 01.
RM schvaluje barevné řešení opravy fasády radnice v Polici
nad Metují. Dle vydaného závazného stanovisko MěÚ
Náchod bude barva fasády odpovídat původní historické
barevnosti barokní fasády (pravděpodobně okrová).
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: Výměna oken
radnice“.
1. Kritéria:
nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: KERSON s.r.o. - Dobré, Milan Kozár Hony, EUROOKNA, PAVELKA s.r.o. - Červený Kostelec,
AV OKNA s.r.o. - Náchod, SLAVONA s.r.o. - Slavonice,
Oknotherm spol. s r.o. - Kaplice, PROPLAST K s.r.o. Nové Město nad Metují.
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta,
Eva Justová – vedoucí OV, Ing. Scholz Pavel - investiční
technik města, Michal Mucha - TS s.r.o., Ing. Pavel
Pohner – tajemník města
náhradník: Ing. Jan Troutnar – ved. odboru IMŽP, Petr
Jenka – TS s.r.o.
RM schvaluje pronájem bytu č. 1 v pečovatelském domě
paní V. S. od 1. 9. 2012.
RM schvaluje převod poskytnuté veřejné finanční podpory
občanskému sdružení PoKuS ve výši 3.000,- Kč na pořádání
akce Strašidelný klášter Police nad Metují.
RM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM.
RM bere na vědomí hospodaření města za období od 1. 4.
do 30. 6. 2012. Rozborem hospodaření města byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠaMŠ Police nad
Metují za měsíc leden - červenec 2012. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů, přičemž nedostatky nebyly
zjištěny.
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RM schvaluje navýšení nákladů na realizaci zakázky:
„Oprava fasády radnice“ v Polici nad Metují o cca 61 000,Kč. Důvodem je rozšíření zakázky o výměnu některých
oken. Vícenáklady budou hrazeny z rezervy IMŽP.
RM schvaluje přidělení příspěvku Dr. E. K. – Nakladatelství
Bor ve výši 5.000 Kč na vydání publikace o J. Škvoreckém.
RM bere na vědomí zprávu ředitele ZUŠ Police nad Metují o
činnosti a provozu školy.
RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod.
RM schvaluje pronájem nebytových prostor o celkové ploše
357,4 m2 v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1
(klášter) v k.ú. Police nad Metují od vlastníka, kterým je
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, za účelem
zajištění výuky tanečního a hudebního oboru a zkoušek
hudebního orchestru ZUŠ Police nad Metují. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2012 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno
dohodou ve výši 76.808,- Kč ročně, přičemž budou
zohledněny vynaložené náklady nájemce na provedené
stavební úpravy až do výše 230.500,- Kč, a to formou
zápočtu proti nájemnému po dobu šesti let od uzavření
nájemní smlouvy částkou 38.404,- Kč ročně.
RM schvaluje záměr podnájmu nebytových prostor o
celkové ploše 357,4 m2 v prvním nadzemním podlaží budovy
č.p. 1 (klášter) v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu Oprava MK „Pod Klůčkem“
Police nad Metují firmu STAVIBET s.r.o., J. Fučíka 96, 517
71 České Meziříčí,
IČ: 27472922, s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 1 527.140,- Kč bez DPH a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 1163/6 o výměře
257 m2 v k.ú. Police nad Metují firmě HAUK s.r.o. Kupní
cena je stanovena ve výši 200,- Kč/m2 a celkovou kupní
cenu 51.400,- Kč uhradí kupující do 30 dnů od podpisu
kupní smlouvy.
RM schvaluje záměr prodeje případně směny pozemku p.č.
104/1 v k.ú. Hlavňov.
RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 220/2 v k.ú.
Velká Ledhuje v areálu technických služeb paní H. R. za
účelem vybudování stájí pro koně.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 212/3 o
výměře 11867 m2, 212/4 o výměře 2499 m2, 220/7 o výměře
9014 m2, 165/5 o výměře 198 m2 a travnaté části pozemku
p.č. 165/1 o ploše cca 7600 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM nedoporučuje ZM ke schválení:
a) prodej části pozemku p.č. 165/1 v k.ú. Velká Ledhuje
paní H. R.
b) uzavření smlouvy budoucí kupní na prodej části
pozemku p.č. 212/1 v k.ú. Velká Ledhuje s paní H. R.
RM schvaluje jako zhotovitele zabezpečovacích prací na
stavbě „Dělící cihlová zeď s plechovým oplocením“ na stav.
par. č. 432/3 v kat. území Police nad Metují, obec Police
nad Metují, pana Václava Kohla ml., Suchý Důl čp. 35, 549
62 Suchý Důl, s ekonomicky výhodnější cenovou nabídkou
77.000,- Kč bez DPH.
RM ukládá FSO vymáhat náklady zabezpečovacích prací na
stavbě „Dělící cihlová zeď s plechovým oplocením“ na stav.
par. č. 432/3 v kat. území Police nad Metují na osobě
oprávněné nakládat s majetkem společnosti MILPO s.r.o.
v likvidaci.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 6 - jednotlivé položky
rozpočtových opatření č. 22 - 26. Souhrnné zvýšení příjmů
a výdajů činí 154 050,- Kč.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 7 - jednotlivé položky
rozpočtových opatření č. 27 - 35. Souhrnné zvýšení příjmů
činí 1 575 000,- Kč a výdajů činí 1 769 000,- Kč. Zapojení
financování, účet 8115, ve výši 194 000,- Kč.

RM doporučuje ZM ke schválení poskytnutí finanční
podpory TJ Spartak Police nad Metují na práci s mládeží ve
výši 200 tis. Kč.
RM souhlasí se zveřejňováním placené propagace
politických stran v Polickém měsíčníku v souvislosti s
volbami do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu v
číslech vycházejících v měsících září a říjnu dle platného
ceníku.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č. 4 /2012 ze dne 5. 9. 2012
ZM projednalo zápis kontrolního výboru ZM č.1/2012 a
souhlasí s navrženými závěry kontroly výsledků dosažených
na území města Police nad Metují a spádových obcí
Radešov, Hlavňov a Pěkov v systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání komunálního odpadu, včetně
nakládání se stavebním odpadem v období od poslední
kontroly, která proběhla v květnu 2008.
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdej jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011, číslo smlouvy
RR/2011/106-SDH/MV/3.
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdeje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2012, číslo smlouvy
RR/2012/019-SDH/MV/1-2.
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod.
ZM schvaluje poskytnutí finanční podpory TJ Spartak Police
nad Metují na práci s mládeží ve výši 200 tis. Kč.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 7 - jednotlivé položky
rozpočtových opatření č. 27 - 35. Souhrnné zvýšení příjmů
činí 1 575 000,- Kč a výdajů činí 1 769 000,- Kč. Zapojení
financování, účet 8115, ve výši 194 000,- Kč.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1163/6 o výměře 257 m2
v k.ú. Police nad Metují firmě HAUK s.r.o. Kupní cena je
stanovena ve výši 200,- Kč/m2 a celkovou kupní cenu
51.400,- Kč uhradí kupující do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
ZM neschvaluje:
a) prodej části pozemku p.č. 165/1 v k.ú. Velká Ledhuje
paní H. R.
b) uzavření smlouvy budoucí kupní na prodej části
pozemku p.č. 212/1 v k.ú. Velká Ledhuje s paní H. R.
c)

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Tisková zpráva ze dne 15. srpna 2012

Průchod turistů Vlčí roklí
z technických důvodů dočasně
uzavřen
Správa CHKO Broumovsko sděluje, že z technických
důvodů bylo nutno dočasně uzavřít přechod přes skalnatý
hřebínek na žlutě značené turistické stezce u jezírka ve Vlčí
rokli v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály.
Vstup na oba placené prohlídkové okruhy v Adršpašském a
v Teplickém skalním městě zůstává bez omezení, ale
spojení mezi nimi přes Vlčí rokli je od tohoto týdne
neprůchodné. V terénu je úsek označen informačními
tabulkami, do konce srpna budou sneseny dožívající žebříky
a schůdky. Je však možno nadále procházet Vlčí roklí od
Teplic nad Metují ke Stříbrnému prameni a dále po modré
přes Sedm schodů směrem na Janovickou Záboř.
Přestože se před čtyřmi lety do obnovy náročného úseku
u jezírka investovaly nemalé finanční prostředky a
průběžně byly žebříky dvakrát opraveny, došlo k jejich
rychlému dožití. Nečekaně narostla zátěž tohoto úseku.

Přibývá zřejmě zdatných turistů, kteří během jednoho dne
navštíví obě skalní města. Správci obou placených
prohlídkových okruhů si vzájemně uznávají vstupenky,
takže některé turisty možná motivuje i úspora peněz.
Pozemky v těžko přístupné části Vlčí rokle patří z velké
části do bezzásahové zóny rezervace. Před několika lety
byly na základě dohody vykoupeny státem od města Teplice
nad Metují. Majetkovou správu těchto pozemků zajišťuje
Správa CHKO Broumovsko. Je v zájmu ochrany přírody i
nadále nabídnout návštěvníkům Adršpašsko-teplických skal
krásy divoké Vlčí rokle i
zajímavosti rašeliniště
na
jejím
dně.
V
současnosti jsou však
žebříky
a
zábradlí
bohužel
v
takovém
stavu, že na nich hrozí
vážnější
zranění
turistů.
Žebříky
a
zábradlí
o
celkové
délce přes 150 m
běžných
vyžadují
celkovou
výměnu.
Správa
CHKO
Broumovsko
spolu
s ředitelstvím Agentury
ochrany
přírody
a
krajiny ČR připravuje
rekonstrukci na letošní
podzim a příští jaro
tak, aby v sezóně 2013
mohl být celý úsek opět
zprůchodněn.
Foto: Luboš Němeček - přechod přes skalní
hřebínek ve Vlčí rokli z technických důvodů
uzavřen.

Ing. Petr Kuna Správa CHKO Broumovsko

Rozpis lékařů stomatologické
služby září - říjen 2012
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
15. 9. – 16. 9.

MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí

491 582 381

22. 9. – 23. 9.

Bc. J. N. Ogriščenko - dentista
ZS Veba – Olivětín 66

491 502 425

28. 9. – 29. 9.

MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují

602 333 427
491 541 654

30. 9.

MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov

602 333 466

06. 10. – 7. 10. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

491 543 844

Informace ze psího útulku
Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“?
Možná
ho
najdete
v záchytných kotcích u
nás.
V městském útulku jsou
k 7. 9. 2012 dva psi.
Jedná se o jednoho
černého mladého psa a o
jedno
odrostlé
štěněfenku.
Pes, kříženec černé barvy.
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Fena, kříženec černohnědé barvy.
Ještě je v útulku kříženec-pes
krémové barvy, který byl o
červencových svátcích nalezen na
Radešově.
Aktualizovanou nabídku volných
psů najdete i na internetových
stránkách města www.meu-police.cz
pod odkazem praktické informace ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných
kotcích v areálu Technických služeb
Police nad Metují. Pokud máte
zájem o některého z nalezených psů nebo pokud je to právě
ten Váš ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám
podá potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

Program:
V týdnu od 17. do 21. září představíme čtenářům a všem
návštěvníkům knihovny během půjčovní doby, tj. v pondělí
a v pátek od 12 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 9 do
17,30 hodin všechny prostory knihovny. Čtenáři budou mít
možnost prohlédnout si i sklad knih a vybrat si tam ze
starších knih, které se již nevejdou na regály v půjčovnách
pro dospělé a pro děti, a které přesto stojí za přečtení.
Také přestavíme fond knih v tzv. střediskovém fondu. To
jsou knihy určené pro obecní knihovny okolních vesnic.
Na sobotu 22. září 2012 připravujeme pro zájemce
zájezd Po stopách Českého koutku v Kladsku. Průvodkyní
nám bude autorka knihy Čtení o Českém koutku paní Dr.
Eva Koudelková, Ph.D.

Knihovna města Police nad Metují

pozvánka na zájezd

Po stopách
Českého koutku v Kladsku
Zájezd se uskuteční v sobotu 22. září 2012.
Odjezd z náměstí v Polici nad Metují v 8,00 hodin.
průvodkyní nám bude autorka knihy Čtení o Českém
koutku paní Dr. Eva Koudelková, Ph.D.
Navštívíme některé obce Českého koutku a pokusíme si
přiblížit atmosféru doby, kdy zde ještě Češi žili.
Stravování si zajistí každý sám. S sebou si každý
individuálně zajistí zloté na vstupné (asi 10 Zl).
Cena zájezdu pro 1 osobu je 220,00 Kč.

 K NIH OVNA
Léta běží, čas pádí…
Prostě bude to již 5 let, kdy jsme v nových prostorách
Pellyho domů v pondělí 17. září 2007 zahájili provoz. Možná
ještě vzpomínáte na živý řetěz stěhovaných knih, na den
otevřených dveří, ale také na déšť v den, kdy jsme
stěhovali regály.
Pět let půjčujeme (a vše ostatní) v nových prostorách a
snažíme se pro vás vytvořit příjemné a kultivované
prostředí. Jak se nám daří? Přijďte posoudit sami.
Zároveň je to podle kroniky Legeho v září 120 let, kdy
byla otevřena Obecní knihovna pro lid. Navázala na
čtenářské spolky. Její zřízení potvrdilo kulturní tradice
v našem městě… Důkazem péče o knihy je i text, který byl
vylepován tehdy do knih:
Návěští!
Ve svém životě měl by každý alespoň jednu cennou
knihu koupiti, aby věděl, jak jsou knihy drahé, jak se s nimi
musí opatrně zacházeti. Proto pozor na knihy!
1. Knihy vypůjčovati mohou jen osoby dospělé, však také
prostřednictvím dětí, pakli tyto vykáží se listem svých
rodičů, že jsou k vypůjčení vysláni.
2. Kniha budiž odvedena nejdéle do 4 neděl, nebudiž
půjčována nikomu třetímu a odvedíž ji vypůjčující
sám.
3. Nikdo nedávej knihu dětem ku hraní neboť kniha není
hračkou pro děti.
4. Dříve, než počneš v knize čísti, prohlédni místo, kam
knihu kladeš, abys ji neumazal.
5. Nezakládej listů, když čísti přestaneš, nýbrž vlož
v knihu kousek čistého papíru a pozorně knihu ulož.
6. Při rozevření knihy nelámej hřbet a nepohazuj jí. Jen
tak udrží se knihy v pořádku.
7. Všelikou škodu na vazbě, neb na knize samé, neb do
konce ztrátou vypůjčené knihy, způsobenou, jest
povinen ten kdo knihu vypůjčí nahraditi.
8. Kdo by těchto předpisů nedbal, nepůjčí se mu žádná
kniha více.
Komitét pro řízení obecné knihovny pro lid v Polici n.
M., v březnu 1895.
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Závazné přihlášky budou přijímány v knihovně v Pellyho
domech v pondělí a pátek od 12 do 17 hodin; v úterý a ve
čtvrtek od 9 do 17 hodin.
Všem účastníkům zájezdu přeje Knihovna města Police nad
Metují dobrou pohodu a pěkné počasí.
Již pětiletou tradici má Podzimní výstava pořádaná
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu v Polici
nad Metují. Knihovna se spolupodílí na doprovodné výstavě
dětských prací ze soutěže Kouzlíme s květinou, která letos
proběhne už po osmé. A tato soutěž je také příčinou
posunutí termínu konání výstavy na začátek října tak, aby
děti pod vedením učitelek stihly vytvořit svá aranžmá
z květin a dalších přírodnin.
Výstava proběhne ve výstavních prostorách Pellyho
domů od 4. do 6. října 2012:
ve čtvrtek a pátek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin a v
sobotu od 9 do 12 hodin.
Chystáme tři Černé hodinky, jejichž protagonisty budou
autoři knih (v jednom případě budoucí autorka), neboť
kniha je stále naším hlavním pracovním nástrojem a hlavně
pokladem i v dnešním elektronickém světě a při informační
explozi. Tato tři setkání zprostředkují poznání tak
různorodých žánrů a odvětví, jak to jen knihy dovedou.

Autorská čtení:
-

poezie Irena Rutarová ; próza Pavel Frydrych
Potkáváme je v ulicích našeho města. Přijďte si
poslechnout, jak vyjádřili své myšlenky, přání, pohledy
na svět prostřednictvím slov.
Hudební doprovod Vladimír Kalvach.
Pellyho domy – knihovna v úterý 18. 9. 2012 od 19 hodin

-

Zlatica Zudová-Lešková
Představí svou zatím poslední knihu Zapomenutá elita :
českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945 a
pohovoří o svých minulých knihách (některé jsme si na
stránkách měsíčníku připomenuli).

Pellyho domy – knihovna v úterý 2. 10. 2012 v 19 hodin
-

Laponskem za polární kruh
Putování ekologů poslední evropskou divočinou přijde
vyprávět RNDr. Petr Rybář, s nímž jsme se již na
Černých hodinkách v minulosti sešli, a který je čestným
členem Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda.
Pellyho domy v úterý 27. 11. 2012 v 19 hodin.

-

Čtení se Senior klubem Ostaš
Seniory zveme na další setkávání nad stránkami knih při
společném čtení.
Termíny schůzek: v úterý 23. 10. netradičně při
společném čtení představíme novou knihu o Josefu
Škvoreckém, která vyjde k prvnímu výročí jeho úmrtí.
Další čtení: v úterý 20. listopadu a 11. prosince opět
od 15 hodin v dětském oddělení knihovny.
Věra Plachtová

PELLYHO D O MY
PODĚKOVÁNÍ

cenu. Ze školného se hradí přednášející a administrace. V ceně
školného nejsou poplatky za výlety. Jejich cena se stanovuje na
základě skutečných nákladů. Výlety platí pouze účastníci výletů
v den jeho uskutečnění. Na ukončení každého semestru obdrží
absolvent Osvědčení.
Přihlášení studentů se zaplacením školného bude
probíhat před první přednáškou každého semestru od
13.45 hodin.
PROGRAM PODZIMNÍHO SEMESTRU:
 3. 10. * Fr. Šesták – Svatojakubské putování a další
cyklotoulky životem
 10. 10. * Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c. – Summit a
OSN
 24. 10. * MUDr. Roman Umlauf s manželkou Endoprotézy a návrat do plnohodnotného života
 31. 10. * PhDr. Irena Jirků - Příběh suchodolské kapličky a
má maličkosti
 7. 11. * Jiřina Mužíková – Odskok od rozhlasového
mikrofonu do Gruzie
 14. 11. * Jaroslava Janečková – Hudba v proměnách času
– Nejstarší období jazzu

Dne 31. 8. došlo k ukončení provozu Letní terasy, která během
prázdninových měsíců nabízela možnost odpočinku,
občerstvení, ale i poučení či zábavy v rámci nejrůznějších
kulturních akcí a celkem ji navštívilo přes 1100 lidí.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří se na jejím
chodu podíleli a speciální dík pak patří Martině Váňové a
Pavlovi Mazalovi za jejich kurátorské invence.

