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PROBUZENÍ STARÉ ŠKOLY - DŘEVĚNKY

Mozaika z radnice ...
Oteplilo se. Až moc. Země je vyprahlá, tráva přestala růst. Práší se…. Extrém střídá extrém. Koupaliště zažívá
příjemné dny. Zaslouženě. Děkujeme
všem návštěvníkům, kteří přijdou. Převážnou část tvoří turisté. Těm se snažíme nabídnout info servis v IC v Pellyho
domech na náměstí. Radujeme se z návštěvnosti Muzea papírových modelů,
které to v konkurenci s Muzeem Merkur
nemá jednoduché. Stavebnice Merkur
je fenomén. Vzpomínky na – především
klukovské – dětství. Absolventi jeho
prohlídky již zvažují nemalou finanční
investici za další vstupné. Protože se
nám doposud nepodařilo s panem Jaromírem Křížem domluvit na spolupráci
– např. společná vstupenka, obě muzea
pod jednoho zřizovatele – musíme pracovat s přirozenou konkurencí. Takže
přemýšlíme, vymýšlíme. Každý podnět
k upoutávce vítáme.
Léto je tradičně hlavním časem
dovolených. Pro občany, turisty a samozřejmě i pracovníky úřadu, kromě
odpočinku, je to i čas k vyřizování restů a úředních povinností. Takže klid
na radnici není. Každý odbor pracuje.
Děkujeme za Vaši shovívavost v případě delšího řešení problémů, které
sloužící, zastupující úředník nezná,
nemá ve své pracovní náplni. Prostě
zastupitelnost na malém úřadě je vždy
trošku problémová.
Cedulky apelující na ukázněnost
majitelů pejsků měly ohlas. Pozitivní,
alespoň v pochvalách týkajících se nápaditosti. Nojo, ale hromádky se objevují stále. Milí páníčkové, je to především na Vás. My Vaše mazlíčky máme
rádi, mějte rádi i Vy nás.

Nabízené Kvíčerovské lavičky jsou
rozebrány. Váš zájem potěšil. Budeme
pokračovat. Je tedy jen na Vás, zda se
do projektu prospěšného nám všem
zapojíte. Stačí se ozvat. Jednu lavičku si
vybrali obyvatelé našeho domu s pečovatelskou službou. Je chvályhodné, že
s myšlenkou o zakoupení a umístění lavičky přišli samotní obyvatelé. Myšlenku dovedli do zdárného konce a hlavně
lavičku zaplatili ze svého. Děkujeme!
Nosnou prací i tohoto léta jsou především investice a opravy. Čistota a
pořádek. O tom jsem již psala minule.
Obsáhlejší zprávu najdete v říjnovém
čísle Polického měsíčníku. Průběžné
informace se snažíme umísťovat na
webové stránky města, hlásit v městském rozhlase. Máte-li dotazy, pochybnosti, volejte.
Letní terasa Pellyho domů je otevřena. Nabízíme pestrý program, ale i příjemný pohled na náměstí. Konzumace
kafíčka není podmínkou, ale je určitě
příjemná. Poličtí, přijďte.
S Krčmasenátem jsme byli v Senátu
ČR. Celodenní příjemný výjezd. Setkání
s místopředsedou MUDr. Přemyslem
Sobotkou, procházka na Hrad, posezení
v Břevnovském šenku, zastávka v Kersku s prohlídkou galerie Kuba a hlavně
posezení v Hájence se vzpomínkami na
Bohumila Hrabala. Výborná „šípková“ a
hudba /i s tancem/ našich muzikantů.
O pouti bychom měli dát do prodeje
stolní kalendář pro rok 2014. Chystáme
dětskou pohádkovou knihu Jaroslava
Soumara a Listování v polických kronikách Miroslava Pichla. Michal Bureš
pracuje se svým týmem na publikaci o
historii Hlavňova. Připravujeme rozší-

je majetkem města Police nad Metují.
O expozici a výstavy se staraly Regionální
muzeum Náchod i město. S Mgr. Janem
Tůmou, pracovníkem Regionálního muzea, který má na starosti Městské muzeum v klášteře a starou školu, jsme se
domluvili, že ve staré škole vznikne stálá
expozice. V přízemí najdete školní třídy, v
patře dobový byt z počátku 20. století. Do
tradiční Kvíčerovské pouti bychom rádi
zpřístupnili i zahrádku za školou. Kdo?
Především Jan Tůma a Cech panen rukodělných, kterým patří velké poděkování
za probuzení Dřevěnky. Jejich obětavost a

nadšení jsou obdivuhodné! Více na straně 11.
Velký dík patří taky dárcům exponátů.
Například panu Janu Rokytenskému a Petru Zimovi, ale i mnohým dalším, nejmenovaným. O těch Vám třeba povyprávějí
ženy, které v Dřevěnce budou v létě rukodělné práce předvádět. V prvním červencovém týdnu byl také na staré škole
obnoven nátěr.
Přijďte se vrátit v čase, potěšit se krásou lidské práce.
Ida Jenková

Stará škola - Dřevěnka

Foto: Štěpán Horák

řené vydání Police nad Metují v datech.
Autor Mirek Pichl má v současné době
k tisku již 1 600 stran.
Je před námi tradiční Kvíčerovská
pouť. Program jsme trošku zeštíhlili.
Nebylo v silách i těch nejaktivnějších,
postíhat vše nabízené. Věříme, že i tak
si letos vyberete a budete spokojeni.
Vymáhání práva se stává každodenním bolákem pracovního dne. Se
slušnými lidmi se většinou domluvíme.
Bez zdlouhavého papírování a hledání
kliček. Právě před nimi těžko obhajujeme svoji pozici vůči těm, se kterými se
domluvit nelze. Využívání městského
pozemku nedovoleně není možné. Historicky si rádi přisvojujeme to, co nám
neříká pane. Většinou jako skladiště
a uložiště. Doma na svém ale máme
čisto. Již rok například apelujeme na
člověka, který zabírá pozemek města,
který bychom potřebovali k veřejnému
využití. Využíváme všech možností domluvy. Neúspěšně. Nastupuje právo. Co
nás čeká? Písemné vyzvání do vlastních
rukou na doručenku k vyklizení pozemku ve lhůtě určené k výzvě, po marném uplynutí lhůty obsažené ve výzvě
bude potřeba podat žalobu k soudu na
vyklizení pozemku. Zde je předpoklad,
že i toto se mine účinkem, dojte tedy k
podání návrhu na nařízení exekuce či
výkonu rozhodnutí…. Není účelem zde
vypisovat právní cestu. Jen jsem chtěla
nastínit časově i finančně náročný proces, kdy v optimálním případě můžeme
předpokládat konečnou realizaci vyklizení provedené ex. úřadem nejdříve
cca za 1 rok. Tak na tom taky nejen v
létě pracujeme. S pocitem zbytečnosti a
marnosti. Ztráty času, peněz, iluzí…. Jistě nemusím zmiňovat, že tento případ
není jediný.
Po loňském úsporném odpočinku
si se souhlasem kolegů letos vyberu
měsíc dovolené v celku a budu se těšit,
že odpočatá od nemalých starostí, budu
opět od 18. září připravena ke službě.
Vám všem přeji krásné letní dny.

Ida Jenková
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Otázky a odpovědi k architektonické soutěži Cena Petra Parléře

V průběhu prvního pololetí jsem Vám
na stránkách tohoto periodika přinášel
informace o architektonické soutěži Cena
Petra Parléře, které se nám podařilo v letošním roce zúčastnit. V rámci této soutěže bylo naším zájmem získat odborné
náhledy na řešení prostoru Masarykova
náměstí, Kostelní ulice a Komenského náměstí, neboť celý tento prostor je i přes
provedení přeložky hlavní silnice mimo
střed města neúměrně zatížen dopravou,
a své hlavní funkce plní jen s obtížemi.
V souvislosti s prezentací výsledků
soutěže, která proběhla prozatím elektronickými médii (na webu města, na webu
některých deníků) jsem zaznamenal několik veřejně probíraných otázek, které
signalizovaly určitý neklid, a proto pro
celkové uklidnění atmosféry, jakož i pro
úplnou informovanost, se pokusím na tyto
otázky odpovědět.

k posezení, odpočinku, tak k pořádání
trhů a dalších sportovních a kulturních
akcí, Polickou pouť přitom nevyjímaje.
Třetím impulsem, který nás do budoucna bude nutit nějaké řešení přijmout, je
v minulosti dojednana výjimka na položení asfaltového koberce v celé délce
průjezdu, kdy bylo ze strany města s památkáři dojednáno, že asfalt bude odstraněn, jakmile bude hotová přeložka
hlavní silnice.

1. Kdo je autorem oceněného návrhu?

Autorem oceněného návrhu je Ing.
Arch. Alexandr Skalický z Náchoda,
přičemž vypracovaný návrh deklaruje, že autor naše město zná, přičemž
při veřejné prezentaci návrhu v rámci
předávání cen architektonické soutěže
jsem ještě daleko více pochopil, kolik
vnitřní logiky a kolik návazností na své
okolí vypracovaný návrh má. Polická
veřejnost se pak nemusí obávat, že by
byla o veřejnou prezentaci ochuzena.
Předpokládáme, že bychom veřejnou
prezentaci všech podaných návrhů
realizovali v průběhu konce léta či
podzimu, přičemž na tuto veřejnou
prezentaci bude navazovat zejména
výstava všech předložených návrhů,
a následně veřejná diskuse. Nikdo se
tedy nemusí obávat, že bychom vše
upekli sami, a veřejnost z celého procesu vynechali…

1. Proč je vůbec potřeba něco
měnit?

Myšlenkou na nové řešení celého
prostoru se již řadu let v návaznosti na
realizaci přeložky průjezdu městem
(silnice č. II/303) mimo centrum
města zabývá stavební komise rady
města. Za celou dlouhou dobu bylo
vysloveno několik zajímavých názorů,
a prostřednictvím Ing. Michálka byla
přizvána architektka, která se pokusila diskutované myšlenky přenést na
papír. Nicméně i přes tento posun se
členové komise nemohli stále shodnout na režimu dopravy, zejména na
tom, zda je vhodné realizovat v ulici
Kostelní pěší zónu, či zda dopravu
řešit jinak. Druhým impulsem pro
hledání vhodnějšího řešení dopravy
a využití celého prostoru dala komise
územního plánování, která se podílí na
přípravách nového územního plánu
města, a to zejména tím, že do zadání územního plánu zanesla (logický)
požadavek na řešení dopravy v centru
města s důrazem na zvýšení bezpečnosti chodců a změnu užití prostor z parkoviště na plochy, které budou sloužit jak

1. Nebude z náměstí jen obrovská rozpálená dlážděná plocha
bez zeleně?

Pro účely soutěže jsme vypracovávali podrobné písemné zadání, ve kterém jsme kladli důraz zejména na zachování dostatečného ozelenění všech
prostor, které by však bylo minimálně
náročné na údržbu, a které by zajišťovalo maximální využití plochy náměstí
(v současné době de facto 1/3 plochy
náměstí nelze užívat). Oceněný návrh
se zelení počítá, avšak na místo trávníku navrhuje osadit do prostoru náměstí

Kdo poskytuje sociální služby v odpoledních
hodinách nebo o víkendech?

Pečovatelská služba zajišťuje služby
v pracovních dnech od 6,30 do 15.00 hodin
pouze pro občany města Police nad Metují.
V současné máme na sociálním odboru
odkaz na Občanské sdružení Hewer.
Jedná se neziskovou organizaci, registrovanou k poskytování sociálních služeb
podle zákona 108/2006 Sb.
Poskytují službu osobní asistence všem,
kdo ji potřebují, bez ohledu na věk, druh a
stupeň znevýhodnění.
Službu poskytují v místě pobytu klien-

ta, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně
víkendů a svátků. Lze ji objednat na jednu
nebo více hodin denně, jeden nebo dva dny
v týdnu, podle potřeb klienta.
O tuto pomoc si můžete požádat u Mgr.
Henychové Kateřiny na tel. 736 505 553,
emailem : hradecko@pecovatel.cz , nebo
na našem sociálním odboru, kde Vám podáme veškeré informace.
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Ilona Kejdanová,
vedoucí sociálního odboru

více stromů a vytvořit tak určitou parkovou úpravu, která by na jedné straně
doplnila vzrostlou zeleň v centru města
a na straně druhé by zajistila dostatek
stínu pro odpočinek, a posezení. Současně jsme pak po řešitelích požadovali
zachování maxima parkovacích stání,
neboť v blízkosti náměstí (rozuměj do
50 – 100 m) nemáme jinou plochu, která by nám umožňovala řešit parkování
alternativně mimo náměstí. A konečně
bylo naším cílem získat členitou plochu,
která nebude opakovat chyby řešení
prostor náměstí v některých městech
v našem blízkém či vzdálenějším okolí.
K samotnému návrhu zeleně je třeba
doplnit, že sama hodnotitelská rada
architektonické soutěže při hodnocení
návrhu uvažovala dokonce o tom, že
by návrh ocenila Cenou Ministerstva
životního prostředí, což jednoznačně
signalizuje, že na zeleň bylo dostatečně
pamatováno.

1. Kde na to město vezme peníze
a kdy bude stavba realizována?

V současném rozpočtu, ani v rozpočtovém výhledu, který je zpracován
na období příštích let, se s realizací této
akce neuvažuje. Je třeba zdůraznit, že
v dané chvíli se jedná pouze o studii (studie), které budou dále rozpracovány zejména s ohledem na výsledek veřejného
projednání a dále s ohledem na konečné
řešení územního plánu města. Nicméně
bylo by dobré, abychom náměstí navrátili jeho původní krásu, kterou mu vzala
změna zrealizovaná na sklonku 50. let
minulého století, a která popřela vše, co
bylo v prostoru náměstí dobré, funkční
či tradiční. Prostředky na realizaci se
budeme snažit získat z jak z Programu
obnovy městských památkových zón,
tak z dalších dotačních titulů, které budou v programovém období EU 2014
– 2020 dostupné. Pokud se dotační prostředky zajistit nepodaří, budeme realizaci zajišťovat postupně z rozpočtu
města, nicméně prostředky z rozpočtu
města zatím potřebujeme úplně na
jiných místech. Takže vlastní realizaci
úprav obou náměstí a Kostelní ulice je
hudbou budoucnosti.

1. Lze se k vypracovaným návrhům vyjádřit?

Ano, ke všem předloženým návrhům
proběhne veřejná prezentace s následnou výstavou, přičemž vyjádřit se bude
možné jak ústně, tak písemně (a to buď
formou volnou, případně formou ankety). Rozhodně není v zájmu nikoho, prosadit silou řešení, které nebude většinově přijatelným konsensem.
Jiří Škop, místostarosta

Výměna oken
na radnici
V polovině června byla zahájena druhá etapa rekonstrukce pláště budovy naší
historické radnice spočívající ve výměně
oken. První etapa spočívající v opravě
fasády byla realizována v loňském roce.
Myšlenka výměny oken byla diskutována
v souvislosti se snahou o zajištění větších
úspor nákladů na energie již v loňském
roce, nicméně v loňském roce jsme pro
realizaci akce neměli zajištěn v rozpočtu
města dostatečný objem finančních prostředků. Tento netradiční postup, kdy
došlo nejprve k opravě omítek, a teprve
po té je řešena výměna oken, jsme mohli
použít jedině díky tomu, že okna na radnici jsou osazena do ostění z pískovce,
přičemž tato ostění nebyla z vnější strany
v loňském roce nikterak upravována, a
tudíž při výměně oken nehrozilo poškození nových omítek.
Realizace druhé etapy byla schválena
v rámci celého balíku investičních akcí na
letošní rok při projednání rozpočtu města na veřejném zasedání zastupitelstva
města v únoru tohoto roku, přičemž je
třeba zdůraznit, že pro krytí části nákladů této investiční akce se nám podařilo
získat dotaci z programu Ministerstva
kultury pro obnovu památek a regeneraci městských památkových zón. Výběrové
řízení na realizaci této zakázky vyhrála
firma Langr – okna z Ústí nad Orlicí, přičemž je třeba zdůraznit, že dodavatel přistoupil k realizaci zakázky velmi profesionálně, a dodávka tohoto díla proběhla
bez komplikací, přesně podle sjednaného
harmonogramu a ve sjednaném termínu.
Provedená výměna oken, tedy výrazně
napomohla nejen k navrácení historického vzhledu naší radnice, ale i k odhlučnění jejích vnitřních prostor, přičemž otázku zamezení úniků tepla budeme moci
posoudit až po začátku topné sezóny,
avšak lze předpokládat, že i zde budeme
spokojeni.
Jiří Škop, místostarosta

Informace stavebního úřadu
Přípojky na sítě technické infrastruktury nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení stavebnímu úřadu (ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů). Vyžadují však umístění. Ve
většině případů (pokud je záměr v zastavěném nebo v zastavitelném území) postačí na umístění přípojek „územní souhlas“, vydaný stavebním úřadem.
Důležitá informace pro stavebníky
těchto přípojek dále je, že pokud se přípojka umísťuje do komunikace (silnice, místní komunikace), musí k žádosti
o územní souhlas doložit rozhodnutí
silničního správního úřadu o povolení
zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace pro umístění inženýrských sítí

Z PSÍHO ÚTULKU

Rozpis lékařů
stomatologické služby

Co se událo…

srpen 2013

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař

a jiných nadzemních nebo podzemních
vedení v silničním pozemku (vydané dle
ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání rovněž vyžadují práce
prováděné v komunikaci, tj. výkopy, podvrty.
Povolení zvláštního užívání místních
komunikací v Polici nad Metují vydává
Městský úřad Police nad Metují, odbor
výstavby, jako příslušný silniční správní
úřad. Povolení zvláštního užívání pro silnice (II. a III. třídy) vydává Městský úřad
Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství. Žadatel doloží vyplněný formulář žádosti a potřebné doklady.
Za odbor výstavby Eva Justová

     Tel. č.

03. - 04. 08. MUDr. Lukáš Neoral
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 452
10. – 11. 08. MUDr. Jaromír Kopecký 602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
17. – 18. 08. MDDr. Petr Houštěk
602 222 466
ZS Machov
24. – 25. 08. Bc. J. N. Ogriščenko - dent. 491 502 425
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
31. 08. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
491 502 525
01. 09. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
491 502 525
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov

Na začátku července se našel u silnice mezi Policí a Suchým Dolem pes.
Odhadovala jsem, že by mu mohlo být
asi 7 let. Byl hluchý. Když jsme asi po
týdnu našli jeho pána a přijel si pro
něj, zjistila jsem, že mu bylo 11 let a
že je to Border terier dokonce s papíry. Byl moc šťastný, že je zase u svého
pána.
V sobotu 20. července se našel černý labrador se známkou. V útulku byl
dva dny, a poté byl vrácen svým majitelům z Police.
V našem útulku jsou už asi dva měsíce jenom psi, co se zatoulali, a kteří
jsou obratem vráceni původním majitelům. Jsme za to rádi.
Pavlína Hilscherová

Příprava územního plánu města v další fázi

S ohledem na schválené zadání územního plánu města pracuje nyní společnost
URBAPLAN s. r. o. na vlastním návrhu
územního plánu. Návrh územního plánu
lze zjednodušeně popsat jako konkrétní
výkresy (nebo úplně laicky: malůvky),
které by měly zohledňovat požadavky
vznesené v období přípravy územního
plánu jednotlivci, neziskovým sektorem,
podnikateli, ale konečně také samosprávou. Předložení návrhu územního plánu
k veřejnému projednání předpokládáme
na přelomu srpna a září tohoto roku. Projednání návrhu územního plánu bude mít
několik fází, z nichž první (projednání

v komisi územního plánování) bude neveřejná, a bude sloužit pouze pro ověření toho, zda jsou do návrhu zapracovány
skutečně všechny vznesení požadavky
a zejména, zda návrh splňuje požadavky schváleného zadání územního plánu.
Druhá fáze projednání bude náležet orgánům veřejné moci, a třetí fáze bude
určena veřejnosti. Všem vlastníkům nemovitostí, jakož i všem, kterým není další
rozvoj města, jakož i všech jeho místních
částí lhostejný, doporučuji, aby v srpnu
a září zvýšili sledovanost úřední desky,
potažmo městských webových stránek,
jakož i tohoto periodika, aby nikomu ter-

mín veřejného projednání návrhu územního plánu města neunikl.
Jiří Škop, místostarosta
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Výsledky kontroly kvality vody z vrtu Julinka na polickém náměstí

Aby mohlo město i nadále deklarovat, že voda z „Julinky“
je voda pitná, musí provádět pravidelnou kontrolu, respektive
zadávat provádění pravidelné kontroly. Tuto kontrolu smluvně zajišťuje Hydrogeologická společnost, s.r.o. Praha, ve spolupráci s akreditovanou laboratoří společnosti VIS, a.s. Praha.
Kontrola se provádí dvoukolové, na jaře s plným rozborem a
na podzim s rozborem zkráceným. Letošní první kolo je provedeno (protokoly o zkoušce č. 2013/2216 a 2013/2302)
a výsledky rozboru porovnány s vyhláškou č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění. Provedená analýza potvrdila, že voda z Jůlinky vyhovuje limitům pro pitnou
vodu bez úpravy, a to jak po stránce chemické, tak i po stránce
bakteriologicko-biologické. Vzhledem k trvale vyššímu obsahu dusičnanů, ale není tato voda vhodná pro přípravu umělé
výživy kojenců. Z hlediska charakteristiky jde o vodu vápenato-hydrogenuhličitano-síranovou, s poněkud nepříznivým poměrem vápníku a hořčíku - obsah hořčíku je nižší - 7,3 mg/l
(optimum je 20 - 30 mg/l), obsah vápníku naopak vyšší - 100
mg/l (optimum je 40 – 80 mg/l) a jde o vodu tvrdou, s optimální tvrdostí 2,9 mmol/l (optimum je 2 - 3,5 mmol/l). Protokol
o provedeném rozboru se všemi analyzovanými ukazateli je
k nahlédnutí na MěÚ. Další rozbor bude proveden na podzim.

Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel
jednotka skutečnost limit

reakce vody
tvrdost (Ca+Mg)
3,5
CHSK Mn
hořčík
vápník
sodík
amonné ionty
draslík
železo
chrom
sírany
chloridy
fluoridy
dusičnany
dusitany
křemičitany
fosforečnany
hydrogenuhličitany
NEL
arsen
rtuť
olovo
bakterie a pod. KTJ/100 ml
mikrobiální obraz jedinci/ ml

pH
mmol/l

7,3
2,9

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
ug/l
ug/l
0
0

2,3
7,3
100
1,5
< 0,050
0,71
< 0,050
< 5,0
49
12
< 0,2
34
< 0,01
< 2,5
0,080
230
0,020
< 5,0
0,10
< 5,0

6,5 - 9,5
220 - 30  
40 - 80
200
0,20
50
250
100
1,5
50
0,50

10
1

50

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 3 / 2013 ze dne 26. 6. 2013
ZM bere na vědomí zápis z kontroly provozu koupaliště v roce 2012
č.1/2013, provedené kontrolním
výborem ZM.
ZM vzhledem ke
stanovisku celého OV Pěkov revokuje své usnesení č.
02/02/2013 ze dne 24. 4. 2013 a potvrzuje Ing. Norberta Marela nadále ve funkci předsedy OV Pěkov.
ZM schvaluje celoroční hospodaření
města a závěrečný účet města za rok
2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2012 bez výhrad.
ZM schvaluje účetní závěrku města za
účetní období 2012, sestavenou k 31. 12.
2012.
ZM schvaluje návrh Grantové komise na
rozdělení finanční podpory jednotlivým
žadatelům.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 4 - položky rozpočtového opatření č. 8 - 14.
Zvýšení příjmů a výdajů o 218.451 Kč.
ZM schvaluje přijetí daru spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. Pěkov od
D. K. do majetku města Police nad Metují. Jedná se o tyto pozemky pod polními
cestami:
p.č. 1204/1 - ostatní plocha - podíl 5/34

PK č. 1201/1 - pozemek ve zjednodušené
evidenci - podíl 37/210.
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Pěkov mezi městem Police nad Metují a R.
K. takto:
Město Police nad Metují přenechá panu
R. K. pozemek p.č. 408/8 o výměře 321
m2 a část pozemku p.č. 408/4 díl „a“ o výměře 59 m2,
R. K. přenechá městu Police nad Metují
pozemek p.č. 417/2 o výměře 23 m2.
Hodnota pozemků je sjednána dohodou
ve výši 30,- Kč/m2. Za rozdíl ve výměře
vzájemně směněných pozemků, který
činí 357 m2 ve prospěch R. K, uhradí p. K.
městu kupní cenu ve výši 10.710,- Kč.
ZM schvaluje směnu pozemků v majetku
města s pozemky Družstva vlastníků Police nad Metují.
Město Police nad Metují přenechá Družstvu vlastníků Police nad Metují tyto pozemky v k.ú. Velká Ledhuje: st.č. 428 o
výměře 1765 m2, st.č. 805 o výměře 1213
m2, st.č. 887/1 o výměře 919 m2, st.č. 1/2
o výměře 2078 m2, p.č. 220/9 o výměře
3873 m2, p.č. 220/10 o výměře 4 m2, p.č.
220/12 o výměře 3875 m2 a p.č. 1030/2
o výměře 953 m2, celková výměra pozemků činí 14680 m2.
Družstvo vlastníků Police nad Metují
přenechá městu Police nad Metují tyto
pozemky v k.ú. Hlavňov: p.č. 603/2 o výměře 531 m2, p.č. 603/3 o výměře 188
m2, p.č. 605/8 o výměře 7578 m2, p.č.
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620/16 o výměře 1437 m2, p.č. 621/1
o výměře 1349 m2, p.č. 621/3 o výměře
263 m2, p.č. 807/5 o výměře 648 m2, p.č.
823/1 o výměře 267 m2, p.č. 823/5 o výměře 2374 m2, p.č. 823/6 o výměře 20 m2
a p.č. 823/7 o výměře 25 m2, celková výměra pozemků činí 14680 m2.
Obě smluvní strany se dohodly, že hodnota pozemků je stejná a směna pozemků
bude bezúplatná.
ZM neschvaluje prodej pozemku st.č.
78 o výměře 539 m2, spoluvlastnického
podílu 1/2 k pozemku p.č. 167/1 o celkové výměře 795 m2 a spoluvlastnického
podílu ½ k pozemku p.č. 167/2 o celkové
výměře 1449 m2 v k.ú. Pěkov občanskému sdružení SPORTOVNÍ KLUB PĚKOV.
Kupní cena je stanovena ve výši 12,- Kč/
m2 a k pozemkům bude zřízeno předkupní právo za stejnou cenu.
!!Návrh nebyl přijat!!
PROTINÁVRH:
ZM schvaluje prodej pozemku st.č. 78 o
výměře 539 m2, spoluvlastnického podílu
1/2 k pozemku p.č. 167/1 o celkové výměře 795 m2 a spoluvlastnického podílu
½ k pozemku p.č. 167/2 o celkové výměře 1449 m2 v k.ú. Pěkov občanskému
sdružení SPORTOVNÍ KLUB PĚKOV. Kupní cena je stanovena ve výši 12,- Kč/m2
a k pozemkům bude zřízeno předkupní
právo za stejnou cenu.
!!!Protinávrh nebyl přijat!!!
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení rady města ze zasedání č. 14, 15 / 2013 ze dne 24. 6. a 8. 7. 2013
RM doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků v majetku města s pozemky Družstva
vlastníků Police nad Metují.
Město Police nad Metují přenechá Družstvu
vlastníků Police nad Metují tyto pozemky v
k. ú. Velká Ledhuje: st. č. 428 o výměře 1765
m2, st. č. 805 o výměře 1213 m2, st. č. 887/1
o výměře 919 m2, st. č. 1/2 o výměře 2078
m2, p. č. 220/9 o výměře 3873 m2, p. č.
220/10 o výměře 4 m2, p. č. 220/12 o výměře 3875 m2 a p. č. 1030/2 o výměře 953 m2,
celková výměra pozemků činí 14680 m2.
Družstvo vlastníků Police nad Metují přenechá městu Police nad Metují tyto pozemky v
k. ú. Hlavňov: p. č. 603/2 o výměře 531 m2,
p. č. 603/3 o výměře 188 m2, p. č. 605/8
o výměře 7578 m2, p. č. 620/16 o výměře
1437 m2, p. č. 621/1 o výměře 1349 m2, p.
č. 621/3 o výměře 263 m2, p. č. 807/5 o výměře 648 m2, p. č. 823/1 o výměře 267 m2,
p. č. 823/5 o výměře 2374 m2, p. č. 823/6 o
výměře 20 m2 a p. č. 823/7 o výměře 25 m2,
celková výměra pozemků činí 14680 m2.
Obě smluvní strany se dohodly, že hodnota
pozemků je stejná a směna pozemků bude
bezúplatná.
RM schvaluje bezplatné použití znaku města pro propagaci exhibice a závodů Hell BMX
Jam vol. 2, které se budou konat 3. 8. 2013.
RM schvaluje záměr pronájmu části poz. p.
č. 923/1 v k. ú. Police nad Metují o ploše cca
1000 m2.
RM schvaluje jako zástupce města Police
nad Metují v kontrolní komisi Dobrovolného
svazku obcí Lesy Policka Ing. Jana Troutnara, ved. odboru IMŽP MěÚ Police n. M.
RM schvaluje navýšení výdajů rozpočtu
Muzea papírových modelů o částku 20 000,Kč na zřízení e-shopu.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ
a MŠ Police nad Metují za měsíc leden –
květen 2013. 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.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Stavební úpravy místní komunikace K Vodojemu, Police nad Metují“ společnost
SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova
1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094, s
nabídkovou cenou 1 387.288,46 Kč bez DPH
(tj. 1 678.619,04 Kč s DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: „Technický dozor akce Snížení energetické náročnosti budov ZŠ
Police nad Metují“.
Kritéria: nabídková cena váha - 100%
Obeslané firmy: Radomíra Martinová Červený Kostelec, Zdeněk Jiránek - Malé
Svatoňovice, Profesionálové, a. s. - Hradec
Králové, Ing. Luboš Kasper - Trutnov,
Martin Pelda - Náchod
Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Scholz Pavel - investiční technik,

Mgr.
Karel
Nývlt
ředitel
ZŠ,
Ing.
Pavel
Pohner
–
tajemník,
Bc. Eva Pápaiová - správa dotací MěÚ
náhradník: Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP, Ing. Vasil Bučok - ředitel TS Police
n. M. s.r.o., Petr Jenka - TS Police n. M. s.r.o.,
RM doporučuje ZM ke schválení celoroční
hospodaření města a závěrečný účet města
za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad
Metují za rok 2012 bez výhrad.
RM doporučuje ZM ke schválení účetní závěrku města za účetní období 2012, sestavenou k 31. 12. 2012.
RM projednává a schvaluje účetní závěrky
za účetní období 2012, sestavené k 31. 12.
2012 těchto svých příspěvkových organizací:
- ZŠ a MŠ Police nad Metují, okres Náchod
- MŠ Police nad Metují
- ZUŠ Police nad Metují
Knihovna města Police nad Metují
RM doporučuje ZM prodej pozemku st.
č. 78 o výměře 539 m2, spoluvlastnického
podílu 1/2 k pozemku p. č. 167/1 o celkové
výměře 795 m2 a spoluvlastnického podílu
½ k pozemku p. č. 167/2 o celkové výměře
1449 m2 v k. ú. Pěkov občanskému sdružení SPORTOVNÍ KLUB PĚKOV. Kupní cena je
stanovena ve výši 12,- Kč/m2 a k pozemkům
bude zřízeno předkupní právo za stejnou
cenu. !!!Usnesení nebylo přijato!!!
RM schvaluje zahájit přípravu výběrového
řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách na poskytovatele úvěru do výše 13
mil. Kč pro financování Souboru opatření
ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police
nad Metují.
RM souhlasí s pořízením investičního majetku PO MŠ Police nad Metují – konvektomatu - v celkové ceně 174.318 Kč.
RM souhlasí se změnou neinvestičního příspěvku ve výši 80.000 Kč na investiční příspěvek. RM schvaluje převod částky 55.094
Kč z rezervního fondu PO MŠ Police nad Metují do investičního fondu této organizace.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 4 - položky rozpočtového opatření č. 8 - 14. Zvýšení příjmů a výdajů o
218.451 Kč.
RM schvaluje bezplatné užití znaku města
pro webovou prezentaci firmy Hauk s.r.o.
RM schvaluje doplnění návrhu změny rozpočtu č. 4 – položky rozpočtového opatření
č. 14 o částku 200 000,- Kč na rozšíření 2.
etapy rekonstrukce ZUŠ o plynové vytápění
a stavební úpravu 2. patra.
RM schvaluje následující zástupce města
Police nad Metují v komisích pro výběrové
řízení na poskytovatele nadlimitní veřejné
zakázky „Zajištění sběru, třídění, shromažďování, odvozu, využití a zneškodňování
komunálního a ostatního odpadu pro město
Police nad Metují“:
Komise pro otevření obálek : Mgr. Jiří Škop,
místostarosta, Ing. Jan Troutnar, ved. odboru IMŽP
Komise pro posouzení nabídek: Mgr. Jiří

Škop, místostarosta; Ing. Vladimír Seidl, člen
RM; Ing. Pavel Žák, člen ZM; Ing. Jan Troutnar, ved. odboru IMŽP.
RM schvaluje podporu česko-polského
projektu MAS Broumovsko+, o. s. „Geoturistika: první kroky“ ve výši 30.000,- Kč. Částka
bude hrazena z rezervy odboru IMŽP.
RM souhlasí s finanční spoluúčasti pro zajištění krytí ztráty z provozování dopravní
obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje u autobusové linky č. 640109
(Police nad Metují - Suchý Důl - Hlavňov Bukovice - Police nad Metují) ve výši 5 Kč/
km.
RM pověřuje místostarostu jednáním ve
věcech smlouvy o poskytnutí příspěvku k
úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého
kraje s Královéhradeckým krajem, přičemž
si vyhrazuje právo projednání konečného
návrhu této smlouvy před jejím podpisem.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem: „Poskytnutí úvěru - Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují“
Kritéria: nabídková cena váha - 100%
Obeslané firmy: KB, a.s., ČS, a.s., GE Money bank, a.s., ČSOB, a.s., Českomoravská
záruční a rozvojová banka, a.s.
Výběrová komise: Ing. Jiří Vlček, Ing. Pavel
Pohner, Ing. Helena Ištoková
náhradníci: Mgr. Jiří Škop, Bc. Eva Pápaiová,
Ing. Pavel Scholz
RM schvaluje nákup křovinořezu v ceně do
15.000,- Kč pro údržbu pozemků města Police nad Metují v k. ú. Radešov n. M. Úhrada
bude provedena z rezervy odboru IMŽP.
RM schvaluje rozšíření zakázky na akci:
„Stavební úpravy ZUŠ – Police nad Metují“ o
stavební úpravy a vytápění v 2. NP za podmínky dodržení již vysoutěžených jednotkových cen.
RM souhlasí s podáním žádosti o podporu
projektu „Rekonstrukce Hlavňového rybníka“ z Operačního programu Životní prostředí ČR v rámci 50. výzvy, přičemž pověřuje
vedoucího odboru IMŽP s přípravou podkladů žádosti a dále pověřuje místostarostu
zajištěním stavebního povolení na tuto investiční akci.
RM bere na vědomí mimořádný příjem
rozpočtu města z vyplacených dividend společnosti SHL a. s.
RM pověřuje vedoucí FSO přípravou změny rozpočtu spočívající v zařazení příjmu do
rezervy IMŽP.
RM pověřuje odbor IMŽP provedením přípravy podkladů pro realizaci investičních
akcí: oprava povrchu stávajícího kontejnerového stání na rozhraní pozemcích p. č.
731/8 a 731/12 v k. ú. Velká Ledhuje (sídliště); oprava havarijního stavu povrchu části
komunikace v ulici Tyršova před bývalou
zemědělskou školou na pozemku města p. č.
1161/1 v k. ú. Police nad Metují.

Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Stavbu silnice na Pasa zdrželo špatné počasí,
průjezdná bude v druhé polovině srpna
Silnice
na
Pasa na Broumovsku,
která
prochází
rozsáhlou rekonstrukcí, bude průjezdná
v druhé polovině srpna. Prodloužení
uzavírky komunikace má na svědomí
nepříznivé červnové počasí. Extrémně
vydatné deště, které tehdy vyvolaly
v regionu ničivé povodně, znemožňovaly stavbařům práci. Nákladná
modernizace silnice by měla skončit
podle plánu letos na podzim.
„Na stavbě této důležité silnice se intenzivně pracuje prakticky ve všech fázích.
Jsou již hotové propustky a další odvodňovací objekty, je dokončováno rozšíře-

ní klenbového mostu, na většině úseku je
vybudováno násypové těleso. Bohužel
v místě, kde bylo podloží násypu nejvíce
zvodnělé a byly zahájeny práce nejpozději,
ještě část násypového tělesa chybí. Shodou
okolností se jedná o místo, kde je násyp
nejvyšší. Naproti tomu na části stavby již
vznikají konstrukční vrstvy vozovky, ve
směru od Náchoda na vrchol Pasa je stará vozovka rozfrézovaná a bude zahájena
recyklace za studena – pak na ni přijdou
tři finální asfaltobetonové vrstvy,“ řekl náměstek SÚS Královéhradeckého kraje Jiří
Brandejs.
Samotná stavba silnice zatím běží
kvůli nepříznivému počasí v prvním pololetí letošního roku podle upraveného

Jubilea

Vítání občánků

V červnu 2013 slavili...
70 let pan
Jaroslav Vrabec
pan
Oskar Klanert
75 let paní Alžběta Urbanová
80 let paní Marie Vlčková
paní Anna Krtičková
pan
Jan Smejkal
85 let paní Aloisie Krtičková
pan
Ladislav Škop

harmonogramu a její ukončení, včetně
úpravy části objízdné trasy, se plánuje letos na podzim. Silničáři komunikaci zmodernizují a rozšíří. Vzniknou zde stoupací
pruhy a cestování z Náchoda do Broumova tak bude pohodlnější a především bezpečnější. Rekonstrukce silnice bude stát
zhruba 87 milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace z Evropské unie.
Královéhradecký kraj se stará o 3315
kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Na
modernizaci své silniční sítě již získal z
evropských finančních zdrojů zhruba dvě
miliardy korun.
Jiří Hošna
odbor kanceláře hejtmana

V sobotu 22. června jsme přivítali
Vítka Zmátla, Jáchyma Baláka a Adrianu Michálkovou.

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

Statistika

K 30.6.2013 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4270 obyvatel

Zlatá svatba

V sobotu 29. 6. 2013 oslavili symbolicky v obřadní síni 50 let manželského
života pan Jindřich Bek a paní Libuše Beková.

Sňatky

V červnu uzavřelo svá manželství osm párů:
1.6. Jan Týfa a Jana Kubínová- v obřadní
síni
14.6. církevní sňatek v kapli na Hvězdě
21.6. Pavel Staněk a Dana Zdrůbecká,
Hvězda
22.6. Jakub Navrátil a Andrea Bergerová
v polygonální stodole S CHKO Broumovsko
22.6. David Lindr a Šárka Dřímalová
22.6. Václav Kohl a Tereza Reimannová –
církevní sňatek v kapli Panny Marie
Lurdské

29.6. sňatek před kaplí Panny Marie Růžencové v Suchém Dole
29.6. církevní sňatek v kostele Sv. Prokopa

Kamenná svatba

Dne 12.7.2013 si připomněli svůj
manželský slib, který si dali před 65 lety
a tím oslavili tzv. Kamennou svatbu manželé Josef a Marie Rotterovi z Hlavňova.
Oběma manželským párům gratulujeme a přejeme pevné zdraví a rodinnou
pohodu v dalších společných letech.

Dagrmar Hambálková,
tel. 491 509 990

Pan Karel Piši

působil jako promítač filmů v Kolárově divadle.
V pondělí 8. července zemřel. Zdraví ho trápilo dlouhá
léta, ale jeho náhlý, nenávratný odchod překvapil a bolí.
Čest jeho památce!
CKV Pellyho domy a vedení města
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Čestná stráž, čestnému člověku

Zemřel bývalý ředitel Polické masny, férový člověk, PAN
Vendelín Kulich. V r. 1938 se vyučil řezníkem - uzenářem. Za
války byl nasazen v Německu a po válce pracoval jako řeznický pomocník, nejprve u firmy Klikar v Hronově, a poté v Polici
nad Metují. Krátce pracoval v Jednotě, Masný průmysl Náchod.
Od roku 1953 vykonával funkci technického vedoucího a posléze vedoucího závodu v Polici nad Metují.
Jemu můžeme jako prvnímu vděčit za výrobu tzv. fermentovaných
salámů v Čechách (Poličan, Paprikáš, Herkules atd.). Svou prací potvrzoval, že patří k těm, kteří zasluhují poklonu za vše, co v životě
dokázali a určitě to nebylo vždy snadné. Děkujeme mu za to, že nám
umožnil potkat se opravdu s tvořivým člověkem, jdoucím vytrvale
za svým cílem. Takový byl, to bylo jeho celému životu vlastní.
Jelikož jsme si ho velmi vážili, šli jsme se s ním rozloučit čestnou
stráží v řeznických krojích.
Díky Vendelíne Kulichu.
Zdenek Beran, Martin Tóth a všichni, co jsme Vás měli rádi.
Tichou vzpomínku s poděkováním a úctou k panu Vendelínu Kulichovi, který po sobě zanechal nesmazatelnou stopu, připojuji i za
vedení města Police nad Metují.
Ida Jenková

Knihovna chystá a nabízí

Jako každý rok proběhne v knihovně
prázdninový týden pro děti. Budeme se
scházet v týdnu od 12. do 16. srpna 2013.
Těší nás, že zájem je veliký a je už obsazeno. Nebudeme dopředu prozrazovat program, ale věříme, že se děti nudit nebudou a zároveň se něco nového i dozvědí.

Nabídka knih:

• Rottová, Inna: Záběr na klidnou tvář
Česká detektivka známé a uznávané
autorky.
• Picoult, Jodi: Prostá pravda
Román z prostředí sekty Amišů, velmi
striktní protestantské církve, jejíž členové dodržují pravidla tzv. prostého
života. Oblékají se jako v 19. Století,
nepoužívají auta a odmítají středoškolské vzdělání. Autorce se podařilo
prostřednictví napínavého příběhu
poodhalit jejich svět.
• Vystavěl, Stanislav: 11. stíhací- „Invazní“
Vychází k 55. výročí založení 11. stíhacího leteckého pluku. Je to vyprávění o lidech a letadlech z letiště „Korea“
v letech 1951 až 1993 v dokumentech, fotografíích [sic] a vzpomínkách.
• Žák, Miroslav: Za kniplem a kamerou
Vzpomínková kniha „o létání“.
• Havel, Josef: Poupata ožehlá nenávistí
O největším internačním táboře na
území protektorátu Čechy a Morava
ve Svatobořicích u Kyjova.
• Porte, Pierre: Kreslíme domácí zvířata

Myslíte si, že neumíte kreslit? Tato
kniha vás to muže naučit. Pomocí jednoduchých schémat nabízí postupy,
jak kreslit domácí zvířata.
• Hanibal, Jiří: S pečetí viny
Další kniha, která se snaží vyrovnat
s tématem soužití v českém pohraničí.
• Ženatá, Kamila: Obrazy z nevědomí
Arteterapie je součástí psychoterapeutických metod, jejichž prostřednictvím (v tomto případě malováním)
se pacienti snaží odhalit
původ a příčinu svých
potíží.

•
•
•
•
•
•

část-Walbřišsko- Broumovsko-Kladsko- Náchodsko
Jestřebí hory
Jak zwiedzami Góry Stolowe?
Beskydy na kole
Turistický průvodce okolím Náchoda a
Chudoby
Sudety srodkowe – Góry Orlickie i Bystrzyckie
Vysočinou v koňském sedle
Věra Plachtová a Helena Sauerová

Nové turistické mapy
a prospekty

K létu patří cestování a
k cestování mapy a průvodce. Jejich koupě není levnou
záležitostí. A přitom je vydávána řada pěkných propagačních materiálů, ať už map či
prospektů. Díky našemu informačnímu centru a ochotě
jeho pracovnic jsme získali
do fondu knihovny tyto materiály z turistických veletrhů a dalších akcí. Uvádíme
zde jen malou nabídku:
• Přírodní památky v regionu Beskydy
• Církevní turistika v regionu Beskydy
• Jaka jest budowa geologiczna Gór Stolowych
• Vysočina-rybářská mapa
• Střední Sudety severní
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Sobota 31. 8. 2013 od 18 hodin

16. -18. 8. 2013

JANA ŠTEFLÍČKOVÁ
KONCERT

POLICKÁ POUŤ

V příjemném stínu slunečníků si můžete
vychutnat kávu, osvěžit se limonádou,
přiťuknout půllitrem piva nebo sklenkou
vína, nabízíme též drobné občerstvení a
možnost zakoupení propagačních
předmětů či turistických materiálů.

