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Stavbu provedla firma STRABAG a.s. Hradec Králové,
která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou
cenou. Děkujeme obyvatelům této lokality za trpělivost při
provádění stavebních prací a doufáme, že nová komunikace
bude sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Mozaika z radnice…
V říjnu se začíná finišovat. Čeká nás ještě mnoho práce
k dokončení naplánovaných oprav a investic.
Podzimní úklid města. Ale i příprava na zimní údržbu.
Práce na rozpočtu města 2013. Stereotypní koloběh života
obce ozdobený řešením průběžných problémů. Běžných, i
těch, které mnohdy ani nepředvídáme. Není jich málo.
Těším se z návštěv dětí našich škol, které v rámci
prvouky či občanské nauky, přijdou se svými učiteli na
radnici. Není jednoduché s ohledem na věk seznamovat naši
budoucnost s prací samosprávy a státní správy. Snažíme se,
aby již od malička byl malý občánek nejen slavnostně vítán
v obřadní síni, ale aby byl nenásilnou formou občanem v
pravém slova smyslu. Třeba přispějeme alespoň trošku k
hrdosti, které je dnes jako šafránu. K hrdosti na svoji
příslušnost. Na historii svého státu. Snad to pomůže i k lepší
a mravnější budoucnosti, když už v té současnosti se
zmítáme víc, než je zdrávo.
I proto je v tomto čísle věnován značný prostor 28. říjnu
1918. Zeptáme-li se dnes mladých lidí na úlohu tohoto data
v české historii a především, co pro nás znamená v
současnosti, dostaneme s největší pravděpodobností
odpověď více či méně povrchní a poněkud rozpačitou.
U příležitosti výročí založení republiky i v našem městě
pořádáme, spolupořádáme a podporujeme několik akcí.
K zamyšlení, k posílení vědomí, k inspiraci. Především s
důrazem na duchovní a mravní hodnoty, vyšší kulturnost.
Určitě bychom našli v předválečném Československu i
mnoho chyb, které je třeba posuzovat v dobovém kontextu.
Ida Jenková

Oprava povrchu komunikací
na „Záměstí“
Minulý měsíc byla
zahájena a na začátku
tohoto měsíce ukončena
již
dlouhodobě
plánovaná rekonstrukce
povrchu
místní
komunikace
v lokalitě
na „Záměstí“ v ulici Nad
Pekárnou. V rámci této
akce pak došlo k úpravě
sjezdu v ulici Žďárská,
který slouží pro příjezd
do
lokality
nových
rodinných domů nad
ulicí Žďárskou,
kde
docházelo
k častému
splavování štěrku na
komunikaci
v ulici
Žďárská,
což
bylo
předmět častého hlášení závad ze strany Správy a údržby
komunikací (SÚS). Stavební úprava povrchů byla provedena
na pozemcích města ve stávajících trasách místních
komunikací. V úseku Nad Pekárnou byly již dlouhá léta
připraveny podkladní vrstvy včetně silničních obrubníků.
Nyní byla na připravené podloží položena spodní vrstva
obalovaného kameniva a asf. beton pro obrusnou (vrchní)
vrstvu. Výšková niveleta vozovek kopíruje jejich stávající
výškové poměry a okolní terén (navazující místní
komunikace, vjezdy a vchody do domů a vjezdy na
pozemky).
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Foto z průběhu výstavby
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Založení Místní akční skupiny –
MAS Stolové hory, o. s.
Již od jara zasedali členové přípravného výboru pro
založení nové místní akční skupiny (MAS) složení ze
statutárních zástupců obcí a měst mikroregionu Policka,
Hronovska a Náchodska, a připravovali dokumenty nezbytné
pro vlastní registraci a založení občanského sdružení.
Následně byly stanovy občanského sdružení MAS Stolové
hory (dále jen „MAS Stolové hory“) zaregistrovány
Ministerstvem vnitra, přičemž v září proběhlo ustavující
zasedání MAS, na které proběhlo zvolení zástupců do
jednotlivých orgánů sdružení. Název byl přípravným
výborem navržen a přijat zejména s ohledem na to, že
stolové hory s pískovcovými skalními městy jsou
charakteristickým znakem celého území, přičemž se na
jeho území nejen nacházejí (Ostaš), ale zároveň ho i
ohraničují (Bor, Hejšovina). Zároveň pak byl tento název
vybrán i s přihlédnutím k tomu, že jiná občanská sdružení
již ve svých názvech jiné územní fenomény (Metuje)
užívala, a našemu sdružení by tak ze strany Ministerstva
vnitra hrozilo odmítnutí registrace stanov z důvody
obdobného názvu s již existujícím subjektem.
Proč právě zástupci obcí a měst výše zmíněného
regionu? Neboť právě území obcí v tomto regionu bylo
doposud tzv. „bílým místem“, na kterém ještě nebyla
místní akční skupina založena.
Jaký je vůbec smysl založení místní akční skupiny a
v čem je účel jejího dalšího fungování? Cílem a současně i
důvodem založení MAS Stolové hory je spolupráce na
rozvoji regionu, podpoře zemědělství a při získávání
finanční podpory z EU a z dalších národních zdrojů, a to
především pomocí tzv. metody LEADER. V tzv. metodě
LEADER je pak třeba vidět zejména důležitý strategický a
ekonomický nástroj pro místní rozvoj. Metoda LEADER je
pak nástrojem, který působí napříč státy Evropské unie, a
která již prokázala životaschopnost v průběhu uplynulých
20 let (!!!). Nejedná se o povinné implementování nějaké
další „evropské legislativy“ do našeho území, ale o
osvědčený nástroj rozvoje malých regionů, jehož fungování
se opírá o základní principy, jakými jsou přímá účast
občanské společnosti prostřednictvím jejích zástupců
v místním partnerství veřejného, soukromého a neziskového

sektoru, a dále neustálá komunikace s místními obyvateli
o prioritách dalšího rozvoje.
Metoda LEADER je současně nástrojem přímého
financování rozvojových aktivit v daném území, přičemž
výhodou rozdělování finanční podpory je zejména
samorozhodování v rámci dané místní akční skupiny, bez
vlivu rozhodování „pražských“ či „bruselských“ orgánů. Jak
již bylo zmíněno výše, tato metoda financování rozvoje
venkovských regionů je napříč Evropou oblíbena, a to nejen
členy místních akčních skupin, ale zejména samosprávami
obcí a dalšími subjekty působícími na území venkovských
obcí.
MAS Stolové hory bude tedy fungovat jako společenství
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské
sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které bude mít
podobu občanského sdružení a bude působit na území obcí
Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov,
Police nad Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad
Metují, Hronov, Žďárky, Stárkov, Vysoká Srbská, Velké
Poříčí, Náchod, včetně území všech místních částí.
Prvním úkolem, který před orgány MAS Stolové hory
stojí je vytvoření tzv. integrované strategie rozvoje území
(ISRÚ). V rámci tohoto dokumentu budou stanoveny hlavní
body, tzv. fishe, které je třeba v rámci působení místní
akční skupiny průběžně naplňovat. Do takto vymezených
oblastí (fishí) poté budou směřovat finance určené pro
vlastní realizaci konkrétních projektů, které budou
realizovány jednotlivými členy MAS Stolové hory. Zmíněný
strategický dokument (ISRÚ) je tedy nejdůležitější
dokument místní akční skupiny a jeho zpracování nebude
úplně jednoduché. Již nyní odhaduji práci na tomto
dokumentu (pokud je naším cílem vytvořit dokument
kvalitní, ba vizionářský) na dobu minimálně jednoho roku
(s vědomím, že ani Řím nebyl postaven za den, a současně
s vědomím, že i místní akční skupiny v našem sousedství
připravovaly své strategické plány obdobně dlouho).
MAS Stolové hory je tedy založena, a prostřednictvím
jednotlivých členů začíná – byť pozvolna – vyvíjet
samostatnou činnost. Informace o možnosti vstupu do
založené MAS Stolové hory podám při osobním jednání,
případně zprostředkovaně přes e-mail: skop@meupolice.cz, nebo prostřednictvím telefonu: 491 541 118,
606 719 554.
Mgr. Jiří Škop, předseda MAS Stolové hory, o. s. (s
přispěním textů E. Pápaiové)

Informace k přípravám nového
územního plánu města
V tomto týdnu proběhnou poslední jednání se zástupkyní
úřadu územního plánování paní Ing. Marií Nývltovou nad
připraveným textem zadání územního plánu města.
V následujících dnech tak již bude přikročeno k
očekávanému veřejnému projednání zadání územního plánu
města.
O termínu konání tohoto veřejného projednání Vás
budeme informovat prostřednictvím úřední desky,
prostřednictvím
tohoto
periodika,
prostřednictvím
městského rozhlasu a případně i dalšími způsoby, aby se tak
informace o tomto jednání dostala co nejblíže veřejnosti.
Jiří Škop, místostarosta

Zahájení rekonstrukce
ulice Pod Klůčkem
V tomto týdnu zahájí firma STRABAG a.s., opravu
povrchů komunikací v ulici Pod Klůčkem, na kterou čekají
(nejen) obyvatelé této ulice řadu let. Podle uzavřené
smlouvy o dílo, a pokud to umožní počasí, bude oprava
dokončena nejpozději do 30. 11. 2012.

Zpoždění se zahájením uvedené stavby je způsobené
tím, že zhotovitel, který vyhrál původně výběrové řízení
(firma STAVIBET s. r. o.) nakonec odmítl podepsat smlouvu
a z kapacitních důvodů ze soutěže odstoupil. Díky tomuto
nesolidnímu jednání byla realizace díla dočasně ohrožena,
ale zhotovitel, který se umístil na druhém místě, nám vyšel
vstříc, a přislíbil akci realizovat ještě v letošním roce.
O nemožnosti zajíždět do ulice v určitých dnech, při
provádění určitých prací, Vás budeme předem informovat
(obyvatele
ulice
do
schránek,
ostatní
občany
prostřednictvím webových stránek města). Přesto mohou
nastat situace, kdy na Vaší straně vyvstane potřeba řešení
určitého problému, o němž jsme předem nemohli tušit. Za
tímto účelem připojujeme k tomuto upozornění kontakty na
osoby, které budou za provádění stavby buď na straně
zhotovitele či objednatele, odpovědné.
Osoby pověřené na straně firmy STRABAG, a. s.,
jednáním ve věcech realizace díla:
Ing. Jan Jirsa – vedoucí provozní jednotky (tel.
602 696 213)
Radek Košťál – stavbyvedoucí, tel. 724 263 638
Ve věcech technických zastupují město Police nad
Metují, jako objednatele:
Mgr. Jiří Škop, tel.: 491541118, 606719554, skop@meupolice.cz
Ing. Scholz Pavel, tel: 491509993, 606728382,
scholz@meu-police.cz
Autorský a technický dozor na stavbě bude provádět:
Ing. Hauck Josef, třída T. G. Masaryka 123, 55203 Česká
Skalice, tel.: 491 453 063, 602156656
Děkujeme předem všem, kterých se prováděná stavba
jakkoliv dotkne za vstřícnost a trpělivost při realizaci
rekonstrukce povrchů v ulici Pod Klůčkem!
Mgr. Jiří Škop, místostarosta,
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

…opět o krůček blíž
k čistšímu městu
V letošním roce město zakoupilo 7 košů s logem pejska,
určených především pro potřeby venčení psů. V koších je
zabudován i zásobník na pytlíky. Technické služby je pak
v průběhu jara a léta nainstalovaly na předem vytipovaná
místa ve městě. Nyní jsou již všechny koše na svých místech
připraveny posloužit své věci. Kam nové koše po městě
nejlépe umístit se pečlivě zvažovalo. Protože v útrobách
města je odpadkových košů poměrně dost, byly nakonec
k instalaci vybrány pejskařské trasy v okrajových částech
města. Takže nyní, když budete opouštět město se svým
čtyřnohým kamarádem, máte možnost se pohodlně zbavit
poněkud nepříjemného obsahu a procházku si tak společně
naplno užít.
Vážení majitelé psů, dále bych chtěla podotknout,
abyste se nespoléhali pouze na pytlíky u košů, díky mnohým
pozorováním se stává, že právě nainstalované pytlíky na psí
exkrementy během hodiny všechny zmizí. Proto je dobré
mít v kapse jeden či dva igelitové pytlíky své, nebudete tak
najednou zaskočeni… co s tím….
Ale zpět ke košům. Místa, kde Vám nově slouží,
naleznete:
Koš č. 1 směr Suchodolská kaplička ulicí K Vodojemu, na
konci asfaltové silnice, vlevo na dopravní značce
Koš č. 2 směr Klůček, na konci ulice Hvězdecká, vpravo
Koš č. 3 směr Klůček, na křižující se ulici K Drůbežárně a
Slunečná, vpravo
Koš č. 4 směr Bukovice ulicí Na Sibiři, vpravo, pod nově
budovanou bytovou výstavbou
Koš č. 5 směr lesoparkem na Žděřinu, na křižující se ulici
Ke Strážnici a Malý Rynk, vpravo
Koš č. 6 směr „Nebíčko“, ulicí Malá Ledhuje, parkoviště u
„Zámečku“ na dopravní značce, vpravo
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Koš č. 7 směr Radešov, odstavná plocha pod vysílačem
Havlatka, na dopravní značce.
Na závěr bych košům chtěla popřát, ať nám dobře
slouží, ať se jim vandalové vyhýbají, no a hlavně ať
paníčkové po svých miláčcích uklízejí, aby bylo soužití
„pejskařů a nepejskařů“ co nejméně problematické.
J.Hlaváčková,fso, poplatky ze psů

1. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ PODPORYZ ROZPOČTU
MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
PRO ROK 2013
Obsah programu:
Finanční podpora sportovních, kulturních, společenských
aj. akcí
Finanční podpora činnosti spolků a zájmových organizací

současnost a budoucnost. Jakou? To záleží jen a jen na nás
všech.
Zde se patří poděkovat všem, kteří se na životě v obcích
i ve svazku podílejí. Těšit se, že jejich snahy budou ku
prospěchu místním i návštěvníkům, kterým kromě nádherné
přírody můžeme nabídnout i naši pohostinnost a ochotu
přijmout rozumný turismus jako možnost rozvoje našeho
čarokrásného Policka.
předsedkyně DSO Policka Ida Jenková

KALENDÁŘ 2013
Koncem měsíce října si budete moci zakoupit
v Informačním centru v Pellyho domech stolní týdenní
kalendář „POLICKO 2013 …a život v něm“.
Předpokládaná prodejní cena 75,- Kč.

Cíl programu:
Podpora
v
oblasti
společenských,
kulturních,
sportovních, sociálních a jiných aktivit v regionu Police nad
Metují.
Oblasti podpory:
 kultura, spor, sociální oblast
Oprávnění žadatelé:
 právnická osoba neziskového charakteru (spolky,
soubory, občanská sdružení, nadace a další
organizace),
 fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života v Polici
nad Metují, či se jinak podílí na zlepšování kvality
života občanů v regionu Policka.
Termín ukončení výzvy:
Ukončení příjmu žádostí je 30. listopadu 2012 (pátek).
Podání a přijetí žádosti:
Formulář žádosti o grant je nutné odevzdat v písemné
podobě na podatelně Městského úřadu nebo elektronicky na
adresu podatelna@meu-police.cz.
Formuláře žádostí jsou také k dispozici na městském
úřadě a na webových stránkách města – www.meu-police.cz
(odkaz Polická radnice – Granty, příspěvky dotace – Granty
a příspěvky města – Pro rok 2013).
Eva Pápaiová, správa dotací

Policko … a život v něm
Je titul kalendáře pro rok 2013. Chystáme ho za
Dobrovolný svazek obcí Policko na sklonku léta 2012. V
roce, kdy svazek slaví deset let své existence. Bezděkov
nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad
Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice a Žďár nad Metují. Tyto
obce tvoří svazek, který vznikl především z pragmatických
důvodů. V době, kdy svazky vznikaly plošně a měly možnost
čerpat dotace na opravy, údržbu, investice. Postupem času
se náplň činnosti mění. Samozřejmě využíváme snižujících
se nabídek na získávání grantů a dotačních titulů. Značnou
část však věnujeme propagaci regionu, který se nachází v
turistické oblasti Kladské pomezí. Posílení rozumného
turistického ruchu. Zajišťování nutných podmínek pro život
nás všech na Policku. Především ve zdravotnictví a sociální
oblasti. Školství, volnočasových aktivitách, spolupráci s
podnikateli, institucemi, organizacemi, sdruženími, obecně
prospěšnými společnostmi. Získávání nových zkušeností z
jiných regionů. Náplň je bohatá. Některé akce se stávají
tradičními. Jiné splní momentální záměr a nechají prostor
dalším. Doba je uspěchaná a zbytečně složitá. Naším cílem
je ponechat každé obci svoji identitu. Podporovat její
tradice. Pomáhat, když je třeba. Zároveň však veřejně
vystupovat jako oblast, která má bohatou historii, živou

3

Eva Pápaiová
Město Police nad Metují shání pro
sezonu 2012-13
obsluhu lyžařského
vleku na Nebíčku.
Bližší informace na telefonu 724926819

ODPADOVÉ INFORMACE
Poplatek za odpady za rok 2012
Všem opozdilcům a zapomnětlivcům připomínám
povinnost zaplatit druhou polovinu poplatku za odpady
za rok 2012, popř. některým z nich i poplatek celý !!!
Poplatek můžete zaplatit každý pracovní den přímo do
pokladny MěÚ, kancelář č. dveří 23 nebo na účet č.90054629551/0100, VS – rodné číslo, v částce 250,-Kč za ½ roku
na osobu, popř. 500,-Kč za osobu a rok.
Daniela Adamová - FSO-poplatky

Změna intervalu svozu odpadu
Oznamujeme občanům v katastrálních územích Velká
Ledhuje a velké části Police n. Met., že od 42.
kalendářního týdne, tj. od 18. října 2012, nastane
pravidelná změna intervalu svozu zbytkového odpadu z
popelnic, a to z týdenního na čtrnáctidenní (svážet se tedy
bude v sudých týdnech). Čtrnáctidenní svozový interval
potrvá do začátku března, kdy ho opět vystřídá interval
týdenní.

Svážení vytříděného papíru a plastů
z městských kontejnerů
Stále se vyskytují dotazy na údajné svážení vytříděných
plastů a papíru jedním svozovým vozidlem v jeden svozový
den. K tomuto je potřebné znovu konstatovat, že toto se
běžně neděje. Plasty a papír se svážejí v jiný svozový den,
papír v úterý, plasty ve středu a v žádném případě nejde o
svoz těchto vytříděných odpadů na skládku. Tyto odpady
jsou sváženy do provozoven odpadářských firem, kde se

přetřídí a poté dodávají k dalšímu zpracování. Výjimečně
se může stát, že na konci svozového dne papíru nebo
plastů, vyprázdní svozová osádka také kontejner
s opačným druhem odpadu. Toto ale svozové vozidlo
umožňuje, neboť mu zůstává na konci oddělený prostor,
kde tento odpad lze převést. Na místě složení, je pak
nejprve vyklopen jeden druh odpadu a poté, na jiném
místě, druhý druh odpadu. Navíc, když se dostane nějaké
množství papíru do plastů nebo naopak, nic se neděje,
protože jednak je to běžné špatným tříděním občany a pak,
jak už bylo uvedeno, je daný druh odpadu před zpracování
přetříděn. V každém případě, pokud byste měly pocit, že
je některý konkrétní případ je nestandardní, obraťte se
na městský úřad a danou záležitost prošetříme u svozové
firmy.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Výzva spol. ČEZ Distribuce, a.s.
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., žádá (ve smyslu
ustanovení §25 odst.3 písm. g) zákona č.458/2000 Sb.,
v platném znění) majitele a uživatele pozemků, aby
v termínu od 1. října do 15. listopadu provedli ořez větví
nebo pokácení dřevin, rostoucích v blízkosti elektrických
rozvodných zařízení. Důvodem je zabezpečení provozu
rozvodných zařízení a zajištění bezpečnosti osob, a to podle
energetického zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny.
Ořez je potřebné provést tak, aby:
 minimální vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí nn (do 45 kV) byla
- u stromů a jiných porostů, u nichž se předpokládá
výstup osob do koruny: 2 m od holých vodičů a 1,5 m
od izolovaných vodičů a kabelového vedení
- u stromů a jiných porostů, u nichž se výstup osob do
korun nepředpokládá: 1,5 m od holých a izolovaných
vodičů a kabelového vedení,
 minimální vzdálenost větví od vodičů vysokého napětí vn (od 1 do 45 kV), byla
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt: 3,1 m
od holých vodičů, 2,5 m od izolovaného vedení a 1,5
m od kabelového vedení,
- u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt:
1,6 m od holých a izolovaných vodičů i kabelového
vedení,
 minimální vzdálenost větví od vodičů velmi vysokého
napětí - vvn (110 kV), byla
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt: 4,5 m
od holých a izolovaných vodič§ů a kabelového
vedení,
- u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt: 3 m
od holých a izolovaných vodičů i kabelového vedení,
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Pokud ve shora uvedené lhůtě potřebný zásah
neprovedete, vstoupí na dotčené pozemky společnost ČEZ
Distribuční služby, s.r.o. a provede zásah sama s tím, že
vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a
vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
hromad na okrajích ochranného pásma nebo do 10-ti m od
osy vedení. V zákonem vymezených případech je nutné
před plánovaným kácením splnit oznamovací povinnost
podle zákona č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění.
Podle upozornění spol. CEZ Distribuce, a.s. zpracoval
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Usnesení rady města ze zasedání
č. 20, 21/2012 ze dne 17.9. a 1.10. 2012
RM schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od firmy Hašpl a. s. ve výši 10 000,- Kč na

snížení nákladů spojených se zajištěním pracovního
soustředění Dechového orchestru ZUŠ v Božanově.
RM schvaluje pro školní rok 2012 – 2013 v souladu s § 23
odst. 5 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání v platném znění výjimku z počtu dětí
stanovených vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání v třídách Mateřské školy Police nad Metují
takto: třída č. 1 se naplňuje do počtu 25 dětí, třída č.2 do
počtu 28 dětí a třída č.3 do počtu 27 dětí.
RM schvaluje pronájem bytu č. 34 v pečovatelském domě
pí Marii Voborníkové od 1.10.2012.
RM schvaluje přechod nájmu městského bytu č. 14 - 1+1 v
domě č.p. 116 v ulici Na Babí v Polici nad Metují z nájemce
pí Jarmily Šenkové na její dceru sl. Helenu Šenkovou.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou šesti
měsíců s možností dalšího prodloužení nájmu, bude-li
nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje pronájem nebytových prostor - místností č.
301, 302 a 303 (dvě kanceláře + sklad) o celkové ploše 36,9
m2 ve 3. nadzemním podlaží Pellyho domu č.p. 75 na
Masarykově náměstí v Polici nad Metují JUDr. Renatě
Vysoké k provozování notářské praxe. Nájemné je
stanoveno ve výši 7.000,- Kč měsíčně a od roku 2014 bude
každoročně upraveno vždy k 1. 7. o roční míru inflace za
uplynulý kalendářní rok. Nájemní smlouva bude uzavřena
od 1. 11. 2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou.
RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.
749/2, 749/3, 758/80 a 1119 v k.ú. Velká Ledhuje ve
prospěch oprávněného VČP Net, s.r.o., spočívající v:
a) právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení,
b) právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + DPH.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken radnice Police nad Metují“ firmu Roman Langer, Staré Oldřichovice
1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 11148896, s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 324.932,19- Kč bez DPH a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění výběrového
řízení na poskytovatele nadlimitní veřejné zakázky Zajištění
sběru, třídění, shromažďování, odvozu, využití a
zneškodňování komunálního a ostatního odpadu pro město
Police nad Metují":
1. Kritéria:
nabídková cena, váha 100 %
2. Obeslané firmy:
CEP a.s., Hradec Králové
Ingenering Krkonoše a.s., Trutnov
RTS Brno a.s., Brno
Ing. Jan Tomek, Malé Svatoňovice
Centrum rozvoje Česka Skalice
3. Výběrová komise:
Bc. Jiří Škop, místostarosta
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP
náhradník:
Ing. Pavel Scholz, odbor IMŽP
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: "Rekonstrukce
rybníka Hlavňov, vypracování projektové dokumentace“.
1. Kritéria:
nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy:
Ateliér M, Branda Jaroslav, V. Poříčí; Agroprojekce Litomyšl
spol s.r.o., Litomyšl; HYDROREAL s.r.o., Jíčín; Ing. Václav
Kurka, Přelouč; Šindlar s.r.o., Hradec Králové
3. Výběrová komise: Ing. J.Troutnar– ved. odboru IMŽP,
Ing. P. Scholz – inv. technik, J. Obršál - hospodář MO ČRS
náhradník:
M. Mucha - TS Police n. M. s.r.o.,
P. Jenka - TS Police n. M. s.r.o.
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RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 171 o
ploše cca 150 m2 v k.ú. Pěkov.
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o právu provést stavbu
č. 7/2009 mezi městem Police nad Metují a TJ Spartak
Police nad Metují ve věci realizace stavby „Víceúčelové
hřiště - Police nad Metují“.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police nad
Metují za měsíc leden - červenec 2012. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů, přičemž nedostatky nebyly
zjištěny.
RM souhlasí, aby DSO Lesy Policka podal v roce 2012 žádost
o dotaci na zakoupení lesní techniky a žádost o dotaci na
úpravu lesních pěšin ve "starém parku" v městských lesích
Police nad Metují v rámci dotačního grantu Program obnovy
venkova
RM doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení č.
05/03/2004 a schvaluje příplatek k základnímu jmění
společnosti Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
vložením v příloze uvedeného HIM města Police nad Metují
v celkové hodnotě dle znaleckého posudku č. 3018/04 ve
výši 575 700,- Kč bez DPH:
RM schvaluje Volební řád pro volby do Školské rady
Základní školy a Mateřské školy Police nad Metují platný od
20. 9. 2012.
RM ukládá řediteli Základní školy a Mateřské školy Police
nad Metují zajistit volby do Školské rady Základní školy a
Mateřské školy Police nad Metují do konce roku 2012.
Rada města:
1) bere na vědomí, že Společnost pro rozvoj Pěkova a
Honů, o. s., podala žádost o podporu v rámci programu
"ČSOB a Era pro podporu regionů", téma: Obnova krajiny a
péče o životní prostředí, název projektu: Honská
promenáda a souhlasí s tím, že budoucí maximální finanční
spoluúčast města při realizaci uvedeného projektu bude
činit 50.000 Kč.
2) předběžně souhlasí s tím, že projekt Honská promenáda
bude realizován na pozemcích ve vlastnictví města, přičemž
požaduje, aby byl vztah mezi realizátorem projektu a
vlastníkem pozemku před zahájením realizace projektu
smluvně ošetřen.
3) souhlasí s tím, aby město Police nad Metují v rámci
přípravy a realizace tohoto projektu zastupovali
místostarosta - Mgr. Jiří Škop a investiční technik - Ing.
Pavel Scholz.
RM schvaluje přidělení městských bytů:
1) byt č. 7 - 1+1 v domě č. p. 116 v ulici Na Babí v Polici
nad Metují paní Renatě Jehličkové na dobu určitou jednoho
roku s možností dalšího prodloužení nájmu, bude-li
nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu,
2) byt č. 1 - 1+1 v domě č. p. 360 v ulici 17. listopadu paní
Renatě Adamové výměnou za byt č. 2 ve stejném domě na
dobu určitou tří měsíců s možností dalšího prodloužení
nájmu, bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z
nájmu bytu, a s podmínkou, že paní Adamová uhradí městu
dosavadní dluh na nájemném nejpozději do 30. 11. 2012,
3) byt č. 2 - 1+1 v domě č.p. 360 v ulici 17. listopadu paní
Haně Stibbové na dobu určitou tří měsíců s možností dalšího
prodloužení nájmu, bude-li nájemce řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájmu bytu.
RM nesouhlasí s náhradou nákladů paní Anně Ticháčkové,
které paní Anna Ticháčková vnímá jako škodu vzniklou na
její straně v důsledku obývání bytu v bytovém domě č. p.
407 Na Babí Police nad Metují, jehož stav je dlouhodobě
závadný.
RM doporučuje nákup sněhové frézy pro úklid chodníků v
Pěkově z prostředků společnosti TS s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy na vytvoření internetové
prezentace města č. NSWD-026-09-2012 a smlouvu o
provozu internetové prezentace a poskytování dalších
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webhostingových služeb č. NSWW-026-09-2012 uzavírané s
firmou Galileo Corporation s.r.o.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 993/1 o výměře
1289 m2 v k. ú. Police nad Metují. Zodpovídá: IMŽP
RM neschvaluje zpracování studie "Posouzení záměru
zřízení nového zařízení pro nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady ve městě Police nad Metují"
společností K.IS, s.r.o. Praha, IČ 62577069 a uzavření
smlouvy o dílo s touto společností
RM ruší usnesení č. 4/19/2012 a schvaluje jako vítěze
poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu Oprava MK „Pod Klůčkem“ Police nad Metují firmu
STRABAG, a. s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ
150 00 – oblast západ Hradec Králové, IČ: 60838744, s
nabídkou 1 678.469,- Kč bez DPH a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
RM schvaluje provedení autorského a technického dozoru
na realizaci veřejné zakázky Oprava MK „Pod Klůčkem“
Police nad Metují firmou Hauckovi, s. r. o., projektování
dopravních a pozemních staveb, se sídlem Česká Skalice,
TGM 123, PSČ 552 03, IČ: 287 79 533 s nabídkou 7.300,- Kč s
DPH za autorský dozor a max. 41.500,- Kč s DPH za
technický dozor a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku plynu pro
vytápění radnice od 1. 1. 2013.
1. Kritéria:
nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: E.ON Energie, a.s.; Europe Easy Energy
a.s.; Optimum Energy, s.r.o.; ENERGIE2 a.s.; ENRA Services
s.r.o.; CENTROPOL ENERGY, a.s.; Skupina ČEZ; Corasta
s.r.o.,
3. Výběrová komise:
Ing. Pavel Pohner - tajemník, Mgr. Jiří Škop - místostarosta,
Petr Jenka - TS s.r.o., (náhradník - Ing. Vasil Bučok)
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Rozpis lékařů stomatologické
služby říjen - listopad 2012
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
13.10. – 14.10. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují

602 333 460
491 581 394

20. 10. – 21. 10. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují

491 543 398

27. 10. – 28. 10. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí
03. 11. – 04. 11 MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
10. 11. – 11. 11. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
17. 11. – 18. 11. MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov

491 582 381
603 524 334
491 524 334

602 333 466

Informace ze psího útulku
Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“?
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském
útulku
jsou k 5.10.2012 tři psi.
Jedná se o jednoho
černého mladého psa,
křížence, který je v útulku
již od května 2012.