Sobota 1. 9. – 14. 9. 2012, foyer Pellyho domů

Čtvrtek 13. 9. 2012 od 9,15 hod, Pellyho domy

Přehlídka nejlépe hodnocených fotografií 41. ročníku RMO
několika desítek i známých fotografů z 18 fotoklubů ČR. Pestrý
kaleidoskop snímků různých žánrů.

GEOLOGICKÉ DĚDICTVÍ KLADSKÉHO
POMEZÍ

Seminář Univerzity Karlovy o vlivu těžby břidlicových plynů na

region, hodnotách neživé přírody, možnosti těžby uranu
v příhraničí a mnoho dalších témat. Přijďte si poslechnout
názory odborníků.
Středa 26. září 2012 od 17 hod., sál Pellyho domů

ČAJ O PÁTÉ ANEB VYBER SI SVŮJ
EVERGREEN

K tanci zpěvu a poslechu hraje na klávesy,
kytaru a akordeon potulný šumař Petr Köppl.
Srdečně zveme nejenom starší generaci!
Vyberte si svůj evergreen!

Vstupné: 30kč
Středa 3. 10. 2012 ve 14,30 hod., Pellyho domy

Polická univerzita volného času
PODZIMNÍ SEMESTR 2012

Studentem se může stát každý zájemce, který se řádně přihlásí,
vyplní přihlášku a zaplatí školné 200 Kč za semestr.
Přednášková odpoledne se konají na sále Pellyho domů od
14.30 hodin. Jsou otevřena pro řádně přihlášené studenty i
pro veřejnost za 50 Kč na jedno přednáškové odpoledne.
Součástí semestru budou i dva výlety. Program a termín
bude domluven se studenty v průběhu semestru. Přednost k
účasti na zájezdech mají přihlášení studenti za zvýhodněnou

V ÝSTAVY - PELLYHO DO MY
41. ROČNÍK RATIBOŘICKÉHO
MAPOVÉHO OKRUHU

Čt 4. – So 6. 10. 2012, předsálí Pellyho domů

5. PODZIMNÍ VÝSTAVA POLICKÝCH
ZAHRÁDKÁŘŮ
Spojeno s výstavou Kouzlíme s květinami.

RŮZNÉ
Sobota 15. září 2012 od 14 hodin, na návsi u vodní nádrže
na Honech

SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ ZVONIČKY NA
HONECH

Přijměte naše srdečné
pozvání na slavnostní
svěcení nové honské
zvoničky a praporu místní
části Hony.
Honskou
zvoničku
a
propor posvětí ThMgr.
Marian Lewicki.
Od 16.30 hodin zveme
všechny občany a hosty
na sousedské posezení s
živou
hudbou
v
restauraci u Generála
Laudona

Projekt "Honská zvonička
a
úprava
návsi"
je
spolufinancován Fondem
T-mobile a Společností pro
rozvoj Pěkova a Honu, o. s.,
za nemalé podpory města
Police nad Metují.
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Čtvrtek 20. září 2012 - neděle 23. září 2012, hudební škola Lucky,
Police nad Metují

VÍKENDOVÝ KYTAROVÝ KURZ PRO
ZAČÁTEČNÍKY ANEB MUZICÍROVÁNÍ
POČESKU

Prodlužte sobě i svým dětem léto
v nádherné přírodě za zvuku kytary !
Přijďte si užít ve dnech 20. - 23. 9. 2012
intenzivní kytarový kurz vedený
zkušenými lektory.
Cena kurzu je 1650 Kč a zahrnuje: lekce
kytary, ubytování, táborák atd.
Počet míst je omezen!

Městys Velké Poříčí
Vás srdečně zve na

PÁTEČNÍ TANEČNÍ VEČERY NEJEN
PRO SENIORY
Kde: sál Obecního domu, Náměstí 102, Velké Poříčí
Kdy: 12. 10. 2012 od 18.00
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Modeus
Občerstvení zajišťuje restaurace Obecní dům.
Pokračovat budeme v pravidelných intervalech 1x za 14 dní
(26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.)

Těšíme se na Vaši návštěvu!

SPO RT
Sobota 15. 9. 2012, Bischofstein

SLUNCEKROS

28. ročník silničního běhu
 žactvo
 dorost
 dospělí
Trať: délka 9 km, těžký, velmi členitý skalní terén. Tři velká
stoupání a dva prudké seběhy. Většinou měkké lesní cesty a
pěšiny, místy pískovcové kameny a schody a cca 500 m asfalt.
Mládež běží 3,5 km.
Informace a hlavní pořadatel: Václav Slunce Kubeček,
Seifertova 785, 549 31 Hronov, telefon do bytu 491482526,
www.sluncekros.wz.cz
SSK Pedro Police nad Metují
pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
a s podporou sponzorů pořádá třináctý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi …

sobota 15. září 2012

– Hlavňov u Police nad Metují
ZMĚNA !!! hřiště u sokolovny ZMĚNA !!!

muži
ženy

25 km kolo
25 km kolo
1200- 1245
1300
1600

4 km běh
5 x 0,5 l pití piva /10°
4 km běh
3 x 0,5 l vinný střik
prezentace, výklad trati
hromadný start běhu
vyhlášení výsledků, předání cen

-

Sbor dobrovolných hasičů
pod záštitou obce Suchý Důl
pořádají tradiční

Suchodolské posvícení
Program:
29.9. hasičská soutěž o putovní Svatováclavský pohár
(sraz v 9,00 hod.)
29.9. posvícenská zábava v kulturním domě
(hudba Proměny, začátek ve 20,00 hod.)
1.10. Tradiční posvícenský průvod se mší svatou
(sraz v 9,00 hod u školy, dechová hudba Metujka)
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akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let
startovné 119,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí, účast na vlastní nebezpečí
cyklistika za plného provozu, helma povinná
do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit obsahu žaludku –
diskvalifikace
- každý účastník má nárok na občerstvení ( buřt, nealko, pivo )
- akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci …

!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije … !!!
netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…
soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …
přijďte pobejt …

těším se na Vás - Petr Jansa

Akci sponzorsky podporují : MěU Police n.M., EPEX Náchod, časopis Chmelařství
Žatec, Sport Hotárek Náchod,
Kontakt –Tel Pardubice, HAUK s.r.o., Pavel Daněk – živé ceny, Drogerie Jarča Vávrová,
Skrblíkův ráj – Milan Schirlo,, BLUE FLY, Cyklo Mr. Sport – Zdenda Šefců,
Díky moc všem …!

Sobota 15. září 2012, Teplice nad Metují

TEPLICKO – ADRŠPAŠSKÁ 33

Zveme Vás na 23. ročník turistického pochodu Teplickoadršpašskými skalami, který se bude konat 15. září 2012.
Připraveny jsou trasy 16 a 33 km pro pěší a 30 a 50 km pro
cyklisty. Pro rodiny s dětmi je připravena 8 km trasa.
Startovné je 33 Kč, děti do 12 let ZDARMA.
Neděle 7. října 2012, Nebíčko Police nad Metují

OKOLO OSTAŠE – MEMORIÁL MIRKA
HEJNYŠE
39. ročník přespolního běhu pro všechny věkové kategorie
Tratě jsou vedeny po loukách v okolí lyžařského vleku
Tratě: 5 a 12,5 km po polních a lesních cestách
Informace: Antonín Pohl, Hvězdecká 13
mob. 732165160
email: skipolice@seznam.cz

KINO
Pátek 14. září v 19.00 hodin,
Kolárovo divadlo Police nad Metují

POLSKI FILM

Česko/Polsko 2012, komedie, 113 min - mládeži přístupný
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Jan Budař, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Pavel Liška,
Marek Daniel, Jana Plodková, Lucie Benešová, Katarzyna
Zawadzka, Krzysztof Czezcot, Marcin Kobierski, Kristýna
Boková-Lišková ad.
Čtveřice
populárních
herců
–
Tomáš
Matonoha, Pavel Liška,
Josef Polášek a Marek
Daniel – se rozhodla
natočit své vzpomínky na
bezstarostná léta studií
na brněnské JAMU. Dnes
už legendární kabaret
Komediograf, který s
úspěchem hrají hlavní
protagonisté
téměř
dvacet let, vznikal právě
v uvolněné atmosféře
první
poloviny
devadesátých let minulého století, kdy „komunismus
zkrachoval a kapitalismus ještě nezačal a kdy jsme všichni měli
dobrou náladu.“ Originální humor ústředí čtveřice umocňuje
osobitý nadhled Jana Budaře, který v téže době studoval na
JAMU o několik ročníků níž. Kultovní scénky, sametová euforie,
totální svoboda, hudba okamžiku, absurdita mládí či laskavost
kamarádství, které pomáhá překonat i to nejtěžší zkouškové
období, to vše nabídne Polski film, až přijde do kin.
Vstupné: 50 Kč

KO LÁROVO D IVADL O
Sobota 6. 10. 2012 od 14 hod, Kolárovo divadlo

WORKSHOP DRÁTKOVÁNÍ
s Kateřinou Smutnou

Zveme všechny, kteří mají chuť vyzkoušet si práci se
železným drátem, na drátenický workshop. Přijďte strávit
chvilku svého času tvorbou. S Kateřinou Smutnou se nebudete
učit drátenickou klasiku, ale věci, které jsou original smu.

Nahlédnout můžete na
www.fler.cz/smu.
Na
drátování
není
nic
složitého, je to vlastně
hra, jejíž pravidla si
určujeme sami. A protože
se
nenápadně blíží
vánoce, zaměříme se na
drobné vánoční ozdoby a
dekorace. Nemusíte si s
sebou nic nosit, v ceně
kurzu je zapůjčení
nářadí
i
veškerý
materiál,
který
spotřebujete a sebou
domů si odnesete vše, co si stihnete vyrobit a kromě toho taky
chuť pokračovat s drátenickou tvorbou dále. :-)
Workshop je konaný v rámci 65. Polických divadelních her.
Je nutné se předem nahlásit na IC a to nejpozději do 5. 10.
2012. Doporučený minimální věk účastníků je 10 let. Děti pod
10 let pouze s doprovodem (na jednu vstupenku).
Vstupné: 50 Kč

65. ROČNÍK POL ICKÝCH
D IV AD EL NÍCH HER
Od září do listopadu ožije Police nad Metují divadlem.
V Kolárově divadle se budou konat již 65. Polické divadelní
hry – nesoutěžní divadelní přehlídka ochotnických souborů.
Dlouhá tradice se odvíjí nejenom od založení spolku
polických ochotníků Kolár v r. 1877, ale také od otevření
Kolárova divadla r. 1940, při němž bylo uvedeno 10
divadelních inscenací. Tehdy byl položen základní kámen
pro vznik každoročně se opakujícího festivalu. Pro půlkulaté
jubileum jsme se rozhodli program polických her obohatit a
možná i trochu překvapit diváky stávající, pro které se
návštěva polických her stala již každoroční milou tradicí.
Kromě lákavých titulů v podání ochotníků z celého
regionu jsou novinkou letošního ročníku umělecké
workshopy: taneční (afro-tanec), výtvarný (akční malba),
hudební (bubenický) a „sochařský“ (drátkování), které
budou program tématicky doplňovat. Termíny workshopů
spolu s bližšími informacemi budou uveřejněny na našich
webových stránkách www.policko.cz a samostatných
plakátech.
Na co se tedy můžete těšit? Pětašedesátý ročník zahájí
28. 9. od 19 hod. koncert skupiny Žalman & spol. Hned
následující den uvede polický ochotnický soubor Kolár
inscenaci „Tři na lavičce“ v režii Ivany Richterové. „Na
útěku“ zastihnete 5. 10. vynikající Zlatu Adamovskou a
Janu Štěpánkovou. Utíkají ze svých domovů, aby se
osvobodily od pout, která je svazují, a zároveň zjišťují, že
štěstí je možné naleznout právě během cesty k němu.
„Klíče na neděli“ Antonína Procházky si 14. 10. symbolicky
předají ochotníci souboru J. K. Tyl Meziměstí, které
s předchozím titulem spojuje zejména téma nudy a
stereotypu, jež postavy zažívají. Rozhodnou se tedy
vyměnit si manželky. Drama o osudové lásce rytíře des
Grieux a krásné „Manon Lescaut“ můžete zhlédnout 20.
10. v podání divadla Broumov. 27. 10. pak budete mít
možnost naposledy zažít neopakovatelnou atmosféru Ptačí
klece polického ochotnického souboru. Záletného Petra
Voka, jeho dobrodružství a peripetie s ženami uvidíte 2. 11.
v představení souboru F. A. Šubert z Dobrušky „Ženy pana
Voka“. A pro děti jsme na 8. 11. připravili úspěšnou
pohádku
olomouckého
poloprofesionálního
divadla
Tramtarie „O pračlovíčkovi“, ve kterém se ocitneme ve
světě dinosaurů a seznámíme se s pračlověkem. S tím, jak
postavil první domeček, musel objevit, jak je dobrý oheň,
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jak vyzrál nad tyranosaurem a také zjistil, že ve dvou jde
všechno líp. Jubilejní ročník 10. 11. symbolicky zakončí
Maškarní rej. Kolárovo divadlo, respektive většina jeho
prostor, včetně zákulisí, bude otevřené divadelníkům,
nedivadelníkům, všem, kteří se na Polických divadelních
hrách podíleli, byli jejich součástí, ať už jako diváci nebo
jako herci a nebo se jen chtějí podívat. Tento večer umožní
mj. sdílet své pocity, dojmy a diskutovat o minulém
viděném i budoucím. Nebo se prostě jen bavit.
Předprodej vstupenek na jednotlivá představení
odstartoval 27. 8. na Infocentru v Pellyho domech
(infocentrum@policko.cz / 4914214501). I na letošní ročník
her je možné zakoupit si permanentku a na výběr máte
hned z několika druhů (viz níže).
Permanentka je
přenosná a zajišťuje Vám stejné místo v hledišti po celou
dobu her, případně i jisté místo na vybraných workshopech.
Doufáme, že Vám letošní ročník přinese zajímavé
kulturní zážitky, které přispějí k rozšíření Vašeho pohledu
na svět, zamyšlení o životě, mezilidských vztazích, i třeba
k vlastní umělecké či duchovní činnosti a tvořivosti.
Budeme se tedy těšit na shledanou v divadle!
Lenka Slavíková, ředitelka Pellyho domů

NABÍDKA PERMANENTEK NA 65. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
V letošním roce jsme pro Vás připravili tři druhy
permanentek, které si můžete zakoupit v Infocentru Pellyho
domy (491421501 / infocentrum@policko.cz):
VIP: Vstup na profesionální divadlo, všechny amatérské
soubory, všechny workshopy (v ceně permanentky je
zdarma vstup na jedno amatérské představení a všechny
workshopy)
MIX: Vstup na profesionální divadlo, 1x ochotnické divadlo,
2x workshop (v ceně permanentky je zdarma vstup na 2x
workshop)
OCHOTNÍK: Vstup na tři Vámi vybrané amatérské
představení (nahlášení představení při objednávce
permanentky) + 1x workshop (v ceně permanentky je
zdarma vstup na jedno amatérské představení)
Pozn.: V ceně žádné permanentky není zahajovací
koncert ani vstup na závěrečný Maškarní rej
CENÍK
sedadla
I. Přízemí ř. 1 – 5 a balkon ř. 1 – 2
II. Přízemí ř. 6 – 13
III. Přízemí ř. 14 – 16 a balkon ř. 3 – 4

VIP
590,540,490,-

MIX
350,330,310,-

OCHOTNÍK
210,190,170,-

Vozíčkáři po nahlášení na tel.: 491 421 501 vstup
zdarma.
Změna programu vyhrazena.
65. Polické divadelní hry se uskuteční
s finanční podporou Královéhradeckého
kraje.