Pouťové atrakce, stánkový prodej i doprovodný program pro všechny věkové kategorie - četné výstavy, program pro děti
v Pellyho parku, hudba k tanci i poslechu….
Kompletní program a podrobné informace
získáte na tištěných letáčcích (k dispozici
v IC), samostatných plakátech ve výlepu a
na www.policko.cz a www.meu-police.cz

TANEČNÍ KURZY

Provozní doba: Červenec a srpen
denně od 15,00 do 19,00 hodin

Kurzy pro DOSPĚLÉ

V případě nepříznivého počasí je terasa
uzavřena (plánované akce se pak konají
uvnitř Pellyho domů).

budou otevřeny. Zahájeny budou
v září a budou probíhat vždy ve čtvrtek od 19.00 hod. Termíny pro začátečníky i pokročilé budou zapsaným a
zájemcům včas upřesněny.

VÝSTAVY NA TERASE

Nabízíme poslední volná místa.

23. 7. - 11. 8. 2013

Kurzy pro MLÁDEŽ

JANA PECHLÁTOVÁ
LYKANTROPIE

Rozpis lekcí na sále Pellyho domů:
SO 14. 9. od 18.00 hod - zahájení
SO 21. 9. od 18.00 hod
SO 28. 9. od 18.00 hod
SO 5. 10 od 10.00 do 12.30 hod
SO 12. 10. od 18.00 hod - prodloužená
SO 19. 10. od 18.00 hod
SO 26. 10. od 18.00 hod
SO 2. 11. od 10.00 do 12.30 hod
SO 9. 11. od 18.00 hod.
SO 16. 11. od 18.00 hod
SO 23. 11. od 18.00 hod - prodloužená
SO 30. 11. od 10.00 do 12.30 hod
SO 7. 12. od 10.00 - 12.30 hod
SO 14. 12. od 19 - 24.00 hod - věneček

Výstava fotografií otevřena v provozní
době terasy. Více informací na
www.photography-pechlatova.com.
13. 8. -31. 8. 2013

JIŘÍ KOLLERT - OBRAZY
Vernisáž výstavy: úterý 13. 8. od 18 hod.
Výstava otevřena v provozní době terasy.
O polické pouti (17. a 18. 8. 2013 výstava přístupná za každého počasí, od
10.00 do 20.30 hod)

AKCE NA TERASE
Sobota 3. 8. 2013 od 22 hodin

FILMY KARLA PFEIFFERA
Výběr z krátkých filmů polického fotografa
a filmaře pana Karel Pfeiffera.
Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 8. 8. 2013 od 18 hodin

OSÍDLENÍ POLICKA
V DOBĚ PŘED BENEDIKTINSKOU
KOLONIZACÍ REGIONU
Přednáška Mgr. Jana Tůmy - archeologa a
pracovníka Regionálního muzea Náchod.
Vstupné dobrovolné
Čtvrtek 29. 8. 2013 od 15 hodin

DEN PLNÝ HER
Akce pro děti,
s odměnou na
konci.
Vstupné
dobrovolné.

Jana Šteflíčková je pražská písničkářka a
herečka Studia Ypsilon. Její tvorba se záměrně oprošťuje od klasických žánrových
vymezení, sama se hlásí k folku, blues,
jazzu a rocku. Tomu odpovídá i její sólová
tvorba, která je pestrá a nosná nejen pro
folkové festivaly, ale i pro festivaly
nadžánrové (Trutnov Open Air, Sázavafest,
Boskovice, Šumperk Blues Alive).
Než se rozhodla hrát sama s kytarou,účastnila se rozličných hudebních
projeků - začínala jako desetiletá na Portě
v roce 1990, následovalo dlouhé období
hledání v oblasti country, amerického folku
šedesátých let, big-beatu, tradičního jazzu
a swingu, blues, funky. Po kapelové zkušenosti (album Jablečno - Indies 2007, V.
Želinský, P.Tichý, R. Švehla, J. Judl), se
rozhodla vydat se ve své tvorbě výrazně
osobnější cestou a hrát sólově. V roce 2010
hrála jako support na koncertech Johna
Mayalla a obdržela ocenění Taisawards v
kategorii zpěvačka.
V roce 2012 vydala své první sólové autorské CD.
Ve svých písních uplatňuje bezprostřední
komunikaci s diváky, hlas se širokou
rejstříkovou a výrazovou škálou a osobitou, netradiční hru na kytaru.
Kromě hudby se věnuje také divadlu, je
členkou ansámblu Studia Ypsilon (Vinobraní, Nadsamec Jarry, Babička, Rusalka), v
roce 2005 a 2006 se účastnila českokanadských projektů se severoamerickými
Indiány a skládala hudbu k představení
Šťastní jako blechy na lodi bratří Formanů
www.steflickova.cz
Vstupné: 50 Kč
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SPORT
Sobota 24. 8. 2013

INLINE BRUSLENÍ
V PETROVICKÝCH
ZATÁČKÁCH
Přijďte si mezi 16. - 19. hod. vychutnat
jízdu petrovskými zatáčkami. Po celou
dobu konání je hlavní silnice pro veškerou automobilovou dopravu (kromě
autobusů) uzavřena!. (Průjezd autobusů a vozů záchranných složek je ale
zachován!).
Bruslení na vlastní nebezpečí!

CVIČENÍ NA TERASE
Cvičení ZUMBA a BOKWA s Pavlínou
Noskovou na terase Pellyho domů:
středa 7. 8. od 19.15 hod
středa 21. 8. od 19.15 hod
Cvičení se v případě nepříznivého
počasí přesouvá na sál.
Více informací: www.sun-dance.cz.

CVIČENÍ PILATES
Pellyho domy - učebna č. 306
Pondělí od 16,15 do 17,15 hod
Pondělí od 17,30 do 18,30 hod
Zahájení: 9. 9. 2013
Poplatek za 20 lekcí: 950,- Kč
Počet míst omezen!!
Úhrada kurzovného do 28. 8. v Pellyho
domech.

V roce 2013 připravujeme:
Náušnice z moosgumy (12. 9.)
Listy - růže z listů a papírové listy (10. 10.)
Čertíci z pedigu (14. 11.)
Plstění - vánoční ozdoby (12. 12.)
Pro informace sledujte plakáty, příští
měsíčník, www.policko.cz.

OSTATNÍ VÝSTAVY

JÓGA

Foyer Pellyho domů
5. 8. - 13. 9. 2013

Pellyho domy - učebna č. 306
POKROČILÍ: pondělí 19,00 – 20,30 hod
ZAČÁTEČNÍCI: úterý 19,00 – 20,30 hod

MAGICKÁ KRÁSA
KLADSKÉHO POMEZÍ

Zahájení lekcí: 16. 9. / 17. 9. 2013
Poplatek za 10 lekcí: 850,- Kč
Počet míst omezen!!
Přihlášky a úhrada poplatku do 10. 9.
v Infocentru v Pellyho domech.

Výstava fotografií Miroslava Macka
z Hronova, který se v r. 2010 stal vítězem
fotosoutěže „Policko a Góry Stolowe“
v kategorii Krajina.
http://miramacek.cz

BEACH HŘIŠTĚ

Výstava otevřena v provozní době informačního centra: PO - PÁ od 9 do 17 hod,
SO - NE od 9 do 12 hod (polední přestávka
11,30 - 12,00 hod)

Nabízíme možnost pronájmu beach hřiště:
vhodné pro beach volleyball, beach kopanou a beach tenis.
V provozu od května do září.
Rezervace termínů, bližší informace
v Informačním centru v Pellyho domech
(otevřeno po – pá 9,00 – 11,30 a 12,00 –
17,00 hod, sobota + neděle 9,00 – 12,00
hod) - tel. 491 421 501

8&60
8&60
Město Police nad Metují ve spolupráci s
Regionálním muzeem Náchod
si Vás dovolují pozvat na

VERNISÁŽ výstavy 8&60
která se uskuteční 21. 8. v 17.00 hod
v Muzeu města Police nad Metují.

Po vernisáži proběhne na sále
Pellyho domů od 18.30 hodin
PŘEDNÁŠKA, na které promluví:
PhDr. Zlatica Zudová-Lešková CSc.
Mgr. Lydia Baštecká
Miroslav Pichl
Výstava se uskuteční pod patronátem
místostarosty Police nad Metují pana
Mgr. Jiřího Škopa.

Město Police nad Metují, CKV Pellyho
domy a Regionální muzeum Náchod.

Ceník:
500,- Kč za celodenní pronájem
500,- Kč měsíční permanentka (1x týdně
max. 2 hodiny)
100,- Kč / hodina (volleyball, beach kopaná. U beach tenisu vč. zapůjčení 2 ks raket)
20,- Kč zapůjčení míče

PŘIPRAVUJEME
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ
Pro podzimní měsíce připravujeme v Pellyho domech pravidelné tvoření, které
bude probíhat jednou za měsíc od 17.30
hod, v rozsahu cca 2,5 - 3 hod.

Cena za jeden kurz se bude pohybovat od
50 Kč (v závislosti na tom, zda bude v ceně
zahrnuta také spotřeba materiálu).
Lektorka: Martina Nosková.
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MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
Kroužek je určen všem dětem, které
mají chuť tvořit z papíru. Origami, papírové modelářství a kreativní tvorba. Důraz bude kladen na individuální rozvíjení
tvořivosti každého účastníka kroužku a
na cvičení nejen jemné motoriky, ale především trpělivost dítěte.

pondělí od 14:30 – 16:00

věk 6-9 let (mladší děti s doprovodem)

středa od 15:30 – 17:00
věk 10-15 let

Cena modelářského kroužku:

Pololetní docházka: 150,-Kč. Celoroční: 250,-Kč, Jednotlivý vstup na kroužek
nad 6 let: 20 Kč. Kroužek bude probíhat
jedenkrát týdně hodinu a půl. V ceně je
lektor, materiál a drobné občerstvení.
Přihlášky je možné podávat elektronicky
(info@pmpm.cz), nebo přímo v muzeu.
První setkání se uskuteční 16. a 18. září.

MEZINÁRODNÍ
MODELÁŘSKÉ DNY
19. - 23. října 2013

Mezinárodní modelářská soutěž, výstava soutěžních modelů, modelářské
dílny a dny otevřených dveří v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují.

SOUTĚŽ

Témata: ČESKÁ A POLSKÁ ARCHITEKTURA, VOLNÉ TÉMA
Kategorie soutěže: děti 7 – 15 let, studenti 15 – 25 let, dospělí, senioři nad 65
let
Přihlásit se můžete e-mailem na
Info@MPMPM.cz, nebo na telefonním
čísle 777 828 657.
Do soutěže se může zapojit každý.
Soutěžit můžete s vlastním modelem či
požádat o zaslání vystřihovánky.

PROGRAM

sobota 19. října - od 9 do 19 hodin
Den otevřených dveří, komentované prohlídky, dílny pro veřejnost. Od

14 hodin vernisáž výstavy, předání cen vítězům modelářské soutěže.
Neděle 20. 10. 2013 - od 9 - 19 hodin
Den otevřených dveří, komentované prohlídky, dílny pro veřejnost.
21. – 23. října
Tvůrčí dílny pro školní kolektivy a komentované prohlídky.
Přihlásit se můžete: E-mailem na Info@
MPMPM.cz, nebo na telefonním čísle 777
828 657.
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Více informací: www.
mpmpm.cz.

OTEVŘENÝ ATELIÉR MUZEA
PAPÍROVÝCH MODELŮ KAŽDOU TŘETÍ NEDĚLI
V MĚSÍCI OD 14 HODIN

22. září – DRACI
Přijďte si vyrobit svého draka, za
příznivého počasí si ho i společně
vyzkoušíme
Vstupné děti do 6 let zdarma. Ostatní
30 Kč.
20. října
DÍLNA V RÁMCI MEZINÁRONÍCH
MODELÁŘSKÝCH DNÍ 2013
Vstup zdarma.
24. listopadu
KRATOCHVILNÉ VYSTŘIHOVÁNKY DO OKEN
Vstupné děti do 6 let zdarma. Ostatní
30 Kč.
22. prosince
DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI –
BETLÉM
Výroba betlému pod vedením
Martiny Noskové.
Vstupné: děti do 6 let zdarma.
Ostatní 40 Kč.

Okénko
do Rodného kraje

V měsíci červnu vyšlo 46. číslo vlastivědného sborníku Rodným krajem,
sborníku, který podává svědectví o
přítomnosti, ale především o nedávné
i vzdálené minulosti našeho krásného
kraje. Také toto číslo přináší mnoho zajímavých článků a vzhledem k pestrosti
námětů si může každý čtenář vybrat.
V tomto, zatím posledním, čísle si můžeme na příklad přečíst stať Milana Záliše o tom, jak se v roce 1813 stal zámek
v Ratibořicích dočasným diplomatickým
centrem Evropy nebo článek Ondřeje Vašaty o aktivitách českých fašistů za 1. republiky v našem kraji. Obdivovatele železnic, především těch historických, by
mohl zaujmout článek Jiřího Uhlíře a Bohuslava Škody Železniční muzeum a Výtopna v Jaroměři (1994 – 2012). V současné době poměrně frekventovaný
název sídla vlády České republiky - Strakova akademie v Praze – má, kupodivu,
také vazbu na náš kraj. A to prostřednictvím rodu Straků, kteří sídlili v Teplicích
nad Metují a jejichž zásluhou uvedená
akademie vznikla, jak se o tom dočteme
v článku Petra Hnyka Rod Straků a Strakova akademie. Ve vyprávění Karla Nývlta Na každém šprochu je pravdy trochu
aneb o loupežnících trochu jinak se dostáváme do světa pohádek a dovídáme
se, jak to bylo doopravdy s loupežníkem
Lotrandem z Druhé loupežnické pohádky Karla Čapka. K pohádkám měl blízko
i náchodský umělec Jaroslav Cita, jak o
tom píše Alena Křivská ve svém příspěvku Od vtipu k večerníčku. V tomto čísle
najdeme i druhou část stati Václava Jiráska k 210. výročí založení markoušovické sklárny. A samozřejmě nechybí ani
pravidelná dětská příloha s roztomilým
povídáním a obrázky dětí z Červeného
Kostelce, kterými děti obdarovali své
město k 650. narozeninám.
Václav Eichler

DOPROVODNÝ PROGRAM
ŠTĚDRÝ DEN V MUZEU
PAPÍROVÝCH MODELŮ
od 10 do 16 hodin
Prohlídka ve Vánoční atmosféře,
zdobení perníčků, výroba ozdob na
stromek.
Vstupné děti, studenti, důchodci
zdarma. Dospělí30 Kč.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
NA ŠTĚPÁNA
26. 12. 2013. Komentované
prohlídky expozice muzea.
Časy prohlídek: 14:00 a 15:00 hodin.
Prohlídka v ceně vstupného.
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Martina Váňová

Od 20:00hod až do úplného vyčerpání na

taneční zábavu
se skupinou

!!!Těšíme se na Vaší účast!!!
V sobotu 14. 9. 2013 na hřišti za čerpací stanicí v Polici nad Metují
od 13:00 se koná
10. ročník soutěže O Putovní pohár starosty obce Bukovice,
která je zařazena do seriálu Náchodské hasičské Primátor ligy.

Premiérové publikum Třem sestrám rozumělo

Poslední červnovou sobotu se ve
vyprodaném
hronovském
Jiráskově
divadle uskutečnila premiéra dramatu
Antona Pavloviče Čechova Tři sestry
v nastudování domovského amatérského
divadelního souboru. A jak dopadla? Podle
porozumění a pozornosti diváků, pozitivního
naladění hlediště, síle závěrečného potlesku
a následného pochvalného uznání lze
usuzovat, že vůbec ne špatně.
Co předcházelo okamžikům úlevy
po představení? Pro 14 amatérských
herců a hereček více než půlrok perného
zkoušení, kdy téměř neznali, jak vypadá
volný večer či víkend. Navíc mezi členy
souboru patří kromě hronovských i herci
z Police nad Metují a z Náchoda, kteří
to do Jiráskova divadla skutečně nemají
pár kroků. Že Čechovova dramata patří k
mnohovrstevnatým a k herecky mimořádně
náročným, je všeobecně známý fakt. Po
předchozích komediálních inscenacích
představovaly Tři sestry pro všechny výzvu
i skutečně vysoko nasazenou laťku.
Inscenace byla také spojena s několika
šťastnými momenty. Jedním z nich je hudba
hořického aranžéra a skladatele filmové i
scénické hudby Miroslava Vobořila z jeho
autorského CD Doteky, která se stala velmi
působivou složkou celého představení.
Že se jedná o zkušeného autora, dokazuje
fakt, že je mimo jiné také autorem
hudby k Jakubiskovu filmu Bathory a
dlouhodobě komponuje pro televizi Nova.
A pro amatérské divadlo má opravdové
pochopení, spolupracuje i s hořickým
divadelním souborem.
Další významnou složku této inscenace
představují zdařilé kostýmy, navržené a
zhotovené Ing. Zuzanou Štěpánkovou,
která hronovskému divadlu obětavě
věnovala svou invenci i drahocenný čas již
počtvrté. Tato mladá autorka originálních
společenských modelů a doplňků je
v současné době již zkušenou kostýmní
výtvarnicí, která vytvořila kostýmy pro
hronovská představení Charleyova teta,
Veselé paničky windsorské a Poprask na
laguně.
Na celkové vyznění inscenace měla
pozitivní vliv i scéna akademického malíře

Ivana Krejčího, který je zároveň autorem
návrhu plakátu, realizovaného Pavlem
Zuzkem. Divadelní program graficky
originálně zpracoval Martin Balcar
s využitím olejomalby Milana Hencla
na titulu. Krásné divadelní fotografie

z představení pořídil Jan Bartoň.
A pokud se ptáte, kdo ten všechen
mumraj kolem Tří sester má na svědomí,
kdo to vše vymyslel, vydupal ze země
a kočíroval, tak již asi tušíte, že to byl
hronovský profesor Higgins z Pygmalionu,
Miroslav Lelek.
To vše by se však neuskutečnilo bez
podpory města, KIS Hronov, pracovníků
Jiráskova divadla, maskérů, nápověd,
inspice a především těch, kteří se na každé
představení hronovských divadelníků
těší a věnují jim svou přízeň. Pozornému
a vděčnému publiku, které přesně
porozumělo výsostně aktuálnímu poselství
Tří sester. Jejich tápání, chybám, ztrátám,
tragédiím i nadějím. Přes všechno se musí
žít! A občas si život zpestřit divadlem,
dodejme ke slovům klasika.
Pokud jste tedy nestihli premiéru,
můžete v Jiráskově divadle zhlédnout Tři
sestry při repríze v sobotu 28. září v 19
hodin.
Renata Lelková

Řemesla v Dřevěnce 16. - 17. 8. 2013

Srdečně zveme o polické pouti v sobotu a neděli 16. a 17. srpna 2013 od
9,00 do 16,00 hod. do staré polické školy
Dřevěnky.
Členky Cechu panen rukodělných
zde budou předvádět historická řemesla
a rukodělné techniky - Ines Šťovíčková
ukáže tkaní na rámu s pevným listem,
Marie Balharová paličkování, Věra Ježková zpracování kukuřičného šustí, Nataša
Zemková malování keramiky, Miroslav
Zemek broušení nůžek a nožů, Marika
Tetřevová drátování a Jiřina Hejnová výrobu panenek a medvídků.
Návštěvníci si při této příležitosti
budou moci také prohlédnout v přízemí
ukázky školních tříd a v patře repliku
dobového bytu z počátku 20. století. Průchodem přes bývalou černou kuchyni se
podívají na zahrádku za školou, kde jsou
k vidění například původní latríny. Muzejní expozici přibližující život ve staré
škole připravilo Regionální muzeum
v Náchodě ve spolupráci s Cechem
panen rukodělných.
Původně v přízemí staré školy
bývaly školní třídy
a v patře se nacházely byty učitelů.
Expozice nezachycuje podobu školy
v době, kdy zde reálně probíhala výuka (1785-1856), ale
až mladší období.
V menší školní tří-

dě jsou vystaveny ukázky historických
celodřevěných školních lavic z Pěkova
a Dolních Vernéřovic. Nově zřízená velká
školní třída připomíná dobu 30. let 20.
století, její vybavení pochází ze zrušené
školy v Dolních Vernéřovicích a daroval jej obecní úřad v Jívce. Byt v prvním
patře je zařízen převážně nábytkem ze
sbírek Regionálního muzea v Náchodě.
Návštěvníky může zaujmout komplet ložnice z domácnosti pana Fajka z Police nad
Metují či stará lednička z Hejtmánkovic.
Vystavené nádobí, oblečení, prádlo a další vybavení je ze sbírek paní Šťovíčkové,
Hejnové a z darů různých dobrodinců.
Starou školu lze navštívit i mimo tuto
akci na požádání v rámci prohlídky Muzea města Police nad Metují v benediktinském klášteře. Otevřeno je do 30. září
denně mimo pondělí od 9,00 do 12,00
hod. a od 13,00 do 16,30 hod.
Mgr. Jan Tůma
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Přehled kulturních akcí pořádaných Regionálním muzeem
v Náchodě v měsících červenci a srpnu 2013

Dušan Samuel Jurkovič: Pro- Dějiny Náchoda a Náchodska
Hronov
Expozice mapuje dějiny náchodskéVyznání do dřeva. Výstava loutek
jekty, rekonstrukce a stavby
ho
regionu
od
nejstarších
doložitelných
z
řezbářské
dílny Jarmily Haldové a je(nejen) na Náchodsku

Ve dnech 26. 6. až 31. 8. 2013 je možné ve výstavní síni regionálního muzea
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout
výstavu věnovanou dílu slavného architekta Dušana Samuela Jurkoviče. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9-12;
13-17 hod., v sobotu 8-12 hod.