Zřejmě několika měsíční
štěňátko, pes černé barvy,
nalezen poslední zářijový
týden v ulici 17.listopadu.

Posledním přírůstkem
v našich kotcích je fenka
křížence menšího vzrůstu
rezaté barvy, odchycena
4.10.2012 v Pěkově.

Fenečka, kříženka černohnědé barvy nabízená
v minulých číslech, konečně v září našla svůj nový domov až
v našem hlavním městě. V kotcích pobývala od května 2012.
Omluva:
V předešlém čísle měsíčníku řádil redakční šotek. Pro
nabízeného křížence-psa krémové barvy, který byl o
červencových svátcích nalezen na Radešově, si již v pondělí
6.7. přijela jeho panička z Vernéřovic, a dle jejich slov, je
to pes dobrodruh. Již několikrát se bez vědomí páníčků
vydal hledat krásy Broumovska. My jsme ho však opět
nedopatřením zařadili do rubriky. Tímto se Vám
omlouváme.
Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

 K NIH OVNA
Stalo se:
V sobotu 22. září bylo snad nejhorší počasí z celého
měsíce. Přesto autobus se 49 nadšenci vyrazil po stopách
Českého koutku v Kladsku. Sice nám mlha bránila ve
výhledech, ale díky paní doktorce Koudelkové jsme se zase
dozvěděli něco nového o životě Čechů v tomto koutě země
a navštívili jsme méně známá místa. Dík patří i paní
Hůlkové a panu Benešovi, kteří přispěli svými osobními
vzpomínkami. Také jsme se dozvěděli, že paní doktorka
chystá k vydání druhou knihu o Českém koutku. Vyjde letos
před Vánocemi. Domluvili jsme se, že její představení
proběhne na Černé hodince v prosinci.
V minulém čísle měsíčníku jsem psala o výročí, které
knihovna v září oslavila, a ke kterému jsme připravili
několik akcí. 2. října jsme se sešli na Černé hodince –
autorském večeru paní PhDr. Zlatice Zudové-Leškové, CSc.
Paní doktorka nám připomněla, že jedině díky neustálému

zvyšování svých znalostí a poznávání historie se můžeme
orientovat v okolním světě. Můžeme se svobodně
rozhodovat o svém životě. Pohovořila o svých minulých
knihách a o spolupráci s nakladatelstvími při vydávání svých
knih a pak nám představila svou zatím poslední knihu
Zapomenutá elita: českoslovenští vojenští diplomaté v
letech 1938-1945. Během prezentace dokumentů nám
připomněla morální dědictví vojenských diplomatů těch let.
Myslím, že tak kvalitní přednášku o naší historii (autorka
nezapře své vysokoškolské učitelské působení) jsme v Polici
dlouho neslyšeli. Škoda, že ji poslouchalo tak málo
návštěvníků.

Chystáme:
V rámci Čtení se Senior klubem Ostaš připravujeme
na úterý 23. října 2012 od 15 hodin setkání nad knihou
Josef Škvorecký a Náchod autora Mgr. A. Fetterse, které
se uskuteční za přítomnosti autora a vydavatelky Dr. Evy
Koudelkové z nakladatelství Bor.
Další čtení:

v úterý 20. listopadu (České humoresky)

v úterý 11. prosince (dílo Miroslava Ivanova)
opět od 15 hodin v dětském oddělení knihovny.

Černá hodinka
Laponskem za polární kruh

O putování ekologů poslední evropskou divočinou přijde
vyprávět RNDr. Petr Rybář, s nímž jsme se již na Černých
hodinkách v minulosti sešli, a který je čestným členem
Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda.
 6000 km za přírodou Švédska, Norska a Finska
 na výzkumné lodi za tuleni
 fjordy a ledovce
 tundrou i severskou tajgou za pastevci sobů
 dotek zlatokopecké romantiky a další postřehy ze
Severu

Pellyho domy v úterý 27. 11. 2012 v 19 hodin.
V. Plachtová

Nabídka knih:
Tentokrát na téma Léčba knihou připomeneme
zajímavé webové stránky www.bibliohelp.cz, které Vám
nabízejí přehled knih pro biblioterapeutickou praxi – léčbu
knihou.
Některé jsou i v nabídce naší knihovny:
 Strusková, Olga: Děti z planety D. S.
 Reimann, Fritz: Základní formy strachu: typy lidské
osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy
vztahů.
 Praško, Ján: Deprese a jak ji zvládat.
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 Peterová, Zuzana: Jak jsme se zbláznili: můj táta Ota
Pavel a já.
 Lewis, Gwynett: Slunění v dešti: veselá knížka o
depresi.
 Dvořáková, Petra: Já jsem hlad.
 Krch, František David: Mentální anorexie.
 Minařík, Květoslav: Cesta k dokonalosti.
 Carter-Scott, Chérei: Je-li život hra, pak má tato
pravidla.
 Fischerová, Daniela: Jiskra ve sněhu.
 Nešpor, Karel: Léčivá moc smíchu.
 Gounelle, Laurent: Muž, který chtěl být šťastný.
 Peale, Norman Vincent: Síla pozitivního myšlení.
Dáša Ducháčová

V ÝSTAVY - PELLYHO DO MY
Čtvrtek 10. 10. 2012 – 11. 11. 2012, foyer Pellyho domů

DUCH KARPAT ANEB PŘÍRODA
OČIMA LUDVÍKA KUNCE

Výstava maleb a
kreseb ostravského
malíře Ludvíka Kunce,
spojená s prodejem
(rezervace obrazů
probíhá v Infocentru).

PELLYHO D O MY
Středa 10. 10. 2012 ve 14,30 hod., Pellyho domy

Polická univerzita volného času
PODZIMNÍ SEMESTR 2012
 10. 10. * Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c. – Summit a
OSN
 24. 10. * MUDr. Roman Umlauf s manželkou Endoprotézy a návrat do plnohodnotného života
 31. 10. * PhDr. Irena Jirků - Příběh suchodolské kapličky a
má maličkosti
 7. 11. * Jiřina Mužíková – Odskok od rozhlasového
mikrofonu do Gruzie
 14.11. * Jaroslava Janečková – Hudba v proměnách času –
nejstarší období jazzu
Pátek 19. 10. 2012 od 19 hod., sál Pellyho domů

SLAVNOSTNÍ KONCERT ORCHESTRU
RELAXBANDU
KONANÝ K 10. VÝROČÍ JEHO ZALOŽENÍ

Hlavním hostem večera: Olivia Wieczorek, z dalších
uslyšíte: Ivu Trojanovou, Petru Soukupovou, Lenku
Pavlíčkovou či Michaelu Řehákovou. Celým večerem bude
provázet moderátorka Iveta Hanušová a kapelník Jan Drejsl.
Pořádá orchestr Relax Band ve spolupráci s městem Police nad
Metují.
Vstupné: 40Kč (Předprodej probíhá v Infocentru v Pellyho
domech.)
Úterý 23. 10. 2012 od 17 hod., sál
Pellyho domů

ČAJ O PÁTÉ ANEB
VYBER SI SVŮJ
EVERGREEN
K tanci zpěvu a poslechu
hraje na klávesy, kytaru a akordeon potulný
šumař Petr Köppl. Srdečně zveme nejenom
starší generaci! Vyberte si svůj evergreen!
Vstupné: 30kč
Sobota 27. 10. 2012 foyer v Pellyho domech

VÝMĚNNÁ AKCE
SBĚRATELŮ

Bližší informace: p. Josef Máslo (724935544).
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KINO
Pátek 20. 11. 2012 od 19 hodin, Kolárovo divadlo

JMENUJI SE OLIVER TATE

Režie: Richard Ayoade
Hrají: Craig Roberts, Sally Hawkins, Paddy Considine, Noah
Taylor, Yasmin Paige, Gemma Chan, Ben Stiller
Patnáctiletý Oliver
Tate má dva cíle:
zachránit
manželství
svých rodičů za pomoci
pečlivě promyšleného
plánu a přijít o panictví
před svými dalšími
narozeninami. Obává se,
že jeho matka prožívá
románek s new-age
pošukem Grahamem, a
tak monitoruje dění v
rodičovské ložnici podle
aktivity
přepínače
tlumených
světel
a
falšuje
sugestivní
milostné =dopisy matky
otci. Zároveň se pokouší
dvořit své spolužačce Jordaně, žhářce, která osobně dohlíží na
to, co si Oliver zapisuje do svého deníku – obzvláště na pasáže,
které se týkají jí samotné. Když se jí něco nezdá, Oliver musí
škrtat. Film vznikl podle slavné knižní předlohy Joea
Dunthornea a jde o nekonvenční a podmanivý příběh o
dospívání.
Vstupné: 50Kč

RŮZNÉ
Neděle 28. 10. 2012 od 16 hodin,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

VARHANNÍ KONCERT

Koncert ku příležitosti dokončení oprav kostelních varhan. Na
varhany zahraje prof. Václav Uhlíř.
Sobota 10. 11. 2012 od 8 do 14 hod., Masarykovo náměstí

MARTINSKÝ TRH

Stánkový prodej zajišťuje p. Kubín - tel.: 737 121 975

Zastupitelstvo obce Česká Metuje
srdečně zve na

Posvícenské posezení
které se koná 27.října 2012
v kulturním domě v České Metuji
k tanci a poslechu hraje RELAX
pod vedením p. Pavla Fulky
začátek v 17:00hod
vstupné 50,-Kč
občerstvení zajištěno

Den otevřených dveří
v Muzeu města Police n. M.
Regionální muzeum
v Náchodě zve občany a
návštěvníky Police n. M.
u příležitosti státního
svátku 28. 10. 2012 na
prohlídku Muzea města
Police n. M. v prostorách
benediktinského
kláštera. Muzeum bude
přístupné od 9,00-12,00
a 13,00-16,00 hod. a
vstup bude při této
příležitosti mimořádně
zdarma.
Zpřístupněna
bude
muzejní
expozice
umístěná v prvním patře
benediktinského
kláštera v prostorách
opatova soukromého bytu. Během již tradičního dne
otevřených dveří bude přítomen odborný pracovník
regionálního muzea Mgr. Jan Tůma, který zájemcům
poskytne odborný výklad či zodpoví případné dotazy.

Výbor Honebního společenstva
Česká Metuje
zve členy na jednání valné hromady,
která se koná dne 26.října 2012
v 17:00 hod ve Velké zasedací místnosti
Kulturního domu v České Metuji.

KO LÁROVO D IVADL O
Čtvrtek 11. 10. 2012 od 18 hod. Kolárovo divadlo

PŘIJĎTE SE POBAVIT

Beseda s Petrem Pakostou, Tomášem Magnuskem a Janem
Přeučilem.
Středa 14. 11. 2012 v 18hod. Kolárovo divadlo

MOTANI – MADAGASKAR

Nejnovější fotograficko-filmová diashow Kateřiny a Miloše
MOTANI o velmi náročné terénní cestě plné nesčetných
nástrah, jedinečné přírodě, roztomilých lemurech a obyčejných
lidech s úsměvem na tváři. O ostrově, který nenechá člověka
ani na chvíli vydechnout.
Vstupné: 100Kč

65. ROČNÍK POL ICKÝCH
D IV AD EL NÍCH HER
Úvodní slovo místostarosty Jiřího Škopa
k zahájení 65. polických divadelních her
Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé divadla!
Ano, divadla… možná se divíte, proč vítám zrovna
přátele divadla, když je před námi vystoupení folkové
skupiny, ale činím tak při plném vědomí, neboť koncert
skupiny Pavel Žalman Lohonka & spol., který za malou
chvíli začne, je v letošním roce úvodním a tedy
zahajovacím vystoupením 65. polických divadelních her.
Letošní divadelní hry začínají netradičně – nově, a
spousta novinek se bude prolínat i celým jejich průběhem.
Některé novinky tu zmíním, ale jen velice okrajově, neboť
Vás nechci ochuzovat o kulturní zážitek, za kterým jste
dnes, sem k nám do Kolárova divadla, přišli nebo přijeli.
První novinkou, která stojí za zmínku, je možnost
zakoupení různých typů permanentek na jednotlivá
představení, a to podle zájmu, či četnosti Vámi
plánovaných
návštěv
jednotlivých
představení
a
vystoupení. Druhou novinkou jsou workshopy, které budou
v rámci her konány na téma akční kresby, drátkování či
afrických tanců nebo bubnování. Poslední novinkou je pak
maškarní rej, kterým budou celé divadelní hry zakončeny,
a na který Vás již v tuto chvíli rovněž zvu, neboť si myslím,
že bude stát za to!
Samozřejmě, nebyly by to pravé divadelní hry, pokud
by se v jejich rámci neodehrála nějaká divadelní
představení. V rámci her se tedy můžeme těšit nejen na
premiéru hry AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, NEBUDU SE BÁT, ANEB TŘI
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NA LAVIČCE, se kterou již zítra vystoupí „soubor
divadelních seniorů“, jak hezky nazvala domácí hereckou
trojici Ivanka Richterová, ale i na derniéru hry PTAČÍ KLEC
rovněž v podání domácího souboru. Mezi dalšími
představeními stojí za zmínku představení divadla Ungelt –
NA ÚTĚKU, či ochotnická představení KLÍČE NA NEDĚLI (DS
J. K. Tyla – Meziměstí), MANON LESCAUT (DS Wokno –
Broumov), ŽENY PANA VOKA (DS F. A. Šubert – Dobruška).
Věřím, že program je pestrý, a že si každý z Vás vybere
to pravé, a zejména doufám, že se přijdete důstojně
rozloučit s úspěšným představením Ptačí klece, kde mám tu
čest vystupovat v postavě slečny Alberty…
Přeji Vám příjemnou zábavu a hezký kulturní zážitek!

Sobota 3. 11. 2012 v 19 hod,
Kolárovo divadlo Police nad Metují

ŽENY PANA VOKA

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

Neděle 14. 10. 2012 v 19 hod, Kolárovo divadlo

KLÍČE NA NEDĚLI

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

MANON LESCAUT
Divadelní soubor Broumov

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

O PRAČLOVÍČKOVI
Divadlo Tramtárie – Olomouc

Báječný výlet do světa
dinosaurů,
dinosauřic,
ptakoještěrů
a
ptakoještěrek.
Trochu
poučné,
ale
hlavně
pořádně veselé vyprávění
o tom , jak pračlovíček
postavil první domeček,
jak musel objevit, k čemu
je dobrý oheň, jak vyzrál
nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp.
Vstupné: 40 Kč
Sobota 10. 11. 2012 v 19 hod, Kolárovo divadlo

MAŠKARNÍ REJ

Toto poetické představení znamená v historii Divadla
Broumov prozatím vrchol tvorby. Představení je symbiózou
nádherného verše, hudby, vizualizace a hlavně citlivé herecké
práce všech herců. V titulní roli se představí velký ženský
herecký talent Zuzana Rainová a v roli rytíře des Grieux Jan
Holek (Městská divadla pražská).
Tato inscenace není často uváděna vzhledem k náročnosti a
věku titulní postavy. Divadlo Broumov toto štěstí má a nabízí
Vám jedinečnou možnost uvést toto klasické, poetické a
nádherné dílo.
Manon Lescaut je hra o veliké lásce, o touze, o víře, o
zklamání, o zradě….a o smrti.
Režie: Jan Holek
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Sobota 27. 10. 2012 v 19 hod, Kolárovo divadlo

PTAČÍ KLEC – DERNIÉRA

Divadelní soubor Kolár – Police nad Metují
Armand Goldman je majitelem výstředního klubu Ptačí
klec, v němž hlavní hvězdou hojně navštěvované travesty show
je jeho životní partner Albert, s kterým vychovává svého syna
Vala. Jejich „normální“ život naruší zpráva, že se chce Val oženit
a to s nikým jiným, než s dcerou ultrakonzervativního senátora
Keeleyho. Bláznivá komedie o jedné povedené rodince ...
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
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Maškarní rej symbolicky zakončí jubilejní 65. ročník
Polických divadelních her. Jedná se o závěrečný večírek pro
veřejnost. Kolárovo divadlo, respektive většina jeho prostor
včetně zákulisí, bude v tento čas zpřístupněna veřejnosti
(divadelní i nedivadelní). Součástí večírku bude nejenom
občerstvení, ale i živá muzika v podání Swing Sextetu z
Náchoda, takže se máte na co těšit! Podmínkou vstupu je
MASKA! I kdyby to měla být jenom škraboška na obličeji. Bez
masky vás dovnitř nepustíme. Přijďte zarejdit po divadle,
diskutovat nejenom o tom, co jsme viděli nebo se jen bavit a
tančit.
Vstupné 20Kč.
Pátek 23. 11. 2012 v 19 hod, Kolárovo divadlo Police nad
Metují

NA ÚTĚKU

Divadlo Ungelt – Praha
Pokud člověk
odněkud
utíká,
většinou
má
alespoň rámcovou
představu o tom, k
jakému cíli jeho
útěk
směřuje.
Existují však útěky,
které
nikam
nesměřují – jsou to
útěky
odněkud,
nikoliv útěky někam. Cílem takové cesty není někam dojít:
podstatné je dostat se pryč, možná někam daleko, ale v každém
případě někam docela jinam. Pryč od rodiny, pryč od dětí, pryč
z domova důchodců. A tak se setkají dvě ženy – Margot a

Claude. Jejich cílem není někam dojet, ale spíš dostat se co
nejrychleji pryč.
Hrají: Claude – Jana Štěpánková
Margot – Zlata Adamovská
Režie: Ladislav Smoček
Vstupné: 270/260/250 Kč
Předprodej vstupenek probíhá na IC v Pellyho domech:
infocentrum@policko.cz / 491 421 501

UMĚL ECKÉ WO RKSHO PY
Neděle 21. 10. 2012 od 15 hodin, Kolárovo divadlo

WORKSHOP – AKČNÍ MALBA

Přijďte prožít nedělní
odpoledne, něco se dozvědět
a především si vyzkoušet
malbu gesty, malbu jako
fyzickou akci založenou na
pocitech a vašem vkusu.
Výtvarné umění se díky
akční malbě stalo také
fyzickou záležitostí a sám akt malování nabyl nových hodnot.
Rozměrná abstraktní plátna pak byla výsledkem nejvyššího
podvědomého duševního prožitku a umění bylo motivováno
nadsmyslově…
Workshop pod vedením Martiny Váňové je pořádán v rámci
65. Polických divadelních her.
Rezervace míst: IC Police nad Metují do 12. 10. 2012.
Vstupné: 50 Kč (v ceně je plátno i barvy)
Neděle 28. 10. 2012 od 16 hodin, Kolárovo divadlo

AFRO – WORKSHOP

Líbí se Vám africké
tance? Nestihli jste jarní
lekci?
Nevadí!
Spolu
s africkými
rytmy
Vás
rozpohybuje profesionální
tanečnice Petra Slavíková.
Kurz
je
opět
určen
tanečníkům i netanečníkům
bez ohledu na věk. S sebou

pohodlné oblečení a nadšení.
Rezervace míst probíhá do 2.11.2012 v IC v Pellyho domech.
Vstupné: 50 Kč
Neděle 4. 11. 2012 od 14 hod., Kolárovo divadlo

BUBENICKÝ WORKSHOP

Líbí se Vám zvuk bubnů, ale
neměli jste příležitost nebo odvahu
si hru na tento nástroj zkusit?
Chcete se naučit správnou úderovou
techniku a vyzkoušet si různé druhy
rytmů? Bubnujete rádi ve skupině?
Přijďte si s námi zabubnovat!
Workshop povede zkušený bubeník
David Andrš. Pokud nemáte buben,
vezměte
si
s sebou
cokoli
rytmického (soudek, hrnec, paličky,
chrastítka, hrkátka). Na místě bude
možnost si různé druhy bubnů
vyzkoušet (djembe, darbuky, tobla,
sudy).
Rezervace míst probíhá do
2.11.2012 v IC v Pellyho domech.
Vstupné: 50 Kč

Umělecké workshopy
V rámci jubilejního 65. ročníku Polických divadelních
her došlo k obohacení programu o umělecké workshopy:
taneční, výtvarný, hudební a sochařský. Kdo jsou lektoři,
kteří se workshopů ujali, co dělají, a proč je zajímá právě
„to jejich“ umění?

KATEŘINA SMUTNÁ (DRÁTOVACÍ WORKSHOP)
Jmenuju se Kateřina
Smutná. Jsem na volné
noze a jedním z mých
zdrojů obživy je můj
největší
koníček
–
drátování.
Odjakživa jsem ráda
tvořila. Cokoliv. Kreslila
jsem, stříhala, lepila už
od dětství, rodiče nás v
tom podporovali. Pletla
jsem, šila, háčkovala,
zpracovávala jsem ovčí
rouno, přičichla jsem ke keramice ... K černému drátu
jsem se dostala náhodou, v době, kdy jsem byla na
rodičovské dovolené. Zjistila jsem, že jde o materiál lehce
dostupný a zároveň neskutečně variabilní. Někomu připadá
na první pohled nevzhledný, ale já vím, jak je krásný. Mám
ráda jeho patinu, drsnost. Začala jsme tvorbou drobností –
odrátovala jsem pár lahví, vyrobila nějaké ozdoby, zápichy.
Pak jsem našla stránky www.fler.cz, na kterých mají
možnost lidé, kteří se zabývají handmade tvořením možnost
nabídnout své výrobky k prodeji. Vše, co jsem vystavila, se
zhruba do měsíce prodalo, což mě pobídlo k další tvorbě.
Zařídila jsem si živnostenský list, tvořila jsem dál, rozvíjela
se. Přes různé dekorativní předměty jsem se momentálně
dostala až k výrobě drátovaných nádob a stínidel – lustrů a
lampiček. Tyto dvě skupiny výrobků momentálně tvoří
hlavní část mé tvorby. Momentálně jsem na volné noze,
což mi připadá jako splněný sen. Samotné drátování je pro
mě jako meditace. Úplně se při tvorbě ztratím, zapomenu
na čas. Čerpám z toho energii. Neustále si uvědomuju, jaké
je to štěstí, živit se tím, co mě tak baví a naplňuje.
Kreativita se stala součástí mého života, nedovedu si už
život bez této aktitity představit. Myslím si, že kdybych
nepotkala drát, tvořila bych z nějakého jiného materiálu.
Spousta dalších tvůrčích aktivit mě nenechává chladnou :)
Realizuju se skrz drát.
Moje výrobky najdete na www.fler.cz/smu – zde
můžete sledovat moji tvorbu. Mám i stránky s názvem Smu:
Fantazie na drátku na facebooku, kde se dovíte vše o mých
novinkách, případně o chystaných kurzech, které sem tam
pořádám.

MARTINA VÁŇOVÁ (AKČNÍ MALBA - VÝTVARNÝ
WORKSHOP)
Zdá se mi, že jsem
s pastelkou či štětcem
už narodila. Malovala
jsem úplně odmalička.
Při základní škole jsem
chodila do polické ZUŠ
a
moje
láska
k výtvarnému umění se
projevila i ve výběru
střední školy: vybrala
jsem si „šperkárnu“
v Jablonci nad Nisou. Postupem času mě začala víc a víc
zajímat teoretická stránka umění a po maturitě jsem začala
studovat na Karlově univerzitě v Praze Dějiny umění.
Kurátorsky jsem se například podílela na výstavě Crash Test
v Topičově salónu v Praze. Působila jsem v nízkoprahovém
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centru Jahoda v Praze a Dům UM ve Strašnicích, kde jsem
prioritně pracovala s dětmi jako lektorka výtvarného
umění. V současnosti spolupracuji s broumovským DDM
Ulita, kde vedu výtvarné kurzy a spolupůsobím v roli
koordinátorky
v Galerii
Dům
v klášterní
zahradě
v Broumově. Mám ráda teplo, bílé víno, olivy, Řím,
současné a moderní umění (ovšem třeba krásou renesance
nepohrdnu nikdy), architekturu a miluji poznávání cizích
krajů.

PETRA SLAVÍKOVÁ (WORKSHOP AFRICKÉHO
TANCE)
Narodila
jsem
se
8. 4. 1988 a tanci se
aktivně věnuji již od svého
mládí.
Se
scénickým
moderním tancem jsem se
poprvé setkala v ZUŠ v
Dobrušce, kde jsem od r.
1995 do svých 17 let
navštěvovala taneční obor
pod
vedením
Petry
Felcmanové a Kateřiny
Talavaškové. V r. 2006
jsem
nastoupila
na
konzervatoř
Taneční
centrum Praha a následně
jsem začala studovat i
bakalářský obor Studium
humanitní
vzdělanosti
(FHS UK), jenž jsem úspěšně zakončila v r. 2011. Taneční
vzdělání dále získávám z různých workshopů zaměřených na
současné techniky moderního tance, afro dance, jazz (Joe
Alegado - Limón, Jan Kodet, Monika Rebcová, Dorka
Hoštová, Terry Beeman, Natasha Noak, Kaolack) a letních
škol (Taneční divadlo Bralen – Luhačovice, Bratislava,
ImpulsTanz – Vídeň, Tanec bez hranic, Laterna magika). V
r. 2008 jsem navštěvovala kurz tradičního afrického tance
pod vedením Moniky Rebcové, Abdula Dollara a Michela
Kouakou. Své choreografické zkušenosti jsem mohla
uplatnit při tanečně-hudebním projektu Země dvou tváří
(2008). V letech 2009 a 2010 jsem navštěvovala taneční
studio Impuls se zaměřením na moderní scénický tanec a
lekce současného tance ve studiu Sceneindgangen –
Copenhagen Dance Studio v Kodani pod vedením Jenny
Major. Také jsem se účastnila natáčení videoklipu
„Runaway“ od Kanye West (2010). Dále jsem působila jako
lektorka na letních tanečních školách v Hoře sv. Kateřiny
(2010) a v Plasnici (2011). V nynější době studuji
magisterské studium Obecné antropologie (FHS UK) a
vyučuji lekce v DDM Stanice přírodovědců v Praze. Od r.
2009 jsem členkou STUDIA Nové scény – Lidé v pohybu, kde
navštěvuji lekce současného tance Milana Odstrčila a Nataši
Novotné, a také jsem jedna ze zakládajících členů právě
vznikající Junior Dance Company Nové scény.