Pátek 28. 9. 2012 od 19 hodin,
Kolárovo divadlo Police nad Metují

PAVEL ŽALMAN LOHONKA
& SPOL – KONCERT

Pavla Žalmana Lohonku
netřeba představovat. Na
koncertě,
který
zahájí
jubilejní ročník Polických
divadelních her, zazní jak
známé hity, tak i jeho nové
písničky, takže se je na co
těšit.
Vstupné: 80Kč¨
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Sobota 29. 9. 2012 v 19 hod,
Kolárovo divadlo Police nad Metují

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, NEBUDU SE BÁT,
ANEB TŘI NA LAVIČCE

Divadelní soubor Kolár – Senior klub, Police nad Metují
Režie: Ivana Richterová
Lehce mrazivá komedie.
Touha po lásce, přátelství a po dobrodružství je tak silná lidská
vlastnost, kterou v sobě nosí snad každý z nás. A právě o tom je
náš divadelní příběh.
Citlivě a s jistou dávkou humoru nám autor dává naději, že stále
a stále stojí za to, těšit se na každý nový den. Vždyť přece stáří
není žádné neštěstí! Má to ovšem jeden háček – musíme mít
kolem sebe rodinu a dobré přátele. A to my přece všichni máme
- nebo ne?
Hrají: František Pivoňka, Pavel Zuzek, Ivana Richterová
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Pátek 5. 10. 2012 v 19 hod, Kolárovo divadlo Police nad
Metují

NA ÚTĚKU

Divadlo Ungelt – Praha
Pokud člověk odněkud
utíká,
většinou
má
alespoň
rámcovou
představu o tom, k
jakému cíli jeho útěk
směřuje. Existují však
útěky,
které
nikam
nesměřují – jsou to útěky
odněkud, nikoliv útěky
někam. Cílem takové
cesty není někam dojít: podstatné je dostat se pryč, možná
někam daleko, ale v každém případě někam docela jinam. Pryč
od rodiny, pryč od dětí, pryč z domova důchodců. A tak se
setkají dvě ženy – Margot a Claude. Jejich cílem není někam
dojet, ale spíš dostat se co nejrychleji pryč.
Hrají: Claude – Jana Štěpánková
Margot – Zlata Adamovská
Režie: Ladislav Smoček
Vstupné: 270 / 260 / 250 Kč
Neděle 14. 10. 2012 v 19 hod,
Kolárovo divadlo Police nad Metují

KLÍČE NA NEDĚLI

Divadelní soubor J. K. Tyla – Meziměstí
Dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu.
Prozradí se, že všichni čtyři nejsou příliš spokojení s tím, čeho
dosáhli, a jejich manželské soužití trpí stereotypem. V opilosti
se partneři prohodí a vymění si klíče od bytu...
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Sobota 20. 10. 2012 v 19 hod,
Kolárovo divadlo Police nad Metují

MANON LESCAUT

Divadelní soubor Wokno - Broumov
Toto poetické představení znamená v historii Divadla Broumov
prozatím vrchol tvorby. Představení je symbiózou nádherného
verše, hudby, vizualizace a hlavně citlivé herecké práce všech
herců. V titulní roli se představí velký ženský herecký talent
Zuzana Rainová a v roli rytíře des Grieux Jan Holek (Městská
divadla pražská).
Tato inscenace není často uváděna vzhledem k náročnosti a
věku titulní postavy. Divadlo Broumov toto štěstí má a nabízí

Vám jedinečnou možnost uvést toto klasické, poetické a
nádherné dílo.
Manon Lescaut je hra o veliké lásce, o touze, o víře, o zklamání,
o zradě….a o smrti.
Režie: Jan Holek
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Sobota 27. 10. 2012 v 19 hod, Kolárovo divadlo Police nad
Metují

PTAČÍ KLEC – DERNIÉRA

Divadelní soubor Kolár – Police nad Metují
Armand Goldman je majitelem výstředního klubu Ptačí klec, v
němž hlavní hvězdou hojně navštěvované travesty show je jeho
životní partner Albert, s kterým vychovává svého syna Vala.
Jejich „normální“ život naruší zpráva, že se chce Val oženit a to
s nikým jiným, než s dcerou ultrakonzervativního senátora
Keeleyho. Bláznivá komedie o jedné povedené rodince ...
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Sobota 3. 11. 2012 v 19 hod, Kolárovo divadlo Police nad
Metují

ŽENY PANA VOKA

Divadelní soubor F. A. Šubert – Dobruška
Komedie z doby rožmberské v
podání divadelního souboru
F. A.
Šubert z Dobrušky. Na motivy filmu
Svatby pana Voka.
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč

Čtvrtek 8. 11. 2012 v 9 hod, Kolárovo divadlo Police nad
Metují

O PRAČLOVÍČKOVI

Divadlo Tramtárie – Olomouc
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a
ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé
vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak
musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad
tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp.
Vstupné: 40 Kč

Neděle 28. 10. 2012, Kolárovo divadlo

AFRO-WORKSHOP

Workshop s Petrou Slavíkovou, který se koná v rámci
65. Polických divadelních her.
Vstupné: 50 Kč

Mgr. Lenka Slavíková, CKV Pellyho domy

Workshop Fimo – vyrábění nejen
pro „profíky“
FIMO je jedním ze současných trendů ve šperkařském
průmyslu. Jedná se o speciální „modelínu“, ze které si můžete
vyrobit nejen krásné doplňky pro svou maličkost, ale i ozdobit
spoustu věcí ve své domácnosti. Jak, to jsme se mohli dozvědět
30. 8. 2012 na terase Pellyho domech, kde proběhl workshop
zaměřený právě na vyrábění z této hmoty.
Účast na tomto workshopu byla nemalá. „Jak na to“ se
přišlo podívat okolo 40 zájemců a já mezi nimi. Paní Martina
Hráská, která kurz vedla, nám na začátku sdělila pár
nejzákladnějších informací o FIMU a ukázala na projektoru i
prakticky několik technik práce s ním. Poté, co jsme byli
seznámeni s nejzákladnějšími instrukcemi a postupy, jak
vytvořit některé ze základních tvarů, jsme začali vyrábět své
klenoty. Podle rad a názorných ukázek paní Hráské se po chvíli
začaly na stole objevovat krásné šperky všech tvarů a barev, na
které jsme si mohli dokoupit i potřebné věcičky na pověšení či
ozdobení.
Než jsme se nadáli, uběhlo pár hodin a workshop se začal
blížit ke svému konci. Nezbývalo nám nic jiného, než si ještě
poslechnout poslední instrukce, jak máme doma FIMO upéct, a
poděkovat Martině Hráské za její trpělivost, ochotu, rady a
výborné nápady. Slíbeným a očekávaným bonusem je zaslání
použitých postupů a doporučení na naše emaily a na jaře pak
další workshop - možná i vícedenní.
Díky tomuto workshopu se doma můžeme těšit
z originálních přívěsků a náušnic, které jen čekají na to, až je
pověsíme a vezmeme je s sebou do světa. Děkujeme.
Petra Seidlová
PS: A ještě jeden postřeh z celého večera. FIMO opravdu není
jen pro „profíky.“ I úplní začátečníci mohou vytvořit nádherné
věci. Stačí mít jen chuť si něco vyrobit, trochu trpělivosti a
pár balení FIMA.

Sobota 10. 11. 2012 v 19 hod, Kolárovo divadlo

MAŠKARNÍ REJ

Zakončení Polických divadelních her.
Vstupné: 20 Kč
PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:
INFOCENTRUM PELLYHO DOMY
Pondělí – pátek: 9:00 – 17:00
Sobota – neděle: 9:00 – 12:00
Tel: 491 421 501
email: infocentrum@policko.cz
web: www.policko.cz

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN - 2012
Neděle 21. 10. 2012, Kolárovo divadlo

WORKSHOP – AKČNÍ MALBA

Workshop s Martinou Váňovou, který se koná v rámci
65. Polických divadelních her. Bližší informace budou
upřesněny na samostatných plakátech
Vstupné: 50 Kč

Soustředěné tvoření…

INFOCENTRUM
Police nad Metují

NÁVŠTĚVNOST IC O PRÁZDNINÁCH

Prázdniny již skončily a tak je pravá chvíle na to, abychom se
ohlédli za uplynulými dvěma měsíci. Infocentrum bylo
v měsících červenci a srpnu otevřeno každý den od 9.00 –
17.00. Za celé prázdniny navštívilo naše IC přes 3000 turistů,
kteří si přišli zakoupit upomínkové předměty, zeptat se na
cestu či kulturní dění na Policku.
IC
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OTVÍRACÍ DOBA IC
V ZÁŘÍ
POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 17:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 17:00
Pátek
9:00 – 17:00
sobota
9:00 – 12:00
neděle
9:00 – 12:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

KE KOUPI V INFOCENTRU…
RUČNÍK BROUMOVSKO

od kontroly přijde danému Infocentru vyhodnocení, kde se
dozví výsledky této kontroly.
Infocentrum v Pellyho domech absolvovalo tuto kontrolu
během měsíce srpna a naše výsledky jsou výborné. Byli jsme
100% úspěšní ve všech zkoumaných kategoriích, čímž jsme se
umístili na prvních příčkách mezi všemi kontrolovanými IC.
Martina Golová a team IC

Zahájení školního roku
V pondělí 3. září začal další školní rok.
U nás na Bezděkově s velkou změnou. Po čtyřech letech
máme opět pouze jednu třídu s třemi postupnými ročníky. Do
1. třídy nastoupilo 5 žáků a celkem naše pracoviště má 12
žáků.

Stávající nabídka našeho
Infocentra se rozrostla o dalšího
člena. Žlutý či bílý ručník z Veby
s krásnou
scenérií
Benediktýnského
kláštera
v Broumově si u nás můžete
zakoupit za 190 Kč.

RADOST A ÚSMĚV DĚTEM – kalendář 2013

Nově si také můžete v IC zakoupit
kalendář na rok 2013 od Petry
Hvězdové, která je autorkou projektu
Radost a úsměv dětem, jehož garantem
je Středisko volného času Déčko
Náchod. Koupí tohoto kalendáře
přispějete celou částkou na nákup
nových hraček na Dětském oddělení
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
K dostání v Infocentru za 80 Kč

Všem - žákům i učitelům - přejeme, ať se jim práce v
novém kolektivu daří.
Marie Vaisarová

Školní rok 2012-13 zahájen
V pondělí 3. 9. proběhlo slavnostní zahájení nového
školního roku. Na základní škole usedlo do lavic celkem 448
dětí. I když se nejednalo o den červeně označen v kalendáři,
pro 39 prvňáčků znamenal vstup do nové životní etapy. Paní
učitelky Taucová a Kouglová jim budou jistě velkou oporou a
pomocí. Ve školní družině se jim bude věnovat paní
vychovatelka Mohelníková.
Na odloučeném pracovišti v Bezděkově zůstala pouze jedna
jediná třída s 12 dětmi od první do třetí třídy. Na školu se
těšilo 5 prvňáčků. Učitelkou zůstává paní Vaisarová a
vychovatelkou ŠD slečna Hrušková.
V době hlavních prázdnin došlo na škole k mnoha změnám,
jež znamenají pro děti výrazné zlepšení prostředí, v němž se
budou vzdělávat. Ve všech třídách na 2. stupni i v obou
tělocvičnách je instalováno nové osvětlení, v 8 třídách
2. stupně je vyměněno linoleum, ve všech třídách na celé škole
jsou krásné, bílé keramické tabule. V šatnách přibyly nové
skříňky, které nyní stačí pro všechny žáky. Stále nás však tíží
velmi stará okna, jimiž táhne zima, zatéká a uniká velké
množství tepla. Stejně netrpělivě čekáme na zateplení celé
budovy.
Vedení školy

100% V MYSTERY SHOPPINGU

Agentura CzechTourism, pod kterou IC v Polici nad Metují
spadá, pořádá každý rok kontrolu kvality služeb tzv. mystery
shopping.
Je to metoda, kdy inspektor hraje běžného zákazníka, při
tom však vyhodnocuje interiér a čistotu Infocentra, vzhled a
ochotu pracovníka, jeho znalosti kraje atd. Po několika dnech
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INFORMACE PRO RODIČE
ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ
Ve dnech 10. října a 11. října 2012 se v prostorách haly
Hamra Náchod uskuteční prezentační akce středních škol
pod názvem PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL
REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ. Záštitu nad přehlídkou přijali
pan Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje,
pan PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní kraje s gescí za oblast

školství a kultury, a starosta Města Náchod pan Jan Birke.
Akce se koná s finanční podporou Královéhradeckého kraje.
Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů a
dohodou se základními školami bude organizována doprava
žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou MŠMT ČR odbor
odborného vzdělávání, Střední průmyslová škola, SOŠ a SOU
Nové Město nad Metují, Svaz CR Kladské pomezí Náchod,
Primátor Náchod výrobce nealko nápojů, Tiskárna Polonček
Náchod a Jiráskova turistická chata Dobrošov u Náchoda.
Generálním sponzorem je Česká spořitelna Hradec Králové.
Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům
informace o nabídce oborové struktury všech typů středních
škol.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti ve středu
10. října od 13 do 17 hodin, ve čtvrtek 11. října 2012
od 8 do 17 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný !
M. Štěpánková za bon miroir spol.s r.o. Hronov

21.7.2012 Libor Netík a Michaela Beránková (na Hvězdě)

Dagmar Hambálková

Suchodolská kaplička
STATISTIKA       
K 31. 8. 2012 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4285 obyvatel.

JUBILEA         
V srpnu 2012 oslavili životní jubileum …
70 let
paní Ludmila Hanzlová
paní Irma Scholzová
paní Hana Zeidlerová
75 let
paní Eva Řeháková
80 let
pan Václav Jirásek
pan Stanislav Čejpa
85 let
pan Vladimír Boháček
90 let
paní Marie Petrová
paní Oldřiška Linhartová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny 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.

SŇATKY 
V srpnu zaznělo dvojhlasné „ano“ 6x :
 3.8. Daniel Šichan a Petra Binarová – obřadní síň)
 3.8. Tomáš Havelka a Pavlína Müllerová – na Hvězdě
 4.8. přespolní pár – na Slavném u Hřibů
 11.8. chalupáři – před kaplí na Ostaši
 18.8. Lukáš Němec a Petra Květinská – na své zahradě
 25.8. Milan Šťastný a Adéla Kollertová – na Hvězdě

Po dvou letech
se skutečně podařilo
to,
k čemu
se
zastupitelstvo obce
Suchý Důl rozhodlo 8.
7.
2010
večer,
několik
hodin
po
požáru staré kapličky
–
že
postavíme
kapličku
novou,
stejnou zelenou.
V pravé poledne
dne 8. 7. 2012 byla
nová kaple slavnostně
vysvěcena. Celá tato
významná
událost
probíhala
podle
předem schváleného
programu.
Před
polednem
zahájilo
slavnostní
den
u
kaple Kvarteto Eustach Hubertovou mší. Pak už zvony vítaly
kardinála a pražského arcibiskupa Dominika Duku, který
společně s královéhradeckým biskupem Janem Vokálem,
polickým panem farářem Mariánem Lewickim a ostatním
doprovodem vystoupal ke kapli od Soudní brány. Hosté si
prohlédli krásně vyzdobenou kapli. Celý slavnostní obřad
doplňoval zpěv Polického chrámového sboru, ke kterému se
přidávali i mnozí návštěvníci.
Po mši, vysvěcení kaple a projevech ostatních
vzácných hostů, pokračoval program na hřišti. K poslechu,
ale i tanci, zahrály postupně 3 hudební skupiny – nejprve
The Rebel Pipers - skotské dudy a bubny, Hronovská
dechovka pod vedením J. Langera a nakonec hudba Relax
pod vedením p. Fulky.
Pro děti byl připraven skákací hrad, pro všechny
občerstvení a také prodej suvenýrů. Na program oslav
přispělo dotací Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Naše poděkování patří všem, kteří se podíleli na
důstojném programu celých oslav.
Závěrem je třeba znovu zdůraznit, že nová kaplička by
nemohla vzniknout bez velké podpory dárců – občanů,
firem, institucí, kteří od počátku přispívali ve sbírce,
podíleli se na stavbě kapličky svou prací nebo poskytli
potřebný materiál.
Nová kaplička v Ticháčkově lese tak není jen poutním
místem, ale i připomínkou lidské svornosti a sounáležitosti.
Během oslav se vybralo 34 832 Kč.

18.8.2012 Lukáš Němec a Petra Květinská (na Bezděkově)
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Kompletní
vyúčtování
celého
projektu
bude
zveřejněno začátkem října, až bude ukončena veřejná
sbírka, která je otevřena do 27. 9. 2012.
za obec Suchý Důl Vítězslav Vítek, starosta

PĚKOVSKÁ KŘEČ - II. ročník

Léto se pomalu chýlí ke konci a i my v domově důchodců
se snažíme užít sluníčka pokud možno co nejvíce. Před
nedávnem dokončené úpravy zahrady domova k tomu přímo
vybízejí – lavičky, altán, chodníčky mezi záhony – to jsou
lákadla, kterým nelze odolat.
Všichni ještě máme v živé paměti červnové oslavy
75. výročí založení Domova. Pro nás všechny byly tyto
oslavy velice emotivní, setkání s bývalými zaměstnanci a
známými v nás oživilo vzpomínky na roky strávené
v kolektivu lidí, kteří v Domově pracovali nebo žili.
Proběhla návštěva (od středy do soboty) čtyř slovenských
žen, které zde pracovaly od 15 let v období let 1972 – 79
nejen při úklidu, v prádelně, ale i pečovaly o obyvatele
domova. Byly to dívky, které se chtěly stát řádovými
sestrami Svatého kříže v tehdejším režimu. Až po roce 1989
se jejich sen naplnil. Na dobu svého mládí si zavzpomínali
s lidmi, se kterými spolupracovali. Toto setkání bylo
úžasným zážitkem pro všechny zúčastněné.
Také pozvání přijal pan Tomáš Magnusek, známý
režisér, herec, předseda Obce spisovatelů, který moderoval
celé slavnostní odpoledne. Stal se patronem Domova
důchodců Police nad Metují. Přijal tuto nehereckou, ale
lidskou roli a věříme, že patronství bude oboustranně
obohacující a motivující. Byl mu předán k této příležitosti
Pamětní list, který je symbolem spolupráce. Ještě jednou
proto patří náš dík těm, kteří se na této akci podíleli.
Letních dnů se snažíme využít k různým činnostem.
Někteří si byli dokonce i zaplavat v nově zrekonstruovaném
polickém koupališti. Velice zajímavá byla pro nás i ukázka
hasičské techniky a práce hasičů při zásahu a evakuaci osob
nebo beseda s příslušníky Policie ČR. Jejich práce i rady
jsou pro všechny užitečné, děkujeme. Teplého počasí jsme
také využili k návštěvě zooparku a zahradnictví p. Zobala,
účasti na Hrách seniorů v Domově pro seniory v Pilníkově
nebo ke hře v ruské kuželky. Velmi příjemné jsou pro nás i
chvíle strávené s p. učitelem Čapkem při zpívání. Naše
vzájemná setkání se již stala pravidlem.
Srpen bývá ve znamení Polické pouti. I my jsme pouť
oslavili, někteří z našich uživatel si prohlédli kolotoče i
výstavu historických vozidel a přijali jsme i pozvání na
popouťové posezení do Domu s pečovatelskou službou
Javor, kde jsme opět prožili nezapomenutelné chvíle
s přáteli. Děkujeme. Náš dík patří též starostovi Suchého
Dolu p. Vítězslavu Vítkovi za jeho návštěvu v domově a za
výlet a prohlídku suchodolské kapličky. Pěkné bylo i
vystoupení kouzelníka Waldiniho a výlet na Ostaš spojený
s návštěvou tamní kapličky. Děkujeme p. Malíkovi a jsme
rádi, že příznivců, známých a přátel máme kolem sebe
stále hodně.
V našem Domově máme také novou reminiscenční
(vzpomínkovou) místnost, na jejíž výzdobě se podíleli i
uživatelé. Místnost je zařízena ve stylu doby mládí našich
uživatel nábytkem, kuchyňskými potřebami, oblečením,
domácími spotřebiči, hračkami a dalšími předměty denní
potřeby, které nás provázely životem v době minulé. Zveme
i polické občany k návštěvě a prohlídce této výstavky.
Určitě zde naleznete věci, které také pamatujete. Na Vaši
návštěvu se těší kolektiv uživatel a zaměstnanců DD Police
nad Metují.
Za DD: Věra Kašíková, ředitelka
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V sobotu 4. srpna
2012 uspořádal SK Pěkov
již
II.
ročník
nohejbalového
turnaje
trojic "Pěkovská křeč".
Zúčastnilo se 12 týmů z
blízkého okolí. Hrálo se
za slunečného počasí na
ranní
a
odpolední
skupiny,
ze
kterých
postupovaly 4 týmy do
konečných vyřazovacích
bojů. Pěkov měl v každé
skupině jeden tým a oba
týmy
postoupily
do
čtvrtfinálových zápasů, kde Pěkov A (Biško, Pataki, M.
Rössel) porazil tým Bukovice a postoupil do semifinále. Tým
Pěkov B (Hofman, Zelený, Ther) byl vyřazen Polickými
fotbalisty. Dále do semifinále postoupili Pistolníci a tým
Broumov. Ve finále se utkali Poličtí fotbalisté s Pistolníky a
o 3. místo si zahrál Pěkov A s týmem z Broumova. Pěkováci
nakonec boj o 3. místo nezvládli a podlehli velice
kvalitnímu družstvu z
"Půlnočního království".
Titul obhájili Pistolníci
(Tomáš Thér, Míra Klásek
a Pavel Berka).
Velké
díky
všem
pořadatelům
turnaje,
hráčům i fanouškům,
výborné byly Melounkovy
špekáčky
a
Jančin
gulášek. Věřím, že se
příští rok sejdeme na III.
ročníku, a to první sobotu
v srpnu.
Menší
dík
patří
jistému
"pěkovskému
sousedovi" a městu Police
nad Metují :).
Za SK Pěkov Jan Pataki