Navedl mne, abych ženu svou
zamordoval…
Hrdelní soudnictví města Náchoda v 16. století

Do 25. 8. 2013 je možné v budově
stálé expozice na Masarykově nám., čp.
18 navštívit výstavu věnovanou historii
hrdelního práva. Otevřeno denně kromě
pondělí 9-12, 13-17 hod.

projevů života pravěkých lidí až po
současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9-12, 13-17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle
491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.

jích synů
Ve dnech 2. 8. až 1. 9. 2013 pořádá Regionální muzeum v Náchodě v Jiráskově
rodném domku v Hronově výstavu loutek
rodiny Haldových. Otevřeno denně mimo
pondělí 9-12, 13-16.30 hodin.

Pevnost Dobrošov

Rozestavěná
dělostřelecká tvrz, součást čs.
pohraničního
opevnění
z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí.
Součástí je i výstava Čs.
armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík)
umístěná ve výstavní síni
provozního areálu před
pevností. V květnu až září
je otevřeno denně mimo
pondělí 10-12, 13.30-18
hod. Návštěvu pevnosti
lze objednat na tel. čísle
491 426 047, 491 423 248
nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo
nám. 1, 547 01 Náchod,
popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.
cz;
pevnost.dobrosov@
seznam.cz.

Fotografická tvůrčí dílna

která se koná 10.-17.8.2013 v areálu kláštera v Broumově. Pokud rádi
fotografujete nebo se zajímáte o klasickou fotografii, přijďte strávit týden pod
vedením skvělého lektora Jiřího Petery
v nádherné krajině broumovského výběžku.
Cílem je účastníky kurzu seznámit
s technikou olejotisku. Při technice
bromolejotisku se vychází z klasického bromostříbrného pozitivu, který
se vybělí ve speciální bělící lázni. Tato
lázeň současně s bělením selektivně vytvrdí želatinu v místech, která
původně obsahovala stříbrný obraz.
Vytvrzená místa potom špatně přijímají vodu (špatně bobtnají) a naopak dobře přijímají mastné tiskové
barvy. Toho se využívá při zpětném
zviditelnění obrazu. Výsledné tisky mají charakter grafických tisků.
Vzhledem k tomu, že proces vychází z
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klasické (stříbrné) fotografie, je workshop vhodný i pro ty, kteří se chtějí
seznámit (/zdokonalit) s procesem
klasické fotografie. Je však třeba, aby
každý z účastníků měl vlastní funkční
fotoaparát na klasický film (případně i
expozimetr).
Kurz: 10. – 17. 8. 2013
Cena kurzu: 3 300,-Kč
V ceně kurzu je individuální přístup
lektora ke každému z účastníků kurzu, materiál, ubytování, vstup na akce
pořádané Agenturou pro rozvoj Broumovska.
Při vlastním ubytování je možná
sleva kurzu.
Tvůrčí dílna je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury.
Kontaktovat nás můžete na

Martina.Vanova@broumovsko.cz

Dana Černotová

Světci k nám hovoří...
Svatý Vavřinec

KDO BYL SVATÝ VAVŘINEC

Vavřinec se narodil kolem roku 230
v městě Huesco v římské provincii Hispania (dnešní Španělsko). O jeho původu
se prakticky nic neví. V mládí přišel do
Říma, kde se jeho učitelem stal arcidiákonus, pozdější papež Sixtu II. (zvolen
r. 257, později byl svatořečen). Vavřinec
si získal jeho důvěru a stal se prvním ze
sedmi diákonů. II. Pomáhá papeži, má
právo křtu, stará se o římské věřící. Stává
se odpovědným za spravování chrámové
pokladny a za péči o chudé.
V té době vládl v Římě císař Valeriánu, který byl tvrdým odpůrcem křesťanů.
Nechal zavraždit velké množství kněží
a biskupů a bohaté senátory, hlásácí se
ke křesťanství, zbavil majetku a vyhnal
je z Říma. Jednou z prvních obětí tohoto pronásledování byl i papež Sixtus II.,
který byl 6. srpna 258 popraven. Podle
legendy, sepsané sv. Ambrožem, jej Vavřinec doprovázel na jeho poslední cestě a
papež mu tehdy předpověděl, že jej bude
do tří dnů následovat. Po smrti Sixta II.
požadoval římský prefekt, aby mu Vavřinec vydal chrámové poklady.Ten si vyžádal tři dny na přípravu a shromáždění
majetku. Ve skutečnosti však získaný čas
využil k rozdání cenností chudým. Když
se třetího dne dostavil prefekt, Vavřinec
mu ukázal na shromážděné chudáky, mrzáky, slepé a trpící se slovy: !Pohleď, to

je naše bohatství!
Zde ti ukazuji poklad církve. Péče o
něj není jako mamon příčinou zla,
ale vpravdě vede
k většímu obohacení i k slávě.“
Císař zuřil a jako
odplatu určil pro
Vavřince
zvlášť
pomalou a krutou
smrt. Podle legendy byl nejprve bičován a mučen na
skřipci a následně
upálen či upečen
k smrti. Před smrtí měl prý prokázat zvláštní vnitřní sílu
či smysl pro humor slovy: Dej mne obrátit! Z jedné strany jsem již upečen dost!“
A pak ještě: „Už jsem upečen, je-li libo,
jez!“ Podle dnešních odborníků byl svatý
Vavřinec nejspíš sťat. Dnem Vavřincovi
smrti byl 10. srpen 258.
Podle římské tradice byl Vavřinec
odsouzen na místě dnešního kostela San
Lorenzo in Miranda, umučený na místě
chrámu San Lorenzo in Panisperna a pohřben na Via Tuburtina v katakombách
presbytery Hippolitem a Justinem. Císař
Konstantin I. nechal na památku umučení
svatého Vavřince vybudovat malou modlitebnu a papež Damasus ji nechal přestavět na kostel známý jako San Lorenzo fuo-

ri le Mura, kde dne odpočívají Vavřincovy
ostatky. Rošt, na němž měl být Vavřinec
umučen, je uložen v kostele San Lorenzo
in Lucina. Díky mimořádné popularitě,
které se svatý Vavřinec v Římě těší, vyrostlo v tomto městě celkem 34 kostelů
jemu zasvěcených.

SVÁTEK A KULT SV. VAVŘINCE

Svátek svatého Vavřince se slaví 10.
srpna, který je výročním dnem jeho
umučení. Je uctíván v římskokatolické a
pravoslavné církvi a v některých větvích
církví luteránských a anglikánských. Je
jedním z patronů Španělska a měst Říma
a Florencie. Jakožto správce chrámového
majetku bývá pokládán za patrona archivářů a knihovníků. Je také patronem ku-
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chařů, cukrářů, koželuhů, jáhnů, chudých,
sklenářů, hasičů a duší v očistci. Je vzýván
proti očním chorobám, houseru, ischiasu,
horečce, kožním chorobám, moru, chudobě, nebezpečí ohně a také za úrodu vinných hroznů a za zdravost vinohradů.
Jméno Vavřinec – Laurentius – je latinského původu a vykládá se dvojím
způsobem. Podle jedné z verzí znamená
„laurentský“, to je pocházející z Laurenta
(Lorenta), podle druhé se odvozuje od
slova „laurus“ (vavřín), tedy vítězný, vavřínem ověnčený.
Nejznámějším
nositelem
jména
Vavřinec byl Vavřinec z Březové, český
spisovatel husitského období, autor Husitské kroniky a básnické skladby Píseň o
vítězství u Domažlic.

ATRIBUTY

Vavřinec je vždy znázorňován jako
mladý jáhen s roštem a knihou a oblečen
v dalmatice. Často má u sebe také váček s
penězi a nebo chléb, což je znázorňováno
jako symboly znamenající rozdělování církevních statků potřebným. Často bylo také
znázorňováno mučednictví.

SVATÝ VAVŘINEC
V LIDOVÉ TRADICI

Svatý Vavřinec byl v lidové tradici neobyčejně oblíbeným světcem, čemuž odpovídí veliké množství pranostik. Kolem
10. srpna již bývají žně ukončeny, a tak
se většina z nich týká předpovědi počasí
pro blížící s e podzim nebo úrody plodů,
jejichž sklizeň na zemědělce teprve čekala. Některé napovídají také, že se již dny
počínají krátit a bude potřeba více svítit
a možná už i přiložit nějaké to polínko do
kamen:
• Svatý Vavřinec – první podzimec!
• Svatý Vavřinec končí psí dny.
• Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
• Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
• Na svatého Vavřince jsou oříšky do
věnce.
• Svatého Vavřince – svícen do světnice
(=západ Slunce je na 50. rovnoběžce
k 10.srpnu již o půl osmé a konec tzv.
občanského soumraku, tj. okamžiku,
od kterého již nelze číst drobný tisk,
nastává ve 20 hod. 10 min.)
• Po svatém Vavřinci již dříví neroste.
• Na svatého Vavřince – brambory do
hrnce!
• Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
• Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné,
možno se těšit na deště hojné.
• Vavřincův déšť – myší úroda.
• Na svatého Vavřince první zelí do hrnce.
• Na svatého Vavřince hop zemáky do
hrnce.
• Počasí na Vavřince jaké jest, takové

udrží se po několik dnů.
• Do svatého Vavřince nechval pšenice.
• Pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim.
• Svatý Vavřinec dělá žním konec.
• Svatý Vavřinec srp věší na klinec.
• Do Vavřince užij slunce.
• Na svatého Vavřince čtyři řepy do hrnce.
• Přijde-li pršlavý Vavřinec, bude myší
plný záhonec.
• Jak Vavřinec zavaříÍ, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.
• Na Vavřince povětří krásný, bude podletí suchý a jasný.
• Svatý Vavřinec ubere polínko.
• Svatý Vavřinec odvádí žence.
• Svatý Vavřinec má napolo upletený dožínkový věnec.
• Svatý Vavřinec ukazuje, kdy polétí nastupuje.
• Je-li Vavřinec hodný, je i hrozen zrodný.
• Na svatého Vavřince věnuj se odůrce (=
druhá orba úhorů), na svatého Václava
semeno se vysévá.
• Na svatého Vavřince s bramborami do
hrnce a jařina i ozimina schopna je již
jít do mlýna.
V dřívějších dobách zvonily na venkově
na den svatého Vavřince zvony. Lidová tradice pronikla také mezi astronomické úkazy.Ve dnech 10. až 12. srpna vrcholí každoročně neobvyklý jev noční oblohy, kterému
se lidově říká „slzy svatého Vavřince“. Tak
je totiž nazýváno mimořádné množství
„padajících hvězd“, jichž i docela nezkušený pozorovatel může v některých létech
vidět za hodinu i kolem jednoho sta. Až
uvidíte hvězdu padat, přejte si honem něco
hezkého, přání se určitě vyplní!

PAMÁTKY ZASVĚCENÉ
SVATÉMU VAVŘINCI

Památky na sv. Vavřince lze dnes nalézt ve všech světadílech. Ve světě je jich
několik tisíc.
Patrně nejvýznamnější památkou,
zasvěcenou sv. Vavřinci je španělský palácový komplex Escorial s chrámem sv.
Vavřince – budova má tvar obráceného
roštu a je v ní hrobka španělských králů,
princů a jejich příbuzných.
V České republice patří svatý Vavřinec
rovněž mezi známé a oblíbené patrony. Je
mu zasvěceno kolem 160 kostelů a kostelíků, o sochách se statistika nezmiňuje.
V našem kraji najdeme kostel svatého
Vavřince v Teplicích nad Metují a v Náchodě.

Kostel svatého Vavřince
v Teplicích nad Metují

Kostel v barokním stylu nechal postavit roku 1724 Jan Karel Straka z Nedabylic. Nachází se na místě bývalého, zřejmě
dřevěného kostela, který je doložen již v
15. století. Jedná se o jednolodní kostel
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s půlkruhově uzavřeným presbytářem,
je chráněný jako kulturní památka České republiky. V kostele se dochovalo původní dřevěné vybavení. Cenný je hlavní
oltář s obrazem sv. Vavřince, po stranách
kostela jsou umístěny ještě 4 další oltáře.
Hlavní vchod do kostela je osazen mohutnými dubovými dveřmi s figurálními
řezbami ze Starého a Nového zákona.

Kostel svatého Vavřince
v Náchodě

Děkanský kostel svatého Vavřince v
Náchodě stojí uprostřed Masarykova náměstí a je chráněn jako kulturní památka
České republiky. Kostel je jedním z mála
v Čechách, kolem kterého nikdy nevznikl
hřbitov.
Kostel je jednolodní, původně gotický,
vystavěný pravděpodobně kolem roku
1310. K presbytáři přiléhají dvě čtverhranné věže. Obě jsou přibližně čtyřicet
metrů vysoké, lidově se nazývají Adam a
Eva, je v nich celkem osazeno šest zvonů.
Zdroje:

SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael.
Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997.
RAVIK, Slavomír. O světcích a patronech. Praha :
Levné knihy KMa, 2006.
KOVÁŘOVÁ, Stanislava: Pranostiky pro každý
den. Olomouc, ALDA, 2001
Wikipedie
Pod Zvičinou – vlastivědná čítanka

František Janeček

Školská rada

Školská rada se schází pravidelně
každý měsíc školního roku. Plníme své
povinnosti vyplývající ze zákona / schvalujeme Vnitřní řád školy, Klasifikační řád
školy, Výroční zprávu školy…/, ale především chceme být komunikačním článkem
mezi vedením školy, učiteli, správními
zaměstnanci, žáky, rodiči i veřejností.
Chceme dát rodičům šanci podílet se na
kvalitě školy, kde jejich dítě tráví hodně
času. Pokusili jsme se i o Hovory s rodiči. Pravidelně mapujeme spolupráci MŠ
a ZŠ. Spolupracujeme se školami v okolních samostatných obcích. Věnovali jsme
se i možnostem spolupráce mateřského
centra s městem. Zajímáme se o výskyt
sociálně – patologických jevů na škole a
sledujeme jejich řešení v součinnosti se
soc. odborem a zástupci městské a státní

policie. Snažíme se, aby činnost rady školy nebyla jen formální.
Podle Volebního řádu pro volby členů školské rady třetinu členů jmenovala
rada města. Jsou to zástupci zřizovatele
- Ida Jenková, Mgr. Lenka Fulková, Mgr.
Iva Řeháková. Další třetina členů vzešla z pedagogických pracovníků. Zvolena byla Mgr. Květa Kuchtová, Mgr. Marie
Vaisarová, Iveta Kaufmanová. Poslední
třetinu tvoří zákonní zástupci nezletilých
žáků ZŠ Police nad Mettují Jsou to Věra
Bornová, Kateřina Šrůtková, Iveta Tautzová. Poslední zmiňovanou v příštím
školním roce nahradí David Vaněček.
Paní Tautzové končí mandát ve školské
radě, protože její dítě přestane být žákem
této základní školy. Funkční období členů
školské rady je tři roky.
Mgr. Lenka Fulková

Ázerbájdžánská kuchyně pro české léto

Na jaře jsme
naše čtenáře seznámili s MgA.
Vugarem Alekberovem, malířem a učitelem
předmětu
Výtvarná příprava
ve Střední škole
propagační tvorby a polygrafie
ve Velkém Poříčí. Tehdy také
zavzpomínal na
rodný Ázerbájdžán a slíbil pro letní období
zajímavé poznatky o tamější kuchyni. Svůj
slib splnil a poskytl nám zasvěcené informace o jedné z nejchutnějších a nejzdravějších gastronomií světa.
Ázerbájdžánská kuchyně je originální
a má opravdu staleté tradice. Pilaf, šašlik,
kebab, dolma - to jsou její základní pojmy.
Je značně ovlivněná aktuálním ročním obdobím, jiné pokrmy se vaří v zimě, jiné
v létě. Pokrmy se neobejdou bez zelených
natí mladých cibulek, ale také je z nich cítit
máta, kopr, petržel a koriandr. Hojnost ovoce, zeleniny, aromatických bylin a koření
inspirovala ázerbájdžánské mistry kuchaře,
kteří vytvořili velké množství nejrůznějších
národních jídel. I ti nejzkušenější gurmáni,
přijíždějící do Ázerbájdžánu ze všech konců světa, jsou nadšeni rafinovaností chutí a
jemným aromatem těchto pokrmů.
Ne náhodou je Ázerbájdžán krajem
lidí, dožívajících se vysokého věku. Vědci
vysvětlují tento jev především příznivým
klimatem, dále způsobem života a v
neposlední řadě zdravou a pravidelnou
stravou. Jídlo je zde opravdovým rituálem.
Chody následují doslova jeden za druhým,
že vlastně ani nestíháte jíst a sklenici máte

stále plnou.
Ázerbájdžánské polévky se připravují
ze silného masového vývaru, který je hustší než běžné polévky. Nejrůznější široce
používaná koření a také zvláštní způsob
přípravy jim dodávají svéráznou chuť.

Občanům Hlavňova
- prosba o spolupráci

Jak již bylo oznámeno, město Police nad Metují ve spolupráci s Osadním
výborem v Hlavňově připravuje k vydání publikaci o historii a současnosti
Hlavňova, doplněnou též CD fotografií
domů a jejich obyvatel. Editorem díla
je Michal Bureš, který již tvořil podobnou publikaci o Žďáru nad Metují.
Autorský kolektiv se obrací na
místní pamětníky o spolupráci. Zájem
máme o vzpomínky, postřehy, fakta
nebo fotografie z historie a současnosti obce. Pokud je někdo ochoten
materiály zapůjčit nebo přispět informacemi a vzpomínkami, kontaktujte
osobně Františka Janečka, telefonicky
na čísle 607 561 840 nebo mailem na
adrese janecekf@cbox.cz. Zapůjčené
materiály budou v pořádku vráceny
majitelům.
Děkujeme rovněž za případnou
nabídku sponzorských pozorností pro
vydavatele.
František Janeček
nebo zeleninovou směsí se plní nejčastěji
vinné listy, dále zelné listy, lilek, papriky,
rajčata a v podstatě veškerá zelenina i ovoce.

Šašlik a kebab jsou velmi častými pokrmy. Masový špíz má mnoho podob: šašlikbasturma, šašlik z jesetera, tava-kebab a
nejpopulárnější lulja-kebab, který se připravuje z mletého skopového masa, k němuž se přidává tuk z kurďuku, zadní části
(u ocasu) některých druhů ovcí. Také je

Hlavní jídla jsou známa po celém světě.
Na stole musí být zelené natě nejrůznějších
bylin, rajčata a okurky, v zimě ve slaném
nálevu nebo marinované, zelená rajčata, plněné papriky nebo nakládaný česnek.

Plov (pilaf) je národním jídlem a jedním
z nejpopulárnějších pokrmů. Připravuje se
z rýže s nejrůznějšími masovými, rybími,
ovocnými a dalšími obměnami, podle
nichž je také pojmenován, např. plov tojug (s kuřecím masem) či plov širin (se sušeným ovocem). Je známo více než čtyřicet
receptů na jeho přípravu.

Rybí pokrmy jsou díky poloze u Kaspického moře velmi oblíbené. Nejrozšířenější z nich je šašlik z jesetera, kutum po
ázerbájdžánsku, nadívané ryby, plov balyg
či plov s jeseterem. K rybám neodmyslitelně patří studená omáčka z granátových
jablek naršarab.
Dolma je dalším ceněným jídlem. Masovou

oblíbený döner kebab, který se připravuje
z jehněčího, kuřecího nebo hovězího masa.

Kutaby jsou tenké placky, které se plní vším
možným, např. masem, sýrem, bylinkami,
zeleninou nebo ořechy s cukrem.