DAVID ANDRŠ (BUBENICKÝ WORKSHOP)
Když se podívám
zpátky můj zájem o
bubnování a hudbu
vůbec
vzniknul
na
střední škole. Chtěli
jsme založit kapelu a
když se rozdělovalo,
kdo na co bude hrát, já
prostě dostal bicí a už
to bylo… hrál jsem na
ně zhruba sedm let a postupně jsem začal objevovat i další
možnosti.
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Významné pro mě bylo působení v kapele G-point
Funkction, to jsem postupně začal přecházet na perkuse –
což je oproti bicí soupravě dost podstatný rozdíl. Člověk má
víc kontakt s hudbou samotnou a to ve smyslu, že se holýma
rukama dotýká bubnu. Už to nejsou paličky a“kovovej
randál“, už je to o něčem jemnějším a to mě dost chytlo…
Hodně inspirace jsem nasbíral v této oblasti taky díky
mým cestám do zahraničí, fascinovaly mě například rytmy
v Egyptě nebo Maroku. Velká změna a životní zkušenost
přišla v Anglii, kde jsme měl možnost zapojit se do
hudebního projektu tří perkusionistů spolu s Allal Yaminem
a Michaelem Freemanem AROUND THE WORLD IN 80
BEATS. Hráli jsme šňůru koncertů na sev. pobřeží Anglie.
Zapojil jsem se také do několika koncertů se SCRAP
PERCUSSION a zde se zrodila myšlenka vytvořit v Čechách
vlastní kapelu, kde by působili neprofesionální bubeníci.
Lákalo mě spojit lidi, kteří hledají v hudbě kreativitu a tak
vznikla skupina „S“crab music. Většina nástrojů, které
používáme jsme buď sami vyrobili nebo je “našli někde
venku“. To mě baví, nacházet v každodenní realitě způsob,
jak rozeznívat hudbu…

PŘIPRAVUJEME NA L ISTOPA D
Neděle 18. 11. 2012 od 17hod., sál Pellyho domů

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA:
BAOBAB FASHION SHOW

Těšit se můžete na místní i profesionální modelky,
zpěvačku Marcelu Březinovou, pop-rockovou houslistku Niki
i bohatou tombolu. Celým večerem bude provázet David
Novotný.
Předprodej vstupenek bude probíhat v IC Pellyho domy
nebo jako dárek při nákupu v Baobabu (Police nad Metují,
Náchod).
Vstupné: 100Kč
Sobota 24. 11. 2012 od 9,30hod., sál Pellyho domů

CVIČENÍ PRO RADOST S OLGOU
ŠÍPKOVOU

Dvouhodinový program - aerobik, formování těla (gumy,
overbaly), relaxace, strečink a bohatá tombola! S sebou
sportovní oblečení, podložku na cvičení, pití a ručník s sebou.
Vstupné 240Kč. Nahlášení probíhá na IC v Pellyho domech.
Lenka Slavíková, vedoucí CKV Pellyho domy

INFOCENTRUM
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA IC V ŘÍJNU
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
POLICE NAD METUJÍ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Otevírací doba:
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
tel.: 491 421 501
e-mail: infocentrum@policko.cz

KE KOUPI V INFOCENTRU…
REGIONÁLNÍ PRODUKT

Stávající sortiment Med z Rokytníku (950 g za
120 Kč) a Med z Ekofarmy Vlkovi Vernéřovice
(džbánek 60 Kč) byl doplněn o nový produkt.
Tím jsou BIO DŽEMY z Radešova.
Tato dobrota je vyráběna ručně z
ovoce pocházejícího z ekologických sadů a
polí především z Radešova. Škála různých
chutí džemů vzniká vzájemnou kombinací
několika druhů ovoce. Jako základ je
nejčastěji používána rebarbora (reveň),
nebo černý jeřáb (aronii) a muchovník
(amelanchier). Ty jsou doplněny jablky,
malinami nebo pomeranči.

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
KLADSKÉ POMEZÍ 2013

V tomto kalendáři najdete fotografie z Náchodska a
Broumovska. Autorem fotografií je pan Lubomír Imlauf.
Prodejní cena tohoto kalendáře je 142,- Kč.

SAUNA V PROVOZU

Široké veřejnosti a zájemcům o saunování se oznamuje, že
dnem 4.10.2012 (čtvrtek) se opět zahajuje v Polici nad Metují
saunová sezona za podmínek stejných, jako v sezoně předchozí.
Tj. ženy ve čtvrtek (17,00-22,00 hod.) a muži v pátek.
Provozovatelkou sauny je opět Magda Macounová,
tel. 605 730 580
Přijďte pobejt a ozdravit tělo i ducha.
Martina Golová a team IC

milé přivítání ve složení tajemníka regionu Mgr. Josefa Hapáka ,
starosty Uherského Hradiště Květoslava Tichavského, starosty
Ostrožské Nové vsi Stanislava Turečka a starosty obce
Velehradu Ing. Stanislava Gregůrka.
Jejich přivítání proběhlo v Jezuitské koleji – centru regionu
Slovácko, jejíž rekonstrukce byla dokončena v srpnu letošního
roku. Po představení destinace jsme poobědvali a poté nás
čekala prohlídka zmíněného objektu. Další součástí dne bylo
školení na téma tvorby webových stránek za účelem propagace
cestovního ruchu a vzájemné propojenosti webových portálů
měst a informačních center.
Po jeho školení jsme s
průvodkyní
z
IC
Uherského
Hradiště
absolvovali
prohlídku
Uherského Hradiště s
podrobným výkladem.
První
den
jsme
zakončili
příjemným
posezením, kterého se
účastnili i naši hostitelé.
Druhý den jsme byli
pozváni k prohlídce
města Kunovice, které
bezprostředně sousedí s
Městem
Uherské
Hradiště. V Kunovicích nás uvítala starostka Mgr. Ivana
Majíčková, která nám ve zkratce představila jeho historii a poté
nás seznámila s jeho atraktivitami. Mezi nepozoruhodnější
patřil nově zrekonstruovaný Panský dvůr, který byl
spolufinancován v rámci OPPI Ministerstva průmyslu a
obchodu a Letecké muzeum Kunovice, které na svou
rekonstrukci ještě čeká. Po jeho prohlídce jsme se rozloučili se
vstřícnými hostiteli a vraceli se zpět domů - do Kladského
pomezí.
Všech čtyřicet účastníků cesty, ve složení zaměstnanců
informačních center, pracovníků v oblasti cestovního ruchu a
zástupců měst se shodlo, že cesta byla velmi inspirativní z
pohledu rozvoje cestovního ruchu. Velkým přínosem bylo také
uvědomění si opravdové důležitosti budování vzájemné
spolupráce a soudržnosti jednotlivých obcí, měst a regionu.
Lenka Lembejová

Poznávací cesta – Příklady dobré praxe
Projekt Kladské pomezí – Krajina příběhů

„D E S T I N A C E

S L O V Á C K O“

V rámci projektu Kladské pomezí – Krajina příběhů
spolufinancovaného z regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod se ve dnech 20. – 21. září konal jeden z
výstupů projektu – Příklady dobré praxe. Pro tuto studijní
cestu si destinační společnost Kladského pomezí zvolila
destinaci Slovácko, která byla vyhlášena Evropskou excelentní
destinací 2011.
Po zhruba čtyřhodinové cestě jsme v dopoledních hodinách
prvního dne dorazili do Uherského Hradiště, což je centrum
severní části regionu Slovácko. Bylo pro nás připraveno velmi

Vstupenky na kulturní akce
přijdou za vámi
On-line rezervační systém vstupenek pro Náchodsko
Kupvstupenku.cz zcela změnil parametry v nakupování
lístků na koncerty nebo divadlo. Zatímco se do nedávna s
obstaráním si dobrých míst na žádané kulturní akce pojila
nutnost vystát frontu u příslušného prodejního místa nebo
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se znát se správnými lidmi, rezervační systém
Kupvstupenku.cz v regionu zvyklosti zcela mění.
Kontaktní místa v Náchodě, Hronově, Polici nad Metují,
Broumově, České Skalici, Teplicích nad Metují, Novém
Městě nad Metují, Červeném Kostelci a Trutnově tak
zajišťují kvalitní pokrytí regionu pro nákup vstupenek z
Kupvstupenku.cz nebo osobní odběr vstupenek, které byly v
systému zarezervovány. Dosavadní praxe, kdy stačilo na
stránkách www.kupvstupenku.cz zarezervovat příslušná
místa vybrané kulturní akce a ta pak do tří dnů vyzvednout
a zaplatit na libovolném kontaktním místě, je už jen jednou
z možností. V měsíci září k nim rezervační systém přidává
možnost platby převodem a platby kartou. V obou
případech si tak své vstupenky jednoduše vytisknete na své
domácí tiskárně. Systém Kupvstupenku.cz jde ale s péčí o
zákazníky ještě dál a poskytuje na svých profilech na
sociálních sítích Facebook, Twitter a Google+ přesné
informace o plánovaných předprodejích vstupenek a to
nejméně šest hodin před zahájením prodeje. A to je
výhoda, díky které nejen že už nikdy nepropásnete
zajímavou kulturní akci, ale zároveň se velmi snadno
dostanete k těm nejlukrativnějším vstupenkám.
swing

Otázka: Musí děti v MŠ po obědě spát? Nešlo by pro ně
zorganizovat program, aby si mohly místo spaní hrát?
Odpověď: Děti po obědě v MŠ spát nemusí, v režimu
dne máme slovo odpočinek. Odpočinek je pro děti
předškolního věku důležitý, protože dopolední program
v MŠ je poměrně akční a temperamentní, proto je dobré,
když děti mají tímto způsobem možnost zklidnit se a
odpočinout si. Navíc většina dětí usne naprosto přirozeně,
ačkoliv maminky často tvrdí, že ,,od dvou let
nezamhouřil(a) oko“. Je to právě tím, že dítě se
dopoledním programem v MŠ unaví a pak je naprosto
přirozené, že si potřebuje odpočinout. Nejvíc odpočinek
potřebují děti hyperaktivní, protože jejich nervová
soustava je víc citlivější a odpočinek po obědě je nenásilná
a přirozená forma zklidnění.
Hrát si místo odpoledního odpočinku děti nemohou,
protože školka nemá tolik zaměstnanců, aby zajistila 1
učitelku pro dozor u odpočívajících dětí a další sílu na
hlídání dětí, které si místo odpočinku hrají. A obojí v jedné
místnosti provozovat vážně nelze tak, aby se děti navzájem
nerušily. V současné době je situace taková, že jsme vůbec
rádi, že můžeme zajistit bezpečnost dětí při vycházce
překrýváním pracovní doby 2 učitelek.

Z polické mateřinky…

Otázka: Je nutné, aby se děti na odpolední odpočinek
převlékaly do pyžamek?
Odpověď: Nutné to je z hygienického hlediska.
Hygienické standardy v MŠ jsou vysoké a kontroly z hygieny
je pečlivě kontrolují a hlídají. Není proto možné, aby dítě
šlo odpočívat ve stejném oblečení, ve kterém si celé
dopoledne hrálo, cvičilo, malovalo nebo modelovalo a
jedlo. Je potřeba vzít v úvahu, že předškolní děti si
většinou hrají na podlaze, a i když ve školce máme čisto a
v herně máme koberce, je nutné se do peřinek převléknout
do pyžamka.

…Vás zdravíme po prázdninové přestávce, a to v plném
nasazení. Prázdniny byly pryč, než by se řeklo ,,švec“ a my
jsme zahájili další nový školní rok.
Do ,,velké“ školy jsme odeslali 32 předškoláčků,
šikovných, poslušných, vzorných a natěšených, kterým
jejich nadšení a elán určitě dlouho vydrží. 1 předškoláček
s námi zůstal ve třídě Berušek z důvodu odkladu školní
docházky. Z této jednoduché matematiky vyplývá, že
nových dětí jsme přijali 32 v rámci Zápisu k předškolnímu
vzdělávání a POZOR!! – vzhledem k drobným změnám a
přesunům během prázdnin a září jsme přijali i děti, které
původně přijaty být nemohly, protože pro ně neměla MŠ
místo, takže v současné době jsou v naší školce na sídlišti
přijaty všechny děti k předškolnímu vzdělávání, které se
zúčastnily zápisu do MŠ!
Novinkou pro děti je ve třídě Berušek úplně nová krásná
umývárna s novými záchody. Pro mladé (malé) muže máme
i pisoár a ostatní třídy se těší, že časem dojde možná i na
ně…
Rozjezd nové děti zvládly na výbornou. Ze začátku jsme
si, pravda, trochu poplakali, občas se i někdo zavztekal ,
dupací děti si na protest zadupaly, ale to my chápeme,
protože odloučit se od maminky, která spěchá do práce, je
někdy dost náročné (zkuste si to taky, copak to jde,
rozloučit se s maminkou a mít u toho kamennou tvář?).
Velmi oceňujeme snahu maminek o samostatnost jejich dětí
při jídle – letos poprvé po dlouhé době děti nekrmíme .
A protože my ve školce jsme jako pilné včeličky, stihli
jsme zorganizovat i první schůzky rodičů na obou budovách.
Paní ředitelka seznámila rodiče se všemi závaznými
dokumenty, podle kterých se práce v MŠ musí řídit,
zopakovala systém odhlašování obědů a informovala rodiče
o všech akcích, které nás v nejbližší době čekají – např.
říjnová návštěva předškoláků v MŠ v polské Swidnici,
přednáška psycholožky pí Rejtharové, návštěva logopedky
z SPC Náchod a pro veselou náladu nás i dětí přijede
Kabaret Honzy Petráše.
Rodiče se mohli zeptat na
všechno, co potřebují a chtějí vědět, zkrátka jsme si
navzájem vyjasnili vše, co bylo potřeba. A pro rodiče, kteří
se nemohli schůzky zúčastnit, přinášíme informaci o nejvíce
diskutovaných problémech:
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Otázka: Jak probíhá logopedická péče v MŠ?
Odpověď: Logopedie v MŠ začíná návštěvou logopedky
z SPC Náchod, která provede u dětí depistáž a základní
vyšetření řeči. Děti na toto vyšetření doporučují po dohodě
s rodiči paní učitelky, které dokáží dost přesně odhadnout,
kdy se u kterého dítěte začíná ozývat vada řeči, i když
rodičům to tak nepřipadá. Na vyšetření doporučujeme děti
od 4 let, ale pokud se jedná o evidentně těžší vadu řeči, lze
doporučit vyšetření i dřív. Na základě tohoto vyšetření a
depistáže vypracuje paní logopedka podrobnou zprávu.
Poté se mohou rodiče rozhodnout, kde bude náprava řeči
jejich dítěte probíhat – máme možnost zajistit
logopedickou prevenci na naší MŠ (pí Cvikýřová) nebo
v základní škole u pí Řehákové. Podrobnosti najdete na
našich webových stránkách www.mspolice.cz .
Tolik pro Vaši informaci z rozjedu naší MŠ. Sledujte
pečlivě naše webové stránky a pokud budete mít nějaký
dotaz, nebojte se a ptejte se - učitelek, paní ředitelky,
napište e-mail, zavolejte…Vaše připomínky jsou pro naši
práci důležité a nikdy se nestalo, abychom se všichni nějak
nedomluvili.
Mějte se krásně!
Vaše učitelky z MŠ Police n. M. Fučíkova

Drakiáda na Bezděkově
Na úterý 2. října
jsme vyhlásili slet
místních draků na již
tradiční Drakiádě.
Celý týden jsme
napjatě
sledovali
počasí a doufali, že
letos bude nejen
pěkně, ale i větrno.
Bohužel marně.
Dopoledne
byla

dlouho mlha a lístky na stromech se ani nehnuly. Přesto
jsme se pilně pustili do příprav. Školáci se rozdělili na dvě
party - chlapce a dívky - a každá měla za úkol podle
receptu upéci buchtu. Bylo třeba jen si recept přečíst, ale i
rozdělit si role a zapojit do práce všechny kamarády. Tento
úkol se školákům povedl na velkou pochvalu.
Čas startu draků byl původně stanoven na 15.30 hodin.
Vzhledem k tomu, že se kolem čtvrt na čtyři malinko zvedl
mírný vánek, honem jsme toho využili a nedočkavce rychle
odstartovali. Během asi 15 minut se nám ve vzduchu
vznášelo draků kolem třiceti. Byl to velmi úžasný pohled.
Mírné proudění vydrželo asi hodinu. Pak se postupně draci
začali snášet k zemi a
tak jsme se vydali
zpět ke škole za
občerstvením
a
odměnami. Posvačili
jsme buchty a čaj,
každý dostal diplom za
účast,
sušenku
a
vybral
si
balíček
"štěstí".
Odpoledne se nám
velmi vydařilo.
Marie Vaisarová

Jak to bylo na Nebíčku
V sobotu 29. 9. 2O12 od 14 hodin se za pěkného podzimního
počasí podařilo uspořádat u lyžařského vleku Na Nebíčku
Drakiádu, která pravděpodobně v Polici nemá rozsahem
v minulosti podoby. Pořadatel MO ČSSD vše co slíbila
propagací, splnila. V počátku každý dětský účastník obdržel
draka, který si mohl vybrat ze tří velikostí a připravit
k létání. Kdo z dětí a rodičů si neporadil se sestavením,
pomohl p. Rotter z Hlavňova, který také zájemcům
předváděl výrobu draků z papíru.
Také poličtí letečtí
modeláři nezklamali a
předvedli sedm modelů
při akrobacii. Pak již
nebe patřilo jen drakům,
dětem a rodičům. Létaly
draci nylonoví, igelitoví i
papíroví. Nejlepší rodina
udržela draka 2,5 hodiny
ve
vzduchu.
V doprovodném programu
odpoledne pak asi děti
nejvíce zaujalo házení
kroužků
na
strašidla
zhotovená z řepy. Díky
sponzorům jsme mohli
připravit i občerstvení
tedy pro 62 dětí a 50
dospělých.
Děkujeme
všem, kteří se na zdařilé
akci podíleli.

Bára Meierová, Šárka Fulková, Nicolas Malík, Marek
Homolka - obsadili pěkné 8. místo. Děti zvládly praktickou
i teoretickou část pravidel silničního provozu i jízdu
zručnosti. Protože celkem závodilo 31 týmů, jsme s
umístěním našich dětí spokojeni. Škoda jen, že nemáme
stejnou možnost tréninku, jako mají žáci z Bělovse a
Náchoda. To by jistě i naše výsledky byly lepší a my bychom
se nemuseli obávat pustit naše školáky na silnici samotné.
Ve čtvrtých třídách ZŠ proběhl na konci září Bramborový
den. Tematicky byly propojeny všechny vyučovací
předměty, vážilo se, počítalo, vyhledávalo v literatuře a na
internetu, vařilo, vyrábělo. Brambory posloužily jako
baterie i tiskátka
Co nás čeká ve školní družině tento rok
V letošním roce je k 1. 10. přihlášeno do školní družiny
96 dětí. I. oddělení navštěvuje 23 prvňáčků a 8 dětí z 3. B,
pracují pod vedením vychovatelky Mohelníkové. Ve II.
oddělení je přihlášeno 34 dětí z II. tříd, jsou vedeny
vychovatelkou Řehákovou, III. oddělení je smíšené – děti
z IV. tříd a z III. A, celkem 31 dětí pracují s vychovatelkou
Rudolfovou. Letošní rok nás činnostmi provází Sova
Rozárka. Pracujeme podle RVP pro naši školní družinu,
každý rok si plán upravujeme podle zájmů dětí. Během roku
se rozdělíme se svými zážitky z významných a oblíbených
akcí na www. zspolice.cz - školní družina.
Při školní družině též pracují i kroužky, mohou je
navštěvovat děti z III., IV. a V. tříd. (i ty, které nejsou do
družiny přihlášeny).
Seznam kroužků:
v pondělí od 15 do 16 hodin - kroužek ručních prácí
(přihlášeno 12 dětí), vede paní Mohelníková
v úterý od 15 do 16.15 hod. – kroužek vaření I. skupina
(přihlášeno 9 dětí), vede paní Mohelníková
ve středu od 15 do 16 hodin – sportovní kroužek
(přihlášeno 19 dětí), vede paní Mohelníková
ve čtvrtek od 15 do 16 hodin – zdravotnický kroužek
(přihlášeno 13 dětí) vede paní Řeháková
ve čtvrtek od 15 do 16.15 hodin – kroužek vaření II.
skupina (přihlášeno 10 dětí) vede paní Mohelníková
Logopedickou péči pro děti z MŠ zajišťuje vychovatelka
Řeháková v pondělí a v úterý od 15 do 16.30 hod. a dětem
ze ZŠ, které mají vady řeči, se věnuje 3,5 hodiny týdně
během dopoledne.

Krtek ve 2. třídách
V týdnu od 17. 9 . - 21. 9. proběhl ve 2. A a 2. C projekt
TÝDEN S KRTKEM. Krtek se objevil ve všech vyučovacích
předmětech. S ním jsme počítali, psali, pracovali s textem,
učili se hodiny. Přečetli jsme si o něm dva příběhy a
vytvořili obrázkovou osnovu. Všichni si také krtka
namalovali. Na závěr si děti zahrály hry a prohlédly knížky
s námětem krtka, které si přinesly a podívaly se na jeho
nejznámější večerníčky.

Z polické základky
Dne 2. 10. 2012 proběhl v Bělovsi na DDH už 8. ročník
dopravní soutěže mladých cyklistů 5. tříd „Pohár
starostů".
Soutěž se konala za podpory: Mgr. Zdeňky Horníkové,
poslankyně
PSR
ČR,
zástupců
krajského
úřadu
Královéhradeckého kraje, starostů pozvaných měst
náchodského okresu, ŠKODA AUTO a.s. - generálního
partnera a zástupců sponzorů.
Naši školu reprezentovala družstva z 5. A a 5. B. Žáci z
5.A - Helena Hlaváčková, Maria Šrůtková, Kamil Kohl,
Tomáš Suchánek - se umístili na 13. místě. Žáci z 5.B -
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Preventivní program
na základní škole

Jana Šulcová

V rámci předcházení rizikovému chování žáků probíhá
na základní škole každoročně mnoho aktivit, mezi něž patří
nabídka volnočasových zájmových kroužků, sportovní kurzy
a soutěže, exkurze, vědomostní soutěže, spolupráce s
knihovnou, CHKO, dopravním hřištěm, ZUŠ, výchova ke
zdravému životnímu stylu, k osvojování pozitivního chování
a také celá řada přednášek. V září již proběhly besedy s
Policií ČR, kdy nprap. Mgr. Jana Pecoldová seznamovala
žáky 6. tříd s problematikou šikany. Povídali si o tom, jak
se nestat obětí násilných a sexuálně motivovaných
trestných činů, zopakovali si zásady bezpečného chování na
ulici, cestou do školy i ve volném čase. Dotkli se i tématu
internetového (ne)bezpečí na sociálních sítích. Žáci se živě
zapojili a zpětná vazba nám potvrdila přínos těchto hodin.
Při další návštěvě se paní policistka věnovala žákům,
kterým bude v tomto školním roce 15 let a obdrží občanské
průkazy. Nejprve si promítli zkrácenou verzi filmu "Já chci
domů". Žáci bedlivě naslouchali a viděli, jak snadné je sejít
z cesty. Ve druhé části besedy si povídali o přestupcích,
přečinech, či zločinech a o sankcích za jejich spáchání.
Stejně oblíbené jsou přednášky pana Petra Adame,
lektora společnosti ACET o.s., který se šesťáky probíral
téma rodina a se sedmáky peníze. Ani ostatní ročníky
nebudou ošizeny, pro každou třídu jsou naplánovány vždy
dvě besedy za školní rok, dále pak povídání pro děvčata a
spolupráce s PPP. A co si hlavně přát? Aby zasetá semínka
padla na úrodnou půdu a přinesla užitek.
Mgr. Kateřina Nekvindová - metodik prevence

ZŠ Běloves opět zvítězila v okresním
kole dopravní soutěže 5. tříd
„POHÁRU STAROSTŮ“
V úterý 2. října se 124 dětí z pátých tříd náchodského
okresu, které prošly ve čtvrté třídě výukou na dětském
dopravním hřišti v Náchodě, zúčastnilo okresní dopravní
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soutěže. Letos se soutěžilo o „POHÁR STAROSTKY města
POLICE nad Metují“ za účasti starostky pí Idy Jenkové.
Soutěž již po osmé pořádal AMK-Besip dětské dopravní
hřiště v Náchodě ve spolupráci s Nadací Zdeny Horníkové a
městem Police nad Metují. Děti soutěžily ve znalostech
pravidel provozu na pozemních komunikacích (testy),
praktické jízdě podle pravidel po dětském dopravním hřišti
a v jízdě zručnosti na kole.
Počasí nám přálo a soutěž se líbila především hostům
(koordinátor Besip pro ČR Milan Vaníček z Prahy,
koordinátor Besip KHK Petr Hošek, starostové a
místostarostové čí zástupci samospráv z Náchoda,
Broumova, Hronova, Nového Města, Teplic nad Metují a
pořádající Police n.M.). Poděkování patří všem pořadatelům
a rozhodčím z AMK-Besip DDH Náchod, příslušníkům PČR DI
Náchod a strážníkům MP z Police n.Met., Náchoda,
Jaroměře,
Červeného
Kostelce,
České
Skalice,
Hronova a z AŠ p. Volhejnovi a p. Hoffmanovi.
1. místo a pohár od starostky města Police nad Metují
získalo čtyřčlenné družstvo (2 dívky + 2 chlapci) ZŠ
Náchod – Běloves
2. místo ZŠ Jaroměř - Ostrov
3. místo ZŠ Červený Kostelec.
Z Police nad Metují pod vedením paní učitelky Evy
Šustkové soutěžila 2 družstva. Obsadila 8. a 13. místo.
Určitě naši žáčci nezklamali.

Podstatné je to, že 8. ročník této soutěže přispívá
k masové dopravní výchově, která má za cíl prevenci proti
dopravním nehodám, kterých neubývá.
Miloš Beneš a Ida Jenková

Martin Žiga na republikovém
finále OVOV
Olympijský vítěz Robert Změlík je duchovním otcem a
hnacím motorem desetiboje, jehož disciplíny jsme při
hodinách tělesné výchovy plnili v průběhu celého školního
roku. Na základě zaslaných výsledků přišlo z Prahy pozvání
pro našeho žáka osmého ročníku – Martina Žigu.
V celorepublikovém finále se na ploše Stadionu Evžena
Rošického sešlo 650 dětí z celé republiky, Slovenska,
Maďarka a Polska. Velkoryse pojatá akce R.Změlíka a
R.Šebrleho, za přítomnosti politických špiček, armádních
složek i posádkové hudby a hlavně celé řady sportovních
osobností minulosti i současnosti – to všechno byl balík
nejen zážitků, ale také vzpomínek.
V jednotlivých kategoriích děti znovu plnily nejen
všechny
disciplíny
tohoto
Odznaku
všestrannosti
olympijských vítězů, ale mohly se také účastnit řady
doprovodných programů.
Účast olympioniků po celou dobu dvoudenního
sportování byla skvělou šancí na setkání a popovídání si se

sportovními vzory. Děti logicky nejvíce „táhl“ letošní zlatý
pětibojař David Svoboda a také Roman Šebrle, ale pro nás
pamětníky to byly opravdové žně: Věra Čáslavská, Imrich
Bugár, František Pospíšil, Gejša Valent, Šárka Kašpárková,
Jiří Dahler, Jarmila Kratochvílová, Jan Kůrka a pro místní
vyznavače běžeckého lyžování – Stanislav Henych, Láďa
Rygl, Pavel Benc, Miloš Bečvář nebo třeba Bohuslav Rázl. A
to tady nejmenuji zdaleka všechny – prostě setkání
s olympioniky ve velkém.

Martin po dva soutěžní dny i přes bolest zad bojoval a
polické základce neudělal ostudu.
I když jeho celkové bodové skóre nedosáhlo na osobní
maximum, zaskvěl se výbornou šedesátkou a byl celkově
druhý ze všech kategorií v hodu míčkem. A po celé čtyři
dny, které jsme spolu v Praze prožili, byl i svým chováním
dobrým reprezentantem školy i města. Osobně jsem mu už
sice poblahopřál k jeho výkonům a poděkoval za vzornou
reprezentaci, ale proč by to nemělo zaznít ještě jednou a
veřejně …. Martine – krásná práce !
O jeho výkonech, bodech a umístění, stejně tak o akci
samotné se více dovíte na www.OVOV.cz – v sekci
celorepublikové finále.
Cestou na akci i při cestě zpáteční nám vybylo trochu
času na první Martinovo podívání se po Praze. Navštívili
jsme klasická prohlídková místa hlavního města a tak to byl
pro něho tak trochu i zájezd poznávací.
Stálo to za to. Věřím, že stejně tak, jak je Martin
odhodlaný udělat v tomto školním roce všechno pro to, aby
se do Prahy podíval znovu, tak že naše mise „nakopne“ i
některého dalšího našeho žáka či žákyni ke stejnému cíli.
Bylo by to fajn a jsem připraven jim k tomu pomoci
nabytými zkušenostmi z přípravy i akce samé. Chce to jen
jediné – chtít a něco pro to udělat.
Držím vám palce.
Petr Jansa, kabinet TV

Přebory škol v přespolním běhu
Již tradičně pořádá polická základka okresní finále
v přespolním běhu pro kategorie žáků základních a
středních škol. Na „klasických“ tratích v areálu Nebíčko se i
letos sešly téměř dvě stovky závodnic a závodníků z celého
okresu. Ideální počasí, připravené tratě, dobře sehraná
parta rozhodčích i perfektní technické zázemí – to jsou

podmínky pro pohodové sportování reprezentantů
jednotlivých škol. I když se každým rokem stále obtížněji
shání vytrvalostní běžci mezi mládeží, odhodlání na startu
je u většiny přítomných zřejmé. Poměrně náročný profil
tratí však jasně ukáže, kdo má něco naběháno. Protože
poličtí starší žáci i žákyně trochu ustupují výsledkově
z tradičních předních pozic, čest a slávu letos zachraňují
hlavně mladší děvčata. Vítězstvím ve své kategorii si
zajišťují postup do krajského finále!
Vyhlášené místní borkyně Katka Šefcová a Nikola
Benešová doplněné dvojicí Lucie Rotterová a Martina
Středová za to opravdu vzaly a zaslouženě vyhrály.
Společně s nimi v dalších kategoriích do kraje pojedou
týmy základních škol z Náchoda-Plhova, Červeného Kostelce
a z broumovského i náchodského gymnázia.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se
podíleli na perfektním průběhu celé akce a také všem
našim žákům za dobrou reprezentaci školy, stejně tak i
trenérům Katky a Nikoly. Výsledky i fotografie z této akce
naleznete na stránkách naší školy.