Projekt „Honská zvonička a
úprava návsi „ jde do finále
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s. za výrazné
pomoci honských občanů realizuje projekt „Honská
zvonička a úprava návsi“.
Prvním krokem bylo zajištění samorostu stromu, který
měl být instalován jako zvonička. Zjistili jsme, že není
úplně jednoduché takový strom najít. Nakonec se za
přispění pana Kostky a Kozára podařilo najít dokonce dva.
Následovaly terénní úpravy na návsi. Milan Kozár
sponzorsky bagrem zplanýroval a připravil parcelu pro
stavební práce. Původně avizovaná obecní brigáda musela
být pro nepřízeň počasí zrušena. Následovalo z technických
důvodů zrušení i druhé, ale do třetice vše vyšlo. V červenci
začaly stavební práce, byla vystavěna nízká zeď z pískovce,
upraveno prostranství, navezen štěrk a zabetonováno
uchycení pro zvonici. Zednické práce si vzal na starosti
rovněž náš soused pan Pavel Friml, kterému tímto
děkujeme. Mezitím pokračovaly práce na střeše zvonice a
praporu.

V úterý 21. srpna byla zvonice vztyčena a připravena na
osazení zvonem. Na poslední společné brigádě upravíme
prostranství kolem zvonice, nainstalujeme lavičku a stožár,
na kterém bude ve státní svátky vlát náš prapor místní části
Hony.
Slavnostní vysvěcení zvonu a praporu proběhne v sobotu
15. září 2012 od 14 hodin na Honech. Srdečně zveme
všechny občany a děkujeme všem, kteří s realizací projektu
pomáhali a pomáhají.
Za Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s.
Daniel Denygr

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Tábor 2012
Konal se od 21. července do 4. srpna na stejném
tábořišti jako minulý rok a to u obce Železné Horky
nedaleko Havlíčkovy Borové. Pěkné malé údolíčko
s potůčkem a studnou, obklopené lesem v krásné krajině
Žďárských vrchů.
Na táboře bylo přes čtyřicet účastníků, nejmladšímu
bylo teprve několik měsíců, ale nejvíc bylo těch ve věku od
8 do 17. Z těch mladších se na pár letních dnů stali
obyvatelé dvora Rudolfa II. a snažili se odhalit tajemství
záhadného golema a objevit elixír mládí. Ti starší založili
nové rody na Zeměploše, kde každý rod musel potvrdit svoji
existenci nejen tím, že sestaví tzv. vedleport (dřevěné auto
pro čtyři osoby – opravdu pojizdné), ale např. sežene i nové
obyvatele do svého města a mnoho dalších zapeklitých
úkolů. Čtrnáct dní uteklo jako voda a my se vraceli, plní
zážitků a nových zkušeností domů. Jak se nám dařilo, se
můžete podívat na fotkách ve vývěsce na autobusovém
nádraží nebo na našem webu skautky.skautipolice.cz .
Hana Mazancová – Haňďa

11. STŘEDOEVROPSKÉ JAMBOREE
NA SLOVENSKU
Co to vlastně středoevropské jamboree je? Je to
pravidelné mezinárodní skautské setkání, v jehož pořádání
se každé dva roky střídají země tzv. Visegrádské čtyřky –
Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Pořádání
tohoto jedenáctého středoevropského jamboree, které se
konalo od jedenáctého do osmnáctého srpna, se ujalo
Slovensko.
Dne jedenáctého srpna jsme odjížděli vlakem směr
Liptovský Mikuláš, v jehož okolí se jamboree konalo. Když
jsme dorazili na tábořiště Král’ova Lhota, vybalili jsme naše
stany a pomalu se dozvídali, co budeme následující dny
dělat.
Motem tohoto jamboree bylo EXPERIENCE ELEMENTS
(zažij živly). Živlů bylo celkem pět – TERRA (země), IGNIS
(oheň), AERIS (vzduch), AQUA (voda) a SCOUTING, přičemž
každému živlu jsme věnovali jeden celý den. Na každém
z živlu jsme zažili nezapomenutelné zážitky. Při bloku země
jsme si udělali celodenní výlet do Vysokých Tater, u ohně
jsme vyzkoušeli spoustu netradičních sportů, na programu
vzduch jsme se chopili dobrovolničení a jali se opravovat
střechy ve skanzenu, při bloku voda se projeli po Liptovské
Maře a několikrát si sjeli v neoprenových kombinézách
uměle vytvořený raftový kanál a nakonec u skautingu si
procvičili základní skautské dovednosti jako např.
rozdělávání ohně nebo broušení nožů.
Uprostřed týdne se ale nikdo z nás žádnému živlu
nevěnoval, protože jsme jeden den věnovali Festival of
Cultures (festival kultur). Každá země si ten den připravila
své tradiční jídlo a na pódiu předvedla cokoliv, co by
reprezentovalo danou zemi. Večer nás pak čekal koncert a
krátká diskotéka. U toho všeho bychom nesměli opomenout

zahajovací a ukončovací ceremoniál. Ty proběhly
v největším pořádku vždy s proslovem zástupce každé země
s vlajkou.¨
Když jsme se poslední den loučili, věděli jsme, že
odjíždíme se spoustou nových přátelství, které nezná
hranice jak státní tak morální a spoustou neuvěřitelných
zážitků, na které můžeme celý život vzpomínat. Však se ale
už všichni můžeme těšit na to příští, ke kterému to
nebudeme mít daleko. Vždyť se bude konat u nás, v České
republice!
za účastníky z polického střediska:
Monika Prchalová – Pončo

Termíny schůzek v novém školním roce:
Téměř každý den, se bude v klubovně něco dít. Hned
v pondělí mají schůzku skauti od 16:00 do 18:00 (6.-9.
třída), v úterý mají schůzku světlušky také od 16:00 do
18:00 (2.-5. třída). Ve středu mají schůzku nejmenší
Medvíďata (5-8 let) a to od 15:00 do 16:00 a hned po nich
vlčata (kluci 2.-5. třída) od 16:00 do 18:00. V pátek pak
mají schůzku skautky od 15:30 do 18:00 (6.-9. třída) a po
nich pokračují v klubovně roveři (starší 15 let) od 19:00 do
21:00.
Bližší informace získáte na našem webu :

www.skautipolice.cz
Skaláci, středisko Junáka v Polici nad Metují,

pořádá v sobotu 15. září

„Den pro Afriku“

8:00-11:30
Masarykovo náměstí Police nad Metují – dospělí mohou
přispět do sbírkových kasiček, děti pomohou tím, že vyrobí
hliněnou mísu, vylezou na palmu, ... A nemusí mít v kapse
ani korunu !! V 9:00 a v 10:00 vystoupení bubeníků.
Také si můžete dát pečenou placku, shlédnout promítání
fotek a filmů v průchodu u Večerky, navštívit prodejní
stánky.
14:00-16:00
Pellyho domy - sál: Otevřená lekce afrických tanců – sebou
stačí mít jen volnější oblečení a chuť zkusit něco nového,
tancuje se bez bot, vstupné je dobrovolné.
18:30
V polygonální stodole na správě CHKO Broumovsko:
Promítání filmu – Zemřít ukamenováním – (Dokumentární
Írán / Kanada / Nizozemsko, 2009, 73 min)
Dokument režisérů Farida Haerinejada a Mohammada Rezy
Kazemiho vypráví příběh několika íránských žen, které díky
pomoci advokátky Šadi Sadrové a její neziskové organizace
unikly trestu smrti ukamenováním. (Projekt Promítej i ty!)
20:00
Pokračujeme v polygonální stodole, koncertem skupiny
interpretující tradiční africkou hudbu, jejíž bubeníci a
tanečnice vás dostanou zaručeně do varu.

Astronomický klub
Police nad Metují
PODZIMNÍ ROVNODENNOST
nastane v letošním roce 22. září. Noční obloze stále
dominují letní souhvězdí. Přímo nad hlavou uvidíme v
polovině záři kolem 21. hodiny souhvězdí Labuť a Lyra,
jižním směrem Orla a zářící pás Mléčné dráhy. Na východě
pak můžeme pozorovat souhvězdí podzimní oblohy: Pegas,
Andromeda, Vodnář a Ryby. Kolem 23. hodiny uvidíme nad
východním obzorem planetu Jupiter, který se nyní nachází v
souhvězdí Býka.
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2 hodiny po půlnoci spatříme nad východním obzorem
předzvěst blížící se zimy. Souhvězdí Orion, doprovázené
Vozkou a Blíženci.

DO JESTŘEBÍCH HOR
jsme v létě zavítali při vyjížďce na kole. Navštívili jsme
jedno zajímavé místo, které se nachází v místě bývalého
uhelného dolu Kolektiv poblíž osady Chlívce. A co mají doly
společného s astronomií?
Na území zmíněného dolu známějšího pod názvem
Větrák vybudovala skupina studentů počátkem 80. let
malou hvězdárnu. Hlavní pomoc jim tehdy poskytly VUD v
Malých Svatoňovicích. Přístrojové vybavení hvězdárny
pocházelo od známého astronoma a konstruktéra
astronomické techniky pana Jiřího Drbohlava ze Rtyně.
Hlavním přístrojem hvězdárny byl reflektor o průměru
40 cm. Paralaktická montáž nesla též dalekohled pro
pointaci a menší fotografické komory.
Odborným programem hvězdárny byla fotografická
fotometrie proměnných hvězd pro Astronomický ústav
ČSAV. Činnost hvězdárny byla krátká. Skončila v roce 1991.
K demolici objektu došlo v roce 1997.
Místo bývalé hvězdárny připomíná kamenný obelisk
vysoký cca 2 m. Byl zde vztyčený na památku v létě 2011 a
nese tabulku s nápisem Per aspera at Gaza…
Bližší informace najdou zájemci ve fotogalerii pana Jana
Moravce
http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/indp258.html

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

22. září v 16 hodin 48 minut SELČ vstupuje do
znamení
Vah,
nastává
astronomický
podzim,podzimní rovnodennost, během září se
den zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
MĚSÍC
8. v poslední čtvrti, 16. v novu, 22. v první čtvrti,
30. v úplňku,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE ráno nad východním obzorem v souhvězdí Raka,
12. a 13. září bude poblíž svítit srpek Měsíce,
MARS
večer po západu Slunce nízko nad západním
obzorem v souhvězdí Panny, 19. září bude v
těsné blízkosti tenký srpek Měsíce,
JUPITER po celou noc v souhvězdí Býka,
12. srpna ráno 1° severně od Měsíce,
SATURN večer po západu Slunce nízko nad západním
obzorem v souhvězdí Panny, končí období
pozorovatelnosti,
URAN
po celou noc v souhvězdí Ryb,
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Královská střelba Ostrostřelecké
gardy dne 18. srpna 2012
Nejdůležitějším bodem oslav 20.
výročí založení našeho spolku byly
zemské střelby, kterých se účastnili
zástupci ostrostřeleckých spolků a spolků
vojenské historie z Čech, Moravy a
Polska.
Střílelo se z předovek bez rozlišení
vzoru na vzdálenost 50 m do
standardního terče deseti ranami v čase
12 minut.
Bezproblémový průběh celé soutěže,
jakož i sportovní úroveň zásluhou řídicích
střeleb Antonína Herzoga a Petra
Voborníka byla vysoká. Téměř okamžité a
bezchybné
vyhodnocování
výsledků
prováděné Karlem Dyrcem bylo též
oceněno
generálním
sekretářem
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ostrostřelců zemí Koruny České a zástupcem evropské
asociace ostrostřeleckých a střeleckých sborů panem
Albertem Van Wesemaelem. Neméně byla však střelci a
diváky chválená příležitostní kantýna Jiřího Voborníka a
Pavla Daňka. Našli se i střelci z řad diváků, kteří stříleli
mimo soutěž ze zapůjčených zbraní, avšak jen jediný z nich
Mirek “Plamen“ Šolc se nebál střílet závodně.
S osmdesáti šesti body ze sta se stal Králem střelců Ján
Řehák z Meziměstí, člen ostrostřelecké setniny trutnovské a
jeho pobočníky Antonín Herzog z Bukovice, člen místního
ostrostřeleckého spolku, body sedmdesáti devíti, a Jiří
Horák z Trutnova body sedmdesáti šesti. Čestnou cenu
obdržel Filip Celba z Rakovníka.
Dle vyjádření auditora spolku Františka Pohla nebylo
kázeňských, ani etických prohřešků, a tak se bohužel na
pokutách nevybral ani grejcar.

PODĚKOVÁNÍ
Ostrostřelecká garda Spolek vojenských vysloužilců
Václava hraběte Radeckého v Polici nad Metují srdečně
děkuje všem účastníkům oslav 20. výročí založení spolku za
účast a podporu.
Obzvláště poděkování patří
městskému úřadu,
Kvíčerovské pekárně, firmě Pejskar a spol, Technickým
služba města Police nad Metují a panu Malíkovi z Ostaše za
materiální a finanční podporu.
Nemenší dík patří též restauracím Sokolovna a Vražedné
pobřeží za skvělou obsluhu.
Velevýjimečné díkuvzdání patří tkalounkáři Václavu
Zítkovi, který nás před dvaceti jedna lety uznal vzít sebou
na výlet, kde uzrál nápad založit ostrostřeleckou gardu. Jak
se sám ráčil vyjádřit „Dybych Vás tenkrát neuzal sebou na
vejlet do Znojma, máte PRD, a ne gardu!“ Za tyto zásluhy
zvažujeme umístit jeho portrét hned vedle maršála
Radeckého ve spolkové místnosti.
Ostrostřelecká garda polická

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie
Pěstitelství - krása orchidejí
Námět známky: Na známce o
nominální hodnotě 10 Kč je
zobrazena
orchidej
Dendrobium peguanum, na
známce o nominální hodnotě
14 Kč jsou vyobrazeny dvě
orchideje: Stanhopea tigrina a
Coryanthes
feildingii.
Na
známce s nominální hodnotou
18 Kč jsou vyobrazeny Cattleya
aclandiae a Cattleya maxima a
na
poslední
známce
o
nominální hodnotě 20 Kč
dominují
Paphiopedilum
charlesworthii, Paphiopedilum
insigne
a
Paphiopedilum
hirsutissimum. Čtyři kupóny doplňují celkovou kompozici
aršíku. Na aršíku jsou zobrazeny další druhy orchidejí.
Aršík navazuje na ukončenou emisi biosférických rezervací.
Na známkách jsou zobrazeny exotické orchideje, které
pocházejí z území mimo naší republiky. Je to poprvé v
historii nejen české, ale i československé známkové tvorby.
Orchideje rostoucí na našem území se samozřejmě v
minulosti na známkách objevily již mnohokrát.
Není žádným tajemstvím, že se v České republice úspěšně
pěstují tropické i subtropické orchideje nejen v
botanických zahradách, ale i ve sklenících, zimních
zahradách a bytech našich občanů. Tyto pěstitele sdružuje

Česká orchidejářská společnost, která 31. července 2011
oslavila již své 125. výročí od založení. Česká orchidejářská
společnost také dala k dispozici své orchideje, podle nichž
je celý aršík namalován. Pěstování cizokrajných orchidejí
má u nás velkou tradici. Vždyť největším "lovcem orchidejí"
je ve světě označován český rodák Benedikt Roezl. Dalšími
byli například bratři Klabochové, Seidl, Houda, Pecháček,
Vráz i Frič, kteří se z tropů vrátili s podlomeným zdravím,
Knobloch, který zemřel v Mexiku, či pan Haenke zavražděný
v Bolivii.
Způsob tisku: Archová kombinace s plnobarevným ofsetem
ve spojení s černou rytinou

Cestovatel Alberto Vojtěch Frič
(1882 - 1944)

ale, sakra, i mobil mi dělá najednou starost – je vybitý! Tak
honem taštičku s nabíječkou ať mi někdo pomůže… a hele,
ony ty moje „perličky“ byly s nabíječkou v jedné schránce!
No, to jsem si oddychla – vidíte, co se může stát po pouti –
a to jsem, prosím, vůbec nic nepila – myslím tedy alkohol
nebo alespoň medovinu!
Už jsem zase spokojená a usmívám se na svět na celé
kolo – jak by ne, když je po pouti a po dvou úklidech? Jen
schovávačku na své zoubky si vyberu příště „na svém místě“
v koupelně.
Odpusťte, že se nepodepisuji, to by bylo poťouchlých
úsměvů na potkání – a vězte, stát se to může každému!
Příští pouti zdar!