Dezerty
zastupují
tradiční
taštičky šakerbura plněné vlašskými ořechy
nebo mandlemi,
baklava – moučník z vrstev těsta filo,
plněný sekanými ořechy a slazený sirupem nebo medem, chalva – dezert z ořechů, slunečnicových semínek či sezamu.
Nápoje představuje hlavně po obědě po-
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dávaný ajran, nápoj připravený z bílého jogurtu, vody a někdy i bylin, který napomáhá
lepšímu trávení. Oběd také vždy končí nejoblíbenějším ázerbájdžánským nápojem ovocným šerbetem. Nikdy nemůže chybět
aromatický černý čaj nebo čaj z máty. Ten
je symbolem vřelé pohostinnosti, vaří se
v samovaru a podává se k němu zavaře-

POBYT V PŘÍRODĚ

Stejně jako v letech předchozích i
letos se v rámci polické školní družiny
uskutečnil pobyt v přírodě. Letošního
16. ročníku se zúčastnil rekordní počet
dětí – 69. S nimi si tábor užívalo šest dalších pomocníků pod vedením vychovatelek paní Řehákové, paní Mohelníkové
a slečny Šárky Hruškové. Letos jsme
pobývali ve škole v Teplicích nad Metují.
Každý takový pobyt má své téma – pro
ten letošní to bylo LOUPEŽNÍCI A VÍLY.
V pondělí jsme se ubytovali, děti
si vybalily své batůžky a po výtečném
obědě jsme si šli hrát na nedaleké hřiště. Naplní druhého dne byla jako každý
den nejprve ranní rozcvička (ty se těšily
u dětí veliké oblibě); dále hlavní atrakcí
nebyly jen Adršpašské skály, ale i průvodce, který uchvátil nejen děti, ale i vedoucí a pomocníky. Po dlouhém výšlapu
skalami se děti jen nahrnuly do koupelny a usnuly při čtení pohádky.
V půlce pobytu jsme vyrazili na nedaleký zámek Bischofstein. Děti měly
možnost si něco malého zakoupit a poté
se pokračovalo na zříceninu hradu Skály.
Předposlední den pobytu děti
dopoledne hrály hru, při níž měly za úkol
vyluštit zprávu z rozmístěných papírků
v parku, která zněla: „Připravte se, zahrajete nám pohádku“. Po skvělé svíčkové, kterou si děti nejen jednou přidávaly,
jsme vyrazili do tělocvičny, kde byly děti

nina z kdoulí, fíků, melounové kůry, meruněk, třešní, višní, malin, jahod, slív, dřínových bobulí, ostružin, vinných hroznů nebo
plátků z růží.
Vugar Alekberov pro čtenáře vybral recepty
přizpůsobené našim podmínkám – osvěžující letní studenou polévku a domácí kebab,
který si můžete pohodlně připravit na pánvi.

seznámeny s dalším úkolem: vymyslet
pohádku a předvést ji vedoucím, kteří je
ohodnotili. Chlapci si vyráběli své loupežníky a dívky navlékaly korálky. Náplní večera byla dlouho očekávaná stezka
odvahy, která se konala v prostorách
školy. Po cestě děti plnily různé úkoly, ale
také potkávaly i mnoho strašidel. Nejvíce
atraktivní pro ně byl nejspíše „bezdomovec“, který nevylekal jen děti. Poslední
den se dětem oznámily výsledky jejich
celotýdenní práce. Výsledky byly velice vyrovnané. Poté se už jen uklízelo a
po nákupech se vyrazilo na vlak. Dojeli
jsme do Žďáru nad Metují, kde začal náš
poslední výlet, jehož cílem bylo dojít do
Police nad Metují. Tam na své děti netrpělivě čekali rodiče.
Psáno Janou Stuchlíkovou a Dominikem Tautzem, kteří již dříve na tábor
jezdili jako děti školou povinné. Ale
dnes jezdí jako vychovatelský doprovod, i přesto si to vždy užijí. Jediným
rozdílem je, že jezdí domů s menší migrénou. 
Děkujeme vedoucím tábora za jejich čas a odvahu, kterou projevili. Dále
chceme poděkovat i našim malým loupežníkům a vílám, kteří se zúčastnili
pobytu v přírodě.
Budeme se těšit na další - 17. ročník
pobytu v přírodě, který pořádá Školní
družina v Polici nad Metují a Bezděkově.
S pozdravem Janča a Domča

Pohár putoval přes Klůček

Už po devatenácté se na cvičišti
v Ochozi ozvalo nad ránem: „Družstva pozor, končit, na můj povel v zástupech nastoupit“. Sbory z okolních i vzdálenějších
obcí se přijeli utkat o putovní pohár. Broušenou trofej zapůjčuje starostka obce na
jeden rok družstvu, které nejrychleji srazí
proudem vody plechovku a naplní nástřikový terč.
Paní starostka popřála soutěžícím
hodně zdaru. Zopakovala se soutěže, tedy
vodní zdroj, druh použité stříkačka PS,
délka dopravního a útočného vedení a cíle
jednotlivých proudů.
Na louce se sešli diváci, rozhodčí zaujali pozice se stopkami v rukách, soutěž

mohla začít. Než odbylo poledne, znali diváci i pořadatelé obsazení vítězné „bedny“.
Byli jimi k příjemnému překvapení hlavňovští hasiči, kteří si zároveň odvezli cenu
za nejrychleji naplněný nástřikový terč
(Ledhujský špric). S časem 52,08s porazili
(o půl vteřiny!) obávané favority z Bezděkova. Třetí místo patřilo SDH Pěkov.
Pro diváky a účastníky z 9 sborů (přijelo i družstvo z  Martínkovic) bylo i letos
přichystáno občerstvení a pěkné, vpravdě
letní počasí, dokreslovalo příjemnou atmosféru soutěžního dopoledne. Odpoledne se pomalu přehouplo, za znění zpěvu a
povedeného doprovodu kytary, do teplého
večera.
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Dogramač – letní polévka
800 ml bílého jogurtu, 200 ml vody, 400
g čerstvé okurky, 160 g lahůdkové cibule,
80 g čerstvého koriandru, 80 g čerstvého kopru, 20 g čerstvé bazalky, 4 vařená
vejce, 400 g uvařeného hovězího masa,
česnek, sůl.
Nejprve namícháme vodu s jogurtem.
Okurky oloupeme a nasekáme na drobné
kousky. Bylinky také nakrájíme na malé
kousky a spolu s okurkami rozmícháme
s jogurtem. Přidáme sůl a česnek. Připravenou polévku dáme do ledničky vychladit, protože se podává zastudena.
Obvykle se připravuje bez masa, ale pro
milovníky vydatnějších polévek můžeme
přidat na malé kousky nakrájené vařené
hovězí maso a vejce.

Tava–kebab
(kebab po domácku na pánvi)

800 g zadního hovězího (nejlépe svíč-

kové), 200 g másla, 4 velké cibule, 8 vajec, 12 rajčat, 160 g čerstvého koriandru
a stejné množství čerstvého kopru, 12
brambor, sůl, pepř.
K mletému hovězímu masu přidáme
hodně nadrobno nakrájenou cibuli, ochutíme solí, mletým pepřem a vše důkladně
promícháme. Pak vytvoříme z masa asi
16 placiček (9 cm širokých a asi 1,5 cm
silných), které osmažíme na pánvi. Zvlášť
osmažíme již připravenou cibuli společně
s nakrájenými rajčaty. Brambory nakrájíme na kolečka nebo hranolky a osmažíme
je na pánvi. Bylinky nakrájíme na drobné
kousky, smícháme s vejci a spolu s osmaženou cibulí a rajčaty jimi polijeme masové
placky, obložíme upravenými bramborami
a vše dáme na pekáč. Pečeme v troubě
při 160°C přibližně 10 minut. Hotový pokrm ozdobíme zeleninou.
Nuş olsun - dobrou chuť!
Přejeme všem pohodové léto a slunečnou dobu dovolených!

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz

Závěrem chci poděkovat za pomoc
s přípravou akce a tradiční sladké „překvápko“ sestrám (O.Kollertové,J.Rusové,I.
Plné, M.Hertíkové, B.Trojtlové) a bratrům
našeho sboru ve Velké Ledhuji. Děkujeme
sponzorům: Vínečko Jaroslav Čálek a p.
Petru Martincovi (obchod-prodej vína).
V neposlední řadě velký dík patří městu
Police nad Metují za podporu a propagaci
akce. Soutěžícím pak děkuji za férový boj
a odpovědný přístup, takže nedošlo k žádnému zranění.
Na příští, 20. ročník soutěže, pořádané v rámci oslav založení sboru, se už nyní
těší SDH VL.
Za SDH, Aleš Trojtl

Omluva, né výmluva.

Dobrý den Poličáci a všichni návštěvníci polického koupaliště.
Asi si řeknete, proč to ten chlap píše
až teď, ale je to úmyslně. Chtěl jsem se
tímto vyjádřit k situaci na našem koupališti, až bude celé připravené k užívání.

Mnoho z Vás kritizovalo, že se
plovárna otevřela až v červenci a já
bych to chtěl tímto článkem vysvětlit.
Víme všichni jak dlouhá byla zima a celkově nepříznivé počasí - chladno, deštivo,
mokro... No a jako každý rok tímto počasím utrpěla i plovárna! V plaveckém bazénu opadaly kachličky, propadly se ochozy,

byla nutná oprava zchátralého plotu, laviček pevných i přenosných atd. Není možné většinu těchto oprav dělat v mokrém
prostředí a obkládat na mokrý podklad.
No a tak došlo k celkovému posunu otevření koupaliště, ať jsme dělali, co mohli
a věřte, že jsme se
snažili všichni. No
HLAVNĚ pánové z
T.S a my, coby obsluha koupaliště, jsme
taky přidali ruku k
dílu, na co nám síly
stačily.
Nikdo z nás NEMĚL zájem otevření
koupaliště oddalovat, a když už bylo
připravené dětem k
vysvědčení, tak opět
počasí nepřálo!
Věřím, že většina z Vás rozumných
toto vyjádření pochopí a my Vás RÁDI na
polickém koupališti uvítáme. Uděláme
VŠE pro to, aby se Vám u nás líbilo, a aby
jste se rádi k nám vraceli i třeba s návštěvami, které k Vám během sezóny zavítají.
Za obsluhu koupaliště
Zd. Beran

Oslavy 130. výročí založení dobrovolného
hasičského sboru Hlavňov
Dne 22. června 2013 proběhly na
hřišti v Hlavňově oslavy 130. výročí
založení dobrovolného hasičského
sboru. Oslavy zahájila ráno tradiční
soutěž požárních družstev o Putovní
pohár SDH Hlavňov. I přes nepřízeň
počasí se sedm družstev utkalo v soutěži,
která nemá na okolí obdoby. Odpoledne
se počasí umoudřilo a byla vystavena
hasičská technika, pro děti jezdily po
hřišti modely ovládané vysílačkou a pro
všechny byla připravena vepřová kýta
opékaná na rožni. S celkovou organizací
a občerstvením vypomohli rodinní
příslušníci hasičů, Svaž žen a další
obětaví občané, kterým tímto chceme
moc poděkovat.

Výsledné pořadí soutěžících.
1. Bezděkov
2. Hlavňov
3. Suchý Důl
4. Velká Ledhuje
5. Pěkov
6. Bukovice
7. Česká Metuje
Sbor dobrovolných hasičů v Hlavňově
na akci představil svůj nový prapor,
který si sám vybral a nechal zhotovit u
příležitosti tohoto výročí.
Podle pátrání v historických zápisech
sbor nikdy prapor nevlastnil. Je to tradiční
symbol a mnoho sborů dobrovolných
hasičů si této tradice velmi váží.
Za SDH Hlavňov
Berger Jaroslav, jednatel

Astronomický
klub

Police nad Metují
Planety na srpnové obloze
Mezi 3. až 5. srpnem uvidíme nad severovýchodem nápadné seskupení tří planet
sluneční soustavy. Podmínkou je jasná obloha bez mraků a dobrý výhled na severovýchodní obzor.

Obrázek znázorňuje situaci nad severovýchodním až východním obzorem
dne 3. 8. 2013 ve 4 hodiny ráno. Jsou zde
zakreslené planety Merkur, Mars a Jupiter.
Měsíc bude 3 dny před novem. Přesně nad
východem vychází souhvězdí Orion, které
uvidíme v plné kráse až v zimních měsících.
Podobná situace nastane také ráno 31.
srpna. Planety i hvězdy budou ve větší výšce nad obzorem, ale v konstelaci bude chybět Merkur.
Perseidy
Meteorický roj se nazývá podle souhvězdí Persea ze kterého meteory zdánlivě
vylétají.
Maximum roje nastane 12. srpna večer.
Četnost přeletů meteorů dosahuje až 100
za hodinu. Podmínky pro pozorování meteorů budou letos dobré. Meteory můžeme
pozorovat několik dní před i po maximu.

Pohledy do vesmíru

vstupuje do znamení Panny
dne 23. srpna v 1 hodinu 1
minutu SELČ
		
v průběhu měsíce srpna se den
zkrátí o 1 hodinu a 30 minut,
MĚSÍC
6. v novu, 14. v první čtvrti,
21. v úplňku, 28. v poslední
čtvrti,
MERKUR v první polovině měsíce ráno
nízko nad severovýchodním
obzorem,
VENUŠE večer nízko nad   západním
obzorem,
MARS
ráno nad východním obzorem
v souhvězdí Blíženců,
JUPITER ráno nad východním obzorem
v souhvězdí Blíženců,
SATURN večer nad jihozápadem v
souhvězdí Panny,
URAN
po celou   noc v souhvězdí
Ryb,
NEPTUN po celou noc souhvězdí
Vodnáře
Karel VACEK,
Astronomický klub Police

SLUNCE
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Hodnocení výletu

V sobotu 1. června 2013 se uskutečnil
další náš celodenní výlet pro členy i nečleny našeho fondu pro pozůstalé - tentokrát do Polska. Počasí nic moc a tak jsme
se řádně vybavili deštníky a ráno vyrazili.
Sešlo se nás celkem 36 a nálada byla výborná.
Cesta nás vedla přes Běloves, Chudobu směrem na Zlatý Stok. Role průvodce
po cestě v Polsku se ujel náš pan předseda Karel Macoun. Tento kraj velice dobře
zná a bylo to příjemné zpestření dlouhé
cesta autobusem.
Doly Zlatý Stok jsou nejstarší doly v
Evropě. První zápis o jejich činnosti pochází z roku 1273 a je uložený v klášteře Cisterciánů v Kamenici . Zabkovice. V
době největší slávy v 16. stol. byly hluboké až 267 metrů a těžilo se až 150 kg čistého zlata ročně. Práce v dolech byla těžká a nebezpečná. Tvrdá skála se rozpálila
ohněm a pak se polévala studenou vodou,
aby popraskala. Přitom se ale uvolňovaly

Dne 26.6.2013 proběhla Valná hromada o.s. MaMiNa. Nejdůležitějším
bodem bylo schválení Výroční zprávy
za rok 2012. Zhodnotily jsme uplynulý
půlrok a taky jsme diskutovaly o programu na prázdniny a na školní rok
2013/2014. V termínu, kdy vyjde PM,
budeme už mít téměř za sebou dva týdny příměstského tábora pod vedením
Martiny Macounové a Martiny Junkové.
Během prázdnin organizujeme
drobné občasné akce a výlety. Zatím
jsme podnikly pěší výlet na Ostaš a jedno dopoledne se děti projely vlakem do
Adršpachu. Zpátky pak jely po cyklostezce k teplickému skalnímu městu s kočárky, pěšky, na odrážedlech i kolech. Ve
všední dopoledne využíváme hřiště na
plážový volejbal.
V hlavách se nám rojí nápady na doplnění pouťového víkendu o klidnější
prostor pro pohrání si a zabavení nejmenších dětí, tak doufáme, že se nám je
podaří naplnit.
Od září plánujeme drobné změny v
dopoledních programech, předběžné
rozvržení týdne vypadá takto:
Pondělí: děti 2-3 roky
Úterý: děti miminka do 1 roku věku
Středa: Zvídálek - program pro děti od

páry arzenu. Horníci byli přesvědčeni, že
je to dým a pára z ohně, ale byly to smrtonosné páry. Úmrtnost horníků byla veliká. V kronikách se píše, že některé ženy
byly až sedmkrát vdovou.
Že se ten arzén nechá těžit a hlavně
zpeněžit a využít, na to přišli až při chemickém způsobu těžby zlata. Už v roce
1709 dosáhli toho, že celých dalších 100
let se staly doly hlavním zdrojem arzeniku pro celý svět!
Doly existovaly 700 let a v roce 1962
byly uzavřeny. Dnes je to turistická atrakce. Z celkem 300 km chodeb je dnes zpřístupněno asi 5 km v šachtě Gertruda a
podzemní barevný vodopád. My jsme v
podzemí strávili příjemné 2 hodiny. Svezli jsme se i na skluzavce, viděli pohromadě 16 tun zlata. A nakonec jsme se svezli
vláčkem. Zajímavých zážitků bylo hodně.
Mezi ně patřil i ten podzemní barevný vodopád 8 metrů vysoký.
Dále jsme pokračovali na zámek Ka-

2,5 bez doprovodu rodičů
Čtvrtek: děti 1-2 roky
Pátek: děti 2-3 roky
Rodiče, kteří mají zájem o Zvídálka,
prosíme hlásit své děti nejlépe do začátku září na kontaktech MC, kapacita dopoledne je 7 dětí.

Informace k odpoledním kroužkům
upřesníme v zářijovém čísle PM a na
www stránkách centra.

Prázdninové volno využíváme k přípravám na další školní rok, rády bychom
přivítaly děti novými zajímavými hračkami a pomůckami i lehce upraveným
prostředím.
Věříme, že se budeme setkávat také s
novými dětmi, maminkami nebo tatínky
i prarodiči!
Veškeré aktuální informace na www.
mcmamina.cz a v našich infomailech.
Marie Hornychová

menec Žabkovický. Zastavili jsme se v
kostele, ale tam čekali na dvě svatby a tak
pan kostelník nás dál nepustil. Tak jsme
ten vzácný oltář celý vyřezávaný ze dřeva a nejvyšší v Evropě viděli jenom ode
dveří.
Pokračovali jsme parkem nahoru k
zámku. A tam na nás čekalo překvapení.
Bylo zavřeno. Já tam byla už několikrát,
ale tentokrát mne to velice zaskočilo.
Letos mají jinou organizaci návštěv. Ale
nakonec se vše vyřešilo a do zámku jsme
se dostali. Je to velice krásný výstavný
palác. Bohužel v současnosti je celý v rekonstrukci. Tak jsme obdivovali hlavně ty
opravené části. Ostatní jsme měli možnost vidět na velikých fotografiích, jak to
bude vypadat. Průvodce nám sliboval, že
letos mají naději obdržet velké peníze ze
sponzorských darů, a že příští rok už budou zahrady a fontány v pořádku. Že se
máme přijet podívat. Zatím mají v těch
zahradách jen nové schodiště. Tak nás po
schodišti pustil ze zahrady. Ale moc jsme
si ho neužili, protože zrovna tak pršelo,
že to byl tedy zážitek větší z toho deště,
nežli z těch schodů.
Ale pan řidič Jiří Kutík nám v autobuse zatopil, co bylo mokré, tak jsme svlékli
a jeli přes Otovice k domovu. Ještě jsme
se na závěr našeho výletu stavili na české pivo a na grog za celnicí v restauraci U
Bartošů. Kdo chtěl, tak mohl mít i topinku
s masem. Nebyli jsme předem ohlášeni,
ale personál byl velice vstřícný, milý a
ochotný vyhovět unaveným poutníkům.
A tak jsme spokojeni navečer dorazili
zpět domů.
     Díky moc za toleranci a pochopení
všem zúčastněným od organizátorů výletu. A díky účastníkům výletu za ukázněnost, dochvilnost a dobrou náladu i když
nám tentokrát počasí zrovna moc nepřálo.
Zapsala Marie Chaloupková
jednatelka fondu
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Roční zpráva firmy Pejskar a spol. za rok 2012

Na úvod bych naši firmu představil –
jedná se o firmu specializující se na výrobu
tepelně neopracovaných fermentovaných
salámů a salámů trvanlivých tepelně opracovaných. Tyto dvě skupiny tvoří cca 75%
objemu výroby firmy, zbylých 25 % tvoří tepelně opracované výrobky typu párkoviny
a uzených mas.
Firma zaměstnávala na konci roku 2011
124 pracovníků, v průběhu roku 2012 došlo
k navýšení na 140 pracovníků, z toho část
pracuje v nepřetržitém provozu. Navýšení
bylo způsobeno jednak vyšším objemem
výroby, ale především zvýšenými nároky
na balení do spotřebitelského balení, kdy
je zřejmé, že vývoj na trhu směřuje ke stále
vyššímu podílu jednotlivě balených nízkokaliberních výrobků.
V průběhu roku se nám podařilo obhájit certifikáty BRS-IFS a HACCP,stejně jako
úspěšné absolvování veterinárního auditu
na jaře 2012.
Naše společnost pokračovala v růstovém trendu z roku 2011, který znamenal
navýšení výroby o 4,9% a v roce 2012 se
podařilo navýšit objem o 6,9%.Bohužel rok
2012 silně ovlivnil nedostatek masa na evropském trhu a jeho prudké zdražení až o
40%, což přes veškerou snahu vedlo ke snížení ziskovosti firmy cca o 25 % na současných cca 20 mil. Kč ročně. V průběhu roku
a především v jeho závěru se podařilo prosadit mírné navýšení odbytových cen, což
nás vede k opatrnému optimismu ve vztahu
k výhledu na rok 2013. I situace s masem se
stabilizovala a pokud nedojde k extrémním
pohybům např. u kurzu koruny nebo k dalšímu zdražení krmných směsí, tak je možné
očekávat vyrovnání ziskovosti na úroveň
roku 2011.
Současný průměrný objem výroby dosahuje cca 415 000 kg masných výrobků
měsíčně, roční tržby společnosti dosahují
cca 430 mil. Kč a průměrná mzda se pohybuje kolem 18 tis. Kč.
Ze zásadnějších věcí určujících další
směřování firmy je nutné zmínit loňské
dokončení rozsáhlé rekonstrukce starších prostor a vybudování nových, vysoce
moderních zracích a zakuřovacích komor
s technologií, která je v České republice unikátní a průlomová. Tato etapa v hodnotě cca
26,5 mil. Kč byla uvedena na jaře 2012 do
plného provozu.
Zároveň se nám podařilo v průběhu
roku 2012 získat dotační podporu na další část přestavby podniku, která znamená
investici ve výši cca 31 mil. Kč a která započala na podzim 2012. K tomuto kroku
nás vedlo budoucí dlouhodobé strategické
směřování firmy, které pro společnost bude
znamenat zásadní změnu, která učiní firmu
Pejskar a spol. výrazně konkurenceschopnější na dnešním trhu s masnými produkty,
který patří k vůbec nejtvrdším a maržově
nejslabším v rámci ČR. Jde o vybudování
skladového, balícího a expedičního zázemí,

opět s využitím toho nejmodernějšího, co je
na trhu k mání. Vznikne například skladový
systém s pohyblivými prvky, který umožní
plně počítačově řídit sklady firmy a na minimální ploše uchovat najednou až 350 000
kg hotových balených výrobků!!
Plánované dokončení je v červenci roku
2013 a po zvládnutí vánočního náporu,
který pro nás znamená obrovskou zátěž
už od konce srpna se chystáme na začátku
roku 2014 k přesunu velké části servisních
služeb, které v distribuci a logistice dosud
smluvně zajišťovala společnost Made Group
v Praze sem do Police nad Metují.