Krajské finále v přespoláku
Nová Paka – 3. října 2012
Účast našich mladších žákyň v krajském finále byla
mimořádně úspěšná. Družstvo našich holek /ve složení a
podle pořadí v cíli: Katka Šefcová, Nikola Benešová, Lucie
Rotterová, Martina Středová, Terka Rubáčková a Denisa
Rejmontová/ skončilo na krásném třetím místě.

Katka doběhla v silně obsazené kategorii na pátém a
Nikola na devátém místě, což je skvělý výsledek a díky
umístění Lucky s Martinou / do výsledku týmu se
započítávají první čtyři z družstva / nám to nakonec dalo
na bronz. Na běžecké základny Skuhrov a Vrchlabí jsme
prostě neměli, ale za námi zůstávají silné týmy Trutnova,
Hradce Králové, Rychnova nad Kněžnou a další.
Obrovská gratulace a poděkování za předvedený výkon.
První měsíc byl ze sportovního hlediska pro naši školu
velmi úspěšný. Chci věřit tomu, že to byl jen začátek další
dobré sportovní sezóny. Držím palce každému našemu
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žákovi i žákyni, kteří se objeví na sportovišti nebo
v tělocvičně s odhodláním a chutí protáhnout své tělo. Ať
už pro body či výkon nebo jenom pro radost.
Petr Jansa, kabinet TV, ZŠ Police n.M.

Základní umělecká škola informuje…


Koncert vítězů soutěže CONCERTO BOHEMIA 2012

Stává se už tradicí, že na žádném ročníku rozhlasové
soutěže žákovských a studentských orchestrů už nemůže
chybět nějaký orchestr ze ZUŠ Police nad Metují. Naše škola
letos dosáhla již patnáctého vítězství některého svého tělesa
v této soutěži – letos se umístil na prvním místě v kategorii
smyčcových orchestrů opět náš soubor ARCHI PICCOLI
s dirigentkou Michaelou Michalovou.
Koncert vítězů se bude konat již tradičně v paláci Žofín
v Praze v sobotu 10. listopadu od 19:00 hodin a přímým
přenosem ho bude přenášet Český rozhlas 3. Česká televize
pořídí záznam koncertu, který odvysílá později včetně dotáček
medailonků jednotlivých orchestrů (Náš orchestr ho bude točit
u obřího akvária v Hradci Králové 1. listopadu podle
dramaturgického nápadu Lukáše Hurníka, který bude celý
koncert uvádět.
Pro tuto chvíli je důležité, že máme možnost objednat u
dramaturgyně Českého rozhlasu vstupenky na tento koncert za
symbolickou cenu 70,- Kč, takže kdo by měl zájem z řad širší
veřejnosti se této události zúčastnit osobně, ohlaste se
obratem řediteli ZUŠ Luboru Bořkovi mailem na adresu:
borek.lubor@zuspolice.cz, nebo na telefon 602 466 556. Škola
také v sobotu 10. listopadu vypraví od ZUŠ autobus, který
v 9:00 hodin odveze orchestr do Prahy. Protože jsou v autobuse
ještě nějaká volná místa, nabízíme je případným zájemcům za
symbolický příspěvek…



Klavírní koncert studentů Pardubické konzervatoře

Ve čtvrtek 1. listopadu uspořádáme v koncertním sále ZUŠ od
18 hodin Klavírní koncert studentek Pardubické konzervatoře
ze třídy prof. Inny Tolmačevové. Pro nás je důležité, že se na
koncertu představí naše bývalá absolventka Tereza Špuláková
se svými dvěma spolužačkami Eliškou Červínkovou a Annou
Kňoulichovou. Studentky se chystají na mezinárodní klavírní
soutěž Josefa Haydna ve Vídni a na koncertu nám předvedou
svůj soutěžní repertoár. Srdečně zveme všechny milovníky
klavírního umění!
(ZUŠ)

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Zahájení nového školního roku
v Hronově
Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 proběhlo
dne 3. září v Čapkově sále v Hronově. Studenty a jejich
rodinné příslušníky uvítala jako již tradičně svým projevem
ředitelka Mgr. Štepánka Thérová. Pro nové studenty
maturitního i nematuritního oboru to bylo první seznámení
s vyučujícími, spolužáky a poté školou, která se během
prázdnin oděla do nového světlezeleného kabátu.
Změny ovšem neproběhly pouze z vnějšku, ale také
uvnitř školní budovy. Již druhá učebna byla dovybavena
novou
interaktivní
tabulí
včetně
multimediálního
příslušenství. Tato moderní technika bezesporu přispěje ke
zkvalitnění a zpříjemnění výuky.
A jaké novinky čekají na žáky v tomto školním roce?
Naše škola připravila pro žáky nad rámec výuky několik
specializovaných kurzů. Jedná se o kurz barmanský,
cukrářský a kurz dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny.
Studenti také budou mít možnost zúčastnit se mnoha
kulturních akcí, soutěží a exkurzí a v neposlední řadě i
zahraničních zájezdů. Právě před několika dny se sedm
našich žáků vrátilo z týdenního pobytu v Itálii, kde spolu se
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žáky Středního odborného učiliště a Střední odborné školy
SČMSD Žatec navštívili velké množství památek a čas byl
samozřejmě i na koupání v moři. Na podrobnější reportáž
doplněnou fotografiemi se můžete těšit v dalším čísle.
A jelikož se už podzim hlásí o slovo, přinášíme dva
recepty jako důkaz, že i podzimní gastronomie může být
úžasná.
Dýňová polévka
300g dýně hokaido, 150 ml mléka, 200 ml vývaru, sůl,
pepř, česnek, 35% smetana, dýňová semínka
Dýni zbavíme slupky a jádřince a pokrájíme na kostičky.
Zalijeme mlékem a vývarem, osolíme, opepříme, přidáme
trochu prolisovaného česneku a dusíme doměkka. Měkkou
dýni rozmixujeme a propasírujeme. Pokud je polévka hustá,
zředíme mlékem a případně dosolíme a opepříme. Při
servisu polévku ozdobíme smetanou a posypeme nasucho
opraženými dýňovými semínky.
Bažant pečený na kyselém zelí s hroznovým vínem a
sektem
Bažant, koření na zvěřinu, sůl, 300g kyselého bílého
zelí, 300g hroznového červeného vína, 400ml sektu
(Bohemia sekt), 100ml vývaru
Bažanta rozdělíme na porce, okořeníme kořením na
zvěřinu, osolíme. Kyselé zelí propereme, překrájíme a
naskládáme do pekáčku společně s porcemi bažanta,
podlijeme vývarem a pečeme do poloměkka. Když je maso
na půl měkké, přidáme hroznové víno překrájené na
poloviny a promícháme se zelím. Podlijeme sektem a
pečeme doměkka. Při podávání pokládáme bažanta na porci
zelí s hroznovým vínem a přelíváme výpekem.
Text připravili Bc. Jiří John,
Mgr. Bohumil Olšar a Mgr. Tereza Syrová
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o
(www.hshronov.cz)

Úspěšný start do nového
školního roku
Po
letních
prázdninách se již opět
zaplnily všechny školní
učebny, ateliéry a dílny.
Žáci ze širokého regionu
od
Trutnovska
přes
Broumovsko,
Policko,
celé
Hronovsko
a
Náchodsko až po oblast
Orlických hor a krajskou
metropoli
zasedli
do
školních lavic ve Střední
škole propagační tvorby
a polygrafie ve Velkém
Poříčí.
Ani v období, kdy si
většina středních škol
stěžuje na nepříznivý demografický vývoj, nemá toto
vzdělávací zařízení o žáky nouzi. Do prvního ročníku oborů
s maturitní zkouškou i s výučním listem bylo celkem přijato
ve čtyřech třídách 113 žáků. Atraktivní nabídka studia
zahrnuje jak výtvarný obor Grafický design a Aranžér, tak
polygrafické obory Reprodukční grafik pro média a Tiskař na
polygrafických strojích i obor služeb Kadeřník.
O výborných vztazích absolventů ke škole svědčí také
to, že se každoročně rádi a vděčně vracejí při příležitosti
tradičního podzimního Dne otevřených dveří, kdy mají
možnost prohlédnout si nové zařízení školy a při
neformálních besedách se svými pedagogy zavzpomínat na
školní léta i pochlubit se svými profesními úspěchy.
Mgr. Renata Lelková - Střední škola propagační tvorby a
polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910
kontakt:

 491 485 048  491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
• Elektrotechnika - počítačové řídicí systémy
• Strojírenství - výrobní a informační systémy
délka studia 4 roky
• Provozní elektrotechnika
• Provozní technika
pro absolventy 3letých oborů s výučním listem
délka studia 3 roky – nástavbové studium ( dálková forma při
zaměstnání)

Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY 











1.9.
1.9.
1.9.
1.9.
1.9.
8.9.
21.9.
22.9.
22.9.
22.9.

V září jsme měli hojnou svatební nadílku:
David Veselý a Eliška Kollertová – u chalupy v Pěkově
Miroslav Dvořáček a Veronika Matysová – obřadní síň
církevní sňatek v kapli na Hvězdě
pod pergolou ve Velkých Petrovicích
Jan Bohadlo a Hana Navrátilová – kostel na Bezděkově
Tomáš Mach a Jitka Vašová – obřadní síň
na Frýdlantské vyhlídce na Ostaši
Lars Teumer a Claudia Koch – v obřadní síni
Radek Vajsar a Pavlína Šotolová – obřadní síň
Ondřej Imlauf a Lucie Ballová – obřadní síň

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
• automechanik
• elektromechanik
• nástrojař
délka studia 3 roky denní forma vzdělávání.
Možnost získání stipendia v oborech Nástrojař a Elektromechanik
Možnost dalšího sponzorství kvalitních žáků po dobu studia
partnerem školy firmou Wikov MGI a. s. Hronov
KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLANÍ MOHOU ŽÁCI ZÍSKAT
CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ:
ECDL s mezinárodní platností, celosvětově platný certifikát AUTODESK
CERTIFIKATE OF COMPLETION, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všedních dnech : 1. 11. 2012, 22. 11. 2012
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 8. 12. 2012 od 9.00 do 12.00 hodin.

Novomanželé Imlaufovi

STATISTIKA       
K 30. 9. 2012 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4281 obyvatel.

JUBILEA         
V září 2012 oslavili životní jubileum …
70 let
pan Jiří Mrština
pan František Kollert
pan Václav Krb
pan Karel Werner
75 let
paní Danuše Šefcová
pan Horst Schirlo
pan Zdeněk Kuchta
pan Václav Dubišar
paní Marie Kollertová
85 let
pan Zdeněk Řehák
paní Anna Kratěnová
paní Veronika Davidová
paní Olga Ducháčová
paní Marie Pohlová
90 let
paní Miluška Pavlů
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.

Novomanželé Machovi
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ     

při stavbě jeslí. Dlouho nám ale
nesloužila. Na podzim 1970
jsme ji museli opustit se vším,
co v ní bylo. Skončila skautská
organizace. Ne však náš zájem
o to, co jsme poznali. A tak
začala éra turistického oddílu
mládeže.“
Následovaly roky, kdy se
Kari staral o výchovu početných
členů oddílu k životu v přírodě
a s přírodou, učil je různým
dovednostem manuálním a při
tom
nezapomínal
ani
na
zdůrazňování morálních hodnot,
obsažených
ve
skautských
zákonech. Vše se mohlo plně
rozvinout po roce 1989. Kari se
zúčastnil junáckého sněmu v
prosinci 1989, který znovu
obnovil činnost Junáka. Poličtí tomíci se stali skauty. Ke
skautům se přidal i dívčí oddíl skautek. Následovaly oddíly
vlčat a světlušek. 22 let vedl Kari skautské středisko. Ze
skautů a vlčat se stali otcové, mnozí své děti zase svěřili
skautské výchově, někteří začali další skauty vychovávat.
Pravidelné schůzky, víkendové výpravy, akce pro veřejnost.
Vrcholem celého skautského roku je letní tábor. Tam se
prověří celoroční příprava jak dětí, tak dospělých. Kolik
těch společných táborů bylo! Na konci tábora, při
závěrečném táboráku vždy vzpomínáme na bratry a sestry,
kteří už tu s námi nejsou. Netušili jsme, že tak brzo
budeme vzpomínat i na Kariho. Kari, děkujeme.
Věra Škraňková

Blahopřejeme panu Františku Šedovi
Dagmar Hambálková

Josef Hejnyš odešel bez návratu,
ale zanechal nám nesmazatelné stopy. Nám i těm, kteří nás
budou následovat. Především ve skautingu. V založení a
činnosti o.s. Jůlinka. Ale i v turistice, cestovním ruchu.
V posledním a pravděpodobně nejintenzivnějším roce svého
života byl vůdčí osobností vzniku Muzea papírových modelů
v našem městě.
Jsou lidé nahraditelní, nahraditelnější, ale i ti, není jich
mnoho, které nahradit jedním člověkem nelze. Pepa Hejnyš
mezi ně patřil. Celé Policko ztrácí obětavého, nadšeného a
pracovitého člověka. Přítele, kamaráda, vedoucího a
spolupracovníka, který měl orientační smysl v přírodě i
v životě.
Za vedení města se loučím s poděkováním a úctou!
Ida Jenková

Kari

Skautská hymna na počest a skautská večerka na
rozloučenou. Zazněly obě ve smuteční obřadní síni 5. října
pro vůdce skautského střediska Skaláci v Polici nad Metují
Josefa Hejnyše – Kariho.
Pojďme si v této smutné chvíli zavzpomínat, jak to
všechno začalo. Kari o tom napsal: „ Šel jsem tehdy jako
patnáctiletý vášnivý čtenář dobrodružné literatury a
zejména Foglarovek po ulici a ve výloze uviděl to, co bylo
zatím jen na zadních stránkách starých časopisů – skautské
vlajky, ručně psanou a krásně malovanou kroniku. Běžel
jsem tedy do knihkupectví a povídám: „Já chci do skauta.“
Pán za pultem na mně chvíli hleděl a potom povídá. „To
jako přihlášku?“ „Jo.“ Na víc jsem se nezmohl. A tak začalo
mé skautování. Klubovnu jsme tehdy měli jen provizorní, v
dlouhém, nízkém domku, který sloužil jako stavební domek
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Ve čtvrtek 4. října 2012 slavil po sto prvé narození a
svátek v jeden den pan učitel František Šeda.
Úctyhodného jubilea se dožívá v plné síle. Opečováván
rodinou, především synem Petrem, se pohybuje mezi Policí,
Pardubicemi a Újezdem u Chocně.
V Polici je vždy ve společnosti své manželky, které
chystá léky. Každý den dopoledne čte denní tisk.
Jak sám říká, čte jen to, co ho zajímá. V televizi sleduje
především sportovní pořady.
Za nás za všechny jsem pana učitele pozdravila,
poděkovala a jemu i všem jeho blízkým popřála do
nastupujících krátkých dnů a dlouhých večerů zdraví a
teplo rodinného krbu.
Ida Jenková

Abrahámoviny potkaly Petra Jansu
Do dalších let mu přejeme především zdraví a radost ze
své rodiny a z naší radosti při akcích, které pro nás tradičně
i netradičně dlouhá léta organizuje. Prostě Krásná práce.
Děkujeme.
Ida Jenková

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
„Lásko, bože lásko“... jímavá melodie a když je
zazpívají a zahrají ti nejpovolanější ze ZUŠ p. řed. L. Bořek
a p. uč. Čapek, pro které je hudba téměř modlitbou a
úspěchy vynikající a ty další, Moravské, už nic fajnovějšího
nemohlo být předzvěstí, že dnešní setkání Senior klubu
Ostaš bude velice pěkné.

a šiřte do podvědomí lidí, jen ne tak, jako poslední dobou
nechutná aférka s pitíčkem. „Uvědomme si, že tu nejsme
trvale“, výrok z rozverné knížky malíře Mistra Vladimíra
Komárka z úst ŠTAMGASTA je hrubšího zrna, ale trefný.
„Dyť tu jsme, jako to ... v trávě, tak co se furt vo
něčem dohadujeme?“
Pijte vodu čistou od neposkvrněné Julinky, mějte se
říjnově a vůbec beznadějně skvěle!
A sluší Vám to... Kde nás najdete?
Aktuality SKO: http://www.meu-police.cz/ > Sport a
volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:
http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Náš výlet
Odtajnění se dostalo od předsedkyně pí H. Pivoňkové, a
než řeknete ŠVEC, vstoupila pí starostka Ida Jenková, aby
nám představila Ing. Václavu Domšovou uchazečku o křeslo
v Senátu za Náchodsko, redaktorku ROZHLASU Hradce
Králové pí Ilonu Dvořáčkovou a uzavíral herec - PAN herec –
Stanislav Zindulka. Sál se dostal do varu. Vitální, skromný,
upřímný „SRÁGORKA“ z „Vlaku dětství a naděje“, rolí
skvostnou a stovkami dalších. Na SMEČ mu nahrávala pí
redaktorka a naše BRÁNICE rezonovaly. Úsměvné historky,
klukovské sny, počáteční krůčky na ochotnické scéně
v rodné Jilemnici, pikantnosti ze zákulisí, vzpomínky na
„BARDY“ kolegyně, sršel vtipem, a kdo by mu hádal už 8
křížků? Neuvěřitelné! Bezvadná paměť. Čemu, že vděčí za
ten dar? Práci, kterou miluje, nezávidí, má rád lidi, pokora
a humor, to je medicína.

Oči jim zazářily, když jako profesor měl tu čest
předávat znalosti tehdy nesmělému studentíkovi p. řed. L.
Bořkovi a zavzpomínal si na ty roky, které odnesla voda.
Přátelství obzvlášť milé s ním udržují manželé Pivoňkovi.
Vždyť náš František působil na stejné ŠTACI a pojí je toho
hodně hezkého na časy, kdy společně sdíleli „PRKNA, KTERÁ
ZNAMENAJÍ SVĚT!“ Kdo jednou vstoupí na tuto půdu jen
pouhým „štěkem“ – paní nesu vám psaní,- propadne té vůni
šminky, je ztracen, divadlo je vášeň i magnet. Ani text
Milana Uhdeho, který s vervou zpívala Ljuba Hermanová
neurazí: „ My jsme ti blázni, blázni z povolání, my jsme ta
banda, banda kašparů“... Díky bohu za ty lidičky, co
rozdávají úsměv! Zlomte vaz! Pár tónů na kytaru od pí
sympatické redaktorky a moudrá rada do blížících se voleb
od Ing. Domšové. „Babiška“ a taška. Ta ať je plná jenom
zdravými potravinami z TUZEMSKA.
Ani hosté neojížděli s prázdnou, aby na setkání a město
Polici nad Metují měli také pěkné vzpomínky, jaké
zanechali v Pellyho sále nám...
Podzim, výlet do Nového Města nad Metují a rovnou do
PEKLA!!!, že nám to sv. Petr posvětí hezkým počasím.
Nastává období, kdy se příroda obléká do teplých barev
různých odstínů a láká k procházkám. Užívejte si té krásy a
úvodní melodie a obsah „Lásko, bože lásko“... si pobrukujte

Dne 15. září 2012 se uskutečnil další výlet pro členy i
nečleny fondu pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí,
tentokrát do Polska. Sešlo se nás celkem 33 účastníků a
nálada byla výborná.
Program byl rozvržen na celý den. Cesta vedla přes
hraniční přechod Běloves do lázní Chudoba. Prošli jsme si
krásně udržovaným lázeňským parkem. Jsou tam také
rozmístěny zajímavé sochy. Piáno v parku a Harfa. A také
Zahradník, který prý má tu zázračnou moc, že které místo
na těle mu pohladíte, tak na tom místě vám přestane bolet.
Jsou tam i asi metr vysoké figurky na hru šachy a jsou dost
těžké.
V lázních se léčí nemoci krevního oběhu, chudokrevnost,
stavy po infarktu. Léčebné kůry jsou odvozeny od 3 různých
pramenů, které mají každý jiné složení. Mají i ve svém
složení pevné malé složky radonu a arzenu. Jezdí se sem
léčit i mnoho českých pacientů.
Na devátou hodinu jsme měli předem zajednanou
prohlídku v Muzeu panenek v Chudobě. Kolekce hraček z
19. a 20. století představuje všechny formy hraní dětí. Jsou
tu panenky, nábyteček, vláčky, figurky a medvídci,
stavebnice a pod. Hračky ze dřeva, textilu, porcelánu,
hlíny, olova, papíru, peří, celuloidu, plastiku a pod. Hračky
rozdělené podle národnosti a dá se říct, že jsou z celého
světa. Expozice budí pro generace starší a pokročilé
vzpomínky, vyvolává v srdcích návštěvníků radost a úsměv.
Potěší každého od 1 roku až po 90 leté. Moc se nám tam
líbilo.
Naší další zastávkou byl Památník tří kultur – Smírčí
kameny, které byly postaveny v roce 1999 při setkání
rodáků na znamení smíření tří národů. Kladsko – Český
koutek prodělalo komplikovaný a bolestivý historický vývoj.
Po staletí bylo součástí českého území. Ale během doby se
zde vystřídaly vlády Pruské, Německé a Polské.
Pochopitelně se zde vyskytovalo obyvatelstvo všech tří
národností. Po druhé světové válce byli češi nuceni odejít.
Někteří do Čech a někteří do Německa. Naštěstí čas setřel
staré rány a v současnosti se tu realizuje regionální
spolupráce bez ohledu na hranice.
Na 11 hod. jsme měli vyjednáno ve Stroužném chytání
pstruhů a oběd. Ten, kdo nerad ryby – dostal klobásu. Ryby
jsme si mohli sami nachytat. A bylo hodně veselo. Někomu
se dařilo, někomu ne. Ale rybu výborně připravenou dostali
všichni. A během oběda jsme se měli možnost setkat s
nejstarší obyvatelkou Stroužné paní Maruškou.
Vesnice Stroužné je jednou z obcí tak zvaného Českého
koutku, kde se po staletí udržela osobitá česká etnická
skupina. Byli to převážně evangelíci. Proto naše další cesta
vedla okolo skanzenu k evangelickému kostelu. Prohlédli
jsme si náhrobky na hřbitově a počkali na naši průvodkyni z
rodiny Cvikýřů. Paní nám kostel odemkla a velice poutavě
vyprávěla o historii a i současnosti života ve Stoužném.
Nikdo ani nedutal. A na závěr ještě zodpověděla pár
dotazů.
Cestou k autobusu jsme se ještě na chvíli zastavili.
Kalwínka je dům polské evangelické církve. Na tomto domě

20

má pamětní desku náš první prezident Československé
republiky T. G. Masaryk. Byl tu v létech 1901 a 1903 na
návštěvě u svých spoluvěrců a přátel.
A pokračovali jsme v naší pouti do Čermné do Kostnice.
Většina z nás tam byla poprvé v životě. Kostnici nechal
postavit v roce 1776 český duchovní probošt Václav
Tomášek a odpočinek zde nalezly ostatky obětí sedmileté
války sesbírané z bitevních polí 3 000 lidských lebek a
dalších asi 21 000 je uloženo v nepřístupné kryptě pod
podlahou. Naše průvodkyně – jeptiška mluvila polsky, ale
pomalu a tak jsme dobře rozuměli.
Ještě jsme se podívali do kostela a trochu okolo a i na
nějaký ten suvenýr zbyl čas. A protože k obědu byla ryba a
ta chce plavat, tak jsme si pěšky přešli přes hranice k
Papouškovi na české pivo.
Pak už nám zbývala jen cesta domů. No a v Hronově
jsme u divadla zahnuli a vyjeli si na Vysokou Srbskou k
večeři. Byl přichystaný „Pavlišovák“. Řízek přes celý talíř,
že ani zelí nebylo vidět. Jako o posvícení.
Spokojení a dobře najedení jsme se vrátili zase navečer
domů.
A příště pojedeme zase...
Zapsala Marie Chaloupková

Pozdrav z polického koupaliště

veřejné sbírce bylo celkem vybráno 1 735 885,62 Kč.
Celkové výdaje na obnovení kapličky a úpravy okolí kapličky
činily 2 520 597,-Kč.
Financování výdajů je rozděleno na několik zdrojů.
1. Z veřejné sbírky byly hrazeny tyto výdaje:
firma

druh výdaje
převoz a zakrytí
Movis Hronov s.r.o.
řeziva
Ing.Jan Slavík, Jaroměř odborný posudek

částka

Jan Jirman, Broumov

doprava dřeva

2 718,00

Z. Řehák, Police n.M.

práce s autojeřáb. 1 200,00

6 985,00
3 000,00

Pavel Bareš, Suchý Důl pořez kulatiny

10 407,00

Jiří Čáp, Pěkov

dřevo na lavice

4 329,00

Město Police n.M.
Zdeněk Jiránek,
M.Svatoňovice
Jiří Čáp, Pěkov
Zdeněk Jiránek,
M.Svatoňovice
Jindřich Roubíček,
Náchod
Zdeněk Jiránek, Malé
Svatoňovice
Elpol, Police n.M.

měděný plech

7 500,00

výběrové řízení

15 600,00

řezivo

4 459,00

stavební dozor

22 800,00

Movis Hronov s.r.o.

socha Panny Marie 40 000,00
stavební dozor

22 800,00

elektroinstalace

24 540,00

stavební práce

1 569 547,62

Celkem

1 735 885,62

2. Z rozpočtu obce Suchý Důl byly hrazeny tyto výdaje:
firma
Město Police n.M.
Jan Záliš, Broumov
Jiří Čáp, Pěkov
J. Zítka, Police n.M.
Jan Koval, Č.Čermná
Movis Hronov s.r.o.
Ahoj a dobrý den všem návštěvníkům Polického
koupaliště, ať už skalním, stálým, věrným či náhodným.
Chci Vám všem tímto poděkovat za návštěvnost v
letošním roce na naší přírodní Polické plovárně. Taky bych
rád poděkoval za Vaše případné pochvaly během sezóny na
naši společnou práci a péči o koupaliště.
Vím,že se nejde zavděčit všem, ale věřte, že všichni
děláme maximum pro Vaši spokojenost a důvěru k nám.
Tímto děkuji i pánům z TS Police nad Metují, kteří
zajišťují větší opravy, které bychom vlastními silami
nezvládli.
Chceme,aby se Vám všem u nás líbilo a rádi určitě
uvítáme při setkáních s námi zaměstnanci Vaše nápady
realizovatelné v další sezóně. My už taky máme cosi
namalovaného pro zkrášlení a lepší využití našeho
koupaliště. Ale víc hlav - víc rozumu (i nápadů).
Ještě jednou děkuji za Vaši věrnost a návštěvnost i za
případné podněty k vzájemnému zpříjemnění nové sezóny
2013.
Zdeněk Beran

Závěrečné vyúčtování stavby
Suchodolské kapličky
Veřejná sbírka na stavbu kapličky byla ukončena k 25. 9.
2012. Přinášíme tedy závěrečné vyúčtování celé akce. Ve
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Drašnar, Police n.M.
ADVAS, Hrad.
Králové
Jiránek,
M.Svatoňovice
Ing. Jana Podstatová
Jan Jirman, Broumov
L. Hornof,Dobruška

Jan Záliš, Broumov
Movis Hronov s.r.o.