Poděkování
Všichni spokojení bruslaři děkují za
umožnění
mít
v sobotu
25.
8.
petrovické zatáčky jen a jen pro sebe.
Bylo to hodně prima a díky za to!
Těšíme se na třetí ročník.
Lenka Meierová

Žijí mezi námi…
Námět známky: Na známce je vyobrazeny portrét
cestovatele (zmiňovaného už u předešlého aršíku) v pozadí
s mapou.
Alberto Vojtěch Frič (8. září 1882, Praha - 4. prosinec 1944,
Praha) byl český etnograf, cestovatel, botanik a spisovatel.
Jihoameričtí indiáni jej pojmenovali Karaí Pukú (česky
"dlouhý lovec"), v Evropě byl znám též jako "lovec kaktusů".
Způsob tisku: plnobarevný ofset
S. Plachta

Pouťové dozvuky
Každý je nějak plný zážitků z polické pouti – většinou ti
mladí, kterým už my, starší, jen závidíme. Točí se nám
hlava jen při pohledu na vysoký kolotoč, horská dráha je
nad naše žaludky a houpací lavice – no, byla by škoda
předpouťového účesu! – jak ta dovede zatočit s veškerým
zevnějškem…Zůstává tedy jen při příspěvcích našim
potomkům na ty všechny vymoženosti doby nebo na
nějakou tu ochutnávku z nabízených dobrot. Hadrů i bot
máme už na rozdávání, ozdobné pásky jsou na naše bříška
trochu pokratší, tak alespoň nějaký ten sukulent, který by
přežil čas naší nepřítomnosti doma, a pěknou vzpomínku,
až rozkvete na parapetu, jak povídal odborník.
Stalo se tedy, že z pouti jsem si rozhodla odnést půlku
beskydského frgálu, večeři nechat mým hochům po
návštěvě u ochutnávky piva a zhlédnout televizní nabídku –
nejspíš přehled medailí v Londýně…Frgál byl výborný, jen
se rozplýval na jazyku a navíc, proč jsem před spaním
odložila svoje spodní nové zoubečky? Inu, abych mohla po
vydařené pouti vypláchnout i poslední mák po frgálu.
Spalo se mi krásně a po ranním odchodu rodiny byla
volná koupelna i pro mne – kde však mám moje zoubky?
Kam jen jsem je před spaním dala? Nastalo horečné hledání
v koupelně, v kuchyni, v obýváku a věřte, nevěřte, málem
jsem znovu zopakovala předpouťový úklid – posnídala jsem
zbytek koláčů, prošmejdila kdejaký hrneček a konvici,
dokonce jsem prohledala i odpadkový koš! Tak mi chodilo!!
Ač nerada, rozhodla jsem se zavolat synáčkovi, jestli
náhodou můj spodní kousací vehement někde nezahlédl,

JAN ANTL
Vzhledem k tomu, že o víkendu skončila pouť, nelze
začít jinou otázkou: Jak se Ti letos na pouti líbilo?
Vzhledem k tomu, že jsem se bydlením trošku vzdálil
centru, tak jsem to bohužel prožíval podstatně méně, než
v jiných letech, kdy nám za zdmi bytu po čtyři dny duněly
reprobedny a svištěla horská dráha. A musím po pravdě říci,
že nám ten hukot docela chyběl (a nejen dětem…).
Opět se po pouti objevily „zaručené“ zprávy, že se
letos konala na náměstí naposled a od příštího roku se
už bude pořádat za městem za benzínkou. Pokud by se
tak mělo stát, myslíš si, že to bude ku prospěchu věci?
O tom jsem opravdu nikde neslyšel, od Vás prvně.
Nevím, co by to mělo za logiku, pouť patří na náměstí. Že
by nám byl vzorem Hronov či Náchod? Tak už by se to třeba
mohlo spojit s bukovickým posvícením, ne?
Dovolíme si odcitovat kousek z Kroniky města Police nad
Metují, který se Tě týká: „Bylo pondělí 20. listopadu
1989. Celá země se připravovala k sametové revoluci.
To dalo podnět, že se i v našem poklidném městečku
začalo odvíjet dějství revoluce. U sloupu Panny Marie
bolestné na místním náměstí zažehli na protest proti
masakru studentů na Národní třídě v Praze 17. 11. 89 a
na podporu jejich požadavků prvních pět revolučních
svíček Petr Scholz a Jan Antl. V podvečer téhož večera
se pak přidali další. Byl to začátek následným akcím…“
Jak na to vzpomínáš dnes?
Vzpomínám, bylo to docela zajímavé. V pondělí 20.
listopadu jsme s dechovkou Polická 8 dělali v Divadelním
klubu přehrávky (pro ty co nevědí, co to je – z okresu
přijela delegace soudruhů, která posuzovala, zda je kapela
hudebně, textově, zjevově a ideologicky vhodná vystupovat
před obecenstvem a známkovali je jako ve škole – podle
toho mohli být finančně hodnoceni…). O tom, že se v Praze
něco děje, jsme věděli dost málo, něco ze Svobodky (pozn.
rádio Svobodná Evropa), něco z Hlasu Ameriky. Po ukončení
jsme upalovali do Krčmy na dvě piva a nové informace.
Zíral jsem, jak naprosto ztichlá Krčma koukala na Televizní
noviny. Když hlasatel oznámil naprosto neutrálním hlasem,
že v ulicích Prahy je asi 250 tisíc lidí, bylo jasný, že něco
musíme udělat. Petr skočil domů pro pár svíček a fičeli
jsme na náměstí. Tam jsme je zapálili na kašně, chvilku
hrdinně postávali uprostřed náměstí. Když jsme u spodní
masny zblikli placatou čepici, hrdinně jsme odešli schovat
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se za „Růžek“. Kluci od VB nám na kašně trošku uklidili, na
druhou stranu nám ale za chvíli vyklidili prostor a my mohli
zapálit další sadu… Ta se ztratila taky… Když po čase Petr
na okrsku opravoval akumulačky, svíčky mu poctivě vrátili.
No, svědomí je asi žralo příšerně.
Byl Tvůj vstup do komunální politiky logickým
následkem „zapálení svíček“ nebo toto rozhodnutí
přišlo později a díky jinému impulsu?
Ne, tím to určitě nebylo. Spíše to bylo poměrně
intenzívním pobytem v redakci Polického fóra a tříbením
názorů s jejími ostatními členy. A po roce to už tak nějak
vyplynulo z činnosti redakce, do té komunální politiky z ní
šel skoro každý.
Byl jsi členem redakce Polického fóra. Bavila Tě ta
práce?
Já tam byl od počátku spíše jen proto, že jsem díky
doštudované ekonomce měl státnice z psaní na stroji a
dělal tam redakčního písaře. Později z toho občas vypadl
nějaký ten článek, úvaha. Musím přiznat, že vzhledem
k tomu, že se fórum psalo v pátek večer, kdy se zbytek
party „trápil“ na kartách v Krčmě nebo na Poště, mě to
opravdu moc nebavilo. No vida, a bylo z toho kolik? – ani
nevím, pět nebo šest let pravidelného týdenního vycházení,
přemýšlení co tam dát, když zrovna nebylo nic po ruce,
zvažování, jestli tam zrovna tohle napsat, aby z toho nebyl
nějaký šílený poprask… A byl, skoro pokaždé. Nejednou mi
do práce místo zákazníka volal do běla rozžhavený majitel
kritiky a dával mi slušnou čočku.
Jsi členem divadelního spolku Kolár. Jak ses k divadlu
dostal?
Myslím, že jim tam někdo chyběl do počtu, tak mi řekli,
ať přijdu … Ba ne, byly to bezesné diskuse s Jarkou
Soudou u nejednoho piva v Divadelním klubu, co dělat za
divadlo, a jak do toho jít. Takových zelenáčů, co o divadlo
zakopli poprvé jako já, bylo v tom roce 1992 na polických
prknech docela dost. A jsem rád, a myslím, že většina
z těch, co zůstali taky, že jsme to těch dlouhých dvacet
roků vydrželi a tu káru polického ochotničení potáhli časem
dopředu. A je to opravdu čím dál tím těžší, času je míň,
z práce se chodí čím dál déle, na večerní zkoušky už se
těžko hledá energie. Ale dál to určitě půjde, věřím, že brzo
dáme dohromady zase nějaký dobrý kus. Teď držíme všichni
palce Ivance a jejím dvěma bručounům, aby jim ti „Tři na
lavičce“ dopadli tak, jak nejlépe to půjde. Půjdeme fandit
do první brázdy!!
Tahle otázka také nemůže nepadnout: máš nějakou
vysněnou roli?
Ne, to opravdu při svých hereckých kvalitách nemám.
Mně ji vždycky Jarka nějak vymyslel, přidělil a já si na ni
tak nějak zvyknul.
Jak vůbec vnímáš podporu kultury v Polici?
Myslím, že na tak malé město jako je Police, je těch
všech akcí opravdu hodně a je z čeho vybírat. CKV v Pellyho
domech, ZUŠka, město, spousta lidí, kterým se chce do
kulturního života zasahovat a přidávat to svoje – je to
opravdu bohatý výběr, který je k tomu, aby město žilo
dostatečně kulturně. Zaplať pánbůh, že se trendy
z dávných let, kdy o pouti byl ukrutný přetlak nejrůznějších
akcí, že to nešlo ani stihnout, hezky rozložil do celého
roku.
Firma Ferona Hradec Králové, Tvůj zaměstnavatel, je
jedním ze sponzorů Spartaku Police nad Metují. Máš „v
tom prsty“ nebo se jedná o shodu náhod?
Ne, nejedná se o souhru náhod. Je to ještě z doby
někdy před patnácti lety, kdy měla Ferona Hradec svůj
odloučený sklad v Dědově. Doba nebyla tak centralizovaná
a daly se trošku sehnat peníze na sponzoring regionálního
sportu i na ústředí větších společností. Dnes už je to jen
takové paběrkování – pár vzpomínkových předmětů do
tomboly atd. Teď se to zase třeba zlepší, takže se opět
nějaké „drobné“ najdou. Nejdříve ale musí zabrat naši
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čutálisté, aby byla radost chodit na fotbal… Už i v kraji
říkají, že poličtí „rowdies“ jsou poslední dobou nějací
vyčichlí a soupeři se sem začínají rádi vracet!!
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

RASISMUS je „kožní nemoc“
My nejsme tohle tělo, ale jsme věčná duše v těle
pobývající. V tomto životě mohu být bělochem a v příštím
životě třeba černochem. A proto rasismus je beze smyslu.
Duše není běloch, černoch ani rudoch! Je to nehmotná
částice, oživující všechna těla včetně zvířat a rostlin. Bez
duše je tělo mrtvé! Smrt neznamená nic jiného nežli
odchod. Odchod koho a kam? Odchod duše z těla do nového
těla. A do jakého těla – to závisí na tom, na co myslíme při
umírání a jakou máme karmu.
Markéta Jandová

A co Vám říká slovo poustevník ?
Já se zkusil pozeptat.
Odpovědi? Nejčastěji: „Jó, to jen ten v tý pohádce Hrátky
s čertem“ jak měl ty bílé fousy a jedl sušené kobylky – fuj.
Otázka 2. Jak žili poustevníci?
Odpověď: Ti přece jsou z pohádky, tak nežili, jako čerti a
hastrmani.
Fuj, tentokráte já a je mi
hanba. I kolem mne
znalosti jako z Krampolova
pořadu
Nikdo
není
dokonalý
v televizi.
Samozřejmě, neptal jsem
se učitelů, knihovníků a
vůbec lidí študovaných.
Jen tak kolem sebe. Dětí,
mládeže
i
známých
v hospodě. Ovšem, K.
Čapek by to asi nepřežil.
Ale dá se to napravit
aspoň v našem regionu. Je
k tomu
příležitost.
Dochoval
se
u
nás
nedaleko světový unikát –
poustevna.
A
nejzachovalejší, jak jen je
možno. Dokonce byla obývána donedávna. Pokud se ptáte
kde - tak v Teplicích nad Metují na Kamenci u kostela Panny
Marie Pomocné. A dělají se zde prohlídky s výkladem pro
veřejnost. Poustevny i kostela. Výborný typ na obohacení
programu návštěv, jak našich soukromých doma, tak
návštěvníků skal bydlících v penzionech a hotelech na
Broumovsku, Teplicku a Policku. Někdy zbude čas, který již
nestačí na turistickou túru, ale na hodinovou prohlídku
velice zajímavé poustevny s odborným výkladem stačí.
Škoda nevyužít, protože někde jinde něco podobného
nenajdete. Hradů, zámků a muzeí je, ale poustevna? A že
se při výkladu dozvíte hromadu zajímavostí, buďte ujištěni.
Přikládám letáček, kde je rozpis pravidelných prohlídek. Je
však možno telefonicky objednat i mimo pravidelnou dobu.
I telefon je na letáčku. A prohlídkou nejen posílíte své
znalosti, které pak můžete hrdě šířit dál, ale pomůžete
opravám tohoto unikátu. Nutně je potřebuje a volá o
pomoc. Takže letáček nezahazovat, ale předávat dál,
vystavit, nabízet. Stojí to za to. A za odměnu vám průvodce
a varhaník v jednom zahraje na varhany v nádherné
akustice kostela.
Antonín Kohl (plakát s vědomím pořadatele)

Vzpomínka na
Jiřího Vostrého – Žitavce
Před hrází Hlavňovského rybníka nalezneme kámen
s nápisem, který označuje místo, kde stávala chalupa Jiřího
Vostrého – Žitavce, postavy z Jiráskova románu Temno.
Jiří Vostrý se podle nálezu v matrice polického farního
úřadu narodil 5. října 1702 v Hlavňově u Police nad Metují.
Původní jeho jméno bylo podle této matriky Jiří Šorfa
(Scharf).
Jiří Vostrý se stal – neznámo kdy, jak a proč tajným
evangelíkem. Opat Otmar Zinke vyhlásil roku 1726 patent,
jímž hrozil přísnými tresty všem, kdo by neodevzdali
zakázané knihy do rukou duchovenstva. Jiří Vostrý odešel v
té době s několika dalšími evangelíky z okolí do emigrace
do Žitavy. Odtamtud v následujících letech pašoval do Čech
knihy. Při jedné takové cestě byl nedaleko Litomyšle
chycen, po mučení se přiznal ke své totožnosti a byl
odsouzen k vězení na Špilberku. Odtamtud si ho však
vyžádal opat Zinke, neboť Vostrý byl jeho poddaným a
zručným kameníkem. Pracoval potom s okovy na nohou na
přestavbě broumovského kláštera. Podařilo se mu však
uprchnout. Ze Žitavy přesídlil k Berlínu do Rixdorfu, kde se
mu celkem slušně vedlo. Bylo mu téměř šedesát let, když se
rozhodl vydat znovu do Čech. Nešťastnou náhodou padl v
Kladsku do rukou rakouských husarů, kteří ho měli za
vyzvědače. Byl převezen do Prahy, mučen a dne 27. března
1760 následkům mučení podlehl.
Kamenný pomníček s pamětní deskou na místech, kde
stávala chalupa Jiřího Vostrého byl zásluhou hlavňovských
občanů odhalen v roce 1964. Projev při této příležitosti
pronesl bývalý hlavňovský učitel Rudolf Provazník. V plném
znění byl uveřejněn v 10. čísle roč. 2006 Polického
měsíčníku.
Letos uplyne od narození Jiřího Vostrého 310 let. Nebylo
by vhodné zanedbaný kámen očistit, místo zdůstojnit?
Doplnit popisnou tabulkou, sejít se, připomenout, následně
posedět v hospůdce Na Hrázi? Neustále se snažíme vymýšlet
nové atraktivity, a nějak zapomínáme na historii, tradice.
Příběh Vostrého Žitavce je určitě hodný připomenutí a
obdivu. V každé době.
František Janeček a Ida Jenková

Světci k nám hovoří...
SVATÝ VÁCLAV
Kdo byl svatý Václav
Představovat osobnost českého knížete a zemského
patrona sv. Václava je asi zbytečné. Připomenuli jsme ji
v č. 9/2011 Polického měsíčníku, přesto si stručně
připomeňme alespoň základní fakta. Václav se narodil
pravděpodobně r. 907 a pocházel z rodu Přemyslovců. Jeho
rodiči byli kníže Vratiskav I. a Drahomíra z kmene
Stodoranů, náležejících k polabským Slovanům. Jeho
prarodiči byli první historicky doložený kníže Bořivoj a
Ludmila z kmene Pšovanů, později prohlášená za svatou. O
Václavově životě nás informují především legendy. Podle
nich byl vychováván svou babičkou na Budči, kde získal na
svou dobu velmi dobré vzdělání. Naučil se nejen číst a psát,
ale babička mu vštěpovala i zásady křesťanské víry. Po
předčasné smrti Vratislava v r. 921 vládla za nezletilého
Václava nejdříve matka Drahomíra, která však nechala
z obavy o své mocenské postavení zavraždit svoji tchýni
Ludmilu. V r. 924 se Václav ujímá moci, nechává přenést
ostatky své babičky do Prahy a Drahomíru posílá na Budeč.
Svému mladšímu bratru Boleslavovi povoluje vystavět si
hradiště (dnešní Stará Boleslav) na strategicky významné
cestě k mocnému rodu Charvátů na severovýchodě Čech.
Mezinárodní situace v době nástupu Václavovy vlády
nebyla vůbec jednoduchá. Těžiště politické moci ve Svaté

říši římské (německé země) se na počátku 10. století
přesouvá z Bavorska do Saska, kde nastupuje na trůn
energický Jindřich I. Ptáčník a rodící se český stát se musí
vyrovnávat se sílícím tlakem sousední říše. Jindřich se r.
929 vypravil se svým vojskem do Čech a vynutil si na
Václavovi odvádění každoročního poplatku (tributum pacis),
kterým mělo být 500 hřiven stříbra a 120 volů. Rozvážný a
zbožný Václav se podvolil, neboť chtěl uchránit zemi před
pleněním a drancováním. Mezi Václavem a mladším bratrem
Boleslavem však docházelo k názorovým neshodám.
Důvodem nejspíš byly nejen mocensko-politické záležitosti,
ale snad i otázky náboženské. Spory vyvrcholily 28. září
roku 929 (nebo 935) úkladnou vraždou knížete
Václava,zosnovanou jeho bratrem Boleslavem ve Staré
Boleslavi.