Tato změna vyvolá výraznou potřebu
nových zaměstnanců, v tuto chvíli už v závodě běží tréninkový program pro střední
management, který by měl vrcholit právě
přesunem logistických a distribučních aktivit z Prahy do Police nad Metují.
Přesný odhad navýšení stavu zaměstnanců není dosud znám, v tuto chvíli se
intenzivně jedná s našimi odběrateli, abychom tímto přesunem nijak nenarušili pevné obchodní vazby. Přesnější čísla budeme
znát v závěru první poloviny roku 2013.
S pozdravem
Milan Šnor, pověřený zástupce jednatele

Dětský den v Radešově

Tento nápad vznikl v jedné malé hospůdce nedaleko Mladé Boleslavy. Když jsme nad
dobrým pivečkem přemýšleli o dalších aktivitách našeho hasičského sboru, vypadl z Petra Dostálovýho nápad, zkusit si zahrát živé Člověče, nezlob se. Okamžitě jsem se pro tuto
myšlenku nadchnul a v duchu jsem si už celou akci představoval. Ve spolupráci s Městským úřadem v Polici nad Metují jsem zajistil barevná trička pro všechny týmy, molitanovou kostku o rozměrech 30 na 30 cm, latexovou barvu, která je potřeba na nakreslení
obřího hřiště, ale i spoustu cen pro děti i dospělé. Po dalším uvážení jsme se rozhodli
uspořádat tuto hru na Dětský den, ale zde jsme narazili na zásadní problém s nepříznivým počasí. Všichni si jistě dobře pamatujete ten nehezký a studený víkend, který na
prvního června vyšel, a tak jsme to člobrdo přeložili až na 22. 6.
Počasí nám tentokrát přálo, a tak jsme v pátek nakreslili hrací plochu a připravili vše
potřebné k hladkému průběhu celé akce. V sobotu po obědě se začali scházet první hráči
a začali tvořit soutěžní týmy. V každém družstvu byli vždy čtyři jako figurky a jeden jako
kapitán, který házel kostkou a určoval, kdo kam jde. Po zahájení prvního kola se strhla na
hřišti opravdu nelítostná bitva, protože i za každou vyhozenou lidskou figurku byl jeden
bod, který se započítával do celkového výsledku. Musím říci, že jsem měl z kraje strach,
jak to vyhazování budou snášet děti, aby nám tam v jednom kuse nebrečely, a tak jsem jim
hned na začátku vysvětlil, že to ke hře patří, a že s tím musí počítat. Zde musím pochválit
všechny dětské soutěžící, protože se chovali vzorně, přesně podle pravidel soutěže Člověče, nezlob se. Zato dospělí snášeli vyhození sebe nebo svých ratolestí o poznání hůř a
tak měl hlavní rozhodčí (já) plné ruce práce s vysvětlováním pravidel a uklidňováním
jednotlivých hráčů. I přes všechny tyto incidenty, které ale ke hře nepochybně patří, jsme
si užili velkou dávku srandy a zábavy. A o to nám s Petrem šlo především. Celé příjemné
odpoledne jsme pak zakončili lehkým fotbálkem, kde se to ale bez slz už neobešlo. Člobrdo pak vyhrál tým červených (Kabrnáčků) ve složení Petruška Plných, Kateřina a Petr
Dostálových, Anetka Voborníkových s kapitánem Matěm s celkovým ziskem 56 bodů. Samozřejmě gratulujeme! Malý poznatek na závěr pro případné zájemce o tuto hru. Jedno
kolo se hrálo asi dvě a půl hodiny a i když bylo příjemných 25 stupňů Celsia, tak stát celou
dobu na sluníčku, i když kolem chodili neustále s občerstvením, nebylo zrovna lehké.
Kdyby bylo v tu sobotu těch třicet stupňů co v týdnu před tím, tak se to člobrdo nedalo
hrát. Takže i moc hezké počasí je taky na škodu.
Rád bych poděkoval za dobrou spolupráci s Městským úřadem v Polici nad Metují, a
za jeho finanční podporu, a všem kdo nám s touto akcí pomohli.
Za Petra a Marka
Marek Voborník
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Památná Husitská lípa na Ostaši padla

mnoho stovek bezejmenných stromů, které se ten samý den zlomily nebo vyvrátily
v lesích Broumovska pod poryvy deště a
vichru. Lípa byla dobře chráněna od západu
horou Ostaš, a tak bez újmy přečkala orkán
Kyrill v roce 2007 i vichřici Emmu v roce
2008. Neodolala však silným nárazům severního větru, který nyní mohl udeřit plnou
silou přes nedávno vzniklé paseky severně
od lípy. Na místě zůstal jen přibližně 1 m
vysoký vykotlaný pařez a odlomený kmen
s korunou ležící v bujné vegetaci okolo.
Na základě předběžné dohody s Lesy
ČR, na jejichž pozemku lípa rostla, zůstane ležící torzo stromu na místě ponecháno
k přirozenému pozvolnému zetlení a turisté
tak budou moci mohutný kmen ještě několik desítek let obdivovat. Život památné lípy
však úplně nekončí, protože z paty pařezu

už nyní vyrůstají přes 2 m vysoké výmladky. Pokud neuschnou, bude zřejmě
časem možné z některého nadějného výmladku vybrat pokračovatele padlého ve-

likána, a mohl by tak vzniknout tzv. strom
Fénix. Tak jako bájný pták, který povstal
ze svého popela, mohou i staleté lípy povstat z výmladků, které postupně využijí
živiny z troudu rozpadajícího se pařezu
a padlého kmene, a vytvoří nový strom.
Možná symbolicky, stejně jako kdysi znovu povstalo vypálené městečko Police…
Ing. Petr Kuna
AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko

S K A U T S K É OK É N K O

Lijáky a silný vítr zlomily v úterý
25.června 2013 jeden z nejznámějších památných stromů v CHKO Broumovsko, památnou lípu na Ostaši.
Jméno Husitská, někdy též Žižkova, nesla lípa podle tragické historické události z
května roku 1421, kdy slezské vojsko oddané králi Zikmundovi povraždilo obyvatele
městečka Police, nakloněné husitům. Podle
pověsti, byli po zradě nalezeni ve svém
úkrytu v lese na Ostaši, a pak shazováni ze
skal, ženy a dívky věšeny za vlasy na stromy,
snad i pomocí dřevěných klínů. Četné boule na kmeni a silných větvích památné lípy
měly být podle tradovaného výkladu toho
důkazem. Podle velikosti lípy lze však reálně usuzovat, že její stáří nepřesahovalo 250
let. Boule jsou pravděpodobně důsledkem
lámání větví těžkou námrazou, kterou trpívají i jiné lípy rostoucí v podobných nadmořských výškách na Broumovsku, a vzniklé rány tímto způsobem zavalují. Nelze však
vyloučit, že tato lípa byla potomkem jiné
staré lípy, která na okraji lesa na Ostaši v
době husitských válek skutečně stála.
Husitská lípa byla již mnoho desítek let
vykotlaná. V roce 1984 došlo k odlomení
jedné ze tří mohutných kosterních větví,
kterou se dutina ve stromě otevřela. Dutina
byla zakryta šindelovou stříškou a při opakovaných ošetřováních byla koruna stromu
odlehčována zdravotním řezem. Naposledy byla tato lípa ošetřena v roce 2005. Při
posledním měření v roce 2010 dosahovala
výšky 28 m, kmen měl ve výšce 1,3m nad
zemí obvod 465 cm.
Letošní extrémní počasí, větší odkrytí
lípy větrům v důsledku nutné obnovy okolního lesního porostu, ale zřejmě i skrytý
postup hniloby kmene vedly k pádu celého stromu. Lípu potkal stejný osud, jako

Červnové počasí nám moc nepřálo,
přesto jsme všichni věřili, že se poslední
den školy umoudří a my si první prázdninový týden na táboře užijeme. A naše přání
bylo vyslyšeno. V sobotu 29. června jsme
naložili věci do autobusu a odjeli s oddílem
předškoláků na louku poblíž Křenova u
Trutnova. Tábor nám nakonec nezkomplikovalo počasí, ale nemoc dětí dvou ze tří vedoucích. I přes tyto komplikace nás nakonec
odjelo na tábor 32 účastníků. Hned první
večer jsme vyslechli přednášku doktora Kadeřábka o Lichožroutech. Lichožrout není
ani zvíře, ani člověk, ale záhadný tvor, který
žere ponožky a z párů dělá licháče. Pokud
chcete vědět ještě více, doporučuji knihy
od Pavla Šruta a Galiny Miklínové, jíž jsme
se volně inspirovali. Ústřední postavou je
Hihlík, který s námi na táboře byl také.
Aby mu nebylo samotnému smutno, každý
si ušil svého lichožrouta, o kterého se celý
tábor staral. V půlce tábora jsme odjeli do
Afriky hledat Hihlíkovy rodiče. Afrika je pro
Lichožrouty velmi nebezpečné místo. Děti
musely překonat prales ve formě lanových

překážek, ale i lichožravou květinu, která se
živí lichožrouty. Po jejím přemožení se na
chudou Afriku snesl déšť ponožek a přinesl
opravdový poklad pro lichožrouty, ale i jejich dětské majitele. Večery jsme si zpestřili
zpěvem a hudbou vlastnoručně vyrobených
nástrojů. Chtěla bych moc poděkovat Aleši
Kristovi za báječný večer s africkými bubny, podniku Veba za věnování zbytků látek, které jsme použili na výrobu afrických
sukýnek a postýlek pro lichožrouty, nakladatelství Paseka a Muzeu papírových modelů za dárky pro děti a Magdě Havlíčkové za
nádherné postavičky Hihlíka a jeho africké
kamarádky Kawy. Pokud chcete i vy zažívat podobná dobrodružství, přijdte mezi
nás druhou zářijovou středu do klubovny
Na Babí, vedle školní jídelny. Schůzky jsou
určeny pro děti od 4 do 7 let od 15.00 do
16.00 a pro chlapce od 7 do 11 let od 16.00
do 18.00. Více na http://stredisko.skautipolice.cz/ Na všechny se těším nejen já, ale i
ostatní členové skautské rodiny.

Bylinka - Martina Nosková
Vedoucí oddílu předškoláků a vlčat
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NOVINKY FILATELIE
1150. výročí Cyrila a Metoděje - společné vydání se Slovenskem, Vatikánem a Bulharskem:

Námět známky: Sv. Cyril a Metoděj před Ježíšem Kristem a
anděli, sv. Ondřejem a sv. Klementem. Pod známkou je výjev z
další fresky z kostela St. Clemente v Římě, na kterém je příchod
sv. Cyrila a Metoděje
do Říma během pohřbu Papeže Nicholase I. V pozadí aršíku
jsou texty psané hlaholikou z Assemanova
Kodexu z vatikánské
knihovny. Na aršíku
je mozaiková plastika
nejstaršího známého
zobrazení sv. Cyrila
a Metoděje z kostela
St. Clemente v Římě.
Ke společnému vydání se Slovenskem se
připojilo i Bulharsko a
Vatikán.
Způsob
tisku:
ocelotisk z ploché
desky v barvě hnědočerné kombinovaný vícebarevným ofsetem. Známka vydána pouze v podobě aršíku, nelze objednávat
známku jednotlivě.

Závišův kříž - Vyšší Brod

Námět známky: Závišův kříž je dvouramenný kříž ze zlata a
drahokamů sloužící jako relikviář od raného středověku. Vyroben byl pravděpodobně mezi lety 1220 – 1230 našeho letopoč-

tu. Na výšku měří 70 cm a je 28 cm
široký. Původní výška činila 44,5 cm,
ale v polovině 19. století byl přidán
stříbrný a současně pozlacený podstavec kříže. Dodatečně byla přidána
i soška Krista. Všechna ramena jsou
zakončena typickou francouzskou
třícípou lilií. Celý kříž je obložen 44
drahokamy a 174 perlami, které jsou
důmyslně rozloženy po celé ploše
tak, aby bylo docíleno velikostní, tvarové i barevné symetrie. Dodatečně
přidanou nohu zdobí 39 drahokamů
a 31 vltavských perel.
Před rokem 1939, kdy byly obsazeny Sudety, byl ze strachu ze zabavení kříž převezen z vyšebrodského
kláštera do Prahy, kde byl uložen ve
Svatovítském pokladu na Pražském
hradě. Ke konci války nacisté Závišův
kříž odvezli do skrýší uměleckých
památek z celé Evropy v solných dolech u Salzburku. Americké jednotky
jej zde našly a vrátily do Československa. V roce 2010 byl kříž
prohlášen za národní kulturní památku a patří mezi nejcennější zlatnické artefakty v České republice – vedle korunovačních
klenotů a relikviáře svatého Maura. Současně patří mezi 10 nejcennějších uchovaných církevních památek z celého světa.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách žluté,
okrové, červené, modré a černé
Podle časopisu Filatelie a webových stránek www.ceskaposta.cz/
cz/filatelie zpracoval S. Plachta

Obnova vozového parku
v CDS Náchod

Společnost CDS Náchod nasazuje do provozu nový nízkopodlažní autobus MERCEDES BENZ. Tento autobus bude nasazen převážně na lince Police n.M. - Machov. Autobus je vybaven čelním informačním panelem. Zadní dveře jsou opatřeny rampou pro lepší
nájezd kočárků nebo invalidních vozíků. Komfort jízdy doplňuje
klimatizace. Autobus je vybaven ekologickým motorem EURO 5.
Věřím, že nový autobus zajistí obyvatelům regionu lepší komfort cestování.
S pozdravem a přáním příjemného dne
Ing.Robert Patzelt

Setkání zastupitelstva města s občany

Naše chyba, že jsme se veřejného zasedání zúčastnily až 26. 6. letošního roku
a nevyužívaly dřívějších příležitostí anebo velice zřídka. Bylo to vlastně zajímavé , vidět naše zastupitele, jak vystupují,
informují občany o dění v našem městě,
navrhují a moderují celé to zasedání a
zejména odpovídají občanům na jejich
dotazy nebo kritiky, pokud se diskuse patřičně rozvine.

Škoda, že tak málo Poličáků, podle informací, navštěvuje veřejná zasedání, kde
se mohou ledacos zajímavého dovědět a
konečně činit i návrhy ke zlepšení života
ve městě. Polický měsíčník je pro mnohé
z nás dostačující, ale přece jen, postačí
to k tomu , aby o nás naši zvolení činovníci věděli a my o nich? Žije se tu, v tom
našem městečku dobře a většina z nás i
pro město „ dejchá“ a má radost, že se tu
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daří žít příjemně a bez všelijakých obav
z toho či onoho. Ale třeba ne všichni jsou
tak spokojeni jako my, rodačky města. Tu
se někomu nelíbí, že se hned neuklízí po
zimě, nebo že se peníze dávají do něčeho, co je nezajímavé, že se město (tedy ti
nahoře) o nás a naše potřeby moc nezajímají. To všechno se dá vypovědět z očí
do očí, tedy tam, kde je veřejnost zvána a
jak se říká, více hlav, více rozumu. Výho-

dou zastupitelstev menších měst je to, že
se nerozdělují příkře na levici, pravici, ale
konají ve prospěch celého společenství.
Pochválit musíme, že na obrazovce
jsme hned při zahájení byli informováni
o programu jednání a o návrhu usnesení. Účast veřejnosti byla velice skromná a
podle toho byla i diskuse. Seznámili jsme
se s hospodařením města a s tím, co vše
bylo vykonáno. K tomuto účelu byl v závěru promítnut film. Zajímavá debata
zastupitelstva byla o obecním pozemku v
Pěkově, který je ve vlastnictví obce Police
n. M. Jak jsme tomu my dvě rozuměly, je
využíván sportovním klubem v Pěkově
a návrh usnesení byl, aby se tento pozemek nepřeváděl do vlastnictví tohoto občanského sdružení a byl smluvně dán do
nájmu nebo výpůjčky. Hlasování zastupitelstva k tomuto bodu bylo, podle nás,
nejasné. Vše se jistě vyřeší příště, vždyť
zástupce Pěkova byl přítomen.
Další diskusní přípěvek se týkal otevření a zkulturnění průchodu u Kvíčerovské cukrárny , tak jak jej navrhlo město.
Bude znamenat i propojení města se Záměstím. Diskutující pan Vaněk nesouhlasil s jeho zpřístupněním a náklady s tím
souvisejícími a vyjádřil obavy z toho, jak
se tam lidé budou chovat. Slušní se budou

chovat stále slušně a ty druhé,na straně
opačné, musíme vychovávat příkladem.
Než jsme začaly psát tento článek,
práce v průchodu (tunýlku) už zdárně
pokračují a my jsme přesvědčeny o tom,
že výsledek přispěje k okrase a členitosti
města a mnoha obyvatelům zkrátí cestu
do města. Platí, že není člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem!
Naše připomínky se týkaly stavu
chodníku v Ostašské ulici, zda dojde někdy k jeho opravě. Dle vyjádření paní
starostky je řešení nasnadě, a očekává se
stanovisko kraje, resp. řešení financování
těchto prací. Těšíme se, že se kraj co nejdříve vyjádří a bez ohledu na to, kdo bude
práce zajišťovat a platit, se k tomuto dílu
přikročí co nejdříve. Chodník připomíná
místy nerovnou plochu, dlaždice se pohybují a propadávají. Procházet jím, znamená vyvinout velké úsilí, aby se člověk bez
úhony dostal do města. To se nám dvěma nestalo, asi jsme nešiky. Jedna z nás
upadla už v roce 2002 a ta mladší sebou
doslova „sekla“ (bez ouhony), když se
vracela z tohoto zasedání. Pravily jsme:
„To nás pánbůh potrestal za naše kritiky.
Chodník to nesnesl a snesl na nás pomstu.“ Nebezpečně se také rozšiřuje jízda
na kole po chodníku a včas uskočit před

Víte, jak dlouhý, dlouhá, dlouhé je…
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Velká čínská zeď – starý systém opevnění
táhnoucí se napříč severní Čínou táhne v
ohromující délce cca 3460 km
Amazonka – nejvodnější a nejdelší řeka
na Zemi, nachází se v rovníkové oblasti
Jižní Ameriky, délka toku 7 062 km,
plocha povodí 6 915 000 km2, průměrný
průtok 219 0000 m3/s
Zemský rovník – nejdelší rovnoběžka,
čára spojující body s nulovou
zeměpisnou šířkou, jeho délka činí asi
40 075 km
Temže – řeka protékající jižní Anglií,
která spojuje Londýn s mořem, je dlouhá
346 km, povodí má rozlohu 12 935 km2
Pád – největší řeka v Itálii, je dlouhá
652 km, povodí má rozlohu 75 000
km2
Seina – řeka v severní Francii, je dlouhá
776 km, plocha povodí měří 78 650 km2
Rhona – evropská řeka pramenící ve
Švýcarsku, celková délka řeky je 812
km, plocha jerjího povodí je 95 500 km2
Tajo – řeka ve Španělsku a
v Portugalsku, je dlouhá 1 038 km,
povodí má rozlohu přibližně 80 100 km2
Rýn – řeka v Západní Evropě, která patří
mezi nejdelší evropské řeky, celková
délka řeky činí 1230 km, plocha povodí
224 400 km²
Dunaj – po Volze druhá nejdelší řeka
v Evropě, která protéká nebo tvoří
státní hranici celkem 10 zemí, délka
toku činí 2 857 km, rozloha povodí
je 801 463 km² a zasahuje do 19
evropských států

•

•

Volha – veletok protékající od
severozápadu na jihovýchod evropskou
částí Ruska, s délkou 3 534 km to je
nejdelší a nejvodnější řeka Evropy, a
vůbec největší řeka na světě, která nemá
odtok do světového oceánu, plocha
povodí je 1 380 000 km2
nejdelší železniční trať na světě –
transsibiřská magistrála, hlavní dopravní
tepna Ruska, probíhající v délce 9 288
km z Moskvy do Vladivostoku

Víte, jakou výšku má…
•

•

•

•

Eiffelovka věž – ocelová věž v Paříži,
v současnosti nejznámější pařížská
dominanta, byla postavena v letech 1887
až 1889. Dnes měří včetně antény na
vrcholu 324 metrů. Je pojmenována po
svém konstruktérovi Gustavu Eiffelovi.
Katedrála svatého Štěpána ve Vídni
– jedna z nejvýznamnějších rakouských
gotických památek, současně také
symbol Vídně, od roku 1469 sídelní
kostel biskupa. Dóm
je dobrým orientačním bodem ve Vídni,
ostatně výška jižní věže („Hoher Turm“)
je 136,7m.
Šikmá věž –nachází se v Itálii v Pise, stojí
na Náměstí zázraků, společně s dómem a
kruhovým baptisteriem (křestní kaplí). Je
vysoká 56 metrů, postavena je z bílého
mramoru.
Nejvyšší komín v Evropě – nachází se
ve Slovinsku jakožto součást tepelné
elektrárny Trbovlje a měří 360 metrů

nebezpečným „kolařem“ či vozíčkářem,
je někdy nad naše možnosti. Jsou ale i tací
slušní, kteří z kola sesednou nebo s vozíkem jedou jako v chůzi.
Snad i toto se dá rozumně vyřešit, ale
jak, to mohou posoudit jen odborníci.
A přece ještě jednu připomínku
máme. Nesedli by si zastupitelé třeba do
půl kruhu, nebo jak chcete, pod podium
i se svými stolky, abychom jim viděli do
tváří a hlavně, aby si členové podávali
mikrofon, protože to vypadá, že si mluví
sami pro sebe. Slyšely jsme, a to jistě i
ostatní, jen úryvky debat, což pak vyznělo
zkresleně. Také návštěvníci veřejného zasedání by měli mít posezení trochu blíže
k zastupitelům, aby na sebe viděli a prožívali opravdu veřejné zasedání jako součást společenství lidiček, co patří k sobě a
žijí v jednom krásném koutu země. Víme,
že zasedání je pro zastupitele důležité,
ale veřejné i pro nás. Na radnici ať sedávají „po svém“, ale k nám ať sedí čelem.
Přejeme všem zastupitelům, radním,
všem činovníkům města, členům městské
policie, kterých si vážíme a rády je vidíme
ve městě a všem našim občanům krásné
léto a šťastné návraty z dovolených.
Sestry B. a J. Seidelovy
•
•

•

•

•

•

Nejvyšší komín na světě – nachází se
v Ekibastuzu v Kazachstánu a měří 420
metrů
Nejvyšší komíny v České republice –
komín elektrárny Chvaletice (305 m),
komíny elektrárny Tušimice  a elektrárny
Prunéřov (300 m) a komín elektrárny
Mělník –Horní Počáply (270 m)
Nejvyšší budova Česka – nově otevřená
brněnská AZ Tower s 30 nadzemními
podlažími, mrakodrap, který se 111
metry o dva metry předstihl City Toner
na pražské Pankráci
Vesuv – jedna z nejznámějších sopek
světa, činný stratovulkán na Apeninském
poloostrově v Itálii. Sopka se vypíná
1 279 metrů nad Neapolským zálivem.
Je jedinou činnou sopkou na evropské
pevnině.
Mont Blanc – nejvyšší hora Alp a států
EU, vypínající se v Montblanském
masivu na francouzsko-italském pomezí
do výšky 4 810 m n. m. Mont Blanc je
tradičně považován za nejvyšší vrchol
Evropy, avšak z důvodu nejednotné
metodiky pro přesné určení evropskoasijské hranice bývá tento titul připisován
i kavkazské hoře Elbrus (5642 m n. m.).
Mount Everest – známá též pod jmény
Sagarmatha nebo Ču-mu-lang-ma
je s nadmořskou výškou 8 848 m n. m.
nejvyšší hora na Zemi, leží na hranicích
Nepálu a Číny. 29. května 1953 učinili
prvovýstup na horu Edmund Hillary a
Tenzing Norgay.
Připravil František Janeček
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ROZHOVOR ...
PŮLMARATON

JAROSLAV ČERMÁK, PETR HAUK, KAMIL
ŠVORČÍK a JIŘÍ TAUC – sportovci a recesisté.
Půlmaraton kolem polického náměstí aneb Běh Forresta Gumpa se odehrál ve
městě poslední červnovou sobotu. V hlavní běžecké roli se představili Jiří „Kouřák“
Tauc a Jaroslav „Červ“ Čermák, kteří po
odehrané tenisové sezóně museli vykonat
prohranou sázku. Vítězi tenisové sezóny se
stali Petr „Haukis“ Hauk a Kamil „Pacanda“
Švorčík, který se zhostil i role hlavního pořadatele. Běžce doprovázely děti, jež před
nimi nesly čísla s počtem okruhů, která na
ně ještě čekají.
K rozhovoru jsme se sešli na příhodném
místě: na tenisových kurtech v Bukovici.
Další tenisová sezóna totiž začala…

Nejdřív otázka na oba dva běžce: jak se
vám běželo?
Kouřák: Ale šlo to. Jenom od čtyřicátého
kola už to bylo slabší.
Červ: Běželo se dobře, ale posledních
patnáct kol už bylo krutých.
Pacanda: Zkracovali si to (smích).
Neštvali vás děti před vámi?
Kouřák: Štvaly. A dost.
Červ: Já to radši komentovat nebudu.
Říkal jsem jednomu z nich: „Už nemůžeš.
Určitě už nemůžeš“, ale on se jen tak usmál
a pořád kroužil před námi.