Movis Hronov s.r.o.
Jiří Scholz, Machov
Movis s.r.o. Hronov
Drašnar, Police n.M.
Movis Hronov s.r.o.
Celkem

Druh výdaje
měděný plech
značení kapličky
řezivo
barvy
přibližování dřeva
tkanina pod
rostliny
svícen
2x betonová
lavička

částka
6 322,00
8 760,00
2 327,00
1 723,00
5 500,00

stavební dozor

22 800,00

projekt kapličky
doprava dřeva
zaměření kapličky
materiál na
brigády
informační tabule
montáž
mob.,svícen zem.
práce – příp.el.
dlažba u soudní
brány ke kapli,
přístup. dlažba ke
kapli, zemní práce
pořez dřeva
stavební práce
kovaná mříž
stavební práce

12 400,00
3 726,00
4 000,00

7 517,00
3 450,00
7 680,00

6 220,00
4 740,00
32 854,00

66 659,00
2 854,00
216 309,00
27 500,00
63 370,38
506 711,38

Pro zdárný průběh vysvěcení kaple byly provedeny
v okolí kaple „drobné kosmetické úpravy“, které nebyly
součástí dodávky stavby.
Jedná se o přístupový chodník od soudní brány pod
schodiště. Pokládka byla provedena brigádnicky. Materiál
věnovali z části občané Suchého Dolu a chybějící materiál
zajistila firma MOVIS Hronov s.r.o.
Dále byly osazeny lavičky a informační tabule.
Provedena přípojka el. instalace, která je ukončena cca 25
m od kaple a zhotoveny rozvody el. instalace v kapli.
A konečně přístupový chodník od Police nad Metují,
který byl zhotoven pouze za cenu montáže a převoz
dlaždic. Materiál opět věnovala firma.
Celkové náklady těchto ostatních prací činí 150 210,Kč. (Tyto náklady jsou započteny ve výše uvedených
tabulkách od obce: tkanina pod rostliny 7517,- Kč,
betonové lavičky 7680,- Kč, material na brigády 6 220,- Kč,
informační tabule 4 740,- Kč, montáž mobiliáře u kapličky,
povrchová úprava svícnu a zemní práce pro kabel
elektroinstalace 32 854,- Kč, dlažba u brány, dlažba ke
kapli a terénní úpravy 66 659,- Kč, elektroinstalace 24 540,Kč).

Stručný přehled víceprací (+) a méněprací (-)
vytažených ze změnových listů

3. Z příspěvku Královéhradeckého kraje byly hrazeny
tyto výdaje:
Dar z roku 2010 ve výši 40 000,- byl použit na úhradu
faktury - Jiří Scholz, Machov – Bělý - za pořez dřeva na
kapličku. Dotace z roku 2012 ve výši 238 000,- Kč byla
použita na úhradu faktury – Movis Hronov s.r.o. – stavební
práce.
Závěrem je třeba znovu zdůraznit, že nová kaplička by
nemohla vzniknout bez velké podpory dárců – občanů,
firem, institucí, kteří od počátku přispívali ve sbírce,
podíleli na stavbě kapličky svou prací nebo poskytli
potřebný materiál. Velké poděkování patří například rodině
Ticháčkové ze Suchého Dolu za darování dřeva. Zemní
práce provedl zdarma Václav Kohl ze Suchého Dolu. Výrobu
lavic, oltáře a zarámování obrazů křížové cesty zdarma
vyrobil pan Jaroslav
Zítka z Velké Ledhuje. Velké
poděkování také patří všem, kdo se zúčastnili brigád na
úpravu okolí kapličky.
Vítězslav Vítek – starosta obce Suchý Důl

Přesný výčet těchto prací je obsažen ve změnových
listech k jednotlivým fakturám. Tolik závěrečné vyúčtování.
Aby závěrečná zpráva byla úplná a vyčerpávající,
pokusím se v dalších řádcích rozebrat prostavěné peníze
dle jednotlivých druhů prací (řemesel).

Hlavním dodavatelem stavby kapličky byla firma Movis
Hronov s.r.o. Dále uvádíme zhodnocení celé akce od
zástupce této firmy:
Stavební práce skončily a je čas na závěrečné hodnocení
a vyúčtování. Za dobu stavby bylo vystaveno 11 faktur a
těmto 11. Fakturám 11 změnových listů, které obsahují
podrobný rozbor dle jednotlivých položek rozpočtu. Každá
fakturace a každý změnový list byl odsouhlasen stavebním
dozorem. Na základě změnových listů byl odsouhlasen
dodatek smlouvy o dílo č. 2 – navýšení ceny (viz rozpis
níže). Dodatek smlouvy o dílo č. 1 pak řešil termín
dokončení stavby. Smluvní termín dokončení 30.9.2011
nemohl být z důvodu nedostaku financí na stavbu kapličky
dodržen.
Celkové stavební náklady stavby dle závěrečného
vyúčtování ( konečné faktury ) činí:
Celkem bez DPH .................
DPH 20% ...........................
Konečná cena s DPH ...........
Cena dle smlouvy o dílo.........
Vícepráce dle změnových listů.

1 739 356,347 871,2 087 227,2 038 075,49 152,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

tis.Kč
Pískovcový sokl

-97 úprava tloušťky zdiva

Makovice a kříž, zlacení,
dodatečně požadované
54
montáž
práce
Klempířské a pokrývačské
změna krytiny (darování
-84
práce
plechu)
Ozdobné lišty věže
61 neobsaženo v projektu
Vnitřní dlažba
Ozdobné lišty oken
Odkanalizování
dešťových svodů
Konstrukce tesařské
Nátěr pískovcového soklu
Celkem

38 změna materiálu
dodatečně požadované
34
práce
dodatečně požadované
19
práce
21 chybějící řezivo
dodatečně požadované
3
práce
49

2.

(ceny jsou uvedeny bez DPH )
tis.Kč
Zemní práce - pouze drenáž a
odkanalizování dešťových svodů včetně
19
potrubí. Vše ostatní provedl Vašek Kohl
zdarma
Zakládání – základové pasy včetně bednění 37

3.

Svislé konstrukce – pískovcový sokl

308

4.

62

6.

Venkovní řezaná pískovcová dlažba
Vnitřní podlahypodkl.beton,potěr,násyp,síťovina
Lešení-vnitřní,vnější řadové a prostorové

7.

Staveništní přesun hmot

29

8.

Izolace proti vodě

8

9.

Povlakové krytiny-podkladní izol.pásy
Konstrukce tesařské - montáž konstrukce,
výroba a montáž vnitřního a vnějšího
obložení, impregnace, převoz,
manipulace, spojovací prostředky. Materiál
dodal Robert Ticháček
Konstrukce klempířské - dodávka a montáž
krytiny, žlabů, svodů. Materiál na věž a
část materiálu na zastřešení kapličky
věnovalo město Police nad Metují
Konstrukce truhlářské - výroba a montáž
vnitřního a vnějšího zdobení. Výroba a
montáž oken a dveří, zasklení.
Výroba, zlacení a montáž kříže a makovice

9

1.

5.

10.

11.

12.
13.

14. Vnitřní dlažba

55
76

292

147

460
45
65

15. Nátěry vnitřní a vnější-Woodex a Remmers 87
16. Hromosvody

40

Celkem bez DPH

1 739

DPH 20 %

348

Celkem včetně DPH

2 087

Hodnocení díla jako takového mi nepřísluší, to nechť
posoudí ti, kteří kapličku dennodenně navštěvují. Mohu jen
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říci, že , že jsme se snažili odvést poctivou práci a stejně
poctivou práci požadovali od všech poddodavatelů. A
nebylo to vždy jednoduché. Stavělo se sice dle projektové
dokumentace, ale detaily se řešily zvětšování fotografií a
citem pro stavbu. Byla to velká výzva pro každého, kdo se
na stavbě podílel. Od projektanta až po posledního
řemeslníka. Moc jim za spolupráci děkuji a přeji naší nové
Zelené kapličce hodně spokojených návštěvníků.
Ing. Václav Podstata

Občanské sdružení pro rozvoj Pěkova Honů uspořádalo
8. září 2012 spolu s Jaroslavem Soumarem již 4. turistický
výlet. Tentokrát jsme vyjeli pěkovským autobusem na
polský Karlów. Nejprve jsme se občerstvili kávou a chlebem
se škvarkama v malé restauraci a pak se po schodech vydali
na Hejšovinu. Počasí moc příznivé nebylo, chvíli pršelo a
viditelnost byla malá. Na vrcholu jsme se rozdělili do dvou
skupin. Jedna se vydala asi na 3 km procházku bludištěm a
druhá si zatím odpočinula ve stylové horské chatě. Asi za
hodinu a půl jsme se opět sešli a společně sestoupali
náročnějším terénem do vesnice Pasterka a pak už
pohodlnou cestou došli na Slavný. Naše 12 km snažení bylo
nakonec odměněno nejen dobrým gulášem, ale i pěkným
výhledem na Krkonoše.
Věřím, že příště opět zvítězí touha po poznávání
dalších krásných míst a radost z pohybu.
Ivana Vrbová

Honská zvonička
a prapor jsou vysvěceny
Novou zvoničku a prapor místní části Hony vysvětil
v sobotu 15. září monsignor Marian Lewicki. Na honské návsi
se sešlo kolem sta občanů, chalupářů a návštěvníků ze
sousedních obcí.
Slavnostní ceremonie byla vyvrcholením devíti měsíců
trvajícího projektu „Honská zvonička a úprava návsi“.
Projekt byl podpořen v roce 2011 dotací z Fondu T-Mobile a
na jeho realizaci se podílelo místní občanské sdružení,
občané Honů, místní podnikatelé a město Police nad
Metují.
Během realizace projektu byla na honské návsi
vybudována přírodní zvonice se zvonem Johanem. Dále bylo
z projektu financováno odpočinkové místo a zhotovení
praporu místní části, který koresponduje s heraldickou
mapou bývalého broumovského okresu.
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„Spojí-li občané obce síly, může vzniknout pěkné dílo,
na které budeme hrdí a které nás bude spojovat“
komentoval výsledek snažení předseda Společnosti pro
rozvoj Pěkova a Honů, o. s. Daniel Denygr. „I malá obce
jako Hony (60 obyvatel) může dokázat velké věci. Jsem na
Hoňáky hrdý.“ Doplnil Denygr. Veřejnost se do projektu
zapojila formou obecních brigád.
Muži prováděli zemní a technické práce, ženy
připravovaly občerstvení a lehčí práce. Závěrečná brigáda
byla i sousedským setkáním.
Slavnostního odpoledne se zúčastnili starostka města
Police nad Metují Ida Jenková, starosta obce Suchý Důl
Vítězslav Vítek a starosta obce Martínkovice Jaromír Jirka.
V rámci nadstandardní spolupráce mezi Hony a Suchým
Dolem nám čestně poprvé na vysvěcenou zvonici zazvonil
právě pan starosta Vítek. Po dohodě budeme zvonit
v poledne každou neděli a státní svátek včetně významných
událostí.
Všem realizátorům projektu patří upřímný dík.
Daniel Denygr

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Den pro Afriku
V sobotu 15. září jsme
uspořádali Den pro
Afriku,
který
byl
součástí
sbírkového
projektu
Postavme
školu v Africe, který
pořádá
organizace
Člověk
v tísni
ve
spolupráci s Junákem,
již od roku 2004.
Právě teď se staví již
čtrnáctá
škola
v Etiopii.
V sobotu
dopoledne
jsme
vyrazili s kasičkami do ulic. Kdo šel
přes náměstí, mohl navštívit náš
prodejní
stánek,
promítání
fotografií nebo si dát lahodnou
placičku. Děti mohly vylézt na
palmu, vyrobit misku nebo cihlu
pro africkou školu, namalovat
obrázek na vlastnoručně uříznutý
koláč z břízy, nebo si vytvořit
dřevěné sluníčko. Splněním úkolů
získaly děti poukázku, kterou
vložily do zapečetěné kasičky.
Tyto poukázky poté skautské
středisko proplatilo. Odpoledne

proběhla otevřená lekce afrických tanců pod vedením Petry
Slavíkové. A na závěr celého dne bylo v polygonální stodole
promítání filmu a koncert bubeníků hrajících tradiční
africkou hudbu. Během celého dne se nám podařilo vybrat
10 363,- Kč. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastnili, nebo
nějakým způsobem přispěli k jejímu hladkému průběhu.

Slavnost Babího léta
Slavnost Babího léta aneb poslední letošní víkend pod
stanem plný her a dobré nálady. Letos jsme se sešli na
tábořišti nedaleko rybníka v Hlavňově. Babí léto se neslo
v duchu divokého západu. A i přes nepřízeň počasí jsme
přivítali přes 60 účastníků. Dopoledne jsme překonávali
nástrahy divokého západu a odpoledne jsme se proměnili
v dostavníky. Snažili jsme se bezpečně dopravit zásilky a
uniknout vypočítavým banditům. Navečer se mlha
rozestoupila a tak jsme se vypravili Kovářovou roklí na
Hvězdu. Koho neodradilo špatné počasí a vydržel až do
neděle, dočkal se opravdového Babího léta a průzkumné
výpravy do Broumovských stěn.

KLUB DESKOVÝCH HER ZAČÍNÁ JIŽ 1. LISTOPADU!!!
Hrajete rádi deskové hry, a nemáte doma s kým? Tak
navštivte náš Klub deskových her, který bude otevřen vždy
první čtvrtek v měsíci, od 16:00 do 20:00 Ve skautské
klubovně (ulice Na Babí - vedle školní jídelny). Kdykoliv
v tomto čase se můžete stavit a vyzkoušet nějakou z našich
her, nebo přinést hru vlastní a určitě se najde někdo, kdo si
ji s vámi rád zahraje. Po celou dobu bude přítomen někdo
z vedoucích. Z naší bedny plné her si můžete vybrat např.
Ubongo, Bang, Osadníky, Sabotéry, Trans America, Umí
prase létat a spoustu dalších...
Více informací a fotky z naší činnosti najdete na
www.skautipolice.cz
za polické středisko Haňďa Mazancová

Astronomický klub
Police nad Metují
O VZÁCNÉM KAMENI
16. září uplynulo 43 let od
pádu meteoritu na střechu
domu
v Suchém
Dole.
Přestože
se
jednalo
o
nekulaté výročí, uspořádali
pracovníci Hvězdárny v Úpici
přednášku s názvem Večer
s českými
meteority.
Přednášejícím byla RNDr.
Blanka Šreinová, odborná
pracovnice Národního musea
v Praze.
Tématem přednášky bylo
seznámení
se
základními
druhy meteoritů z pohledu
mineraloga. Polický meteorit
patří do skupiny chondritů.
Dověděli jsme se také mnoho
podrobností souvisejících s pády a s dohledáním těchto
vzácných „vesmírných kamenů“ na území naší republiky.
Meteority představují původní stavební materiál, ze kterého
vznikala Země a jí podobné (terestrické) planety v naší
sluneční soustavě. V přednášce také zazněla úvaha nad
legitimností prodeje meteoritů prostřednictvím internetu.
Po přednášce se v rukách paní doktorky Šreinové objevil
nenápadný balíček. K velkému překvapení všech posluchačů
a k úžasu polických hvězdářů se z něho vyklubal METEORIT
POLICE v celé své kráse či snad nevzhlednosti. Nešetrný
odběr vzorků pro výzkum před 43 lety totiž velmi narušil
vzhled „našeho“ meteoritu. Odběr byl proveden odlámáním

drobných částí a odvrtáním. Odvrtání je na povrchu velmi
nápadné a vzhled meteoritu narušuje snad nejvíce.
Tím největším zážitkem pro nás byla možnost vidět
meteorit Police na vlastní oči a vzít ho do vlastních
rukou!!!
Dovoluji si vyslovit jeden postřeh. Zatímco výsledky
vědeckého výzkumu meteoritu Police jsou známé a
dostupné, veřejné povědomí o pádu meteoritu na střechu
domu v Suchém Dole se po čtyřech desetiletích pozvolna
vytrácí. Některé skutečnosti související s pádem meteoritu
jsou uchovány už jenom v archivu našeho Astronomického
klubu…
Výsledky výzkumu meteoritu Police včetně černobílých
fotografií najdou zájemci v publikaci:
SBORNÍK NÁRODNÍHO MUSEA V PRAZE řada B, přírodní
vědy, svazek XXVI, číslo 5 z roku 1970 s podtitulem
Charakteristika chondritu z Police nad Metují.
Na závěr se sluší poděkovat paní RNDr. Blance
Šreinové za velmi hodnotnou přednášku a za dovezení
„suchodolského meteoritu Police“ ze sbírek Národního
musea na přednášku do Úpice.
Za Astronomický klub v Polici nad Metují se akce dne
24. září zúčastnili a nezapomenutelné zážitky mají
hvězdáři: Vladimír Geisler, Libor Vacek, Karel Vacek.

Pohledy do vesmíru
Letní čas (SELČ) končí v neděli 28.10. Ve tři hodiny SELČ
si posuneme hodiny zpět na druhou hodinu
středoevropského času.
SLUNCE
23. října ve 2 hodiny 13 minut SELČ vstupuje
do znamení Štíra,
v říjnu se den zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
MĚSÍC
8. v poslední čtvrti, 15. v novu, 22. v první
čtvrti, 29. v úplňku,
MERKUR
není pozorovatelný,
VENUŠE
ráno nad východem v souhvězdí Lva,
MARS
večer po západu Slunce nízko nad západním
obzorem,
JUPITER
po celou noc v souhvězdí Býka,
SATURN
není pozorovatelný,
URAN
po celou noc v souhvězdí Ryb,
NEPTUN
po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Meteorit Police a další české
meteority na Hvězdárně v Úpici
16. září tomu bylo
43 let, kdy střechu
rodinného domu č. p.
147
v Suchém
Dolu
u nedaleké Police nad
Metují spadl meteorit.
Proletěl sice střechou
domu, nikomu však
neublížil. To bylo v roce
1969. Od té doby se
sice mnohé změnilo,
ovšem potomci Klimešových, jimž meteorit téměř spadl na
hlavu, zde žijí stále.
Meteorit, který dostal mezi astronomy jméno Police,
měl to štěstí, že se díky tehdejšímu řediteli úpické
hvězdárny panu Mlejnkovi, dostal velmi brzy do
výzkumného ústavu Maxe Plancka v německém Heidelbergu
k radioizotopickému studiu. Právě tam byly shodou
okolností zkoumány i některé vzorky hornin přivezené z
Měsíce posádkou kosmické lodi Apollo 11.
„Polický“ meteorit se tak stal prvním tělesem tohoto
druhu na světě, které mohlo být zkoumáno stejným
způsobem. Zkoušky určily stáří meteoritu, složení a dráhu,
po které obíhal.
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Automobil Wikov 70 – 1931

Automobil Duesenberg SJ – 1933

Způsob tisku všech známek: plnobarevný ofset
S. Plachta

Pozvání na setkání sběratelů
24. září se uskutečnil na úpické hvězdárně večer
věnovaný „českým“ meteoritům. V Polici samotné sice jeho
let atmosférou pozorován nebyl, údajně jej však viděli
z náměstí v Jaroměři. Součástí večera byla přednáška RNDr.
Blanky Šreinové z Národního muzea v Praze. Zajímavé
povídání o meteoritech, které měly a mají, co do činění s
naším územím bylo zakončeno pověstnou třešničkou na
dortu. Byť nebyla červená, ale tmavě šedá až černá, velice
potěšila posluchače a návštěvníky hvězdárny. V rukách dr.
Šreinové se totiž objevil meteorit Police osobně. Nejen že
si jej všichni mohli prohlédnout, ale dokonce vzít do ruky a
potěžkat. Byl to velmi zajímavý pocit držet v ruce tohoto
návštěvníka z vesmíru a alespoň částečně zakusit pocity
jeho nálezců.
Marcel Bělík - Hvězdárna v Úpici

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie
Tentokrát vyšly na známkách kresby světových aut od
vynikajícího a světově uznávaného výtvarníka Václava
Zapadlíka.
Václav Zapadlík se narodil 23. 9. 1943 jako nejmladší ze
čtyř dětí. Jako malý kluk pomáhal v otcově autoservisu,
automobily znal do nejmenšího detailu. Nakonec se vyučil
truhlářem, ale současně ho lákala muzika a výtvarné umění.
Jako kontrabasista hrál v 60. letech na pražských hudebních
scénách, především v Redutě. První kresbu - Vauxhall Cadet
1932, uviděla veřejnost v roce 1971, jeho Mercedes Benz
mu našel cestu do Automobilu a Světa motorů. V 90. letech
se o něj začal zajímat celý svět. Spolupracoval s prestižním
muzeem automobilů Blackhawk, jeho díla visí v San
Francisku i Pebble Beach.
Známky byly vydány pouze v podobě sešitku, nelze
objednávat jednotlivé známky.

Každý
z nás
něco
sbírá, má doma materiál,
který lituje vyhodit. Proto
„Klub sběratelů Policka“
svolává
I.
setkání
sběratelů všech oborů do
Pellyho domů dne 27.
října 2012
od 8.00
do 15.00 hodin. Setkání
se bude odehrávat v přízemí budovy. Přijďte se podívat,
něco nabídnout nebo vyměnit. Určitě budou zastoupeny
zápalkové nálepky, kalendáříčky a věříme, že přijdou i
ostatní. Filumenisté Policka vydávají k této příležitosti dvě
zápalkové nálepky.
Na shledání se těší Pepík Máslo
Filumenisto Policka

MaMiNa >>>>>>>>>>>>
(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce 2012/2013
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci - pro nejmenší děti kolem
1-2 let
Středa (9.30-11.30) – Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 2 - 4 let. Součástí programu je malá výtvarná dílnička
s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci - program pro rodiče s dětmi
od 2 – 4 let s důrazem na rytmiku, tanečky a říkadla.
Na četné dotazy odpovídáme, že přihlášky na dopolední
program Malý Zvídálek prozatím nepřijímáme z důvodu
nedostatku lektorů.

Kroužky pro děti
Pondělí v 17:00 – Tanečky pro nejmenší s Martinou
Macounovou
Úterý v 16:30 – Keramická dílnička se Simonou Pohlovou
Čtvrtek v 15:00 – Dramatický kroužek Korálek s Ivanou
Richterovou a Martinou Golovou.
Přihlášky na Tanečky pro nejmenší a Keramickou
dílničku přijímáme na tel.: 777 903 029 nebo mailu:
katahlavkova@seznam.cz. Cena je paušálně 330,- za období
říjen – prosinec.

Kroužky a kurzy pro dospělé
Automobil Isotta Fraschini
Tipo 8a – 1929

Automobil
Bugatti Royale 41 – 1934

Pondělí v 15:30 – Cvičení na rehabilitačních míčích pro
těhotné s Mgr. Karolinou Donátovou Havlíčkovou. Cena je
dle počtu přihlášených – min. 35,-/lekci
Kurz anglického jazyka pro začátečníky a pro pokročilé
s Martinou Golovou – termín bude stanoven až po uzávěrce
tohoto čísla PM, více na webu MC, plakátech a v příštím
čísle měsíčníků.

Doplňkový program
Automobil Rolls Royce
Phantom III – 1938
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Automobil
Mercedes Benz 540 – 1936

Kaštánkování – středa 17. října v 9.30
Jak už název napovídá, speciální program bude celý o
kaštáncích – program, pohádka a hlavně oblíbené vyrábění.

Po loňské nouzi o kaštánky oznamujeme, že letos máme
dostatek nasbíráno. Program si pro vás připravila Renča
Klímová.
Přednáška pro rodiče a jejich děti - Prevence zubního
kazu u dětí
– čtvrtek 18. října v 16:30
Pro rodiče a děti jsme také připravili přednášku
s nácvikem ve spolupráci s dentální hygienistkou Ivanou
Vrbovou. Povídat si budeme o zubní hygieně a správném
čištění zubů – pro tento účel doporučujeme dětem, aby si
vzali svůj kartáček, aby mohli všem ukázat, jak jim to
krásně jde a zoubky mají zdravé a čisté. Každý účastník
dostane malý dárek. Vstupné je dobrovolné.
Přednáška PhDr. Rejtharové - Efektivní výchovné postupy
v období vzdoru
– čtvrtek 25. října v 15:30 hod.
PhDr. Rejtharová si pro nás opět připravila přednášku na
aktuální téma. Účastníci se dozví jak je to s obdobím
vzdoru, kterým projde každé dítě několikrát v různém věku,
jaké jsou příčiny, následky a triky jak to vše nejlépe
zvládnout. Součástí jsou odpovědi na vaše dotazy. Vstupné
je dobrovolné. Pokud máte zájem o hlídání dětí během
přednášky, je třeba se přihlásit na tel.: 777 903 029 nebo
mailu katahlavkova@seznam.cz do úterý 16.října.
Zumba pro rodiče s dětmi s Pavlínou Noskovou
– sobota 27. října v 9:30
Pro rodiče a jejich děti jsme připravili aktivní hodinku
společného cvičení Zumby.
Kvůli přípravě je třeba se na zumbu přihlásit na tel.:
777 903 029 nebo mailu katahlavkova@seznam.cz do středy
24.10. Vstupné je dobrovolné. Přijďte si se svými dětmi
užít zábavnou lekci společného cvičení.
Pavlína Nosková je oficiální certifikovanou lektorkou
zumby a členem mezinárodní sítě lektorů zumby
ZIN.V případě vašeho zájmu o návštěvu běžných lekcí
Zumby, které paní Nosková vede, se můžete informovat na
webových stránkách www.zumbapavlina.cz nebo na tel.:
723 419 937.
Tyto 3 přednášky jsou pořádány v rámci projektu
MPSV 2012 dotace pro NNO v oblasti podpory rodiny.
Děkujeme.

Oznámení, nabídky, sdělení
Poděkování
Velmi děkujeme panu Vladimíru Herkovi za výmalbu
mateřského centra, jeho služby můžeme vřele doporučit,
naše centrum září novými veselými barvičkami. Služby
natěrače a malíře p. Herky můžete objednat na tel.:
737 475 110.
Naše poděkování patří i tatínkovi, který nám věnoval
barvy na malování.
Velmi děkujeme panu Janečkovi, jehož firma
zajišťovala letošní pouťové atrakce v Polici nad Metují, za
věcnou podporu.