O původu jména a jeho oblibě
Jméno Václav je slovanského původu a znamená „více
slavný“. Podle oficiálních údajů z roku 2009 žije v České
republice 137 247 nositelů tohoto jména, kteří zaujímají
dle jmenné statistiky 12. místo. Není jistě bez zajímavosti,
že tentýž význam má i jméno Boleslav. Kníže Vratislav tedy
vložil oběma svým synům do jejich jmen přání, aby byli
slavní. Jejich osudy však byly rozdílné a zatímco jednoho
z nich národ po více než tisíciletí uctívá jako světce, druhý
je dodnes zatracován jako bratrovrah a dostalo se mu
přízviska Ukrutný. Nic na tom nemění ani fakt, že Boleslav,
který se po Václavově smrti ujal vlády jako Boleslav I., záhy
nechal jeho tělo přenést do Prahy a postaral se o založení
pražského biskupství, jehož se stal Václav patronem.
Nakolik šlo o skutečné pokání anebo spíše o diplomatický
tah panovníka, který měl přispět k posílení mezinárodního
postavení českého státu, dnes již nezjistíme. Ačkoli byl
Boleslav I. velmi schopným panovníkem, jenž posílil český
stát politicky i ekonomicky, přesto jeho jméno větší
popularity nenabylo. Větší oblibě se však těší v sousedním
Polsku.

Svátek a kult svatého Václava
Svátek svatého Václava připadá na 28. září, které je
výročním dnem Václavova zavraždění. Jeho kult se začíná
šířit již od druhé poloviny 11. století. Václav byl uctíván pro
svou zbožnost, k níž ho vychovala jeho babička Ludmila.
Vlastnoručně pěstoval vinnou révu a obilí a vyráběl víno a
hostie pro svaté přijímání. Žil zbožným mravným životem,
usiloval o šíření křesťanské víry, stavěl kostely, často se
účastnil bohoslužeb, pečoval o chudinu, nemocné a sirotky,
poskytoval ochranu cizincům a netrpěl, aby se komukoliv
stala křivda. Byl dobrým jezdcem na koni a byl i statečným
bojovníkem. Svatý Václav je jedním z neoblíbenějších
českých světců, patron české země a mučedník. Je jediným
českým světcem, pojatým do celosvětového kalendáře
římskokatolické církve.
Svátek sv. Václava byl také zahrnut mezi státní svátky
České republiky a je označován od roku 2000 jako Den
české státnosti. Václavovo vyobrazení se po léta objevovalo
na panovnických pečetích a byla mu rovněž zasvěcena
koruna českých králů, která je uložena ve Svatováclavské
kapli svatovítské katedrály.

Atributy
Na nejstarších vyobrazeních z 11. století je Václav
zpodobňován jako postava světce, stojícího se sepnutýma
rukama a svatozáří. Od 12. století je tradičně zobrazován
jako rytíř se štítem a korouhví. Na štítě se objevuje obraz
tzv. plaménkové neboli svatováclavské orlice, která je
nejstarším znakem české země. Známé je také zobrazení
sv. Václava jako rytíře na koni, viz Myslbekova jezdecká
socha na Václavském náměstí.

Svatováclavský chorál
je jednou z nejstarších českých duchovních písní a svým
vznikem se hlásí do 12. století. Obsahem je prostá modlitba
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k patronovi české země, která se dodnes hraje při
nejslavnostnějších příležitostech:
„Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš,
pros za nás Boha, svatého Ducha, Kriste eleison.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě.
Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave, Kriste
eleison.
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné,
zažeň vše zlé, svatý Václave, Kriste eleison.“

Svatý Václav v lidové tradici
Na svátek sv. Václava se nejen konaly slavnostní mše a
církevní pouti, ale také různé lidové veselice, hody a
posvícení. Některé slavnosti byly také spojeny s vínem a sv.
Václav je od 14. století pokládán za patrona vinařů. Stalo se
tak zřejmě proto, že se Václav za svého života sám zabýval
pěstováním vinné révy, jak je doloženo v historických
pramenech. Svatá Ludmila, Václavova babička, použila
v Čechách
víno
poprvé
k náboženským
potřebám.
V Nedomicích u Mělníka, nedaleko svého rodiště Pšova,
založila jednu z prvních vinic a na ní se měl vinařskému
umění učit i její vnuk Václav. Z toho vznikla svatováclavská
vinařská tradice v Čechách. V horských a podhorských
krajích se v ten den obvykle vracela stáda dobytka ze
vzdálených pastvin k přezimování v chlévech. Od sv.
Václava bývalo na venkově povoleno pást na strništích a
úhorech. Někde také o sv. Václavu končila čeledi roční
služba a vydávali se hledat novou službu na další rok (někde
služba končila až na sv. Martina). Po svátku sv. Václava
nastávala doba, kdy se platila poddanská daň z půdy
majiteli panství, obvykle v naturáliích.
V lidové tradici býval sv. Václav také patronem tzv.
Babího léta a mnohde se udrželo označení „léto svatého
Václava“. Podle lidové pranostiky totiž „Svatováclavské
časy přinesou pěkné počasí“. Pokud v tento den svítí
slunce, bude se podle moudrosti našich předků dařit sklizni
řepy a obecně to věstí příjemný podzim. Bouřka o sv.
Václavu předpovídá dlouhé teplo. Obecně svatováclavské
pranostiky ohlašují příchod podzimu:
„Svatý Václav tady – sklízí hady.“
„Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.“
„Přijde Václav, kamna připrav.“
Zapomenout nesmíme ani na pověst o Blanických
rytířích, kteří vyjedou českému národu na pomoc, až mu
bude nejhůř. Povede je prý sám sv. Václav.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Hlavňovské domy v roce 1952 ve fotografiích
učitele Rudolfa Provazníka (v současné době
přestavěné)
Motto:
Cestička k domovu
Karel Václav Rais
Cestička k domovu
známě se vine.
Hezčí je krásnější
než všecky jiné.

A kdybych na světě
bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.

Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí
tak jako po ní.

A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce
vždy bych si zpíval.
(Z křišťálové studánky) – vybral F. J.

čp. 2 (Janečkovi)

Památky zasvěcené svatému Václavu v našem kraji
Sv. Václav se i na Policku těšil velké vážnosti, úctě a
důvěře v ochranu a pomoc. Dá se říci, že po Panně Marii a
Sv. Janu Nepomuckém je sv. Václav nejvíce uctívaným
světcem. V Polici nad Metují se nacházejí dvě sochy svatého
Václava. Jedna stojí na Strážnici, na Záměstí, nad silnicí
vedoucí ke Žďáru. Za druhou se musíme vypravit na ulici
Bělskou, kde u čp. 163/VL stojí socha podle Dr. Stanislava
Brandejse nejkrásnější ze všech soch na Policku. Sochu sv.
Václava najdeme rovněž na Petrovičkách při cestě
k vodojemu. Obrázek sv. Václava najdeme na Pánově cestě
v Broumovských stěnách, u něhož se občas konají i svatební
obřady. O této lokalitě není bohužel nic známo, snad by asi
mohla připomínat nějakou místní (třeba tragickou) událost.

čp. 22 (Ticháčková)

Zdroje:
DVORNÍK, František. Svatý Václav dědic České země.
Řím : Křesťanská akademie, 1968
CHARVÁT, Petr. Václav, kníže Čechů.
Praha : Vyšehrad, 2011.
PICHL, Miroslav: Sochařské památky a osobnosti Police nad
Metují. Město Police nad Metují, 2009
MOTLOVÁ, Milada: Český rok od jara do zimy. Fortuna Libri,
2010
Wikipedie

František Janeček
čp. 49 (Pešková, Jansová)
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čp. 54 (Tanker Vilém)

čp. 87 (Pavlínková Marie)

čp. 63 (Rotter Václav)

čp. 93 (výměnek k čp. 19, Václav Kubeček)

čp. 96 (František Šarf)
čp. 67 (Hofmanovi)

čp. 71 (Vacek Richard)

čp. 99 (Dítě, krejčí)
František Janeček
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Z historie českého školství
V druhé polovině 18. století, za vlády Marie Terezie, začaly
se zakládat školy na venkově, ve vesnicích s farou – proto se
jim taky říkalo „farní“. Do té doby se vesnickým školám
věnovala pramalá pozornost. Pokud ve vsi byla škola, vyučoval
v ní většinou vysloužilý voják. Školní řád, který císařovna
vydala (r. 1774) pro všechny země rakouské říše, určil
šestiletou školní docházku a děti se měly učit tzv. trivium, tedy
číst, psát a počítat, a náboženství. Tužka už sice byla
vynalezena, ale žáci se učili psát z úsporných důvodů olůvkem
na břidlicovou tabulku ještě v 19. století. A seříznutý ptačí,
nejčastěji husí brk se namáčel do kalamáře s inkoustem do
poloviny 19. století, pak se už začalo psát násadkou s ocelovým
hrotem.
Do školy, kde se vyučovalo od podzimu do jara, však
chodily jen dvě třetiny dětí, vzdělání se zvlášť na venkově
nepovažovalo za nezbytné. Školní vysvědčení potřebovali jen
chlapci, kteří šli na řemeslo. Na vesnicích se učilo
v jednotřídkách nebo dvojtřídkách a o vzdělání všech dětí se
staral jeden učitel, případně řídící a pomocný učitel. Povinná
školní docházka, osmiletá, byla uzákoněna začátkem 19. století
(od r. 1805). Vyučovalo se od Všech svatých (1. 11.) do svátku
sv. Václava (28. 9.), později od 1. října do 15. srpna, každý den
kromě neděle, ve středu a v sobotu jen dopoledne. Volno
bývalo tři týdny v době senoseče a dva týdny v době žní., o
velkých svátcích, případně i o výročních trzích. Venkovské děti,
hlavně ty z chudých rodin, měly dobu dětství kratší: Musely
v hospodářství mnohem víc pomáhat, a když vrcholily polní
práce, škola absenci u starších dětí tolerovala. Školní docházka
byla sice osmiletá, ale mnoho dětí chodilo do školy jen do 12
let. Po školní reformě v roce 1870 se stalo chození do školy už
samozřejmostí, a v závěru 19. století v českých zemích zmizel
analfabetismus.
František Janeček
Zdroj: Milada Motlová, Český rok od jara do zimy. Fortuna
Libri, 2010

V církvi stále prožíváme období mezidobí. K významným
událostem září, kromě již uvedeného začátku nového
školního roku patří Slavnost sv. Václava, kterou prožijeme
28. září. V tento den se také bude konat již tradiční
Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Byla
obnovena v roce 2003 Arcibiskupstvím pražským, Českou
biskupskou konferencí, Kapitulou sv. Kosmy a Daminána,
farnostmi Brandýs nad Labem a Stará Boleslavi a městem
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Odehrává se v obou
staroboleslavských chrámech, v basilice sv. Václava i v
poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním bodem
programu je koncelebrovaná poutní bohoslužba na
Mariánském náměstí, které předsedá pražský arcibiskup a
doprovázena je bohatým kulturním a zábavním programem.
A takto přivítal v loňském roce svatováclavské poutníky pan
kardinál Dominik Duka:
Milí poutníci, mnozí s nemalým úsilím jste
připutovali ke Svatému Václavu, abyste tomuto našemu
národnímu světci vzdali hold, abyste si připomenuli jeho
odkaz, platný již víc jak tisíc let. Stojí u kořenů naší
státnosti a provází náš národ ve všech dějinných
okamžicích, zvláště těch nejtěžších. V takové chvíli se na
něj neobracejí jen věřící, ale básníci, malíři, divadelníci či
hudebníci i nejprostší lidé, kteří v něm vidí jednu z
klíčových postav našich dějin.
Postava Svatého Václava se tak stává sjednotitelem celého
národa. Toho národa, který by si měl být vědom svého
významu, svého místa v Evropě i svatováclavských, tedy
křesťanských kořenů. Rád bych, abychom se my všichni,
kdo se s myšlenkou na Svatého Václava spojíme v modlitbě
nejen zde, ale třeba i ve svatováclavské katedrále
olomoucké na Moravě a na dalších místech dokázali spojit i
v úsilí o obnovu křesťanství v naší vlasti.
+Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský

Liturgický kalendář

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový školní rok
Prázdniny utekly jako voda v Ledhujce, Bohu díky za ně,
no a dětem, studentům, rodičům i prarodičům nastaly
s novým školním rokem nové povinnosti a starosti. Rozjezdy
jsou mnohdy náročné, ale také plné odhodlání, proto
náročnější bývají dojezdy, kdy už docházejí síly i elán.
Vydejme se proto s chutí vstříc novým poznatkům a
zkušenostem a určitě to zvládneme stejně tak, jako to
zvládli generace před námi. Není se čeho bát a pokud ano,
máme nablízku velkou posilu a oporu v Bohu, který nám
rozumí a je připraven nám pomoci, budeme- li o to stát. S
ostatními předměty bude ve škole a ve farní místnosti
probíhat také výuka náboženství - křesťanská výchova,
kterou tradičně zajišťuje děkanství. Vyučovány budou
všechny třídy od 1. do 9., spojené do několika skupin,
v obvyklém rozsahu 1 hodina týdně. O přesných termínech
jednotlivých hodin v polické farnosti není ještě rozhodnuto,
předběžně budou takto:
1. - 4. třída - v pátek ve farní místnosti
5. - 7. třída - pondělí, středa nebo pátek, cca od 14 hod.
ve škole
8. a 9. třída - pondělí, úterý nebo středu, cca od 14 hod.
ve škole.
Potřebné informace sdělí děkanství.
První hodiny
vyučování proběhnou v týdnu od 17. do 21. září.
Přejeme všem úspěšný nový školní rok, hodně
vytrvalosti, odvahy a síly a rodičům dostatek trpělivosti a
moudrosti.
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8. září 9. září 14. září 16. září 21. září 23. září 27. září 28. září 29. září 30. září 2. října 4. října 7. října -

Svátek Narození Panny Marie
23. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého kříže
24. neděle v mezidobí
Památka sv. Ludmily, mučednice
Den církevních škol
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
25. neděle v mezidobí
Den Charity
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa, Státní svátek
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
26. neděle v mezidobí
Památka svatých andělů strážných
Památka sv. Františka z Assisi
27. neděle v mezidobí
Památka Panny Marie Růžencové

Pořad bohoslužeb v tomto období bude jako obvykle:
v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
ve středu mše svatá od 8.00 hod.
v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.00 hod
v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny jsou v úterý, ve středu a v pátek.

POZVÁNÍ
V pondělí 1. října 2012 se koná tradiční suchodolské
posvícení. V 9.00 bude slavnostní zahájení a poté průvod
ke kapli, kde bude sloužena mše svatá.
Poté bude
následovat kulturní program.
V pátek 28. září 2012 od 10.00 hod. se koná poutní
bohoslužba v kostele sv. Václava v Machově.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci srpnu
-

-

Zajišťovala tradiční Kvíčerovskou pouť. Pouť proběhla
bez vážnějších problémů a v pohodě. Za zmínku stojí
snad jen zvýšená míra fyzických potyček, absolutně
zbytečných a hloupých.
Prováděla úkony v souvislosti s nezbytným výkonem
sociálního dohledu.
Dohlížela na provádění veřejně prospěšných prací.
Stále neubývající počet osob přistižených při krádeži
v Penny marketu představuje určitou část naší náplně
práce.
Dohlížela na bezpečný průběh in-linového bruslení
v Petrovických zatáčkách.
Kontrolovala Besip, zejména dodržování omezení
zastavení a stání.
Kontrolovala sportoviště, parky, veřejná prostranství a
restaurace, vše v pravidelných intervalech.
Řešila jedno pokousání volně pobíhajícím psem,
zajistila jeho vyšetření tak, aby poškozená nemusela
trpět zbytečnými lékařskými zásahy.
Poskytovala pomoc bezpočtu turistům, návštěvníkům
našeho kraje, výletníkům.
Připravovala zajištění tradičního závodu horských kol
Rallye Sudety.