Koho napadlo, aby běžely i děti?
Červ: No Pacandu.
Pacanda: Vzali jsme to jako součást čtyřdenního soustředění fotbalové přípravky. A
děti si to vyloženě užívaly.
Haukis: Trochu jsme měli strach, aby to
„neodmarodily“, ale dopadlo to dobře a nikdo z nich neonemocněl.
Pacanda: Jenom některé z nich dlouho
spaly.

Nenapadlo vás při kroužení po polickém
náměstí si zkusit zaběhnout nějaký půlmaraton?
Červ: Při kroužení na polickým náměstí
mě napadlo spíš omdlít.
Kouřák: Nechali jsme se totiž vyprovokovat a ve čtyřicátým kole jsme zrychlili. A
potom už to bylo horší a horší. Červa začaly
brát křeče…
Červ: A Jirka mi pořád opakoval, ať zpomalím.

Jak vůbec vznikla ta sázka?

Haukis: Začala před třemi, čtyřmi roky,
když jsme začali hrát tenis.
Pacanda: Začalo to, když nafoukli v Teplicích halu a my mohli hrát tenis i přes zimu.
Č: Máme celoroční sázku a vždycky se
na následující ročník vymyslí nějaká nová.
První bylo březnové koupání v Hlavňováku
a vloni jsme jezdili s trakařem o pouti po
náměstí. Tam to odjezdil Haukis sám, protože Skalda to vzdal.
Kouřák: Neunes mediální zájem (smích).
Protože fotky z koupání v rybníce vyšly na

titulní stránce Náchodskýho deníku.
Haukis: Půlmaraton jsem vymyslel já a
na další ročník vymyslel Kamil, že poražení
půjdou pozpátku Polický vandr.
Pacanda: Ještě máme doplňkovou soutěž a to jsou „kanáři“ (pozn. výsledek setu
6:0). A za každýho kanára je penalizace a
kdo bude chodit po Polici s půlkou oholenýho obličeje, tak dostal nejvíc kanárů.
Haukis: Třeba dvacet dní si pak nesmíš
oholit půlku obličeje.
Pacanda: Musíš si každý čtyři dny oholit
jenom tu už oholenou polovinu.
Takže je důležité vyhrát aspoň jednu
hru…
Pacanda: Ani to není tak úplně pravda,
protože máme i tzv. „falešnýho kanára“. To
je když někdo vede 1:0 a pak dostane šest
kusů a šest jedna prohraje, což se teď už
klukům stalo (smích). Hned jim tam dvacet
hodin naskočilo.
Červ: Svoji roli hrajou i esa a prohraný
podání…

Kdo vede statistiky?
Haukis: Kamil.
Pacanda: Máme statistiky na internetu:
www.koupel.unas.cz. Tam to všechno je.

Předpokládáme, že se dvojice pro čtyřhru
neustále střídají?
Kouřák: Samozřejmě. Každý s každým
hraje patnáctkrát.
Pacanda: Pro letošek jsme udělali trochu změnu. Už nebude rozhodovat počet
výher, ale bude se počítat procentuální
úspěšnost. Čili bude to spravedlivější systém i pro ty „leváky“ co s námi hrajou.

A kdo je z vás nejlepší tenista?
Červ: Určitě Kamil, proto si to všechno
vymyslel.
Pacanda: Asi takhle: se všema jsem
už letos hrál a ani set na mě neuhráli. Ale
Haukis byl po nemoci… (smích)
Haukis: Je to tak. Ale chci podotknout, že proběhnul turnaj v Teplicích v hale, kde jsem si sehnal parťáka a umístil jsem se podstatně výš,
než tady kluci.
Pacanda: Na jednom turnaji rozhoduje los a ten jsme měli těžší.
Kouřák: A nehrál proti nám.
(smích)
Červ: Jedna vlaštovka jaro nedělá.
Haukis: Máme i výjezdní mistráky. Hráli jsme i v Praze, když jsme
tam byli na soustředí s fotbalem a
pak, když jsme jeli na hokej, tak jsme
si zamluvili halu.
Kouřák: To Haukisovi nesvědčilo.
Haukis: Mně nesvědčí ten pražskej vzduch. A ještě jedna důležitá
věc: Jirka se ve svým věku víc jak
pětatřiceti let konečně naučil chodit
včas a nemusíme na něj pořád čekat.
(smích) To je dobrá zpráva i pro jeho
zákazníky.

Využiju toho, že jste všichni fotbalisté. Co se stalo s Policí? Na podzim
jasně poslední a na jaře začala válet?
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Pacanda: Je to přístupem a našla se optimální sestava, která se doplnila o Pannyho
z Broumova.
Haukis: A forma některých z podzimu
se nedá srovnat s jarem.
Kouřák: Začali makat a hrát srdcem a je
to hned vidět. A když vyjde pár zápasů, pak
se hraje daleko líp.
Červ: V jarní tabulce jsme nakonec obsadili třetí místo.
Haukis: Kamil začal pracovat s mládeží
a dost tomu všemu nahrává i vybudování
víceúčelovýho hřiště. Takže když je mokro
může se naplno trénovat a nemusí se hledat
náhradní řešení a jít někam na louku nebo
na jinou nevhodnou plochu.

Kamile, dá se hned v přípravce poznat,
jestli ten kluk má talent?
Pacanda: To se poznat dá, ale není to
všechno. Je to jako ve všech sportech: talent
je dobrá věc, ale pokud tomu nedáš všechno
a srdce, není k ničemu. Takovým typickým
příkladem je Pavel Nedvěd. Nikdy nebyl
kdovíjakým talentem, ale makal, dřel a vypracoval se až tam, kde byl. Ale hlavně je to
o srdci a chuti do toho jít na sto procent. Za
tři hodiny týdně nikoho nenaučíš hrát fotbal. Můžeš jim dát základy, ale zbytek je už
na nich.

Kolik Ti to tak spolkne času?
Pacanda: Spočítal jsem si to asi na 400
hodin ročně. Chodíme dvakrát týdně, plus
zápasy k tomu…

Statistika je docela Tvůj obor, že?
Pacanda: Mám to rozpočítaný, že rok
má asi 8.700 hodin a tak čtyři sta z toho
zas není tak moc. Spočítal jsem to hlavně
kvůli tomu, že jsem lákal další lidi, aby šli
se mnou trénovat. Když si vezmeš, kolik hodin prospíš, něco seš v práci a tak tohle zase
není vážně moc.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Stáří vpřed!
aneb nezubatí s kosou v Hlavňově

Policko je krajem národních buditelů. Když
národ usne a nechá zarůst křovím památku na
starého národního buditele (letos by mu bylo
třeba 162 let), musí přijít mladý buditel (ve
věku třeba 77 let) a něco s tím udělat. Konkrétně chopit se kosy a křoví před památníkem
vysekat. Právě to se nejprve srovnalo v hlavě
jednomu nejmenovanému mladému buditeli
- stálému dopisovateli Polického měsíčníku. A
když tak o tom pan František Janeček uvažoval
za vlahého letního večera pod hlavňovským
nebem při lahvince vína, připotáceli se
jiní ještě mladší buditelé a s lahvinkou
mu pomohli. A pak ještě s další. A přitom
došli k názoru, že jsou dosti mladými
buditeli (průměrný věk pouhých 64 let),
aby to ráno zvládli vysekat sami. Prosím,
aby bylo zaregistrováno, jak blahodárný
vliv má konzumace alkoholu a jakou roli
hraje v tzv. českém národním obrození.
Vinné řeči se staly nevinným skutkem a turisté žádostiví národních tradic
se mohou opět národně budit nad hlav-

PODĚKOVÁNÍ

ňovským rybníkem pohledem na pomníček na
místě někdejší chalupy Jiřího Vostrého - Žitavce
z Jiráskova Temna. A že jde o místo silně spjaté
s národní historií, potvrdil i archeologický objev - přímo na přístupové cestičce pneumatika
od náklaďáku ze střední doby gumové. Ještě
štěstí, že tato doba je dávnou minulostí! Snad
ji (ne dobu, ale pneumatiku) někdo odveze do
sběrného dvora. Tak hlavňovské mládí vpřed!
Jan Moravec

Vážená redakce, chtěli bychom touto cestou poděkovat
pí starostce Jenkové za ochotu
a za umožnění bezplatného
vstupu do Muzea papírových
modelů a koupaliště.
Byli jsme u vás v Polici
nad Metují ubytování v Hotelu Ostaš s dětmi, které jsou
ze sociálně slabých rodin (24
dětí). Jsme z města Broumov.
Také velký dík patří městskému strážníkovi, který nám s
pí starostkou tuto bezplatnou
prohlídku zajistil. Musím podotknout, že prohlídka byla
velmi poučná a krásná.
Ještě jednou děkujeme.
Bartoš Jiří
Vedoucí letního tábora.
Broumov

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Biřmování

Neděle 23. června 2013 – krátce před
patnáctou hodinou se rozezněly zvony radostné události.
Skvostně vyzdobený a do poslední lavice zaplněný kostel nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují byl místem udílení
svátosti biřmování.
Hudba varhan a zpěv Polického chrámového sboru uvítaly slavnostní průvod
ministrantů, kněží a našeho královéhradeckého biskupa Jana Vokála.
Rodiče mladých nejprve pozdravili a poděkovali otci biskupovi za to, že jejich děti
mohou přijmout tuto svátost obohacení,
dary Ducha Svatého.
Náš pan děkan Mons. Marian Lewicki
pak představil 17 mladých lidí, kteří se u něj
pečlivě připravovali a celý rok pilně chodili
na hodiny katecheze budoucích biřmovanců.
Stěžejní kázání měl biskup Vokál, ze
srdce, naplněn radostí promlouval k mladým biřmovancům, kmotrům, rodičům a

všem přítomným v chrámu. Kněží okolních
farností celebrovali mši svatou spolu s ním.
Žalmu, slavnostního Aleluja, přímluv a nesení darů se zhostili samotní biřmovanci.
Vznešenou atmosféru umocňovala hudba a zpěv sboru, lidé byli blaženi.
Vrcholem celé Bohoslužby byl samotný
akt biřmování.
Otec biskup pomazáním křižmem
na čelo každého
jednotlivce spolu se
vzkládáním rukou a
slovy:„ Přijmi pečeť
daru Ducha Svatého“,
udělil svátost biřmování našim děvčatům
a mladým mužům.
Tak se v roce výročí 1150 let od příchodu Slovanských
věrozvěstů Cyrila a
Metoděje na Velkou

Moravu a 800 let od příchodu Benediktýnů
na Broumovsko i naše Police stala místem,
kde se potvrzuje život v křesťanské víře.
Nosme její dar lásky mezi sebou, mějme
úctu k tradici a jejímu bohatství.

Na kalendáři se aktuálně usadil měsíc srpen a to znamená, že prázdniny se
nám přehouply do své druhé poloviny.
Počasí je příjemné a můžeme být vcelku
spokojeni. Co nevidět bude naše farnost
prožívat významnou církevní slavnost,
spjatou s našim kostelem, a to Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie, kterou oslaví
společně s celým městem, tradiční pou-

tí. Letos vychází tato slavnost (15.8.)
na čtvrtek, proto je přeložena na neděli
18. 8. V tomto víkendu také proběhne bohatý kulturní program, připravený městem. Pro naši farnost bude středem poutních oslav slavnostní nedělní mše svatá
s hudebním doprovodem chrámového
sboru, a to od 8 hod. Všichni jste srdečně
zváni.

Sobota 17. 8.
• 17.00 mše svatá z Vigilie Slavnosti NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
• po mši sv. mariánská pobožnost
• poté posezení s občerstvením nejen pro
věřící, na nádvoří kláštera
Neděle 18. 8.
• 8.00 Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE - poutní mše svatá zpívaná (chrámový sbor + varhany)
• 10.30 mše svatá za rodiny

Čas pouti

Ludmila Jirásková

Poutní program naší farnosti:

Polický měsíčník - červenec 2013 - strana 24

Liturgický kalendář:
4. srpna - 18. neděle v mezidobí, nedělní
cyklus C
6. srpna - Svátek Proměnění Páně
8. srpna - Památka sv. Dominika, kněze,
zakladatele řádu dominikánů
9. srpna - Svátek sv. Terezie Benedikty
od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
10. srpna - Svátek sv. Vavřince, jáhna a
mučedníka
11. srpna - 19. neděle v mezidobí
14. srpna - Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka
15. srpna - NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
18.srpna - Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE (přeložená
ze středy 15. srpna)
24. srpna - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. srpna - 21. neděle v mezidobí
29. srpna - Památka Umučení sv. Jana
Křtitele
1. září 22. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb v měsíci srpnu
jako obvykle:
• v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 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 děkanské kanceláře:
Út a Pá 16.00 - 17.30 hod., St 9.15 - 10.00
hod.

Dne 17. srpna 2013 se koná Hlavní
diecézní pouť (Královéhradecké diecéze) do Malých Svatoňovic.

Přejeme všem pokojný zbytek léta, krásné dny volna, všem dětem a mládeži
krásný zbytek prázdnin a celému městu
požehnaný čas poutní.
Za římskokatolickou farnost
Ing. Jan Troutnar

Fotbalová školička mladší přípravky

Jarní sezónu, ve které jsme byli výrazně úspěšnější, než polické „B“ mužstvo dospělých, jsme zakončili 20.června
společným tréninkem a zápasem s rodiči.
V týmu rodičů zaujala obranná dvojice
Švorčíková – Rubáček, která celý zápas
bedlivě střežila tyče vlastní brány a nehnula se od nich na krok. Pak se divíme,
odkud že naši svěřenci tyto zvyky mají.
Zklamala též střelkyně devíti branek z minulého roku Zuzana Valchařová, která si
tentokráte ani neškrtla. Závěrečný penaltový rozstřel pak přilákal početnou diváckou obec z areálu „Vražedného pobřeží“,
takže se konal za bouřlivé divácké kulisy.
Když si pročítáme ostatní články z minulých čísel Polického měsíčníku, musíme
konstatovat, že se to v nich hemží poděkováními. Jen v článcích našich pořád někoho kritizujeme nebo na něco hudrujeme.

Je tedy na čase to změnit. Náš velký dík
patří Jiřině Maryškové za nápad uspořádat „Fotbalovou školičku“ se zázemím
v tělocvičně polické školy a za zajištění
všech náležitostí kolem. Poděkování patří
i panu řediteli Karlu Nývltovi za prostory tělocvičny, Petru Haukovi a Martinu
Exnerovi za stravu a všem mediálně známým i zatím méně známým maminkám a
tatínkům, kteří pomáhali v našem hlavním stanu nebo při programu.
Sešli jsme se v pátek 28.června odpoledne v počtu 19 kluků a 1 děvče, tudíž
chvíli po prostudování vysvědčení. Bez
velkého otálení jsme zamířili směr Suchý
Důl, kde jsme se zúčastnili „Běhu okolo
Čertovy skály“, který pořádala místní TJ
Sokol. Ve všech mládežnických kategoriích, které jsme obsadili, jsme se propracovali na stupně vítězů. V předškolácích to
byl „malej Muríňo“, v následující kategorii Míra Hlaváček, náš host z Machova
Radim Kubín a Kuba Pivnička. Ve starších pak Vilda
Gavelek s Kubou Maryškou
a v dívkách naše nejšikovnější opička, „Čepička
Hanička“ Slezáková. Do
závodu se zapojil i mladší
trenér, kterého však náročná trať natolik zničila, že jej
svěřenci většinu trati museli strkat, za neustálého
povzbuzování „to dáš, už
jsou jen 4(3,2) kola“. Ani to
však nepomohlo k většímu
úspěchu, než k zisku bram-
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V měsíci červenci městská policie
zajišťovala spoustu úkolů, které plynou
z prázdninového období:
• kontrolovala dodržování nočního
klidu,
• poskytovala informace návštěvníkům a pomáhala jim v nouzi
• zlodějíčci v obchodech prázdniny
nedodržují, ba naopak, a tak několik
zásahů vedlo i proti nim.
• prováděla kontrolu městských sportovišť, koupaliště, a ostatních zařízení města, která slouží veřejnosti.
• koordinovala spolupráci s technickými službami při odvozu kontejnerů a úklidu prostranství.
• dohlížela na výkon trestů obecně
prospěšných prací.
• odchytla čtyři pejsky, kteří se však
záhy dostali zpět ke svým majitelům.
• podílela na krátké pátrací akci se
šťastným koncem po ztracené holčičce
• prováděla dopravní kontroly - dodržování značení, placení parkovného...
• doručovala desítky zásilek
• zajišťoval přítomnost osob k důležitým jednáním.
Upozorňujeme rodiče, aby dbali na
to, aby jejich děti, při jízdě na kole měly
přilby. Letošní prázdniny si již připsaly
spoustu velmi vážných úrazů hlavy a ve
dvou případech i smrt dětí, snažte se
prosím tomu předejít.
Zanedlouho nás čeká tradiční Kvíčerovská pouť, s ní se ve městě odbydou různé akce, které budou potřebovat
pochopení a toleranci občanů. Prosíme
počítejte s větším hlukovým zatížením,
s obtížnější průjezdností a s možnými
problémy při hledání míst k parkování.
Ale Police bez pouti, to si nelze představit..
Tak hezký srpen, hezkou pouť a vše
dobré..
Ved. strážník Petr Zima

borové medaile.
Po návratu domů nás již čekala večeře
v podobě plných táců toastů. Nejvděčnějším strávníkem byl Honza Zemek, který
konstatoval, že tak dobrý oběd ještě nikdy
neměl a litoval, že není přítomna mamka
s velkou taškou, aby mu něco vzala domů.
Sobotní ráno nebylo nejlepší pro Davídka Vlčka, který na soustředění přišel
s oteklou rukou po bodnutí nějakou jedovatou včelou, byl vyzvednut babičkou a
odvelen na lékařskou pohotovost. Dobře
se necítil ani Míra Hlaváček, že jej bolí
noha a jestli by mohl při fotbale jen chytat. Přesunuli jsme se na fotbalové hřiště,
kam jsme pozvali našeho kolegu z Brou-

mova Lukáše Lorence, aby vedl trénink a
my si mohli dát „voraz“. Ten se však bohužel nekonal, neboť nás Lukáš zapojil
též. Míru Hlaváčka asi po 38 sekundách
v brance noha bolet přestala a předvedl
svůj standardní, bojovný výkon.
Odpoledne jsme obsadili náměstí,
abychom se aktivně zúčastnili půlmaratonu, který v podobě 70 okruhů kolem polického náměstí v rámci prohrané sázky
museli absolvovat Jirka Tauc a Jarda Čer-

V nedělním dopoledni jsme se opět
věnovali fotbalovému tréninku na hřišti,
který stihl i Míra Hlaváček, který se po obdivuhodném výkonu ze soboty probudil
až těsně před odchodem. Odpoledne patřilo „Šipkované“ s cílem na Žděřině, aby
se kluci včas seznámili s prostředím, které pro ně za několik málo let bude pravděpodobně hojně navštěvované. Zpátky
oklikou přes les, aby si všichni také trochu
užili přírody a mohli sledovat mraveniště

mák. Původní úkol pro naše hochy zněl:
Vždy, když se běžci přiblíží k místu startu,
vyběhne někdo s cedulkou, kolik okruhů
zbývá do cíle a několik metrů poběží před
dvojicí běžců. Nakonec všichni s většími
či menšími přestávkami vytrvale běhali
celá kola. Synkové Lukáše Lorence snad
dokonce uběhli 50 koleček. Míra Hlaváček
po počátečních rozpacích absolvoval bez
přestání posledních 30 okruhů ve svém
strojovém tempu a několikrát soutěžící
borce předběhl o celé kolo. Jako Forrest
Gump ve známém americkém filmu: „Řekli mi ať běžím, tak jsem běžel…“ Radost
museli mít běžci z Matěje Khuna, který
asi 10 okruhů absolvoval půl kroku před
nimi za neustálého povzbuzování „Kouřáku, přidej“ nebo „Červe, makej“. Schopnosti dcerky Hanky podcenila maminka
Slezáková. Hance se nechtělo běhat, tak
ji v rámci motivace slíbila 10 Kč za každý
okruh. Sázka ji přišla asi na dvě stovky…
Dění na náměstí přilákalo i redaktorku
z náchodského Deníku, které starší trenér
poskytl interview, takže jsme možná pronikli i na stránky regionálního tisku.
Výhoda volby tělocvičny coby hlavního stanu se projevila ve volných chvílích
večer i přes poledne, neboť se neustále hrál florbal, stolní tenis, případně se
zkoušela salta či přemety na velkých žíněnkách.

a vodoměrky. V podvečer ještě zastávka
na zmrzlinu a mladší trenér mohl zaznamenat již třetí nález peněženky Jardy
Zemka na chodníku za poslední 2 dny.
Večer obohatila žánrově pestrá hudební produkce tatíka Danihela a maminky Rubáčkové. Od trháku „Tři čuníci“
až po závěrečnou ukolébavku maminky
Rubáčkové s téměř okamžitým účinkem.
Tato píseň s textem „…ještě pusu mi dej
a zavři víčka“ dokonce zaujala i mladšího
trenéra.
Než jsme se nadáli, je tady pondělní
ráno a začátek závěrečného dne. Ráno

„Fotbalová olympiáda“ s řadou disciplín.
Polovina soutěžila, druhá hrála fotbal.
Trenéři se až divili, jaký výkon při fotbale předvedli po třech dnech soustředění
někteří hráči, kteří při mistrovských zápasech nebyli příliš výrazní. Například
Kája Vlček, Matěj Khun, Jarda Zemek. To
jen potvrdilo známou pravdu, že je nutné
neustále trénovat.
V Pellyho domech závěrečný oběd,
po návratu vyhlášení výsledků olympiády (vítěz Tomáš Valchař před Hankou),
nabídka nalezených věcí a odchod domů.
Snad naše snažení neskončilo u všech tak,
jako v případě Míry Macka, který se svěřil,
že se už těší domů, až zase bude celý den
u počítače…
Po opuštění prostor účastníky školičky byla nalezena na chodbě ještě řada
věcí. Kromě obvyklých maličkostí, jako
jsou „spoďáry“, kapesníčky či ponožky,
také čtyři páry pěkných bot, dvě mikiny
a dokonce celý batoh. Díky znalosti barvy
a tvaru peněženky v batohu uložené nedalo mladšímu trenérovi příliš práce určit, komu patří. Abychom ale nekritizovali
jen kluky. Jedna pěkná mikina určitě patří
některé z maminek. V době psaní tohoto
článku je stále v opatrovnictví mladšího
trenéra, přestože v obsahu kapes byl nalezen i svazek klíčů…
Klukům jsme příliš času na odpočinek po ukončení školičky nedali a hned
následující den jsme zahájili letní trénování v Suchém Dole. Některé hráče rodiče
omluvili, neboť ještě spali. První trénink
však nezačal dobře, došlo opět ke zranění
Standy Rubáčka, který si zlomil ruku při
likvidaci pokutového kopu, takže další
sádra na 3 neděle... Mamka říkala, že Standu odhlásí z fotbalu i hokeje a přihlásí jej
na šachy a balet.
Na závěr jen připomínáme všem rodičům z Police a okolí, kteří vlastní doma
fotbaluchtivé synky a dcerky, že 6.srpna
začíná nábor na fotbalovém hřišti.
Vojta Kvapil a Kamil Švorčík
nejstarší účastníci školičky

FOTBALOVÝ NÁBOR
Bude probíhat od 06. 08. 2013 každé úterý a čtvrtek
od 15:45 hodin po celý podzim, na fotbalovém hřišti
TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s.