Hledáme!!!
Velmi urgentně hledáme ochotné maminky, které by
měly zájem podílet se nejen na přípravě dopoledních
programů, ale i celkovém chodu mateřského centra.
V současné době vede všechny 3 dopolední programy pouze
jedna maminky, tento stav je tedy velmi kritický. Z tohoto
důvodu také nejsme schopni zajistit pokračování Malého
Zvídálka, na kterého nám chodí četné dotazy maminek.
Věříme, že mateřské centrum má v našem městě již své
trvalé místo a najdou se další šikovní nadšenci, kteří se
budou podílet na jeho rozvoji a růstu - bylo by nám velmi
líto, kdybychom ho po novém roce byli nuceni uzavřít.
Za mateřské centrum MaMiNa Káťa Hlávková
Mateřské centrum najdete také na www.mcmamina.cz
Nebo na www.facebook.com/MCMaMiNa

Když nastanou deště
Není to zatím jako v Bromfieldově knize „Když nastaly
deště“, i když by byly vítány, ale bez pohrom. A také nelze
říci, že se nudíme, události u nás v Česku mají spád, spíš
samospád a je řízený a kým? Víme i nevíme. Valíme se někam
a nevíme kam. Z Evropy nemusíme mít strach, do ní patříme,
ale strach musíme mít spíše z naší politické elity.
Ale teď jsme zaujaty zájezdem Po stopách Českého
koutku v Kladsku s renomovanou znalkyní Kladska paní Dr.
Evou Koudelkovou, PhD. Výlet zorganizovala naše „alma
mater“ městská knihovna na sobotu 22. 9. a to opravdu ty
deště nastaly. Protože jsme byli všichni zaujati náplní tohoto
zájezdu a počasí nás neodradilo, pozorně jsme naslouchali, jak
to bylo s Kladským územím a Čechy, kteří tam odedávna žili.
Jenom ve stručnosti bychom se chtěly zmínit o historii
Českého koutku, vycházejíc z knihy „Čtení o českém koutku“
autorky paní dr. Koudelkové a z další historické literatury.
Protože jsme se s Kladskými Čechy setkaly v našem městečku
po 2. světové válce a s dětmi přišly do styku v polické škole,
zaujal nás jejich tehdy těžký úděl a oceňujeme píli a
postavení, kterého se dopracovali. Jsou jedni z nás.
Na území Českého koutku žila již od 11. stol. výrazná česká
menšina, hovořící kladským nářečím češtiny. V tomto 11.
století vybudovala zde česká knížata v souvislosti s neustálými
česko-polskými konflikty hradiště s osadou českých obyvatel.
Až do roku 1742 bylo toto území Kladska hrabstvím Zemí
Koruny České. Dlouhodobé slezské války o rakouské dědictví,
vedené mezi Rakouskem a Pruskem, skončily uzavřením mírové
dohody v roce 1742 v neprospěch Rakouska a to přišlo o Horní i
Dolní Slezsko vč. hrabství Kladského. A tak došlo k tomu, že
Kladsko bylo vč. Českého koutku s asi 11 vesnicemi od Čech
odtrženo, přičleněno k Prusku jako jeho součást a stalo se
posléze součástí německé říše. Po 1. světové válce zůstala tato
území podle závěrů Pařížské mírové konference součástí
Německa , i když tehdejší Čsl. vláda chtěla navrácení Českého
koutku výměnou za Chebský výběžek. Po pruské anexi bylo
Kladsko postupně germanizováno.
Po 2. světové válce se postavení české menšiny
zkomplikovalo a pro polské úřady byli Češi tam žijící státními
příslušníky nacistického Německa. Část Čechů byla vyhnána do
Německa a zásluhou založeného Kladského komitétu, který
zastával zájmy kladských Čechů u čsl. úřadů, část Čechů
přešla do Čech.
Tak to je ta stručnost, která neumí popsat strasti, bolesti a
bídu těch, kteří pro své zrození v tomto koutku trpěli. A jak to
dopadlo s těmi, kteří to všechno způsobovali a asi budou
způsobovat v jiných podobách a sofistikovaně, přesně nevíme,
ale všechno je v nás, buďme bdělí.
A jak je to s naším „deštivým“výletem do Českého
koutku. Jeli jsme po vytčené trase naší průvodkyně s jejím
hravým štěnětem, ohařem, jménem Ida a asociace
nás,pisatelek, přivedla k představě naší paní starostky,
důstojně kráčející po městě s Idou.
Ale teď vážně. První zastávka v Č.k. byla v nejstarší obci
Levíně se starou železniční stanicí,zřejmě již dlouhou dobu
mimo provoz , vodárnou a náměstím s měšťanskými
domy.Zejména jeden vynikal architekturou i zchátralostí. Snad
se náměstí dočká důstojné obnovy. Ke kostelu sv. archanděla
Michaela ze 17.stol., barokně přestavěnému, s místní farou
náležela většina vsí Čes. koutku. Levín přestal být městem po
r. 1945.
Mnoho vesnic koutku již zaniklo, zbyly jen zarostlé zdi, ale
to, co zůstalo, vzbuzuje úctu a vzpomínky na lidi, kteří tu žili.
Počasí poznamenalo naši pouť, ale mnoho snímků jsme si
přinesli. Tak třeba kapličku sv. Jana Nepomuckého s krásnými
nástěnnými malbami .
Pohledy na hory, obklopující koutek, byly někdy
neviditelné, tak třeba vrcholek Homole, zalesněného vrchu
kuželovitého tvaru na cestě z Chudoby, se nám ne a ne ukázat.
Pracovala naše představivost. Á propos, v tomto kraji není
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nouze o čarodějnice, které škodily lidem i dobytku. Tak třeba
jakási Brota řádila v tomto kraji, a to si jeden představuje
ledacos!
Dále jsme obdivovali starou usedlost na okraji Velkého
Jiříkova, snad bývalý mlýn a tam jsme si mohli prohlédnout i
jeho pěkně uspořádaný dvůr, horskou vísku Jakubovice na
svahu Boru, dnes součást Chudoby, Pasterkov, ležící pod
Hejšovinou s kostelem sv. Jana Křtitele a konečně Chudobu.
Došli jsme i k nejstarší chudobské památce. Je to evangelický
kostelík z r. 1798, zvaný husitský na Vítkově hoře. Dovnitř jsme
nevešli. Stavba je ve zbědovaném stavu, a snad že není
katolická a evangelíků je tu pomálu, není udržovaná.
Nesmíme opomenout zastávku ve Stroužném, nám
Poličákům obce milé, protože tam často hodujeme nad
smaženými pstruhy, které si můžeme i sami vylovit. Nám
dvěma se to ještě nepodařilo. Obec Stroužné, ve starých
zápisech Pstružný,byla založena ke konci 15. stol. českými
osadníky a byla vždy protestantská. V r. 1848 byl zde postaven
evangelický kostel, ve kterém se vedly pobožnosti i v češtině.
Pamětní deska na faře je věnována T.G. Masarykovi a uvádí
mimo jiné, že v letech 1901 - 1903 navštívil evangelické
souvěrce v obci Stroužné a Bukovina člověk víry, filosof, státník
a první prezident ČSR v letech 1918 – 1935.
Naše pouť po Českém koutku skončila v dešti, ale určitě
se sem vrátíme, protože je to místo, které má místo i v našich
srdcích. Počasí nám náladu nepokazilo.
Děkujeme všem, kteří se přičinili o toto setkání a na
shledanou 23.10. t.r. v městské knihovně na čtení o Josefu
Škvoreckém.
Sestry B. a J. Seidelovy

Žijí mezi námi…
MUDr. Miroslav Švábl
Nejdiskutovanějším
problémem,
nejen
zdravotnickým,
je
tzv.
„metanolová
aféra“. Setkal jste se
někdy
během
své
praxe
s otravou
metanolem?
Nejsem si jist, zda
se metanolová aféra
týká
zdravotnictví,
spíše se domnívám, že
se jedná o odraz určité
úrovně společnosti, ve
které nyní žijeme.
Když
slyším
metanol,
tak
mě
napadají otázky, asi
jako většinu občanů.
Například: Jak je možné, že až nyní vyšlo najevo, že se
alkohol „pančuje“ již několik let. Co dosud dělaly
odpovědné úřady? Nevyhovuje tento stav některé vlivné
skupině? Jsou zadržení viníci opravdu ti praví? Proč někdo,
kdo má z pančování zisk, bude riskovat a použije jed do
lahví ke konzumaci?
Osobně jsem se naštěstí s otravou metanolem zatím
nesetkal, ale v nemocnici máme již od počátku vytvořený
určitý protokol, jak postupovat v případě otravy
metanolem. Včetně zásoby lékárensky čistého etanolu.
Prohibice, nové kolky a častější kontroly v budoucnosti.
Myslíte si, že to jsou dostatečná opatření, aby k ničemu
podobnému už nedošlo?
Po zkušenostech ze současné aféry, o které si navíc
nemyslím, že máme všechny informace, si nejsem jist
ničím. Chamtivost některých je schopna přivést do hrobu
nevinné občany. Při vynalézavosti podvodníků si opravdu
nikdo a nikdy nemůže být jist ničím. Podobné aféry zažilo
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Rakousko i Itálie. Stát, možná všechny státy EU, by měly
vytvořit taková opatření, která by občany uchránila co
nejvíce. Jsem však přesvědčen, že dokonalý systém, který
přetrvá léta beze změny, neexistuje.
Jak jste se Vy osobně popasoval s prohibicí?
Já jsem se popasoval s prohibicí velmi dobře. Mám ještě
zásoby čistého jablečného destilátu, který jsme si nakládali
sami a legálně nechali vypálit u kolegy v palírně. Tím chci
jen říci, že znám jeho původ. Což by mohlo být i inspirací
pro jiné. Navíc nikdo z naší rodiny nedosahuje ani zdaleka
průměru v množství vypitého alkoholu na hlavu v našem
státě, a tak mně zásoba patrně vydrží na několik let.
Funguje to tak, že pokud má někdo z Vašich blízkých
nějaké zdravotní potíže, jde nejdříve za Vámi?
Na tuto otázku mohu odpovědět jednoslovně ano.
Bohužel se stává, že jak členové rodiny, tak blízcí, mě
nejvíce potřebují, když výjimečně někam odcestuji. Pak
dávám rady po telefonu, nebo zařizuji kolegy. Vím, že své
blízké by lékař neměl léčit. Snažím se většinu věcí
týkajících se rodiny konzultovat s kolegy odborníky - více
hlav více ví.
Areál Náchodské nemocnice má projít rozsáhlou
rekonstrukcí. Dokonce tak rozsáhlou, že se hovoří i o
plýtvání veřejnými prostředky. Jak to vidíte Vy, přímo v
„epicentru“?
K výstavbě Náchodské nemocnice jsem se již mnohokrát
vyjadřoval veřejně. Nedá se celý problém popsat jednou
větou, ani jedním článkem. Na jedné straně je vývoj
medicíny za posledních dvacet let s moderními drahými
přístroji a odbornými nároky na jejich používání. Na straně
druhé je již dvacet let odkládaná rekonstrukce Náchodské
nemocnice. Zajímavé je, že do ostatních nemocnic v kraji,
ať to bylo v Jičíně, Trutnově nebo Rychnově nad Kněžnou,
investiční prostředky za posledních dvacet let doputovaly.
Do každé jmenované v řádu stovek milionů korun. Jak ze
státní, tak i z krajské kasy. Náchodská nemocnice je po
stránce budov téměř v havarijním stavu a nová nemocnice
se staví s perspektivou na 50 let. Proto se pouze zdá, že
stavba bude drahá a megalomanská. Není tomu tak.
Nemluvím tím o ceně, ale o rozsahu projektu. Cenám
nerozumím. Rozumím však tomu, jak má vypadat moderní
nemocnice s výhledem na 50 let.
Jste rodilý Poličák. Je pro Vás v Polici něco, o čem byste
mohl říct, že je to Vaše srdeční záležitost?
Bohužel rodilý Poličák nejsem, neboť v roce 1959 se
většina dětí již rodila v porodnicích, což postihlo i mne. Za
Poličáka se považuji stále. Tam jsem prožil dětství, tam
jsem hrál s kamarády kuličky. Nemohu říci, že některá část
Police je pro mě srdeční záležitost a jiná ne. Co však mám
mnoho let za zvyk, jsou rozdílné cesty autem. Když jedu na
Náchod, tak jezdím přes Petrovice. Když jedu domů, tak
vždy přes Bezděkov, a když jsem nahoře a vidím Ostaš, tak
mě vždy napadne, že jsem doma a teď už bych to došel.
Často se mluví o odchodu mladých lékařů do zahraničí.
Jak vnímáte tento problém, pokud to podle Vás problém
je a není to jen jakási „nafouknutá bublina“?
Zde se mně odpovídá velmi špatně. Můj syn, rovněž
lékař a anesteziolog, totiž pracuje v Německu. Je tam již 3
roky a kromě úplně jiného finančního ohodnocení tam
dostal nesmírně rychlou školu života po všech stránkách.
Jak medicínské, tak i společenské. I v Německu je málo
lékařů. S ním tam pracuje 6 českých anesteziologů z
celkového počtu 32.
Myslíte si, že zdravotní poplatky plní svou funkci? Byl
jste pro jejich zavedení?
V problematice poplatků ve zdravotnictví mám celkem
jasno. Každý by měl minimálně vědět o ceně každého úkonu
ve zdravotnictví. Nic není zadarmo. Vše má nějakou cenu a
ta se vyjadřuje v penězích. Tím však nechci tvrdit, že
všichni občané jsou natolik movití, že si mohou všechno
platit. Pak musí nastoupit rodina nemocného a nakonec

záchytný sociální systém, který občanům z nejchudších
vrstev pomůže. Myslím si, že v našem státě tento systém
existuje, avšak nejsem si jist, zda mnohdy nepodporuje
pouze ty, co jsou ve svých požadavcích pouze nejhlučnější.
Vždy vše závisí na informovanosti obyvatel na jedné straně
a snaze úředníků na straně druhé. Jinak jsem přesvědčen,
že určité služby, takzvaně hotelového typu, si pacient platit
má. Doma se každý taky stravuje, topí, svítí ap. Mám
bohužel i špatné zkušenosti s některými spoluobčany, kteří
zdravotní péči pouze zneužívají. Většinou jsou to ti, kteří
se o své zdraví nestarají vůbec, těm poplatky nejvíce vadí.
Další kapitolou jsou někteří příbuzní, jež si každý měsíc ke
svým rodičům přijdou do nemocnice pouze pro důchod.
Když pak mají zaplatit hospitalizační poplatek, tak jsou
nejvíce roztrpčeni. Poplatky mají zejména občany
vychovávat. To je ale dlouhá a velmi trnitá cesta.
Četl jste někdy Egypťana Sinuheta? A našel jste v knize
nějaké poučení?
Egypťana Sinuheta jsem četl velmi dávno, zhruba před
30lety. Vím, že se mi tehdy velmi líbil. Po Vaší otázce bych
si jej chtěl přečíst ještě jednou. Chtěl bych konfrontovat
text knihy s mými již téměř 28letými zkušenostmi v
medicíně. Mým celoživotním krédem je nic neodfláknout.
Snažím se pacienta vidět celého, ne jen jeho nemocnou
nohu. V dnešní moderní a přetechnizované době mně chybí
alespoň trocha empatie, mezilidské slušnosti. Každý člověk
je jiný, každý potřebuje ve své nemoci i pochopit. Není to
jen o lécích, moderních postupech a přístrojích, ale již
tisíce let zejména o lidském slovu.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Vznik Československé republiky
a Police nad Metují
Po neúspěchu posledních dvou pokusů o záchranu rakouskouherské říše (žádost o svolání mírové konference na základě
Wilsonových 14 bodů z února 1918, kterou Wilson odmítl, a
manifest císaře Karla I., jímž se dne 16. října bezúspěšně
obrátil k národům monarchie s návrhem federalizace) bylo
zřejmé, že habsburská říše má na kahánku.
Dne 27. října vyslovila rakouská vláda nótou ministra
zahraničí Gyuly Andrássyho souhlas s Wilsonovými podmínkami
míru. Když bylo oznámení o Andrássyho nótě vyvěšeno na
Václavském náměstí, zareagovali Pražané jednoznačně:
Rakousko-Uhersko kapitulovalo, Češi jsou svobodní. Na ulicích
zavlály červenobílé prapory a trikolory, štíty s dvouhlavými orly
se ocitaly na dlažbě. Již dopoledne se vydali dva politici,
Švehla a Soukup (spolu s Rašínem, Stříbrným a Šrobárem
vstoupí do dějin jako „mužové 28. října“), k převzetí Obilního
úřadu, aby zabránili odvozu obilí z Prahy na frontu. Když se
vraceli, dověděli se o kapitulaci Rakousko-Uherska. V poledne
proto svolali předsednictvo Národního výboru, jež rozhodlo,
aby čtyři vyslaní zástupci odešli jednat na místodržitelství.
Švehla, Rašín, Soukup a Stříbrný zde narazili na viceprezidenta
Kosinu, kterého brzy přesvědčili, že Andrássyho nóta znamená
konec říše. Po odpoledních komplikacích, kdy se chvíli zdálo,
že proti radujícím se občanům zasáhnou vojáci, se nakonec dali
i generálové Zanantoni a Kestřanek přesvědčit, že by nebylo
rozumné, aby armáda podnikla něco proti vůli Národního
výboru. Tato zpráva se stala impulsem k živelným
demonstracím a vyhlášení československé samostatnosti.
V šest hodin večer se sešel Národní výbor československý
(ustavený dne 13. 7. 1918; předsednictvo: Alois Rašín,
František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla a Vavro Šrobár –
kooptovaný Slovák) a vydal první zákon československého státu
(tzv. recepční normu, autorem byl Alois Rašín), jimž se
vyhlašoval nový stát. První zákon dostal jméno „Zákon ze dne

28. října o zřízení samostatného státu československého“
(později publikovaný pod č. 11/1918 Sb.).
Národní výbor tehdy převzal funkci jakési prozatímní vlády;
vládl pomocí dekretů, jež měly platnost zákonů. Když se
29. října vrátil z Vídně místodržitel hrabě Coudenhove, byl
zadržen hned na nádraží sokolskou hlídkou a odveden do
budovy místodržitelství. Odpoledne se spojil s Vídní, a když
nedostal slib žádané vojenské podpory, podal demisi a odešel
na dovolenou. Zbývalo ještě vyřešit další konflikt s generálem
Kestřankem, který chtěl v Praze vyhlásit stanné právo; když
však nenašel mezi vojáky nikoho, kdo by byl ochoten pro
upadající monarchii ještě nasadit život, rezignoval i on.
30. října česká věc definitivně zvítězila. Rakousko se vzdalo
zbytků naděje, že by ještě mohlo udržet Čechy ve svazku
habsburské říše. Dne 31. října to potvrdil císař Karel, když
zrušil rakouskou vojenskou moc svolením, aby se vojska dala
k dispozici Národním radám. Ve vnitrozemí českých zemí se
převzetí moci uskutečnilo ve dnech 29. – 31. října na základě
zaslaných telegramů Národním výborům ve městech.
Do Police (nad Metují) došla zpráva o kapitulaci Rakouska a
vzniku samostatného státu dne 29. října 1918. Bylo to přijato
s radostí a úlevou, protože to především znamenalo konec
války.
Školní kronika, kterou v té době vedl učitel Josef Sova,
ředitel měšťanské chlapecké školy, popisuje velmi výstižně
místní události:
„V úterý 29. října před 8. hodinou ranní došly pražské
odpoledníky se stručně tištěným prohlášením, že Národní výbor
se ujímá vlády a správy v Československé republice! – Bože,
konečně je tu, nač jsme směli mysliti skrytě, co veřejně
nesmělo se dáti najevo, nechtěl-li se člověk vydati na šibenici.
Pláču jak malé dítě – slzy radosti, jako slzy žalu, slabosti a
vzteku jsem roníval v této ředitelně, když sem docházívaly
výnosy nadřízených úřadů o konfiskaci knih, o účastech
povinných na válečných sbírkách, rekvisicích, když docházely
ústní zprávy o zatýkání našich předáků (Kramáře, Machara,
Masarykové aj.), když docházely sem školu a učitele zotročující
výnosy, jakými bezesporně jsou: výnos pres. Zem. škol. rady č.
135 z 23. srpna 1915 »Vlastenecké chování českého učitelstva«
a výnos okres. škol. rady v Broumově ze dne 13. prosince 1916
»O pěstování citů loyálních a rakousko-vlastenecké výchově
mládeže«. – Kolik lži a přetvářky je v této knize nahromaděno
násilím páchaným na učitelstvu. Vše co týče se loyality, „širší
vlasti“ – Rakouské říše, lásky k panujícímu rodu, je lež, lež,
přetvářka a ohavnost, ke které jsme byli nuceni, nechtěli-li
jsme přijíti o chléb anebo býti uvrženi do vězení, kdybychom
dali najevo, to, co ovládalo naši mysl a naše cítění. My měli
vychovávati mládež ku pravdě a poctivosti, my podle zákona
(krásného na papíře a neproveditelného v ničemném Rakousku)
měli v mládeži klásti základy mravného charakteru, ale my
musili jsme se ustavičně hanebně přetvařovati a mládeži lháti.
Avšak lhali jsme nejapně, aby na nás bylo viděti, že
nemluvíme z přesvědčení anebo že slova plynou nám z úst
nechutně a cize. Pisatel jako správce školy byl nucen za války
hovořívati k mládeži řeči loyální při počátku a ukončení
školního roku, při různých loyálních oslavách a vítězstvích nad
našimi „nepřáteli“. Jak dáti mládeži najevo, že vše děje se
z přinucení a bez vnitřního přesvědčení. Začínáno tedy: »Milé
děti, shromáždili jsme se, abych Vám z nařízení c. k. zemské
školní rady ze dne… číslo… promluvil…« Děti pochopily…
Jakmile 29. října z ranních novin (večerníků z minulého
dne) zvědělo obyvatelstvo že Národní výbor ujímá se správy
Československého státu, ihned zdobilo své domy bílo-červenými
prapory. K 9. hod. ráno bylo na náměstí hlučno, lid a mládež se
kupily v hloučky. Procházela městem hudba hrajíc pochody a
národní písně. Svolána narychlo městská rada. Uspořádán
průvod městem kol 11. hod. dopolední a zúčastnilo se ho asi na
1.000 osob. U kašny na náměstí zapěny písně »Kde domov
můj?« a »Hej Slované!«. Jeden občan objasnil význam dne ze
stanoviska národně sociálního. Večer shromáždilo se četné
obecenstvo v Sokolovně, kde čile debatováno a »pohřbíváno«
Rakousko. Poštovní expeditor Bureš přednesl Horákovo epos
»Tisíc nesmrtelných«.
Nadšení v obyvatelstvu je všeobecné, ale zdá se, jako
bychom snili, mnozí nevěří. Odpoledne v úterý byl sejmut
ředitelem školy měšťanské štít s říšským orlem a nahrazen
zemským znakem království Českého, rovněž veškeré obrazy ve
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třídách panovníků z rodu habsburského nahrazeny byly:
Jiráskem, Žižkou, Palackým, Komenským, Havlíčkem, Husem,
Masarykem a později opatřen i obraz Wilsonův a ozdobeny
národními prapory a slovanskou trikolorou.“

Řídící učitel Josef Sova se v kronice chlapecké měšťanské
školy dále zamýšlí nad celkovou situací po vzniku
Československé republiky:
„Vojáci vracející se domů jsou voláni ke svým kádrům; 18.
pluk byl přeložen do Hradce Králové. Mnoho jich utíká. Na
hranicích sousedé Němci se opevňují; neví se, co zamýšlejí.
Nutno nám býti připravenými. Také věrolomní Maďaři zvířecky
loupí a vraždí bratry Slováky. Avšak náš lid není ve svých
dolních vrstvách uvědomělý sdostatek; byl zmlsán a zhýčkán
v dobách předválečných. Měl velké výdělky, ale u velké většiny
je promarnil, projedl a propil. Bída posledních let (1916 – 17 –
18) našla lid nepřipravený hmotně, aniž vychovaný
charakterově. Útlak rakušácký ve spojení s klerikalismem
způsoboval nemravnou výchovu ve školách. Učitelstvo i
občanstvo, zejména ti, kdo působili v úřadech státních a byli
od státu odvislí, musili se přetvařovati i lháti a jednati proti
přesvědčení. Kdybychom, my Čechové, po příkladu Husově
bývali měli státi poznané pravdě, byli bychom mučedníky
napořád. Chtěli-li jsme přečkati hnijící Rakousko, mohli jsme
tak učiniti jen přetvářkou a chytristikou. Vím, kazila se povaha
česká všeobecně, u méně uvědomělých zvláště. Přikvačivší bída
u lidu karakterově defektního způsobovala zjevy bolševické
(ruské spodiny, chátry). Lid je smělý, drzý, násilnický, sprostý
až odporně. Se strany měšťácké věnovala se lidu větší péče než
lidem středních stavů, které se vlastně zproletarizovaly. Když
před válkou docházela sem koupí mouka Czana 0 (z Uher), lid
dělný ji nechtěl, »ať si ji správa konsumu sní sama«, je to
mouka černá, oni (lid) chtějí Kikindu (00), jež je bělejší. Takto
zmlsaný lid těžce nesl válečné mletí na 1 mouku při výmetku
75 ano později i 85 %. Nadávky na vyživovací komisi jen se
sypaly. Ale došlo k tomu, že časem ani této mouky nebylo.
Místní orgány aprovisační vzdor častým urgencím a osobním
zakročením u hejtmanství v Broumově a u místodržitelství
v Praze, kde více se starali o Němce a o Vídeň, nedostaly
žádných přídělů. Nové nadávky dopadaly na hlavy aprovisační
komise, ač tato za nic nemohla. Opatřena v podzimu zelenina a
mrkev, usuzováno: zelenina se sní na podzim a na začátku
zimy, brambory v pozdním jaru a počátkem léta. Leč
neosvědčilo se toto opatření. Lid neodkoupil zeleniny, »ať si ji
páni v aprovisaci sežerou, když si ji nakoupili«. Vůbec nyní ve
válce se jen »žere, chlastá, krade na účet chudiny«. Zelenina
tedy shnila. Když na jaře nebylo co jísti, bývala by se zelenina
ráda požívala, ale nebylo jí; nebylo v r. 1917 ani mouky, v r.
1918 rovněž tak. V týž rok v červnu a červenci i některé týdny
ani dekagram mouky nebylo lidu dáno, jindy vydávány místo
mouky náhražky: loupaný oves, kroupy, jáhly. Chléb v r. 1917
pečen z ovsa, pelušky, vikve, v r. 1918 docela ze sušené řepy,
které přidáváno 13 %, ale nesvědomití pekaři pekli chléb dvojí,
lepší pro své známé bez přísady řepné, s přísadou pro ostatní
veřejnost. Dávka chlebová byla snížená na 126 dkg pro osobu
na týden, ale pekaři, šidiči, pekli sotva 120 dkg. Mouky dáváno
normálně 25 dkg na osobu týdně: ječné a černé pšeničné, v r.
1918 to trvalo až do 18. listopadu. V týž rok ani brambory se
neurodily a bylo počítáno na osobu 60 kg bramborů až do žní.
Na polích a v zahradách hrůzně a drze se kradlo. Brambory byly
vytrhávány zloději již v červenci, kdy pod nimi byly hlízy
velikosti malých vlašských ořechů, později kradlo se tím více.
Zlodějství stalo se naší národní vlastností. Školní zahrada byla
vykradena třikráte v r. 1918 a plot na ní rozlámán. Lid u
zdejších sedláků nemohl koupiti, kraj tu celkem neúrodný.
Jezděno tedy do kraje (Týniště, Bolehoště, Opočna, N. Města,
Bohuslavic). Vaky s brambory, ovocem, zrním, zelí byly sem
houfně dopravovány. Na sto účastníků i více při každém vlaku
v září a říjnu. Brambory placeny 2 – 3 K za 5 litrů, žito 3 K za 1
kg, pšenice 5 K. Na panství si chudí lidé mnoho nasbírali ano i
nakradli. Sousedka mlátila např. 5 dní (sama) sběr žitný, jistě
že namlátila aspoň 50 kg zrna žitného, mimo to měla ke 12 kg
pšenice. To měla navíce pro dvě osoby, ale nespokojenost a
nadávky dávala najevo. Takových bylo více. Kdo mohl, kupoval
pod rukou za ceny nestydaté. V Bukovici bylo placeno zdejším
dělníkem 400 K za 1 q žita, ale málokdo se veřejně pochlubil,
kolik platil.
Slušný člověk nesměl se postaviti do fronty, které se tvořily
před krámy řeznickými a prodejnami tuků, jichž 5 dkg bylo sice
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rozpočteno na osobu týdně, ale na obyvatele se dostalo toto
množství sotva jedenkrát za 3 – 5 neděl a to bylo zřídka máslo
nebo lůj, spíše solené neškvařené sádlo syrové. Náhražkou za
tuk dávána povidla, syrup nebo marmeláda, falšovaná řepou.
A proč nebylo lze slušnému člověku se postaviti do fronty?
Poněvadž pokřikováno na každého hrubě, sprostě a vyzývavě, o
němž si lid utvořil mínění, že je to »pán«. Ač tomu »pánovi«,
jenž neměl dosti otrlosti a nedovedl býti sprostý, hořklo
v ústech a trpěl raději nouzi, než by byl veřejně vystoupil, aby
se mu dostalo aprovisačních přídělů tam, kde se utvořila
fronta. Nuzoval se, jak mohl a kupoval za nesmírné ceny pod
rukou, jen aby se vyhnul sprostým urážkám ano i štulcům. Ale
ani tak nepochodil, byv opět podezírán, kdož ví v jakém
blahobytu žije, když nemusí se stavěti do fronty.“

„Poměry cenové nabyly nestydatých požadavků, tak že
konečně utvořená Okresní hospodářská rada v Polici n. Met. 20.
října 1918 vydala veřejnou vyhlášku:
»Vážení spoluobčané! Věrní Čechové! Pátý rok světové
války nalézá národ náš v nejtěžších obavách o budoucnost. U
nás na kladském pomezí v ochuzených rodinách, ve městech i
na venkově, panuje bída, nedostatek a hlad, zatím co u
mnohých jednotlivců triumfuje krajní nesvědomitost a hříšná
touha po papírovém zisku! Tato přivodila by našemu národu,
jenž ústy Aloise Jiráska odpřisáhl si věrnost a slíbil všemi silami
domáhati se šťastnější budoucnosti, nejtěžší pohromu! V této
osudné chvíli dějin lidstva, nad níž nebylo nikdy větší, musíme
státi věrně při sobě. Ale slova nepomohou, nýbrž činy! Proto i u
nás na Policku a okresech sousedních sestoupili se zástupcové
politických stran a utvořili společné Okresní hospodářské rady,
jež vytkly si za účel starati se o zabezpečení výživy našeho
lidu, aby zdráv a silen do lepší budoucnosti vkročiti mohl národ
celý. Stojíme před majestátem nejvyšší národní i lidské
povinnosti: na půdě posvěcené památkou arciučitele Amose
Komenského a skropené slzami emigrantů osvědčit činem pravé
bratrství, lásku jeden k druhému – k celku. Tento úkol v prvé
řadě musí pochopit naše zemědělstvo! K srdcím poctivého
rolnictva vynášíme vroucí apel, aby pamatovalo na chudé
obyvatelstvo kraje Jiráskova, aby za levný spravedlivě
zasloužený peníz poskytovalo našim lidem ve městech potravin,
aby odmítalo od sebe lakomství a touhu po mamonu a při
památce svých předků i padlých na bojišti všech stran světa
neopouštělo národa svého v nejtěžších dobách poroby a
hospodářského útisku.
Svoji k svému! Ale obracíme se i k našemu obchodnictvu,
řemeslnictvu a živnostnictvu, aby zachovávalo vždy zásadu
solidnosti a příslovečné české poctivosti a stavělo se důrazně
proti všem nekalým živlům. Obracíme se dále k našemu
českému mlynářstvu, aby i toto ve svých řadách netrpělo
upírů, ale aby i ono snažilo se udržeti čistotu a ryzost svého
štítu v Čechách vždy tak početného. V předvečer nejtěžší doby
vyzdvihujeme heslo národní svépomoci, které však nesmí
zůstati jen v hlavách vůdců a stran, ale musí proniknouti srdce
a krev každého jednotlivého člověka bez rozdílů povolání a
politické příslušnosti a všude musí se projeviti odhodlanými
činy. Jeden za všecky a všichni za jednoho!
A kdo by snad vědomě se zdráhal v tuto osudovou hodinu
jíti společnou cestou a sobecky chtěl pro sebe kořistiti,
postaven bude před národ celý, ať to kdokoliv! Musí býti
odvrženo vše, co by kalilo zdroj národní síly a mravnosti. Proto
i v našem chudém horském okresu budeme státi na stráži. A
voláme každého uvědomělého Čecha ke spolupráci! Chřadnou-li
haluze stromu, hyne i kmen – odumírají-li rodiny, hyne celý
národ. A u nás v kraji tkalcovské bídy a souchotin jsou poměry
trpké dvojnásob! Proto musí býti u nás také dvojnásob bratrská
láska, družná součinnost a národní svépomoc!
Za okresní hospodářskou radu v Polici n. M.: František
Kaufmann, rolník a náměstek okres. starosty, důvěrník české
strany agrární, předseda (Bukovice), František Vrňata, správce
okresní nemocenské pokladny, důvěrník české strany
socialistické, místopředseda (Police), Josef Mrha, řídící učitel,
důvěrník české strany agrární, jednatel (Žďár), Josef Burda,
pokladník, důvěrník české sociální demokracie, František Hála,
starosta okresu, předseda Národního výboru v Polici, Karel
Exner, říšský poslanec za měst. skupinu náchodskou (Vídeň),
Antonín Rydlo, říšský poslanec za venkovskou skupinu
náchodsko-novoměstskou (Krčín), Josef Holanec, bývalý zemský
poslanec, předseda okresní hospodářské rady v Přepychách,