V útulku jsou stále dva pejsci, kteří čekají na nový
domov. Odchyceni byli dva pejsci, kteří byli v krátké době
předáni svým majitelům. Za bezvadný výkon správce
záchytných kotců děkujeme Míše Tillerové.
Hezké září….
Petr Zima – vrchní strážník MP

AMK Police jede na ISDE 2012
Na konci září se na několik dnů
jedou někteří členové Automotoklubu
Police nad Metují podívat na
šestidenní
motocyklovou
soutěž,
která se v letošním roce koná v
nedalekém
Německu
u
města
Chemnitz. Vzhledem k tomu, že tato
soutěž je nám velmi blízká, neboť je
to vyvrcholení motocyklové sezóny a
v roce 2002 jsme dokonce byli
přímými spolu pořádajícími, tedy
podíleli jsme se na zdárném průběhu
tohoto závodu v České republice,
konkrétně okolo Jablonce nad Nisou,
trochu si ji přiblížíme.
Mezinárodní
motocyklová
šestidenní
(anglicky
International Six Days Enduro - ISDE) je týmová
motocyklová soutěž pořádaná od roku 1913. Soutěž,
přezdívaná též „motocyklová olympiáda“, se až na dvě
světovými válkami vynucené přestávky koná každoročně na
začátku podzimu. Šestidenní, jak se tato soutěž zkráceně
nazývá, navazovala na tradici Six Days Trial, motocyklové
soutěže konané ve Velké Británii v letech 1903 (jako
Reliabity Trial) až 1912. Od samého počátku se jednalo o
týmovou soutěž, která si kladla za cíl prověřit odolnost a
vytrvalost jak jezdců, tak strojů. Mělo se také jednat o
soutěž mezinárodní. To se v prvním ročníku příliš
nepodařilo, většina startujících jezdců byli Britové, které

doplnili jezdci z Francie. Ani ne rok poté vypukla 1. světová
válka a druhý ročník se tak uskutečnil až v roce 1920. Další
přerušení, v letech 1940 až 1946, si vyžádala 2. světová
válka. Navíc byly v roce 1947 FIM anulovány výsledky z roku
1939.
Hlavní soutěží je boj o Světovou trofej (World Trophy).
Až do roku 1969 se soutěžilo o Mezinárodní trofej
(International trophy), které se účastnily reprezentační
týmy na motocyklech domácí výroby. V roce 1970 změnila
FIM pravidla i název trofeje a jezdci dnes mohou startovat
na strojích dle vlastního výběru. Vítězové Světové trofeje
získávají zároveň titul mistrů světa. V roce 1924 přibyla
soutěž o Stříbrnou vázu. Tato soutěž si brzy získala velkou
oblibu, neboť umožňovala start i zemím bez vlastní výroby
motocyklů. V souvislosti se změnou pravidel v roce 1970
ovšem prestiž této trofeje poněkud poklesla. V roce 1985
tedy byla změněna na Světovou trofej juniorů. V roce 1985
nahradila soutěž o Stříbrnou vázu Světová trofej juniorů.
Soutěž je určena pro jezdce do 23 let. V roce 2007 byl do
programu zařazen Pohár žen (Women Trophy). Přesto, že se
jedná o týmovou soutěž, je udělováno i individuální ocenění
pro jezdce. Jedná se o zlatou, stříbrnou a bronzovou
medaili.
Původně získával zlatou medaili jezdec, který soutěž
dokončil bez trestných bodů, méně než 25 trestných bodů
přineslo jezdci stříbrnou medaili a více než 25 pak
bronzovou. S tím jak se pravidla vyvíjela a změnil se i
systém bodování, došlo i ke změně v udělování medailí. V
současnosti získá zlatou medaili nejlepší jezdec v objemové
třídě a každý další jezdec, jehož výsledek je maximálně o
10% horší, stříbro získají jezdci s výsledkem maximálně o
40% horším a všichni ostatní získají medaili bronzovou.
V rámci Šestidenní ještě soutěží klubové týmy o diplom
Mezinárodní federace motocyklistů FIM a tovární týmy o
velké zlaté medaile FIM.
Mezinárodní šestidenní soutěž FIM Enduro je zkouškou
spolehlivosti strojů a zručnosti jezdců, která se pořádá
každý rok a skládá se ze šesti jednodenních etap. Každý den
představuje test jako takový. Pouze ti soutěžící, kteří
dokončí všech šest dní, mohou být považováni za jezdce,
kteří dokončili ISDE. Celková vzdálenost, která má být
ujeta, je doporučena, aby byla ne menší než 1200 km a
delší než 1600 km včetně závěrečného rychlostního testu.
ISDE je především soutěží týmů a proto je při přijímání
přihlášek nutná přednost týmům před jednotlivci. V
závěrečné klasifikaci jsou uvedeny pouze týmy, které
ukončí soutěž nejméně s jedním jezdcem. Celkový čas
denní etapy nesmí přesáhnout sedm a půl hodiny včetně
patnácti minut poslední časové kontroly.
Každá národní federace FMN může přihlásit jeden
národní tým, složený ze šesti nebo pěti jezdců. Junior tým
je složen ze čtyř nebo tří jezdců ve věku do 23 let (1. ledna
roku soutěže). Jezdec, jmenovaný do teamu o Světovou
trofej FIM, nemůže být rovněž nominován do týmu pro
Světovou trofej juniorů FIM. Ženský tým se bude skládat ze
tří nebo dvou jezdkyň. Klubový tým je složen ze tří jezdců,
kteří musí být členy klubu, který je nominuje. Žádný z
jezdců nemůže startovat v několika klubových týmech
najednou. Každý z výše uvedených jezdců (národní tým,
juniorský tým, ženský tým, klubový tým) musí být držitelem
cestovního pasu země, kterou reprezentuje.
Českou republiku bude reprezentovat v národním týmu
6 jezdců, v juniorském týmu 4 jezdci, a v klubových týmech
18 jezdců z 6 klubů, kdy za EnC Racing CZ startuje s číslem
410 náš bývalý člen Luboš Klimeš na motocyklu Yamaha
250/4. Luboši držíme Vám palce, ať se umístíte co nejlépe
a věřte, že nás bude na trati vidět.
Další informace o Mezinárodní šestidenní motocyklové
soutěži v Německu se lze dozvědět na internetových
stránkách http://www.sixdays-germany.de/.
za AMK Police – Petr Dostál
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Běh Broumovskými stěnami,
pohled ze zadních pozic
Začnu trochu zvláštně, poeticky, veršem z jedné
písničky: „Já nevím, kde se v člověku bere ten neklid, co ho
tahá z místa na místo, z domova do přírody, z přírody na
hřiště, ze hřiště do hospody, co ho nenechá, aby se usadil
v teple svého domova, v pohodlném křesle při sledování
hodnotných televizních pořadů, aby dělal, co se dělat má
(doma je tolik práce a ty pořád někde lítáš) a říkal, co se
od něj čeká (to jsem rád, že jsem dnes nikam nemusel a
mohl v klidu vyplet ten záhon s cibulí)“.
Mnozí, neklidem postižení jedinci, se tak každoročně
nechají dopravit obvykle první zářijovou sobotu do oblasti
autobusové zastávky Pěkov – Hony, aby se mohli zúčastnit
„Běhu Broumovskými stěnami“, který kdysi vymyslel Jirka
Beran s Pavlem Kalibánem, a který se pořádal již 26krát.
Letos se jej zúčastnilo 74 běžců a běžkyň z blízkého i
vzdálenějšího okolí, z Polska či Ostravy, a kromě ostatních
více či méně ambiciózních běžců i jistý Bedřich Klimeš,
který jako jediný člověk na této planetě absolvoval všech
26 ročníků. Je to vhodný tip pro sázkové kanceláře: vydrží
déle běh nebo Bedřich?
A jak vlastně takový závod vypadá a chvíle před startem
probíhají? Nejprve z Vás děvčata od pořadatelů vymámí
padesátikorunu. Za to Vás zapíší do jakéhosi lejstra, dají
Vám startovní číslo, tři špendlíky a příslib gulášové polívky
v cíli, v hostinci „ U Lidmanů“ ve Lhotě u Machova. Pokud
máte před startem čas, můžete se jít rozcvičit. Rozcvičení
spočívá v pokusu zahřát a „rozhejbat“ si své ztuhlé svaly a
kosti, počůrat přilehlé louky a ještě vyrušit rybáře při
jejich zarputilé, leč marné snaze vylovit nějakého kapříka
z rybníka. Výsledkem je zbytečné vydání energie, která na
trati chybí. Potom někdo zavolá: 10 minut do startu, což je
signálem pro svlečení přebytečných svršků, jejich nacpání
do příručních zavazadel a uložení do vozidla, které je
převeze do cíle. Následuje přesun do místa startu, čekání
na opozdilce, výklad trati, takže je dostatečný čas na
opětovné důkladné vychladnutí.
Již 15 let pozorně poslouchám Jirku Berana při
vysvětlování, kudy, kam a jak se má běžet, jenže při
strategickém zaujmutí zadních pozic na startu a blízkosti
frekventované silnice jsem zatím výklad nikdy neslyšel
(obdoba výkladu pana otce ve mlýně ve filmu „Na samotě u
lesa“). A nebýt perfektního značení, letos čerstvě
obnoveného pravděpodobně Honzou Beranem (pokud je to
jinak, v příštím čísle bude uveřejněna oprava a omluva),
dodnes bych nevěděl, kudy mám běžet. Pro jistotu se však
vždy držím v závěsu některé závodnice, abych se při
příjemném pohledu ze zadní perspektivy snažil zapomenout
na strasti této trati. Letos však byla děvčata příliš rychlá,
záhy mi zmizela z dohledu a bylo mi jasné, že letos zůstanu
o příjemné pohledy ochuzen a budu se moci kochat pouze
přírodou. Trochu mi spravil náladu pohled dozadu, když
jsem zjistil, že za mnou se potácí ještě 2 postavy, které
nevypadaly na to, že by v průběhu trati chtěly nějak
výrazně zrychlit.
Od rybníka na Honech se závodníci nejprve dostanou
lesem na nejvyšší bod silnice do Broumova, dále úplně
nahoru na hřeben Broumovských stěn. Tady čeká jeden
z nejpříjemnějších úseků cesty, několikasetmetrová rovinka
s měkkým povrchem a občasným výhledem do Broumovské
kotliny. A potom již nahoru, dolu, přes bláto, kořeny,
kameny, skalky a skály až na Hvězdu, kde míjíme několik
významných staveb, jako je ohrádka pro divočáka Pepu,
bouda bufetu „U loupežníka z Kovářovy rokle“, chata
Hvězda a kaple Panny Marie Sněžné. Dále opět krátká
rovinka a pak nahoru, dolu, směr Slavný. Odtud Zaječí roklí
dolů na úbočí Stěn na broumovské straně, přes Kamennou
bránu, Zelený hájek, okruh Božanovského Špičáku,
Junáckou vyhlídku, Soví hrádek, Signál. Následuje seběh do
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osady Řeříšný a pak zlatý hřeb dne, výběh na Lhotský Šefel.
Potom konečně dolů k Lidmanům na polívku a pivo. Výběh
na Lhotský Šefel představuje překonání výškového rozdílu
asi 220 m, letos ještě vylepšeného o stav cesty po
intenzívní těžbě dřeva. A jak se v cíli přiznal jeden
závodník, sice si v propozicích přečetl, že v závěru jej čeká
kopec 220 m, ale jaksi přehlédl, že se jedná o metry
výškové, takže byl poněkud překvapen.
Závěrem bývá zvykem, že pořadatelé děkují sponzorům.
Já však nejsem pořadatel a sponzory neznám, takže jim
tentokrát děkovat nebudu. Chtěl bych ale poděkovat Dáše
Hauschkové, která původně přišla na trať povzbudit svého
syna, bývalého manžela a bývalého i současného přítele,
přesto však neodolala mé lákavé nabídce na absolvování
části trati se mnou. Tím mě donutila absolvovat tuto část
závodu na hranici lidských možností a výsledkem byl čas o
několik vteřin lepší, než loni. Dále bych chtěl poděkovat
neznámým turistům za povzbuzování a neznámému,
statnému divočákovi za to, že mně letos nepřeběhl přes
cestu a nevystrašil mě. Oceňuji dobrovolníky, kteří před
několika lety do nejbahnitějších úseků nainstalovaly klády,
takže si již tolik nezamažu boty, ani je v blátě neztratím.
Rovněž děkuji pořadatelům z Lyžařského oddílu Spartaku
Police nad Metují, že závod pořádají a závodníkům, že
závodí a tudíž pořadatelé mohou závod pořádat a nikoliv jej
zrušit. Bez poděkování nemohou zůstat ani časoměřiči,
Pepa Hauk a rodina Havlíčkova za to, že na mě vždycky
v cíli počkají, změří mi čas a já mohu říkat „ no to je
hrozný, co tady ještě vůbec dělám a kde jsou ty časy, kdy
na mne čekali o hodinu méně“. Zvláštní poděkování
zaslouží i Tonda Pohl, který doma zapomněl ceny pro
vítěze, takže se vyhlášení muselo oddálit a já jsem měl po
mnoha letech opět šanci se vyhlášení zúčastnit a vidět, kdo
vyhrál. Tuto šanci jsem však promarnil, protože jsem
zrovna v hospodě pil pivo. A nakonec děkuji svému
částečně zdevastovanému tělu, že mně dovolilo, abych
závod jakž takž přežil.
Již se těším na příští ročník, abych zase v cíli mohl
říkat: Tak letos jsem už tady opravdu naposledy.
Účastník závodu Vojtěch Kvapil

Mladší fotbalová přípravka, léto
a podzim
Závěr jarní sezóny, kdy proběhl společný trénink s rodiči
(a některé maminky předvedly nečekané fotbalové
přednosti
a
dovednosti),
neznamenal
začátek
prázdninového lenošení. Naopak, domluvili jsme se
v Suchém Dole a pravidelně jsme celé léto trénovali na
výborně udržovaném místním hřišti, vhodně umístěném
hned za „Suchodolskou restaurací“. Zpočátku jsme
předpokládali, že se sejdeme jednou týdně, ale pro
překvapivě velký zájem jsme se scházeli každý týden
dvakrát. Na trénink chodili i místní borci a zdá se, že
nejméně dva mladí občané suchodolští budou pravidelně
trénovat i nadále.

Někteří mladší hráči pojali letní trénink i jako přípravu
na školu, zejména hodiny přírodovědy. Během tréninku
stihli trhat kytičky, chytat motýly a sledovat plavný let

ptáků, zejména dravců a čápů. Při vysvětlování, jak si
počínat při zápase, pak největší zájem vzbudil Vojta
Švorčík, když se mu podařilo do PET láhve chytit vosu.
Dodatečně jsme se dozvěděli, že po jednom z tréninků
došlo i k politováníhodné události. Méně zkušená maminka,
co se týká jízdy na bicyklu, si při cestě ze Suchého Dolu
zlomila žebro. V současné době ji však již v plné síle
můžeme vidět u pokladny v polickém supermarketu.
Významným dnem se pro naše svěřence stal 23.srpen,
kdy poprvé nastoupili k přípravným meziměstským utkáním.
Soupeřem byla dvě velmi silná družstva Slovanu Broumov.
S nimi jsme sehráli dohromady čtyři utkání a jedno z nich
jsme i vyhráli. Do utkání se zapojili všichni naši hráči, i ti,
kteří na tréninku byli teprve poprvé či podruhé a zatím
neměli úplně jasnou představu, na kterou branku mají
kopat a zda je lepší o míč bojovat nebo se mu raději
vyhnout. Ale od toho jsme tady my trenéři, abychom tyto
drobné nejasnosti časem odstranili.
Od 8.září začne formou turnajů okresní soutěž mladších
přípravek. Na hřišti v Polici budeme hrát v sobotu 22.září a
6.října, začátek vždy od 9 hod a pokaždé sehrajeme 3
zápasy. Zveme nejen všechny rodiče, prarodiče, tety,
strýce, pratety, prastrýce, bratry, sestry, bratrance i
sestřenice hráčů, ale i další příznivce polické kopané.
Zaručit můžeme dobré výkony, bojovnost i hodně gólů,
nejen v síti naší, ale i soupeřů. A výkony zcela jistě
nebudou ovlivněny způsobem prožitých předchozích nocí.
Myslíme si, že hodně hochů z mladší přípravky (děvčata
se nám v průběhu jara nějak vytratila) má pro fotbal docela
vlohy, jiní předvádějí obdivuhodnou bojovnost, někteří se
na hřišti zatím „rozkoukávají“. To ale není vůbec
podstatné. Jak říkal Tomáš Rosický na besedě v televizi,
pro malé kluky je nejdůležitější, aby je fotbal bavil, což
snad zatím platí. Teprve později je čeká spousta dřiny. A
pokud bude kluky fotbal bavit i v dalších letech a budou
ochotni tvrdě trénovat, černobílý dres Spartaku Police pak
budou moci vyměnit třeba i za opravdový dres FC
Barcelona, AC Milán nebo alespoň Spartaku Hradec Králové,
Sparty nebo Slavie Praha. V opačném případě čeká i ty
největší talenty fotbalová budoucnost v klubech poněkud
méně slavných, jako jsou například Otovice, Ruprechtice či
Martínkovice.
Chlapci a děvčata, pokud zatím váháte, zda máte začít
na fotbalové tréninky chodit, neváhejte a určitě přijďte.
Čeká Vás parta kamarádů, pěkné hřiště, nové branky i
fotbalové míče. Rodiče vám k tomu mohou v některém ze
sportovních obchodů zakoupit i krásné nové dresy v barvách
výše uvedených slavných klubů, včetně Spartaku Police.
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky
Kamil Švorčík, starší trenér mladší přípravky

TJ Sokol Police n.M.
oddíl všestrannosti
Na začátku roku jsme Vás v měsíčníku informovali o
tom, že se opět rozbíhá soutěž v sokolské všestrannosti na
rok 2012.
Jak se našim dětem dařilo v plavání, gymnastice a šplhu
jsme Vás už informovali v minulých číslech měsíčníku.
Posledním a závěrečným závodem byla atletika, která
probíhala v Jaroměři. Po sečtení výsledků ze všech disciplín
jsme byli mile překvapeni. V ml. žákyních a žácích si postup
na přebor ČOS do Brna vybojovali Míša Janečková a Pepa
Hlaváček. Ve st. žácích na přebor ČOS do Prahy Daniel
Klimeš.
Dobře rozjetý závod po plavání, gymnastice a šplhu měli
i Madla Vlachová s Michalem Davidem. Atletiky se jim
stačilo pouze “zúčastnit“ a postup by byl, ale bohužel
zranění je vyřadilo z dalších bojů a účasti na přeborů ČOS
v Praze.

V ml. žactvu si dobře vedla i Bětka Muchová, která měla
vynikající atletiku a na přebor ČOS byla první náhradnicí.
Za zmínku stojí také výsledek Denisy Rejmontové, která
v župním přeboru skončila na třetím místě.

Přebor ČOS Brno ml. žactva
Župu Podkrkonošskou ze Sokola Police n. M
reprezentovali Míša a Pepa. I když to byly jejich první velké
závody, rozhodně se neztratili.
Míša obsadila druhé místo v gymnastice a celkově ve
všestrannosti v konkurenci 34 závodnic skončila na pátém
místě.
Také pro Pepu byla nejsilnější disciplínou gymnastika,
kde obsadil čtvrté místo. Ale nejvíce překvapil v plavání,
kde maximálně vylepšil svůj čas. Oba v soutěži družstev,
společně se Dvorem Králové a Náchodem, přispěli i k
celkovému prvnímu místu a získání titulu přeborníků ČOS
ve všestrannosti.
Děti kromě medailí vyhrály i týdenní prázdninový pobyt
v Rakouských Alpách.
Poděkování zde patří i Adamu Justovi, který děti pomohl
připravit na závody v plavání.

Finále starších kategorií se konalo v Praze, kde nás
reprezentoval Dan. Opět byla nejsilnější disciplínou, jak je
u Poličáků zvykem, gymnastika. Danovi těsně utekla
medaile a skončil na čtvrtém místě a celkově za
všestrannost vybojoval také pěkné čtvrté místo.
Na závěr můžeme říct, že v Polici máme šikovné děti,
které jsou schopné zabojovat a porvat se o dobrý výsledek,
překonat samy sebe a co je důležité - držet partu, fandit a
pomáhat si navzájem.
Poděkování patří i rodičům- řidičům, kteří nás vozí po
soutěžích, kterých bylo i díky sletovým vystoupením mnoho.
TJ Sokol Police

Spartak Police nad Metují – ASPV
Od září opět začínáme cvičit. Všechny hodiny probíhají
v malé tělocvičně ZŠ a MŠ Police nad Metují.