Pokud máte zájem, přiveďte svoji ratolest (dívku či chlapce) na trénink přípravek.
Jedná se o ročníky 2000 - 2008.
Podrobnosti Vám zodpoví na místě nově složená trenérská skupina popřípadě
na email - police.fotbal@seznam.cz

Dejte děti sportovat

Polický měsíčník - červenec 2013 - strana 26

MMČR v endurosprintu – Radvanice 2013 Po roce přijel zase

Automotoklub Police nad Metují uspořádal ve dnech 6.-7.7.2013 v Radvanicích
v Čechách, okr. Trutnov za podpory města
Police nad Metují, obcí Radvanice a Chvaleč, hejtmana Královéhradeckého kraje a
klubu Jestřábích jezdců další ze závodů
seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky v endurosprintu terénních
motocyklů. Tak jako v předešlých letech,
se konal závod v objektu bývalého dolu
Kateřina. Pro závodníky jsme připravili
jeden endurotest
a jeden crosstest.
Přejezd mezi těmito testy a cílem
byl dlouhý cca 12
km. Celkově trať
měřila cca 15 km.
V sobotu začínali
jezdci s licencí A,
tj. „mistrák“. Po
nich následovali
jezdci s licencí B
a C, tzv. „přeboráři“ a nakonec od
16 hod. startovali
hobby jezdci. V
Václav KOHL
neděli si startovní
pozici mistrák s přeboráři vyměnil a poslední opět startovali bezlicenční jezdci,
tzn. „hobbíci“. U vstupu do areálu bylo
vybíráno dobrovolné vstupné, přičemž se
vybralo cca 5.000,- Kč, za což všem, kteří jakoukoliv částkou přispěli, děkujeme.
Již před závodem se výbor AMK Police
nad Metují rozhodl, že dobrovolné vstupné bude věnováno na dobročinné účely,
konkrétně Nadačnímu fondu Hospital
Broumov. Příprava tohoto závodu byla
náročnější než v předešlých letech příprava cross country. Dle ohlasů jezdců a
přihlížejících diváků se trať líbila, což je
pro nás nejdůležitější. I když účast jezdců

na těchto závodech upadá, do Radvanic
opět přijelo nejvíc závodníků z doposud odjetých závodů seriálu. Tímto tedy
děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě či průběhu MMČR, zejména dobrovolným hasičům z Bukovice, Velké Ledhuje a Radvanic, dále pak členům AMK a
dalším dobrovolníkům. Každý rok je čím
dál složitější sehnat nějaké lidi na pozici
maršála, neboť tato funkce je náročná a
dá se říci špatně placená. Vážíme si všech,

kteří nám pomáhají. Dále děkujeme všem
sponzorům za finanční či materiální pomoc. Kompletní výsledky najdete na
webové stránce Autoklubu ČR http://
www.autoklub.cz/podnik/738-mm-cr-a-p-cr-endurosprint-2013-radvanice.
html.
Co se týče hobby jezdců, zde jsme
měli po oba dny celkem slušné zastoupení za AMK Police. Nejvydařenější byla
neděle, kdy se Václav Kohl umístil na 1.
místě a Radovan Řezníček na 3. místě, což
byl obrovský úspěch. V neděli startovalo
celkem 31 jezdců v kategorii Hobby.
za AMK Police – Petr Dostál
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Magál a ovládl Běh
na Hvězdu

Šestiletá Š. Kohlová a o rok mladší M. Babuška byli prvními vítězi Běhu na Hvězdu.
Prolog k hlavnímu závodu totiž opět obstaraly děti a jejich zápal a nadšení by mohly
být dobrou motivací i pro spoustu starších
sportovců.
Dalšími v plejádě vítězů byli N. Chovanečková, J. Meier, K. Friedová, R. Hurdálek,
B. Meierová, O. Volák a M. Bárta. Celkem
cílem proběhlo 54 dětí a byly odměněny drobnými cenami od našich sponzorů,
první tři a u těch nejmenších všechny pak
dostaly zmrzlinu u p. Schreibera. Vrcholem
bylo losování hlavní ceny v tombole, stavebnice Merkur.
Obrovským překvapením byla účast
v kategoriích dospělých, kde se prezentovalo neuvěřitelných 140 lidí! Na trať je vyprovázely vznešené tóny Vltavy z cyklu Má
vlast Bedřicha Smetany.
Český lyžařský reprezentant, držitel
bronzové medaile z olympiády ve Vancouveru Jiří Magál loni nemohl kvůli tréninkovému plánu přijet, ale letos nenechal nikoho na pochybách, že by znovu rád držel
v rukou putovní cenu, dřevěnou plastiku od
řezbáře p. Kysely. Nasadil od startu svižné
tempo a jen Petr Pechek, letošní maratonský vicemistr ČR, se ho udržel až do skal.
„Bylo to jako přes kopírák zpřed dvou let,
taky mi utekl až v posledních technických
pasážích,“ řekl v cíli.
Skvělé výkony podali i ostatní závodníci, vítěz kategorie nad 40 let J. Král byl celkově čtvrtý a devět běžců se dostalo pod 40
minut!
Mezi ženami hrály prim běžkyně v kategorii 35-44 let, kde se sešla absolutní
vrchařská špička – vždyť obsadily v celkovém pořadí první tři místa a do desítky se
jich vměstnalo hned osm. Nutno dodat, že
vítězku Táňu Metelkovou porazilo jen 11
mužů a zaslouženě získala putovní cenu pro
ženy po třech vítězstvích za sebou do trvalého vlasnictví.
Obdivuhodné jsou výkony obou juniorek, které bojovaly stejně jako muži nad 80
let na zkrácené trati 5 km, zvlášť pak P. Čerenkové. Ženám roste zdatná konkurence.
A co závěrem? Myslím, že Běh na
Hvězdu je stále oblíbenějším cílem běžců
do vrchu – téměř 200 účastníků včetně dětí
je dobrou vizitkou, na které bychom chtěli
stavět i v budoucnu. Mne osobně potěšila
mezinárodní účast – Slovensko a tradiční
Polsko (na příští ročník jsem u piva po závodě dohodl autokar Poláků J), lidé ze všech
koutů republiky a hlavně místní, skvělé počasí a přízeň sponzorů. Děkuji všem, co se
zúčastnili a co nás podpořili a doufám, že
jsme udělali akci, která se líbila. Zvláštní dík
pak patří kolektivu rozhodčích pod vedením A. Pohla a městu Police nad Metují.
Jaroslav Mazač
Výsledky závodu Běhu na Hvězdu najdete:
http://ski.polickej.net/

Tour de Torpédo 2013

Jako každý rok poslední sobotu
v červnu, kdy letos to vyšlo na 29.6.2013,
se konal v Nízké Srbské již 17. ročník cyk-

tím vzad. A proto zde bylo vidět nepřeberné množství těchto, povětšinou z různých půd a kůlen, vyndaných modelů. Je

listického recesistického závodu Tour de
Torpédo. Protože počasí přálo a bylo tak
akorát, závodu se zúčastnilo rekordních
184 závodníků. Závod je specifický tím,
že se jede na jízdních kolech vybaveným
torpédem, umožňující brzdění našlápnu-

třeba uvést, že zde
byly i velmi krásné modely starých
kol, moderní kola,
ale i domamonty
aj.

I první, může být
jedenáctý

Dvůr Králové byl městem pověřeným
uspořádáním závodu historických motocyklů v jízdě pravidelnosti 22. a 23. června.
V pátek odjezd z Petrovic se strojem ČZ
260, který startuje v kategorii U. Po příjezdu do depa se postavil dům a šlo se na přejímky. Vše v pořádku a šlo se za zábavou.
Ráno snídaně a první trénink. Vše proběhlo dobře. Zrovna tak dopadl i odpolední
trénink. Po běžné údržbě jsme připraveni
na neděli a sedíme s přáteli a naším fanklubem. Je neděle, vše připraveno. Je trochu
nervozity, jako vždy. Příprava na start. Po
zaváděcím kole přichází kategorie U. Miloš
Thér, jezdec AMK Police nad Metují, vyráží
první. Ve třetím kole už předjíždí poslední a cílem projíždí první. Cena Františka
Šťastného je naše. V pravidelnosti je však
jedenáctý. To ale našemu závodníkovi vůbec nevadí. Odjížděli jsme domů spokojeni.

V Radvanicích se
Milošovi daří

Jízdu pravidelnosti v Jičíně jsme vynechali z technických důvodů. V Ostravě
– Radvanicích se jel seriál na přírodních
okruzích 13. a 14. července. Součástí tohoto závodu byla jízda kategorie „Klasik“
historických závodních motocyklů. V pátek
vyrážím po polední hodině do polského
Frydrychova na tradiční „stavuňk“ na Smažálně. Já na dobrou kávičku a Miloš na vy-

nikajícího pstruha.
Pak už cesta pokračovala do Radvanic.
Večer, usazení karavanů a obě přejímky. Pak šup, Miloš do
ložnice a já do kuchyně. Ráno počasí dobré,
kontrola motorek a první tréninky. Zatím
vše dobré. Protože jíme zdravě, k obědu
je kuře s rýží. Odpoledne druhé tréninky
a menší úprava ČZ 125. Večer návštěva u
našeho dlouholetého přítele, technika Bohúše Šebka. V noci pršelo, ale k ránu se
déšť umoudřil. Kolem desáté je start třídy
30 ccm. Miloš se drží na třetím místě. Po
třetím kole je závod zastaven. Olejová skvrna na trati a havárie jezdců. Po odstranění
oleje je závod restartován. Miloš jede na
čtvrtém místě. Na konci závodu se oba časy
sčítají a k naší radosti visí na krku Milošovi
věnec, barvy zelené. S napětím čekáme, co
udělá stopětadvacítka. Závod se jel v 18,30
hodin. Po zaváděcím kole přichází start.
Stroj odjíždí, k našemu zklamání, ze startu poslední. Začala honička. Ve třetím kole,
při boji o čtvrté místo, byl „dlouhý“ v zatáčce a přes chodník se zastavil v kleči. Když
zjistil, že jsou všichni v pořádku, vycouval
a hurá na ně. Nakonec skončil pátý a já byl
rád, že je v pořádku. Na Petrovice jsme dorazili po půlnoci. Závod ve Volárně u Kolína je z technických důvodů zrušen. Závodu
v Nepomuku se nezúčastníme, protože je
jízda pravidelnosti.
Sejdeme se na Strahově 10. a 11. srpna.
Za AMK Police nad Metují

Čvaňhák

Pořadatelé preferují dobovou ústroj a
tak i účastníci se snaží přizpůsobit svému
stroji. Ovšem protože toto není podmínkou účasti, bylo zde vidět nepřeberné
množství modelů a masek. Ty také byly
komisí vyhodnoceny a odměněny malou
cenou. Podmínkou účasti je věk 18 let a
startovní kolo s torpédem. Všichni musí
povinně na váhu decimálku i se soutěžním strojem. A tak rozdíl nejlehčí Matysové Kristýny s 61 kg a Vernerem Karlem
se 157 kg je opravdu markantní. Asi měl
Karel moc těžké kolo. Také se hlídá věk
účastníků a tak nejstarším účastníkem
se stala Vacková Jana ročníkem narození
1941.
Poté přišel v 14:15 hod. start jednotlivých kategorií. A protože se přeci jedná
o závod, tak v kategorii žen se na 1. místě
umístila Pejskarová Jitka s časem 16:53

min., v kategorii mužů nad 50 let včetně
Beran Jiří st. s časem 13:45 min. a v kategorii mužů do 50 let Doležal Lukáš 14:13
min. Trať je dlouhá 5,7 km. V polovině
závodu je podáván občerstvovací nápoj
zdarma, který převážná většina závodníků využila k doplnění tekutin. Zde je
třeba uvést, že převážná většina závodníků tento závod pojala jako cyklistickou
vyjížďku.
Po ukončení závodu byl každému
účastníkovi předán pamětní list a cena
za účast. Poté následovala volná zábava,
kdy zde hrála skupina Elka až do pozdních hodin. Podával se, mimo jiné, pečený
bůček na lorně, grilovaná kýta a nesměl
chybět tradiční nápoj „Poser se“ podávaný zdarma.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu této
specifické akce, jak účastníkům, kteří vytvořili nádhernou atmosféru, divákům,
kteří závodníky přišli podpořit a v neposlední řadě sponzorům, kteří ať svou propagací či věcným darem, umožnili udržet
vysoký standart této místní akce.
Pro více informací navštivte stránky
Nízkosrbských baronů na www.baroni.
estranky.cz.
Nízkosrbský Baroni
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Libor & Petr
zvou všechny příznivce sportování a dobré nálady
na devátý ročník

pozvání na turnaj v plážovém volejbalu
4. ročník

tříčlenná družstva změří své schopnosti a dovednosti
v deseti míčových disciplínách, herní systém a
nasazení tradičně pro 16 týmů
kdy:
kde:
kdo:
co:
jak:

pátek odpoledne a sobota 30. 8. - 31. 8. 2013
tělocvična polické školy a bukovický sportovní areál
tříčlenná družstva, která se závazně přihlásí se vkladem 300,- Kč za tým
bez rozdílu věku, pohlaví i výkonnosti
deset míčových disciplín
pro radost ze sportování a z lidiček kolem /o tom by to mělo být …/

pohár plný písku
pohodové polické pohárové plážové plácání
pořádá PEDRO

Poslední dvě volná místa !!!
Přihlásit se můžete na adrese jansapetr@seznam.cz .
Přihláška musí být poté podložena zaplacením startovného do 20.8. 2013
které v případě neúčasti propadá, podrobnější informace, herní systém,
nasazení, bodování, obdrží přihlášená družstva po 20.8.2013,
Občerstvení – v jednání, snad …
Ceny – každý tým dovalí jednu cenu do tomboly, cca za stovku…?
Hledáme sponzory – kdo může, pomůže – dejte prosím vědět co nejdříve, díky .
Případné dotazy, připomínky, ale i přihlášky směřujte na :
Petr Jansa jansapetr@seznam.cz
608122819
Libor Průša
sojcak@atlas.cz
777271270

turnaj pro všechny příznivce této hry

trojice
kategorie : amatéři - sobota
soutěžáci - neděle
termín :
14. - 15 září 2013
místo :
přihlášky :

14.9. turnaj v plážovém volejbale - amatéři
15.9. turnaj v plážovém volejbale - soutěžáci
21.9. pivní triatlon
Těšíme se na pohodový sportovní víkend s vámi …!
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

Libor, Petr

© PJ/13

SSK Pedro Police nad Metují

pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
a s podporou sponzorů pořádá čtrnáctý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi …

Police n.M.
do 8.9.2013 info viz propozice
propozice :

www.sskpedro.policenadmetuji.cz/plážák
Info : jansapetr@seznam.cz / 608 122 819

BEACH HŘIŠTĚ

Nabízíme možnost pronájmu beach hřiště: vhodné pro beach volleyball, beach kopanou a beach tenis.
V provozu od května do září.

Rezervace termínů, bližší informace
v Infocentru, tel. 491 421 501.

sobota 21. září 2013 – 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
4 km běh

5 x 0,5 l
3 x 0,5 l

pití piva /10°/
vinný střik

prezentace, výklad trati
hromadný start běhu
vyhlášení výsledků, předání cen

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
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OTEVÍRACÍ DOBA IC: během týdne od 9 do 17 hod, o
víkendu od 9 do 15 hod. V případě aktuální rezervace o
víkendu Vám po 15. hod. bližší informace (společně s klíčky) předají pracovníci IC na LETNÍ TERASE (3. patro, Pellyho domy), která je v případě příznivého počasí v provozu
denně do 19 hod.
Klíče od hřiště se půjčují na základě složení vratné zálohy 100,- Kč.
PERMANENTKY je nutné uhradit PŘEDEM, vždy na začátku kalendářního měsíce (platba v Informačním centru).
Platnost permanentky se vztahuje na využívání hřiště po
dobu maximálně 2 hodiny týdně. Další hodiny se v případě
zájmu o větší využívání hřiště platí zvlášť, dle platného ceníku. Pokud je hřiště využíváno jednorázově, hradí se předem záloha na klíč i cena za využití sportovní plochy.
Ceník:
500,- Kč za celodenní pronájem
500,- Kč měsíční permanentka (1x týdně max. 2 hodiny!)
100,- Kč / hodina (volleyball, beach kopaná. U beach tenisu vč.
zapůjčení 2 ks raket)
20,- Kč zapůjčení míče
PRAVIDELNĚ OBSAZENÉ HODINY, které již nelze rezervovat:
pondělí
16,00 - 19,30 hod
úterý
17,30 - 20,00 hod
středa
16,30 - 20,00 hod
čtvrtek
18,00 - 19,30 hod
pátek
17,30 - 19,30 hod
neděle
18,00 - 20,00 hod

GREEN VALLEY PARK
STÁRKOV

nabízí
v měsících červenec a srpen 2013

VYJÍŽĎKY NA KONÍCH
• vyjížďky do přírody s
kvalifikovaným doprovodem
• vodění s vodičem (vhodné i pro
školy a školky)
• skupinové vyjížďky ve voze
(max. 6 osob)
• pro ty nejmenší jízdy na poníkovi
Vyjížďkové trasy a okruhy lze individuálně sjednat po dohodě
na recepci dle zkušeností jezdce a okolních podmínek.
Ceny a další informace na:

www.greenvalleypark.com

Tel.: +420 491 487 172 nebo +420 608 347 637
e-mail: info@greenvalleypark.com
Jízdy na koních realizujeme pouze s ochrannou přilbou (zapůjčíme)
a ve vhodném oděvu v závislosti na příznivosti počasí.

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%
Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov
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Prodáme, příp.
pronajmeme
výrobní prostory v Hronově

Čisté prostředí po rekonstrukci cca 4.300m2 včetně kanceláří a
SZ. Jedná se o objekt s třípodlažní
budovou cca 2.400m2 (volné ihned), šetový sál s příslušenstvím
cca 1.500m2 (volné od 11/2013) a
ostatní budovy cca 400m2. Pronájem je možný i po jednotlivých samostatných odděleních, každé má
své kanceláře a SZ. Cena k jednání.
Náchod.
Kontakt: 737 261 680-681

Hledám kytaristu a zpěváka do
AKUSTISKÉHO BANDU
/2-3 kytary, baskytara, percuse/
styl rock, folk, country. Nejlépe do
20 km od Police nad Metují.
Bližší Info: 603441264

Koupím byt

v Polici nad Metují

velikost nad 40 m2, balkon výhodou.
Nejsem realitní kancelář. Platba hotově!

Kontakt: 603 779 553

muži, ženy
12:00 - prezentace
13:00 - nástup, zahájení soutěže

Nabízím pronájem garáže
v Polici nad Metují
Bližší Info: 603441264
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Přijďte posedět k dobrému pivu a
shlédnout bitvu hasičských družstev o
předposlední body do letošního ročníku
Náchodské hasičské ligy.
občerstvení zajištěno po celé odpoledne
Pořadatelé se těší na Vaši účast!

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Datum:
27. srpna 2013
v 15.00 hod.

Police n. Metují
Datum:
29. srpna 2013
v 15.00 hod.

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

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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Polický měsíčník - periodikum
města Police nad Metují
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky:
vždy 20. den v měsící do 15 hod.
• Distribuce: první pracovní den v měsíci
• Vychází v nákladu: 950 ks
• Registrační číslo: MK ČR E 11974
• Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o.,
Velké Poříčí
•
• Adresa redakce:
MěÚ Masarykovo nám. 98,
Police nad Metují 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
• velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují

Venkovní učebna za základní školou
Na přelomu června a července byla dokončena v klidové
zóně za budovou 1. stupně základní školy venkovní učebna.
Nahradila dožívající party stan, který byl po řadu let v letních měsících využíván dětmi základní i mateřské školy k
výuce i odpočinku.
Mgr. Karel Nývlt
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