Jan Kotlant, říšský a zemský poslanec za zdejší venkovské obce
(Holohlavy), Vojtěch Andres, okresní tajemník, předseda místní
české státní demokracie (Police), Viktor Krista, starosta Police
n. M. Za okresní hospodářskou záložnu: Václav Šála, předseda,
rolník (Ledhuj), František Hartman, správce záložny, rolník
(Ledhuj). Za starosty obcí okresu polického: Robert Gennert
z Pěkova, Augustin Škop, továrník a úřední radní v Dřevíči, Jan
Kollert ze Žďáru a František Janeček z Hlavňova.«
Ale to vše uzrálo jen v hlavách, údy zůstaly nedotčeny,
později v republice (koncem března 1919) bylo prodáváno
vajíčko po 60 hal. kus, máslo za cely maximální po 20 K/1kg
nebylo k dostání, ale pod rukou za 30-40-50 K, ano i 80 K.
Nejvíce z nepoctivosti byli viněni členové aprovisace: o nich šlo
mínění, že mají z aprovisace všeho přes míru, ač to byla i
zlomyslná lež, nepravda však napořád. V komisi aprovisační
měli dělníci své zástupce, nejprve své vůdce (V…u a L…u). Prvý
záhy přestal docházeti do schůzí, ale koturn kritiky si
ponechal. Druhý odveden k vojenským úkonům jako zámečník.
Byly tedy vyslány do aprovisační komise dvě ženy Fr. T…á a H.
St…á. Ty hlavně způsobily, že na podzim 1917 byla koupena
zásoba mrkve, kterou lid nechal aprovisaci, »aby si ji sežrala«
a mrkev také rychle hnila. Když tyto zástupkyně lidu vidoucí že
děje se co lze, ale že výsledky často nejsou žádné na základě
poměrů z Vídně vycházejících, přestaly do komise docházeti a
nadávalo se komisi – členům jednotlivým dále; nejvíce nadávek
odnesl velkoobchodník Jaroslav Pášma, který ve své obětavosti
a přičinlivosti byl obdivu hodným.
Nastal konečně politický převrat. Rakousko (nenáviděné) se
rozsypalo. 25. 10. 1918 selhala obrana proti italské ofensivě na
Piavě. Maďarští honvédi (maďarský ministr orby vyzval podle
novin. zpráv honvédy, aby složili zbraň) a 4. pluk německých
Deutschmeistrů složili první zbraně, odepřevše poslušnost. Po
nich následovaly i některé pluky slovanské (např. část 21.). O
tom však poví dějiny své přesné údaje. Andrassy, zahraniční
ministr poslal Wilsonovi, presidentu Severoamerických
spojených států žádost za mír, přistupuje cele na Wilsonovy
požadavky (14 článků), již dříve ohlášené. Hned nato český lid
v Praze 28. 10. prohlásil utvoření samostatného českého státu.
Narychlo postavil se v čelo státu a ujal se vlády utvořivší se
Národní výbor, předáci Antonín Švehla (agrárník), Dr. Alois
Rašín (státoprávní demokracie), Jiří Stříbrný – národ. social.,
Dr. František Soukup – social. dem., Dr. Vavro Šrobár, zástupce
Slovenska a výbor tento vydal zákon z 28. 10. 1918: Samostatný
stát československý vstoupil v život; aby zachována byla
souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby
nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému
státnímu životu, Národní výbor jménem československého
národa, jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje: Článek
I. – Státní formu československého státu určí Národní
shromáždění s československou Národní radou v Paříži, jako
orgánové jednomyslné vůle národa. Než se tak stane, vykoná
svrchovanost uvnitř státu Národní výbor. Článek II. Veškeré
dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím
v platnosti. Čl. III. Všechny úřady samosprávné a státní a župní,
ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny
Národnímu výboru, prozatím úřadují a jednají dle platných
zákonů a nařízení. Č. IV. Zákon tento nabývá platnosti dnešním
dnem. Čl. V. Předsednictvu Národního výboru se ukládá, aby
tento zákon provedlo. Dáno dne 28. října 1918.
Vlna rozlila se po celé vlasti České. Zalehla i sem do Police.
O tom bylo již psáno napřed. Samostatnost a svoboda byly však
dolními vrstvami špatně chápány. Nově utvořený český stát
potřeboval nezbytně plné ukázněnosti a nadšení. Spodina však
vychvalovala nevázanost, bankrot ano i násilí. Na výzvy, aby
vojáci nastupovali službu, ježto vlast jest v nebezpečí, bylo
slyšeti hlasy: »Máme samostatnost, tedy nepůjdu nikam!«
V nedaleké Velké Poříči objevil se plakát: »Vojáci
neposlouchejte, zůstaňte doma!« Na vlastní uši jsem slyšel
výrostka, vojáka: »Nás by chtěli poslat na Slovensko, a páni –
potvory se budou valašit doma, nikam nepůjdu!« A přece právě
v Praze ve vrstvách inteligence našla se nejlepší porozumění
pro rázné zakročení ve prospěch Slovenska proti zhovadilým
Maďarům. Když pátý den po prohlášení samostatnosti nebyla tu
»ještě« zvýšená dávka, bylo nadáváno některými z
»obecenstva« na československý stát. 30. 12. byla vyslána
deputace dělníků na obecní úřad, ježto zde nedošlo do té doby
ke zvýšení dávky mouky na ¾ kg na osobu týdně. Mimoto
horleno, že mouka není pšeničná. Obchodníku Jaroslavu
Pášmovi, který vydával aprovisační mouku hroženo zbitím.

Vytlučena mu okna v zadní místnosti domu. Dělníci přišedší na
obecní úřad, kde jsem byl přítomen, prohlásili: »Ženy nám
řekly, po čtyři roky jsme trpěly, vy jste nyní přišli z vojny,
nevalašte se a jděte zjednat nápravu!« Aprovisační komise
prohlásila, že není vinna tím, že nedošlo dosud ke zvýšení
dávky, nýbrž že okresní hejtmanství nepoukázalo moučné
výrobky v žádoucím množství, hejtmanství že pak nedostalo
přídělů od válečného obilního ústavu z Prahy. Bylo marno
vysvětlovati. Člen deputace se na mne obořil: »Však vy také
černý chléb nejíte!« Zval jsem vzápětí nespokojence, aby se
šel se mnou domů přesvědčiti. Teprve po chvíli se uklidnil. Na
vysvětlivky, že lépe se máme než v r. 1916 za Rakouska,
odpověděl jiný deputant: »Tehdy jsme nesměli mluviti,
nechtěli-li jsme býti zavřeni, nyní však si smíme již něco
dovoliti.« Zatím přišly i nedočkavé ženy domáhat se bílé
mouky. Vysvětlováno jim, že ve zdejším kraji se pšenice téměř
nepěstuje. I v Čechách poměrně málo. Před válkou do Police
docházela hlavně mouka uherská. Nelze tedy v době, kdy jsme
odkázáni jen na sebe, dožadovati se mouky bílé. Nevěřily, že
by na skladě bílé mouky nebylo. Byly tedy vybídnuty, aby své
dvě zástupkyně vyslaly ku prohlídce skladiště, kde není než 2
pytle bílé mouky pro nemocné. Přesvědčily se o tom, ale přesto
za 4 dni dostalo se mi hrubého dopisu anonymního, kde jsem
viněn s ostatními členy aprovisace, že okrádáme chudinu. Celá
moje funkce aprovisační spočívá v tom, že jsem protokolistou,
vyhotovuji uhlenky a vypočítávám, na kolik čísel došlé uhlí
stačí; konám výhradně práce písařské a nemám ani k penězům,
ani k potravinám a uhlí přístupu. Poněvadž zástupkyně
dělnictva do aprovisačních schůzi nechodily, vybídnuto
dělnictvo, aby si vyslalo jiné členy, místo vyslanců došel list
podepsaný organisací národních socialistů a sociálních
demokratů a ten zahaleně viní členy aprovisace z nepoctivosti:
»Nemůžeme převzíti odpovědnost za dosavadní jednání
aprovisace a nebudeme seděti ve sboru, kde zasedají členové
jmenovaní c. k. okresním hejtmanstvím.« Ač toto »c. k.«
okresní hejtmanství jmenovalo 4 členy do aprovisace na
základě častých stížností dělnických jako své důvěrníky, aby
mohlo takto působiti svými důvěrníky na polickou aprovisaci za
cílem vydatnějšího a úplnějšího zásobování. Mimo to 2
učitelům svěřilo referát lístkový a to učitelům Josefu Šulcovi a
Josefu Tvrzkému. Tito jmenovaní členové, zejména oni z řad
učitelských byli z nejpilnějších členů aprovisace a v odměnu za
svoji nehonorovanou činnost dostali četných nadávek od
širokých vrstev obecenstva a zde i od organizací dělnických
urážek. Teprve po měsíci rozmyslili si dělníci věc a na nové
zakročení obce koncem února každá ze tří politických
organizací místních: stát. dem., social. dem., nár. social. –
vyslali si po třech členech.
Vrátivší se z vojny občané J. L…a a B. H…ch, obchodníci,
vyslovili se v obecním zastupitelstvu, že nutno učiniti
v aprovisaci pořádek, aby »lid byl uklidněn.« Byli tedy oba
jmenováni do komise aprovisační. Přišli. Když jim v prvé schůzi
byly nabízeny funkce, které byly příčinou největších stesků:
sběrna tuků a výdej mouky, nepřijal funkci jeden ani druhý,
vymlouvajíce se, že se musejí starati o svou rodinu a o své
zájmy obchodní. Jak později se zvědělo, domýšleli se totiž, že
tyto funkce jsou příznivě honorovány, za přidělování mouky za
půl dne 10 K. Když však zvěděli, že skutečnou odměnou jsou
pouhé nadávky od obecenstva, ztratili veškerou horlivost a
ochotu.“

Následovaly další místní události: dne 30. října „ve středu
promluvil ředitel měšťanské školy Josef Sova o významu
státního převratu k mládeži živnostenské školy pokračovací a
učitel Vojtěch Trčka přednesl již výše uvedené Horákovo epos.
Večer opět hrála hudba a na náměstí před lékárnou vypalován
Jaroslavem Kalousem ohňostroj“. Dne 31. října „ve čtvrtek
sejmut byl »orel« na poště a na četnické strážnici, večer
pořádala mládež lampionový průvod nesouc v čele transparent
»Sláva Masarykovi«, cílem bylo uvítati zajatce broumovského
tábora, kterým šla naproti k Pěkovu. Ale přišlo jich pouze 8
později přes Suchodol.“
Dne 1. listopadu 1918 byla v Polici vytvořena tzv. „Národní
obrana“, jakési domácí čsl. vojsko složené ze Sokolů a vojáků,
vracejících se postupně z války. Velitelství bylo zřízeno
v hostinci „U zeleného stromu“, kde rovněž bylo sídlo
Národního výboru. Velitelem byl ustanoven náčelník Sokola
Václav Švorčík, dále byli ve vedení účetní Jaroslav Pášma a
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učitel Vojtěch Trčka. Přísaha NO byla vykonána veřejně na
náměstí.
Kronika měšťanské školy: „V pátek 1. 11. ustavila se
Národní obrana, úřadující v Zeleném stromu, vydavši vyhlášky:
»Výzva. Dnešním dnem na rozkaz Národní obrany v Praze ujal
se Sokol v Polici n. Met. vedení Národní obrany ve zdejším
okresu. Vyzývám tudíž veškeré vojenské osoby jakož i
osvobozené, všecky sběhy, aby se do 24 hodin přihlásili
v kanceláři Nár. obrany u Zeleného stromu. Přísaha Národní
obrany dnes v 11. hod. dopol. na náměstí. Členové Sokola
dostavte se v krojích. Václav Švorčík, velitel Nár. obrany.«
Žákům pokračovací školy dáno od 11. hod. prázdno, aby
mohli býti přítomni památnému aktu. O 10. hod. svolána
dvojím zatroubením pohotovost. O 11. hod. účetní Jaroslav
Pášma vyvolával jména branců a při vztyčeném praporu
sokolském (praporečník Pišl, klempíř) předčítal a po něm
opakovali přísahu československých legionářů před obecním
úřadem u Zeleného stromu. Přísahu přijal František Hála,
okresní starosta, vybídnuv brance, aby ve smyslu přísahy věrně
plnili své povinnosti. – Ovšem celý tento akt byl, jak se později
zvědělo, výmyslem vzpomenutého Jaroslava Pášmy, člena
Sokola, neboť úředně obřad nebyl nařízen. Nepřihlášení dosud
a venkovští členové konali stejnou přísahu 3. listopadu na témž
místě, ale okresní starosta přišed věci na kloub, již přísahy
nepřijímal.
V pátek večer až do časného sobotního jitra přicházeli četní
uprchlíci z broumovského zajateckého tábora. Hlídka Národní
obrany uváděla je do města. V táboře bylo hojně potravin, asi
30 živých vepřů a na 200 pušek, oděv, ložní potřeby aj.
Poněvadž zajatci nemohli věci odnésti, uzrál v nich plán, že
zapálí tábor. Chtěli mocí hromadně odtáhnouti, ale
bezbranným nebylo lze. Proto po houfcích odcházeli i
s vědomím velitelství.“
Dne 2. listopadu 1918 se v Polici objevili italští důstojníci,
váleční zajatci, kteří opustili zajatecký tábor v Broumově a
vydali se pěšky přes Stěny do Police. Všem vojákům byl
poskytnut nocleh a pohoštění v rodinách.
„V sobotu 2. 11. přišel k večeru valný počet zajatých
důstojníků italských a Srbů. O 6. hodině narychlo vybubnováno,
aby se občané hlásili o uprchlíky a opatřili jim přenocování.
Záhy nabízelo se tolik pohostinství, že mnohé nabídky vyšly
naprázdno, občané přijímali 3 – 6 mužů. Mnozí z nich odjeli
v neděli 3. 11. vlakem do Prahy nebo do Josefova. Ale
přicházeli opět další: Vlaši, Rusi, Srbové. Čas byl překrásný
podzimní, slunečno a teplo. Zajatci ozdobeni barvami: bílou a
červenou a slovanskou trikolorou procházeli se vesele po městě
provázeni mládeží. V týž den přijela autem přijímací komise
(nadpor. Řehák vedoucí) od Národního výboru z Prahy, aby
přejala zajatecký tábor v Broumově od tamního vojenského
velitelství. Vrátila se z Broumova do Police odpoledne o 4 ½
hod. a do Broumova byla poslána hlídka 20 ozbrojených mužů.“
4. listopadu 1918 se polická Národní obrana zúčastnila
ozbrojené akce v Broumově, aby pod velením npor. Jaroslava
Kristy zabránili rozkrádání zásob zajateckého tábora místním
obyvatelstvem. Zásoby potravin, prádla a přikrývek byly na 48
povozech dopraveny do Police, uloženy v radnici a v Sokolovně
a později převezeny do Josefova. Kronika měšťanské školy:
„V pondělí ráno bylo řízeno z Josefova do Police 50 pušek
se 2.000 ostrými patronami a poněvadž lid v Broumově v táboře
kradl, bylo žádáno o 150 mužů dalších, kteří večer byli porůznu
do Broumova posláni. V noci a k ránu byly do Police přiváženy
různé zásoby: mouka, káva, vaky (baťochy), plátna, rýže,
houně aj. a ukládány do Sokolovny. Nepochopení národní
discipliny bylo přitom hojné. Např. z rolníků bukovických až na
jednoho neuposlechli výzvy Národního výboru, aby poslali
povozy pro zásoby do Broumova, neposlechli i jiní z jiných
obcí. Ovšem nutno se diviti, proč měly zásoby býti dováženy do
Police a zde skládány, když opět odtud měly býti dopravovány
jinam a proč nenařízena doprava přímá? »Vojáci« (hanba jest
je tak zváti), tedy tak zvaní vojáci – Národní obrana – přišedše
na víno ve skladišti zpili se a kradli sami. Četní z nich svlékali
ze sebe chatrnější a špinavější prádlo a oděv, brali si ve
skladišti nové a kradli. Vozkové (i synkové) odvážejíce
naložené zásoby, shazovali z nich něco do příkopů na Pasech,
aby později pro ně si sami došli. Při skládání přivezených zásob
do Sokolovny se rovněž kradlo. Někteří vozkové měli věci
schované v seně, v kapsách. Mezi nimi byli i rolníci. Nějaký
Martinec byl chycen a prohlásil: »Všichni kradli!«
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Druhého dne vyprávěl učitel Vojtěch Trčka, že lidé
z Policka, Broumovska a Hronovska docházeli do tábora a tam
kradli k neskonalé ostudě národní ukázněnosti v tak posvátné
době. A Národní výbor zdejší tyto zloděje ruce spravedlnosti
neoznámil! Jiný úkaz. V pondělí po přísaze (4. 11.) Národní
výbor ústřední vydal rozkaz, že všichni vojíni jsou povinni
přihlásiti se u svých kádrů a tedy u 18. pluku tč. v České Lípě.
Ale v týž den již k předsedovi Nár. výboru místního (okres.
starostovi zdejšímu) přicházeli vojenští povinníci z venkova,
žádajíce, aby byli vyreklamováni, že nenarukují, aby bylo
prohlášeno Národním výborem zde, že jsou nezbytni. A to bylo
po přísaze!“ Podobně o situaci v zajateckém táboře referovaly
Náchodské noviny z 15. listopadu: „Vznešený úkol národní
obrany neuvědomili si dosud někteří hronovští soldati, kteří byli
vysláni do Broumova k zabezpečení klidu a pořádku. Mládenci
těžce zhřešili na dobrosrdečnost proviantury, která jim nabídla
vína a nakorbelili se víc než mrav vojenský připouští.
Broumováci měli ovšem z namožené hronovské »vachy«
náramnou jundu, ale nám je stydno máme-li kárati takové
zjevy, které seriosnost našeho osvobozovacího úsilí uvádějí u
našich německých spoluobčanů v posměch a nevážnost.“
A ještě dvě události z té doby: dne 6. listopadu 1918 se
konalo po dlouhé době opět zasedání obecního zastupitelstva
(poprvé od schůze, konané 17. 6. 1918!). „Pan starosta Viktor
Krista připomíná, že obecní výbor schází se za poměrů naprosto
změněných, poprvé v novém státě československém. Projevuje
svou radost nad tímto dosaženým úspěchem a připomíná zásluh
všech, jimž za dobytí těchto vymožeností poděkování přísluší,
zejména Masaryka, Wilsona, českých legionářů a našich českých
politiků a provolává jim „sláva“.
Dne 8. listopadu 1918 se konala slavnost na paměť
prohlášení československé republiky a sázela se „Lípa
svobody“.
„Slavnost na paměť prohlášení československé republiky
byla konána 8. Osudný den výročí proklaté bitvy bělohorské byl
volen protože od 28. října letošního roku jsou zrušena a rozbita
naše pouta cizoty, vláda a vytváření vlastního státu jsou dány
v ruce národa česko – slovenského. Jsou odčiněny otrocké
následky zlověstné bitvy bělohorské. Není více rdusičů, je
svoboda, které máme užíti, bychom dokázali světu, jenž je u
veliké většině naším příznivcem, jak dovedeme nakládati
s hřivnou nám svěřenou.
Byla to slavnost především školní a té zúčastnilo se
Sokolstvo, úřady: zástupci soudu, berního úřednictva, finanční
stráže, četnictva, obecní a okresní zastupitelstvo, spolky a
velmi četné obecenstvo. Se školní mládeží dobře na 2 tisíce
osob. Školní mládež dílem jako družice, dílem v kroji
sokolském, národním a ostatek v oděvu občanském, byla
vesměs dekorována stuhami bílo-modro-červenými a po většině
s praporečky v těchže barvách nebo bílo-červených seřadila se,
obstupujíc obdélníkový prostor před školní budovou, zdobenou
znaky Čech, Moravy a Slezska i podobiznami presidentů, našeho
Masaryka a amerického Woodrowa Wilsona.
Krátce po 9. hod. promluvil stručně starosta města Viktor
Krista, vytknuv účel dnešní oslavy na paměť osvobození národa
česko-slovenského z cizího nám nepřátelského jha po útisku
více než 300letém. Po něm ujal se slova odborný učitel Josef
Tvrzký, který v přednášce pěkně a výstižně sestavené vylíčil
zápasy národa našeho s Němci, vytkl následky Bílé hory a
činnost bývalého panujícího rodu Habsburského a končil
Modlitbou za vlast od V. B. Třebízského.
Nato zapěly žákyně měšťanské školy vlasteneckou píseň,
žák obecné školy přednesl báseň na uvítanou vracejícím se
vojínům a druhou žákyně školy obecné. Poté žákyně III. roč. M.
Sturmová vzdala dík Masarykovi, Wilsonovi, česko-slovenským
legionářům, našim spojencům a všem statečným synům národa,
kteří se zasloužili o osamostatnění česko-slovenského státu.
Provolávání slávy všem heroům ducha i statečným legionářům,
kteří hrdinně bojovali, po případě padli na poli cti a slávy,
položivše životy své za osvobození národa a bylo z tisíce hrdel
zvučně a nadšeně opakováno. Zapěna hymna Kde domov můj?
Nato ujal se slova řed. měšť. škol Josef Sova, vylíčil nezištné a
obětavé jednání našich předáků: Masaryka, Beneše, Štefanika,
Havlasy aj. za hranicemi, jakož i práci předních vynikajících
mužů Machara, Herbena, Šámala, Boučka aj., doma trpitelů:
Kramáře, Klofáče, dr. Alice Masarykové, dotekl se toho, jaké
slávy a úcty požívá náš národ působením jich a udatným i
rekovným bojem legionářů československých, kteří všichni

dopomáhali národu k takové skutečnosti, o jaké se nám
nesnilo. Zdůraznil, že v kruhu vzdělaných a početně silnějších
národů světa jest všem a dorostu národa, mládeži zvláště
pracovati a soutěžiti s nimi: usilovným vzděláváním se
duchovním i praktickým, spravedlností, poctivostí, přičinlivostí,
vytrvalostí, pevnou vůlí, střídmostí, hospodárností, vřelou a
obětovnou láskou k vlasti a národu, jednomyslnou ukázněností
projevovanou uznáváním autority našich vůdců, kteří jsou
národu zářným vzorem a vybídl mládež, aby slíbila, že chce
veškerý svůj život vésti směry výše naznačenými. Hromové,
sedmeronásobné: »Slibujeme!« bylo na jednotlivé otázky
cítěnou odpovědí.
Nato oznámeno, že na paměť slavné chvíle bude zasazena
na Havlatce Lípa svobody a tam za zpěvu písně Hej Slované! se
mládež a obecenstvo prošedší za zvuku hudby a zpěvu městem
odebrala – částečně: většina žactva a obecenstvo zůstalo na
zahradě Sokolovny, Sokolové, Sokolice, družice a zástupcové
jednotlivých tříd odešli na Havlatku, aby byla zasazena lipka.
Lopaty chopil se ředitel školy pravě: »Sázím lípu v dnešní
slavný den na paměť prohlášení svobodné česko-slovenské
republiky. Lípo, rostiž a mohutni, abys po tisíciletí hlásala ve
svobodném státě československém slávu národa jeho!« Poté
střídalo se žactvo se sokolstvem obého pohlaví přihazujíc zemi
ke kořenům památného stromu. – Když byla lípa zasazena
vyslovil ředitel hlubokou vzpomínku a projev nadšeného díku
padlým legionářům na širé Rusi, v luzné Itálii a ve strašlivých
bitvách na západní frontě spojenecké, čacké Francie a žactvo
položilo u paty zasazeného stromu věnec z čerstvých květin
padlým hrdinům.
314 korun sebraných žákyněmi měšťanských škol od
obecenstva zasláno administraci Národních listů ve prospěch
pozůstalých po hrdinných legionářích.“
Z kroniky chlapecké měšťanské školy v Polici vybral
Miroslav Pichl

(28. říjen)

KOMENSKÉHO DESATERO
K ŠŤASTNÉMU ŽIVOTU

Vzpomínkou slavnou srdce se chvějí,
den svobody se navrací!
Osvěžte mysli radost její,
jež každý žal v ples obrací.

Z materiálů Polabského národopisného muzea v Přerově nad
Labem. Text navrhl učitel Jaroslav Berger a E. V. Kühnel(podle
školního obrazu v expozici staré školy).
1. Z každého člověka stává se člověk, nepůsobí-li naň zkáza.
Čím spíše začneš zlé přemáhati, tím snáze zvítězíš. Spěj
přímo k cíli, zanech všech oklik.
2. Lidé se mají učiti pokud nejvíce možno. Svět zajisté temnot
svých sproštěn býti nemůže, leda rozžetím pochodně
moudrosti. Lidé vzdělaní v pravdě lidmi jsou. Ztratíš-li čas
života – ztratíš sám sebe.
3.

Toho tělo kdo šetří (jí pije střídmě, tělo pracemi pilně
cvičí, pohodlí a občerstvení jemu dodává rozšafně, jak
přirození káže) není možné, aby živ, zdráv, čerstev nebyl
na dlouhé časy i bez léků.

4. S kým obcuješ k tomu buď otevřený, bez podvodu a lsti.
Prospívej všechněm, neškoď žádnému, šťastných věcí
žádej jednoho všechněm. Tak teprve by byl blažený stav
soukromých i veřejných věcí kdyby všichni chtěli se spojiti
pro všeobecný prospěch a všude uměli a chtěli pomáhati
jedni druhým.
5. Kdo mnoho v umění, moudrosti a ctnostech prospěti má, za
mladu mu oči otevříti a smysl odemknouti třeba. Jedna
z hlavních ctností je spravedlnost, ona každému co jeho
jest dává.
6. Času sobě draze važ a jej dobře vynakládej. Postarej se,
aby z lidu zahálka a ničemná lenivost byla odstraněna a
všichni aby pracemi užitečnými se zabývali. Lépe jest
hráti, než zaháleti.
7.

Veliké mysli jest, kdo lidé i odporné věci jednostejně
snášeti může. Trpělivý nekvílí a nenaříká. Kdo lépe umí
trpěti, ten má lepší pokoj.

8.

Lépe jest štědrým býti než skoupým. Potřebuje-li kdo
pomoci, přispěj mu na pomoc, pakli kdo rady poraď, pakli
potěšení potěš, jestli přímluvy skloň se. Nenávist proti
žádnému v srdci nenes.

9.

Mluviti pravdu žádnému neostýchej. Pravdu svobodně
vyznati nestyď se, mluv pro potřebu, ne pro zdvořilost a
cokoliv mluvíš, ať jest čistá pravda.