Rozpis cvičení:
Pondělí
19,00 – 20,00 Kondiční posilování (R. Teichmanová)
Cvičení je organizováno jako tzv. kruhový trénink. Na
jednotlivých stanovištích se střídá aerobní cvičení s cviky
posilovacími. Používáme různé náčiní – lehké činky,
overbaly, velké míče, trampolínky. Vždy první (novou)
hodinu jsou všechny cviky vysvětleny. Poté se hodina 3×
opakuje a cvičenky cvičí samostatně na stanovištích (podle
karet s popisem cviků)
20,00 – 21,00 Cvičení starších žen (J. Zocherová)

Úterý
20,00 – 21,00
Step-aerobic (J. Zocherová)

Středa
20,00 – 21,00
Posilování bez náčiní s vahou vlastního těla (J. Zocherová)

Čtvrtek
19,00 – 20,00 Step-aerobic a posilování (K. Brátová)
Od října se rozběhne i zdravotní cvičení. Jedná se o
cvičení pomalejší, při kterém se vyrovnávají svalové
dysbalance. Zkrácené svaly se protahují, ochablé se
posilují. Cvičení začíná 2.10.2012 a pokračuje vždy
v úterý a čtvrtek 18,00 – 19,00. Ve čtvrtek 11.10. a dále
každý první čtvrtek v měsíci zdravotní cvičení odpadá!
Těšíme se na Vás
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Brána borců se nestačila divit!

stopětadvacítkou. Rychle přeskočit a trénovat na dvěapůle.
Po prvním tréninku šla číza spát. Dilema co s ní. Rad bylo
hodně. Uvidíme, která byla nejlepší. Zbytek trénování už
byl v pohodě. Zatím ČZ 260 jezdí spolehlivě. V neděli v 11
hodin start třídy do 350 cm. Na tabulce vymazal čtyřku a
při signalizaci zase byla napsaná. Stejná situace jako
minulé závody. Prostě a jednoduše japonky jsou lepší.
Bramborová medaile už nám je vlastní. Příští závod uvítá
Mekka motorismu Branná u Jeseníku jízdou pravidelnosti.
Za AMK Čvaňhák

Mezinárodní mistrovství Slovenska
v motokrosu
Miloš na trati ve Starém Městě (Foto: Jiří Franek)
Po technické přestávce. (Ostrava – Radvanice a
Nepomuk) nás čekala trať okolo strahovského stadionu
v Praze. Mělo se vše stihnout za jeden den, sobotu 11.
srpna. Jsou v nás obavy z organizace závodu, a co vyvede
naše číza 125. V pátek odpoledne odjezd směr Strahov.
Depo je v Zátopkově ulici, jen kousek od startu. Pozdrav
s kamarády a hned na obě přejímky. Něco také k večeři,
přitom trochu strategie na ráno. Brzo vstáváme. V 8 hodin
začíná trénink do 175 cm a pokračuje vše rychle dál. Vše
odstartováno, motorky v pořádku a poměrně slušné
postavení na startu.
Po poledni jsme na startu 175 za asistence kamer ČT4.
Miloš odstartoval v první skupině čtyř jezdců a v polovině
závodu se ujímá vedení. Ani jsem nedýchal. Je tady cíl a
naše veliká radost. Na stupni nejvyšším stojí Miloš Thér,
pilot AMK Police n. M. Přišel čas na start třídy do 350. Na
startu tři Yamahy, potom ČZ 260 a zbytek světa. Opět
Yamahy, vydržely a na nás zbyla bramborová medaile.
Výprava to byla úspěšná. Kdyby se podařil vylepšit stav
trati, mohl by to být, jeden z nejlepších závodů kategorie
Klasik.
Další závod Klasiků se jel v Havířově 18. a 19. srpna na
trati „Těrlického okruhu“. V pátek jsme jeli přes Polsko.
Zastávka musela být ve Frydrychově, ale pstruh údajně
nebyl, jako v minulosti. Přes Prudnik a Ostravu jsme
pokračovali do Havířova, kde bylo zrovna po dešti.
Kamarádi pro nás podrželi místo pod břízami, což se nám
vyplatilo v sobotu a v neděli. Přejímky jako vždy, bez
problémů. Strategie na nejdelší okruh klasiků. Šetřit
motorky proti záděru a nebýt poslední. Tréninky proběhly
podle předpokladu. Upravilo se zatížení a trysky. Motorky
se daly spát a my po večerní meditaci také. Ráno bylo
chladno, ale slunce už pálilo. Start třídy do 175 cm.
V druhém kole se odpoutala dvojice Miloš Thér a Jirka
Obtulowitz z Otravy, střídající se o vedení. Miloš byl druhý
o 0,4 vt. protože se bál o zadření čízy. Stříbrný věnec je
rozhodně lepší než nic. Ve třídě do 350 cm byl stejný příběh
jako v Praze, to znamená bramborová medaile. Domů jsme
odjížděli spokojeni s výsledkem. Po zastávce v Nyse, byl
spokojen i pilot Miloš, údajně to upekli tak, jak má pstruha
rád.
Začátek září je vyhrazen pro „Kyjovský okruh“. Než se
nám podařilo na něj dostat, tak jsme si užili své. Nejdřív
nebrzdilo auto. Rychle připravit další. Což se podařilo díky
Dušanovi Stodolovi, který přerušil dovolenou a přišel
pomoct. Před třetí hodinou se podařilo opustit Petrovice.
Zastávka na Vysokově pro benzín a díly v České Skalici.
Cesta ubíhala až za Brno dobře. Potom přišla hodinová
kolona. Aby to nebylo všechno, ve Slavkově bouchla u
karavanu guma. Do Kyjova jsme přijeli o půl desáté. Po
poradě s Primátorem, jsme šli spát. Ráno obě přejímky a
příprava na trénink. Po snídani jdeme na to. Bohužel Miloš
šachovnici neviděl. Sběrači mně jej přivezli i se zadřenou
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Tento seriál otevřel závod v Myjavě na známém Kamenném
kopci, který se konal 1. 5. 2012. Pro více jak sto jezdců ze
Slovenska, ČR, Polska, Maďarska, Ukrajiny a pro opět tisíc
diváků, připravili pořadatelé dobrou trať, která byla solidně
nakropená. Bohužel v průběhu dne, se ale stala tvrdou,
prašnou a kamenitou. Prostě Kamenný kopec. Na start jsem se
kvalifikoval jako sedmnáctý. V obou odpoledních jízdách jsem
odstartoval na šestém místě, ale celkově jsem skončil na
devatenácté příčce.
Druhý závod MMSR odstartoval v Mníšku nad Hnilcom. Tedy
dálka pro přepravu, ale zase krásná přírodní trať. Spousta
ohromných výjezdů na kopce, rychlých sjezdů a velkých skoků
na „srdce“. Starší generace bude trať znát. Je 1850 metrů
dlouhá s převýšením 67 metrů. Kvalifikoval jsem se desátým
nejrychlejším časem, s průměrnou rychlostí 54 km h.
V odpoledním, pětatřicetistupňovém vedru, jsem odstartoval
na pátém místě, hned za jedním z maďarských jezdců. Po
dlouhých pětatřiceti minutách jsem dojel v první jízdě na
osmém místě. Ve druhé jízdě jsem odstartoval šestý a dojel na
sedmém místě. Celkově jsem obsadil pěkné páté místo. Zatím
nejlepší umístění.
Známý Sverepec, kde je krásný motokrosový areál, otevřel
třetí závod MMSR. V sobotu bylo obrovské vedro. Ovšem v noci
se dostavily lijáky jako hrom. Ty udělaly z tratě pěknou
klouzačku. Ta by se spíše líbila čtyřkolkám. Pro motocykly to
byla pohroma. V dopoledních jízdách to byla naprostá kalamita
ve výjezdech na velké kopce. Po úpravě trati a sluníčku, které
se bláto snažilo vysušit, se rozběhly závody. Kvalifikoval jsem
se až na dvacátém místě. V první odpolední jízdě jsem dojel
šestnáctý. Druhá jízda začala se zpožděním. V polovině druhé
jízdy jsem byl patnáctý a přišel obrovský déšť. Trať se
proměnila v bahenní klouzačku. Pro mnohé se stala nesjízdnou.
Jelo se mi dobře, měl jsem ten správný rytmus, Honda jela
jako vítr a nové pneumatiky na bláto, které jsme obuli před
závodem, mi pomohly na kluzké trati se posunout na dvanácté
místo. Stejnou příčku jsem obsadil v celkovém pořadí.
V polovině mezinárodního mistrovství Slovenské republiky
MRA-AWERTOUR Cup 2012 jsem v průběžném pořadí ve třídě
MX-1 na sedmém místě. Mám před sebou ještě tři závody.
Nejbližší mistrák jedu 9. 9. 2012 v Beckově.
Zdravím všechny příznivce motokrosu

Martin Frencl

SPARTA KLUB Broumov
Vás zve na tradičně amatérský

„ turnaj trojic v nohejbale “
který se koná 15.9.2012
od 09:00 hodin na kurtech Dětského hřiště v Broumově
přihlášky na telefonu 603 291 142 Venda Malich
prezentace
od 08:00 hodin
občerstvení zajištěno

- tradiční gulášek a točené pívečko

Prodej

CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ v ZŠ

Pronajmu dlouhodobě
byt 3+1, 77m2 v centru
Police nad Metují.
Informace na
tel.: 736 480 070

Sejdeme se u bočního vchodu do tělocvičny.
Cena 200 Kč na I. pololetí

začíná v úterý 2.10. 2012 v 17:00 h
Cena 200 Kč na I. pololetí

Nezapomeňte pohodlné sportovní oblečení, cvičky nebo jinou
vhodnou obuv se světlou podrážkou a pití v praktické lahvičce.
Kateřina Važanová a Martina Macounová

TJ Sokol Police nad Metují otevírá

Nabízíme do pronájmu
výrobní případně skladové prostory
v centru Hronova. Čisté prostředí po
rekonstrukci až 3 x 800m2
kanceláří a SZ. Volné ihned.
Kontakt: 737 261 680-681
4km od města Police nad Metují.




(pro děti 1. – 3. třída)
“MARTINKY”
začíná ve čtvrtek 4.10. 2012 v 16:00 h

včetně

Ubytování v soukromí v obci Bělý



CVIČENÍ MLADŠÍCH ŽÁKŮ

2+kk

C en a a da lš í i nfo na t el .: 7 74 0 02 2 31

začíná v pondělí 1.10. 2012 v 16 : 00 h

(pro děti 2 - 4 leté)

bytu

Prodám byt v cihlovém domě, 2+kk, 53m2 v
osobním vlastnictví v klidné části Police nad
Metují s možností užívání zahrádky.

(pro děti 4 - 7 leté)

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI v ZŠ

pěkného



5 lůžek v samostatné ložnici + případně 2
místa v hlavním pokoji,
samostatný vchod, možnost vaření ve
vybavené kuchyni včetně sporáku,
ledničky,
mikrovnky,
varné
konvice.
Televize + satelit a WIFI. Koupelna,
WC samostatně pro ubytované.

Možnost venkovního grilování, posezení v
hospůdce i dohoda s občerstvením. Klidné
prostředí. Okolní krásná příroda je vhodná pro
relax a turistiku. Cena 1osoba/noc 280,- s DPH.
Telefon 608 280 563

Cena 200 Kč na celý rok

Sejdeme se v sokolovně.
Nezapomeňte pohodlné sportovní oblečení, cvičky nebo jinou
vhodnou obuv se světlou podrážkou a pití v praktické lahvičce.
Martina Macounová - cvičitelka

VĚRA NOVÁKOVÁ
     REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
Informace, poradenství,
sjednání nezávazné schůzky
RVA - Realitní vzdělávací agentura, s.r.o.
Řešení exekucí.
Nabídka vzdělávacích kurzů a školení
na mobilu: +420 608 280 563
Email: novakova@rva.cz
www.rva.cz
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Nabízíme do pronájmu
vybavenou šicí dílnu
včetně střihárny
v Polici nad Metují
Objekt volný od 09/2011
K dispozici je i podkrovní byt 1+1
Cena k jednání.

Kontakt: 737 261 680-681
Nabízíme do pronájmu
vybavenou restauraci
v

PENSIONU 65

(příp. s GRILL-BAREM),
POLICE NAD METUJÍ.
Cena 10.000,- Kč měsíčně.
(příp. 15.000,- měsíčně)
KONTAKT: 737 261 680-681

Od září 2012 - novinka v Polici nad Metují !
SOUKROMÁ HUDEBNÍ ŠKOLA LUCKY
*Klávesové nástroje * Doprovodná kytara * Baskytara*
*Hudební teorie*

- pro děti i dospělé
- 1x týdně
- kytary k zapůjčení

- individuální hodiny dle dohody
- v učebně, nebo u Vás doma

Netradiční způsob vyučování, základy hry v hudební kapele, hodně zpíváme!

Lukáš Dostál, Masarykovo Náměstí 20, Police nad Metují
tel: 608 036 826, www.hudebniskolalucky.webnode.cz

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění

A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:
25. září 2012
v 15.00 hod.

Datum:
27. září 2012
v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. umístěna naproti baru
„V“ (výjezd ve směru Bezděkov n. M.)

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
http://autoskola-fiedler.wz.cz

AMK – BESIP dětské dopravní hřiště v Náchodě
ve spolupráci se starostkou města Police nad Metují,
ŠKODA AUTO a. s. a Nadačním fondem Zdeňky Horníkové,
pořádají
pro žáky, kteří prošli výukou na dětském dopravním hřišti

8. ročník dopravní soutěže mladých cyklistů - 5.tříd

Termín:

2. října 2012

Místo:

Dětské dopravní hřiště v Náchodě

Hosté:

Mgr.Zdeňka Horníková, poslankyně PSP ČR,
zástupci krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
starostové pozvaných měst náchodského okresu,
ŠKODA AUTO a. s. - generální partner
a zástupci sponzorů

Organizátoři: Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Časový rozpis: 08:00 – 09:00

09:15
09:30
13:00

(v úterý)

- Miloš Beneš, AMK – BESIP DDH Náchod
- Mgr.Martina Kaczmarková ,ZŠsp.Jaroměř

příjezd na DDH a presence
slavnostní zahájení
zahájení soutěže na DDH
vyhlášení vítězů

Rozpis disciplín: 1. pravidla silničního provozu – teoretická část (testy)

2. pravidla silničního provozu – praktická část,
jízda po dětském dopravním hřišti v časovém limitu
3. jízda zručnosti na jízdním kole
Účastníci:

Startují smíšená čtyřčlenná družstva – žáci 5.tříd,
2chlapci a 2dívky (z každé 5.třídy se může zúčastnit jedno
družstvo).

Ceny:

Diplomy a věcné ceny za první tři místa zajišťuje
pořadatel. Vítězné družstvo získá v letošním roce pro
školu „Pohár starostky města Police nad Metují“
Miloš Beneš, AMK–B, DDH Náchod
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TIKY TEAM pořádá v sobotu 27. října 2012
již desátý ročník florbalového turnaje
pro starší a pokročilé.

URNA CUP 2012,
kterého se mohou zúčastnit pouze
neregistrovaní hráči (netýká se brankařů)

*
*
*
*

mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
ženské týmy bez věkového limitu
týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více
firemní týmy

Podmínkou je, aby všichni hráči ve firemním týmu byli
z jedné firmy (instituce, úřadu apod.) Firemní tým nemusí
splňovat věkový ani hmotnostní limit. Jedinou podmínkou je,
že hráč nesmí patřit mezi registrované.
Výjimku z registrace mají brankaři a ženy.
Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které splňují
podmínky pro účast v turnaji, tak si organizátor vyhrazuje
právo umožnit start i týmům, které nesplní věkový limit a to v
pořadí od nejstarších k nejmladším.
V ceně startovného, které činí 600,- Kč na jeden tým, jsou
hodnotné ceny a diplom. Vítěz získá putovní cenu.
Začátek turnaje je stanoven na 8.00 hodin v tělocvičně
Základní školy v Polici n. Met. Přihlášky můžete zasílat
na datlicek@atlas.cz nebo volejte na telefon: č. 608 908 006
nejpozději do 14. října 2012.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 20. října 2012.
Ke startovnému přiložte seznam hráčů s datem narození.
Nebude-li startovné zaplaceno do požadovaného termínu,
nebude týmu umožněno na turnaji startovat.
Losování do jednotlivých skupin proběhne 21. října 2012
v 19.00 v Divadelním klubu v Polici nad Metují. Další informace
k turnaji, pravidla, rozpis jednotlivých zápasů s časy zahájení
najdete na: www.tikohratky.tym.cz/
Občerstvení s jídlem a pitím širokého sortimentu zajištěno.
Těšíme se na hojnou účast startujících i fanoušků, kteří
vytvoří perfektní sportovní atmosféru.
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20 let Ostrostřelecké gardy
spolku vojenských vysloužilců
Václava hraběte Radeckého
v Polici nad Metují

» 18. 8. 2012 «
Štěpána Horáka

▲

Ráno probíhaly slavnostní veřejné střelby
na střelnici pod Vlčincem u Velkých Petrovic.

▲

Pochod městem.

▲

Přehlídka nastoupené gardy na náměstí,
starostka Ida Jenková v doprovodu hejtmana
Karla Sýkory.

▲

Poté následovalo vyhlášení výsledků
střeleb a krále střelců, dekorování a předání
cen.

▲
▲

Pietní akt na polickém hřbitově u Pomníku
vojenských vysloužilců.

Večer se v Zahradní restauraci Vražedné
pobřeží konalo přátelské posezení
s občerstvením a hudebním doprovodem
skupin Pevná vůle a Kamarádi Osady 5.
32

Nabídka prostor
k podnikání
Pronajmeme oplocený dvůr
1075 m2 zpevněné lochy
(par. č. 966/7) s kanceláří (20m2)
na ul. Ostašská
v Polici nad Metují – Velká Ledhuje.
Objekt je vhodný ke skladování, parkování
nebo jako prodejní plocha.

Dále nabízíme možnost pronájmu
samostatné kanceláře
v budově par. č. 434
v areálu čerpací stanice KŠK
na Ostašské ulici
Police nad Metují – Velká Ledhuje.

Info na tel. č.: 491 541 350
nebo 721 315 113