10. Měj mysl k Bohu co nejvýš vždycky zdviženou, k bližnímu
co nejníž skloněnou. Čistoty srdce i těla především
ostříhej. Ó, člověče upamatuj se! Nic nemáš jistějšího nad
smrt, nic jistějšího nad smrti hodinu. Osudu svého
nepředstihuj ale čekej.
Vybral František Janeček

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
28. říjen – den vzniku samostatného
československého státu
28. října 1918 byl založen první samostatný
československý stát na území, které před tím bylo součástí
Rakousko-uherské monarchie. Prezident Tomáš G. Masaryk
se stal vůdcem státu, který byl založen na 14 bodech
prezidenta Woodrow Wilsona, a to zejména na principu
sebeurčení.
Československo se stalo jednou z prvních evropských
úspěšných parlamentních demokracií se zastoupením mnoha
stran a bylo tak stabilní, že odolalo mezinárodní
ekonomické krizi 30. let. První republika trvala jen dvě
dekády, než nacistické Německo okupovalo české země
v letech 1938/9. I když Československo již neexistuje, Češi
stále považují 28. říjen za den založení svého státu.
Fr. S. Procházka:

Svátek národa

V čistotě srdcí, v hlubinách nitra,
on velí, by byl oslaven.
Lepší, než dnes jsi, abys byl zítra,
a lepší každý příští den.
Té krve pomni, která zaň tekla,
sic byl bys jeho nehoden!,
Vítězů pomni nad zlobou pekla,
abys byl vpravdě svoboden!
Vlast, máti sladká, ještě je drána
ničemů nectných úklady,
jsou ještě hořká, nejistá rána
a smutky z mnohé prorady.
Jen věrnost, věrnost nadšených synů
jí těžké rány zacelí.
V pravdě a v lásce čeká tvých činů,
čeká tvé práce, příteli.
Nevěř lstným heslům v hořlavou dobu
a sváry odhoď na stranu.
Nauč se lišit dobro a zlobu,
poctivost čestných občanů!
Havlíčkův prapor nech širo vláti
zástupům věrným nad hlavy,
pod ním jen šťastná Vlast, sladká máti,
svou pravou volnost pozdraví.
Národa den se rozednil v kráse
nad zkázou přešlé potopy,
jak má být uctěn k dobru a spáse,
jen věrný občan pochopí. –
Z rodinného kalendáře československého hasičstva
na rok 1932 vybral František Janeček
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VÁLEČNÁ PŘIKÁZÁNÍ
PRO DOMÁCNOSTI
I.
Nebuďte hrabivými sobci, t. j. nehromaďte zásob větších,
nežli je bezpodmínečně nutno při nejpřísnější šetrnosti a při
přesném zachovávání nařízení, neboť zásoby, jež hrabivě
hromadíte, odnímáte svým spoluobčanům; co jeden
nadbytečně nahromadí, nedostává se druhému. Svou hrabivostí
znemožňujete,
aby
pohotové
potraviny
byly
všem
spoluobčanům pokud možno stejnoměrně přístupny. Toto
stejnoměrné rozdělení jest však nezbytnou podmínkou,
abychom vydrželi hospodářsky.

II.
Buďtež pozorni při nákupu, abyste nebyli šizeni v jakosti
zboží a jeho váze, neboť i v tom se jeví válečná lichva.
Nepřestupujte při nákupu nikdy platných nejvyšších cen, neboť
tím vyháníte ceny do výše. Poškozujete tím své spoluobčany,
kteří nemají prostředků, aby tak vysoké ceny platili, a
dopouštíte se také ještě trestného skutku.

III.
Buďte šetrni při spotřebě oněch látek a potravin, kterých
nemáme nadbytek, např. sukna, plátna, kůže, mouky masa,
tuku, zemáků a vajec, neboť zajisté můžete omeziti své
potřeby, ale není vždy ve Vaší moci, abyste si tyto předměty
potřeby opatřili bez současného poškozování svých
spoluobčanů. Je-li stanovena pro některý předmět určitá denní
míra, zachovávejte ji svědomitě.

IV.
Nakupujte ony předměty denní potřeby, jichž nákup
podmíněn jest dosud odvedením úředních výkazních lístků,
jako tuk (máslo), mouku (krupici, kroupy), chléb, cukr a kávu,
jakož i potřebné předměty, jichž prodej v budoucnosti by byl
dovolen jen na úřední výkazní lístky, jen tak, že odvedete tyto
úřední výkazní lístky.

V.
Jest vlasteneckou povinností každého jednotlivce, aby udal
vyhaněče cen. Kdo tak činí, prokazuje tím službu veškerenstvu.
Nedejte se od udání odstrašiti pohodlností nebo bázní, že byste
od dotyčného obchodníka nebo výrobce neobdrželi již zboží.
Jsou-li Vaše udání odůvodněna, budou Vás úřady v boji proto
válečné lichvě podporovati ze všech sil a státi Vám po boku.
Obchodník jest vždy povinen prodati Vám ze svých zásob zboží,
jež náleží k nejnutnějším potřebám denní výživy.

VI.
Chovejte, je-li Vám to možno, drobná zvířata, a máte-li
půdu, sázejte hojně zeleninu a zemáky.

VII.
Zachovávejte svědomitě bezmasé dny. Hostiny omezte na
nejmenší míru. Křty, svatby a pohřby mohou se díti i bez
vyčastování hostí.

VIII.
Čtěte noviny, abyste se dověděli o všech nových nařízeních,
stále znali platné nejvyšší ceny a mohli se brániti válečné
lichvě. Tato nařízení a předpisy nevyšly proto, by Vás soužily,
nýbrž aby umožnily všem spoluobčanům stejnoměrně vystačiti.
Neporušujte proto těchto předpisů a nepokoušejte se je
obcházeti.

IX.
Nereptejte, nemůžete-li vždy obdržeti toho neb onoho
potřebného předmětu. Pamatujte na své otce, bratry a syny
v poli; jak malá jsou naše strádání proti oněm námahám a
strastem, jež statečně snášejí naši udatní vojíni. Snažte se,
abyste jich byli hodni uskrovňováním a šetrností a tak svou
hřivnou přispěli ke šťastnému ukončení této velké války.
Kdo těchto přikázání a vydaných nařízení nedbá, poškozuje
vlast a prospívá našim nepřátelům. Tím stává se, třeba
neúmyslně, pomocníkem nepřítele, který nás chce vyhladověti.
Kdo však pomáhá nepříteli, jest zrádce.
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X.
Tato válečná přikázání, jež jsou úřední vyhláškou, jest
povinen pod trestem majitel domu v každém obydleném domě
vyvěsiti na místě přístupném a dobře viditelném a ponechati
tak dlouho vyvěšena, až místodržitelským nařízením bude
dovoleno je sejmouti. Trestno je také stržení, odstranění,
roztrhání nebo pomazání těchto válečných přikázání jinými.
V Brně dne 26.ledna 1917.
Z c. k. mor. místodržitelství.
Vybral František Janeček

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas podzimní
„Babí léto“odeznělo a příjemně nám prodloužilo
letošní, vcelku vydařené léto. Nyní se už začíná ochlazovat
a vlády se neodvratně ujal podzim, se svým sychravým
počasím, ale také paletou nevšedních barevných scenérií.
Jistě nám nabídne řadu krásných dnů a nálad, abychom
mohly opět žasnout nad nádherou a nenapodobitelností
Božího stvoření.
V církvi prožíváme období liturgického mezidobí. Na
počátku měsíce jsme si připomněli památku sv. Františka
z Assisi a památku Panny Marie Růžencové. V jeho průběhu
nás pak ještě několik dalších památek a svátků čeká a
v závěru měsíce, po státním svátku - výročí Dne vzniku
samostatného československého státu, ještě slavnost Výročí
posvěcení královéhradecké katedrály Svatého Ducha. V
říjnu máme také možnost, společně s celou církví, více se
modlit modlitbu Růžence. Na počátku listopadu pak
prožijeme Slavnost Všech Svatých a budeme mít příležitost
společně vzpomenout na naše blízké a ostatní zemřelé,
kteří již doputovali svoji pozemskou pouť, mnozí s nadějí
na spásu v Božím království.
Ze soboty 27. na neděli 28. října bude navrácen čas
z letního na zimní, tedy o 1 hodinu zpět.
LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
4. října 7. října 14. října 15. října 18. října 21. října 28. října -

Památka sv. Františka z Assisi
27. neděle v mezidobí
28. neděle v mezidobí
Památka sv. Terezie od Ježíše
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
29. neděle v mezidobí,
30. neděle v mezidobí
- Den vzniku samostatného československého
státu, státní svátek
30. října Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ
KRÁLOVÉHRADECKÉ KATEDRÁLY SV. DUCHA
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
4. listopadu - 31. neděle v mezidobí
Vzhledem k hospitalizaci pana faráře v Královéhradecké
nemocnici je pořad bohoslužeb v tomto období upraven
takto:
- v úterý bohoslužba slova od 17.30 hod.
- v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.00 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny se z výše uvedeného důvodu nekonají
a budou obnoveny po návratu pana faráře.
V naléhavých případech se obracejte na kněze
v Hronově.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Zpráva náboženské obce Církve
československé husitské v Polici nad Metují
Náboženská obec CČSH Vás zve do sboru Apoštola Pavla
v pátek 2. listopadu v 17.00 hodin na podvečerní vzpomínku
na naše drahé zesnulé s bratrem farářem St. Švarcem.
Za Radu starších CČSH - Jar. Trojtl - předseda

Městská policie v září











Městská policie zajišťovala tradiční závod horských kol
Rallye Sudety. Za pomoc děkujeme manželům Olině a
Pavlovi Duchatschovým, kteří nám na nebezpečném
místě, přejezdu vrcholu Pas, velmi pomohli.
Prováděli jsme kontroly veřejného pořádku po celém
území města, včetně integrovaných obcí. Zjištěné
nedostatky byly řešeny na místě, či předány příslušným
orgánům.
Na základě vyhlášené prohibice MP provedla kontroly v
hostinských provozovnách, obchodech a místech kde se
alkohol prodává.
MP se zúčastnila poněkud bouřlivého jednání osadního
výboru Pěkov.
Prováděli jsme kontroly řádného osvětlení cyklistů v
nočních hodinách, protože s podzimním časem, jsou
neosvětlení cyklisté časovanou bombou pohybující se po
silnicích.
Provedli jsme i kontroly řidičů podezřelých z jízdy pod
vlivem alkoholu.
MP poskytovala první pomoc při zraněních, slabostech..
zajišťovala příjezd záchranářů k takto postiženým
osobám.

V útulku jsou tři pejsci, kteří čekají na nový domov… tak
tedy jako vždy Vám podsouváme myšlenku.. mít nového a
vděčného kamaráda…
Na okresní dopravní soutěži dětí základních škol, která
proběhla na dopravním hřišti v Bělovsi, jsme působili v roli
rozhodčích. Závodu se účastnilo 125 dětí.
Hezké barvy podzimu.. klid a pohodu.
Petr Zima – vrchní strážník MP

Bylo na co koukat, takže jsme zde strávili celý den. Trophy
team byl po prvním dnu desátý, junioři taktéž desátí a
v klubákách RNC Racing team skončil na 15. místě. Druhý
den, tj. v úterý, se jela stejná trať a tak jsme se přemístili
na jiné místo. Opět to byla úžasná podívaná, zejména na
jezdce jezdící na předních příčkách. Po druhém dnu skončil
Trophy team na stejném 10. místě, ale junioři se posunuli o
dvě příčky výše, tedy skončili na 8. místě. Ve středu se trať
přesunula na jiné místo. My jsme si našli pěkný výjezd
v lese, kde měla většina jezdců problémy. I ve čtvrtek jsme
dorazili na stejný výjezd, neboť z předešlého dne jsme byli
přesvědčeni, že to bude ještě lepší. V odpoledních
hodinách jsme vyrazili do Měděnce, kde jsme si sbalili své
věci a odjeli domů. Páteční závod a sobotní motokros jsme
vynechali.

Trophy team skončil na celkovém 11. místě ze 24 týmů,
což je nesporně v dnešní situaci našeho endura maximem.
Junior trophy team se celkově umístil na skvělé 6. příčce
z celkem 19 týmů. Na první příčce ve všech kategoriích
včetně ženského týmu skončili Francouzi. V klubových
týmech se na krásném 10. místě umístil ENC Racing team
s jezdcem Lubošem Klimešem z celkového počtu 80 týmů.
Kompletní výsledky najdete na webové stránce
http://www.fim-isde-live.info/
za AMK Police – Petr Dostál

Pohár plný písku – potřetí …
AMK Police na ISDE 2012
Jak jsme avizovali v minulém čísle Polického měsíčníku,
vydalo se 15 členů Automotoklubu Police nad Metují na
šestidenní motocyklovou soutěž do Německa. 11 členů
vyrazilo v sobotu dne 22.9.2012 a to konkrétně do obce
Měděnec, okres Chomutov, kde jsme měli rezervováno
ubytování. Tato obec se nachází cca 15 km od státních
hranic s Německem, a tudíž byla naším výchozím bodem za
každodenním výletem na motocyklovou soutěž. V neděli
jsme se jeli podívat na Sachsering, kde byl hlavní tábor
všech trophy týmů, odkud se každý den startovalo a kde
také proběhl závěrečný sobotní motokros. Okruh
v Sachseringu slavil v té době 85 let od svého založení a
tudíž pořadatelé připravili pro diváky různá překvapení
v podobě volného vstupu či závodů veteránů. Následně
jsme jeli navštívit Luboše Klimeše z klubového týmu RNC
Racing team, který měl své zázemí nedaleko Sachseringu
v autokempu. Odtud jsme pokračovali prověřit několik míst,
kde bude další den nejlepší podívaná. V odpoledních
hodinách jsme se vrátili zpět do Měděnce, kam přijeli i
další 4 členové. V pondělí jsme vyrazili v brzkých ranních
hodinách. Na určené místo jsme přijeli asi po jedné hodině.

Opravdu to nechci
nijak zakřiknout – ale
již
třetím
rokem
vychází
nejhezčí
zářijové
počasí
na
turnaj
v plážovém
volejbalu – a tak to má
být, tak je to správné…
Asi největší možný
počet
osmi
týmů
odehrál sobotní turnaj
skupiny pro radost. Víc
družstev už prostě za
jeden den nestihneme.
Plácat jsme začali hned
ráno a na finále se
sluníčko
blížilo
už
hodně k obzoru. Byl to
pohodový den plný řady bezva akcí a zápasů, nasazení,
krásných úderů i netradičních volejbalových situací – ale
hlavně plný radosti ze hry i z lidí kolem.
Zápasy ve skupinách i o celkové umístění jasně ukázaly,
kdo z hráčů na písek v průběhu roku chodí a ví, která bije.
Pro mnohé překvapivým, ale vskutku zaslouženým vítězem
první skupiny se stal tým Strejci / Maryška, Adam, Slovák /,
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kteří předváděli oku lahodící volejbal. Druhou skupinu
ovládlo trio Lachtanů /Iva a Tomáš Řehořovi a Petra
s Petrem Haukovi/. Nakonec se celkovým vítězem stal ale
ten třetí vzadu. Díky systému soutěže mohly do bojů o
metu nejvyšší zasáhnout i týmy z druhých míst ve skupinách
a toho využilo družstvo Áčko / Kristýna Lantová, Jan
Jirman, Pavel Macek / které ve finále přesvědčivě porazilo
tým 2x1519 /Kuba Teichman, Pavel Švejdar a Aleš Daněk/.
Krom gratulace vítězům, kteří si odnesli nejen poháry, ale i
drobné ceny a hlavně spousty zážitků bych velmi nerad
opomenul vskutku ojedinělý zážitek z družstva Míry a
Tomáše Pfeifrových doplněných Pepínem Martincem. Byli
prostě bezva, bojovali a potrápili každého svého soupeře.
To byl vážně dobrý volejbal a vážně pro radost.
Poděkování všem hráčkám a hráčům, všem divákům a
také všem, kteří pomohli s přípravou turnaje.
Nedělní soutěž registrovaných byla v komornějším
duchu. Broumovští nakonec nedorazili a tak si to mezi
sebou rozdaly tři týmy bývalých polických /a nyní
červenokosteleckých/ volejbalistů. Hrálo se dvoukolově a
bylo to herně trochu někde jinde, než naše sobotní plácání.
Krásné počasí, pohoda a bezva hra. Loňské vítězství
obhájila trojice ve složení Zdenda Teichman, Tomáš Vlček a
Ríša Havel, před druhými Radkem Pivničkou, Ivošem
Hosnédlem a Martinem Pichem. Bronzový pohár letos
ozdobí domácnosti Vládi Seidla, Jirky Vlčka a Slávka Riegra.
Veškerý výsledkový servis, fotky a nejen z plážového
volejbalu najdete na webových stránkách SSK Pedro – o
které se mi vzorně stará Štěpán Horák a tak – Štěpáne, díky
moc !
SSK Pedro – P.Jansa

Míčový víceboj trojic
má nové hrdiny
Osmé setkání tříčlenných
týmů
při
míčovém
desetiboji mělo několik
novinek.
Zúžil
se
pořadatelský
tým,
přivítali jsme nové tváře,
výrazné změny doznal
bufet a hlavně – deset
týmů překročilo nebo
atakovalo
magickou
hranici sta bodů. Vyrovnanost a solidní osobní i týmové
výkony nebyly letos ničím mimořádným. Za zmínku stojí
vytvoření absolutního rekordu v hodu na basketbalový koš
Petrem Jenkou, historicky druhým nejdelším softballovým
odpalem tohoto turnaje Tomášem Dražinovským /66,90 m/,
dosažení mistrovské čtyřicetibodové hranice ve florbalu
Michalem Šrytrem /rozumějte- Máchálem/,stejně tak po
sedmi letech došlo ke změně vítězů ve volejbalové části
akce /sedmkrát volejbal vyhrálo trio Rieger-Seidl-Jansa,
letos ve finále podlehli výborným Lachtanům – Hauk-ŘehořEntler/, ale hlavně – na konci
se
z celkového
vítězství
zaslouženě
radoval
tým
Gumotexu! Pavla Axmana,
který
splouval
nějakou
bezvýznamnou říčku v Kanadě
nahradil
v týmu
Honza
Voborník a společně s Milanem
Šrůtkem
a
Tomem
Dražinovským
dotáhli
dvoudenní snažení až na metu
nejvyšší.
Velká
gratulace
nejen nadšeným vítězům, ale
všem, kteří letos vzorně
reprezentovali své týmy a
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přispěli tak k celkově výborné sportovní úrovni celé akce.
Velké poděkování všem za podporu a pomoc při akci
samotné, Martinovi, Aleně a Petře za skvělý bufet,
Tomášovi i Jirkovi Uherovi za peněžní injekci a Frantovi za
nestranné a nekompromisní soudcování. Bylo to fajn díky
vám všem.
Veškeré informace, výsledky i fotky najdete na
webovkách SSK Pedro.
Hezký den vinšují Petr a Libor.

Třináctý pivní triatlon zcela jistě
nebyl smolným …
Už 25 let pořádám polické triatlony na Hlavňově a vždy
byly mým zázemím
kovopolské
chatky.
Doba je jaká je,
chatky mění majitele a
naše
základna
se
stěhovala. Letos jsme
našli
zázemí
pro
sportovně
společenskou akci na
závěr letní sezóny na
hlavňovském hřišti – a
bylo to tam fajn.
O
tom,
že
třináctka nemusí být
smolným číslem, hovoří několik faktů: i přes chmurné
počasí posledních dnů byla tato sobota pro sport přívětivá a
účast dobrá, všichni v pohodě přežili nejen závod, ale i
cestu domů, hradečtí příznivci opět dorazili v početné
skupině, žatecký Svoboďák také, přivítali jsme letos
závodníka z Německa a celý tým z Polska /cákryš, to je
věhlas/! A také jedna jistota stále zůstává – Jirka Fulka
opět vyhrál!
Nová běžecká trasa svojí náročností mnohé potrápila,
kolo v pohodě a pivo zůstává oříškem nejtěžším. Je na
každém z účastníků, jak celou akci pojme – kdo chce, ať
závodí, ale většina ji správně chápe jako akci pro radost na
konci léta. Buřty, muzika, pokecat u ohně /Jirko, díky za
dřevo!/ a pak hupky domů. Setkání s řadou lidí, na které se
těšíme, se kterými v klidu dáme řeč a máme-li chuť,
hodíme si sudem do dálky…
Díky všem za letošní pohodu, rozhodčím za pomoc a
stejně tak všem, kteří pomohli s přípravou – však oni vědí.
Ženskou kategorii letos vyhrála Andrea Viková,
veteránky Jiřina Vlčková a hod pivním sudem Adéla
Hazmuková. V družstvech zvítězil Blacteam. Mužskou
kategorii ovládl Luděk Pivnička, veteránskou s nejlepším
časem dne Jirka Fulka a sudem tradičně nejdál mrsknul
opět Luďa Pivňa.
Také z této akce najdete vše potřebné na stránkách SSK
Pedro. A na závěr
výzva:
mám
řadu
nálezových
věcí
–
klíče, vodítko na psa a
spoustu strojení, dresů
… ozvěte se.
Akce v tělocvičně –
termíny najdete na
webovkách !
/ turnaj mistříčků
23.-24.11., mikulášský
turnaj 8.12., mistři
22.12.,
pohár
starostky-florbal 11.13.1.2013 /
SSK Pedro – P.Jansa

První mistrovská utkání v okresní
soutěži mladších fotbalových přípravek

Okresní soutěž jsme zahájili v sobotu 8. září na hřišti
v Zábrodí, kde nám byla soupeřem mužstva Nového Města,
Zábrodí a Meziměstí/Teplice.
Někteří řidiči si nebyli jisti, zda zdárně dojedou na
místo určení, proto jsme utvořili kolonu tří automobilů a do
Zábrodí vyrazili od hřiště v Polici společně. Do Hronova
jsme dojeli vcelku bez orientačních problémů, pak již to
bylo horší a v čele kolony vždy po zabloudění došlo
k výměně. Takže jsme cestou nezabloudili jen jednou, ale
třikrát. Na vině je částečně i městská policie, která
nemohla akceptovat naši žádost o cestu pod ochranou
modrých světel z důvodu povinností při zajišťování
cyklistického závodu Rallye Sudety.
Při turnaji samotném jsme docílili několika dílčích
úspěchů. Našli jsme vhodné typy na místo brankáře, kde se
úspěšně střídal Marek Ištok s Vojtou Rýdlem. V každém
utkání jsme vstřelili branku, v prvním zápase to byl Jirka
Klíma, v dalším utkání Tomáš Valchář a v posledním Honza
Zemek. I přes snahu obou brankářů nám však soupeř vždy
vstřelil o několik gólů více, než jsme dali my. Přesto se ve
druhém utkání objevila ta symbolická první vlaštovka
zlepšení a druhý poločas jsme proti Zábrodí odehráli 1:1.
V následujícím zápase zase ta vlaštovka rychle odlétla,
pravděpodobně do teplých krajin, góly v naší síti jsme ani
nestihli počítat a správný výsledek se dozvěděli až
z oficiálního zápisu o utkání.
Bojovnost všech našich hráčů může dokumentovat
případ Kuby Pivničky, který po jednom z tvrdších soubojů
skončil na zemi s komentářem: „Mamko, dnes mně nemusíš
vařit oběd, už jsem se najedl trávy“. Horší to bylo
s dodržováním skvělých taktických pokynů trenérů. Jestliže
jsme hráčům řekli: „Auty budou vhazovat obránci dopředu
na útočníky“, tak vždy házel útočník dozadu na obránce. Při
této příležitosti jsme si vzpomněli na jistého Angličana
Charlese, který se při cyklistické části oblíbeného „Pivního
triatlonu“ dostal až k polským hranicím. Stačilo říct:
„V Jetřichově musíš po žlutých šipkách doleva“, tak se dal
po bílých doprava.
Hráčům samotným se i přes porážky na turnaji líbilo a
podle Vojty Švorčíka bylo ze všeho nejlepší pozápasové
plácání rukama se soupeřem. Do zápasů se na turnaji
zapojilo všech 13 nominovaných hráčů, kteří se pravidelně
střídali bez ohledu na vývoj utkání (hrají 4 hráči v poli +
brankář, takže jsme střídali jako v hokeji, 3 kompletní
čtyřky).
O týden později jsme vyrazili, tentokrát bez
sebemenších orientačních problémů, do Hronova. Opět bylo
našim soupeřem Zábrodí a dále Hronov a Červený Kostelec.
Stejně jako na 1. turnaji jsme střídali 13 hráčů.
Začali jsme se Zábrodím a ve srovnání s minulým
zápasem jsme dosáhli výsledku daleko příznivějšího, 0:3
místo 1:6. Dalším soupeřem byli vlastně naši kolegové
z Hronova. Ze začátku v naší trenérské duši blikala naděje

na příznivý výsledek, dlouho jsme hráli nerozhodně, až ke
konci 1. poločasu přišla naše zlá minuta, během níž jsme
obdrželi 3 branky a na této vlně jsme se vezli až na
konečných 0:7. Nutno zmínit, že v tomto zápase nám
soupeř dosti nevybíravým způsobem zranil jednoho
z nejlepších hráčů Jirku Klímu, který tak musel z turnaje
předčasně odstoupit.
V posledním zápase proti Červenému Kostelci jsme se
my trenéři zaměřili hlavně na správné počítání branek
v naší síti a při porovnání se zápisem jsme zjistili, že jsme
se skutečně nemýlili, když jsme došli k číslu dvanáct.
Celý turnaj odchytal tentokráte Marek Ištok a byl daleko
nejvytíženějším brankářem ze všech zúčastněných týmů.
Jeho trvalé zapojení do hry se také projevuje v růstu jeho
brankářské kvality a některé jeho zákroky vyvolaly potlesk
na otevřené scéně.
I přes několik velmi dobrých příležitostí ke vstřelení
branky, do kterých se dostával hlavně Kuba Maryška, jsme
žádnou branku nevstřelili, zřejmě po vzoru polického „A“
mužstva nebo dokonce české reprezentace.
Nejbojovnějším hráčem našeho týmu byl Míra Hlaváček,
jehož dres č. 9 byl ze všech nejvíce zamazán. Ze strany
trenérů byl ale asi příliš zahlcen informacemi, takže
v náručí maminky projevil lítost, že nevěděl, co má při
zápase dělat. Tak příště musíme na své hráče
s informacemi opatrněji.
Vyjadřujeme též velký obdiv rodičům, hlavně však
rodičkám, za bouřlivou atmosféru, kterou při zápasech
našeho týmu vytvářejí. Za všechny bychom chtěli
vyzdvihnout paní Valchařovou, Pivničkovou, Hlaváčkovou a
Švorčíkovou. Kam se na ně „hrabe“ bouřlivé publikum Jižní
Ameriky!
V sobotu 22. září přišel dlouho očekávaný den, kdy jsme
se představili na domácím hřišti. Nejprve proti Machovu,
pak do třetice všeho dobrého i zlého proti Zábrodí a
nakonec bylo naším soupeřem družstvo z Velkého Poříčí.
Tentokrát se do hry zapojilo dokonce 16 hráčů.
Očekávané davy fanoušků se bohužel nedostavily,
dokonce ani rodinní příslušníci se nezúčastnili zdaleka
všichni. Příkladem všem polickým může být děda Míry
Macka, který přijel svého vnuka povzbudit až z dalekého
Týniště nad Orlicí.
První utkání proti Machovu se pro nás vyvíjelo velmi
dobře, záhy jsme vedli 2:0 a měli řadu dalších šancí.
Nakonec jsme se rozešli smírně 3:3. Tím jsme si s
„machovákama“ udělali vzájemnou radost, neboť pro obě
družstva to bylo první utkání v soutěži, v němž neprohrála.
V dalším utkání proti Zábrodí se zpočátku zdálo, že
bychom mohli zlomit prokletí ze vzájemných zápasů, neboť
jsme opět 2:0 vedli, takže konečných 2:10 by se mohlo zdát
jako chyba tisku, bohužel je to skutečnost. A do třetice
vedení i proti Poříčí, ale obrat opět výrazný, z 1:0 až na
konečných 1:9. Střelecky se na turnaji nejvíce dařilo
Standovi Rubáčkovi, střelci 4 branek, zbývající přidal Jirka
Klíma a Tomáš Valchař.
Na další turnaj jsme se vydali se 14 hráči a nadějí na
1.vítězství až do vzdáleného Machova. Kromě nás se
dostavili ještě soupeři z Hronova, Nového Města a
samozřejmě místní borci.
První zápas jsme sehráli s Hronovem, v brance zastoupil
nepřítomného Marka Ištoka, který se musel v rámci
Suchodolského posvícení zúčastnit hasičského útoku, Patrik
Koky. Ten si na nováčka vedl docela dobře, i když střídal
hvězdné okamžiky s chvilkami poněkud slabšími. Všechny
naše útočníky zastínil obránce Kuba Pivnička, který vstřelil
náš jediný gól, zatímco soupeř byl úspěšný 5krát.
V dalším utkání, proti Novému Městu, nás nezachránil
ani Kuba a střelecky jsme vyšli zcela naprázdno. Sedm
obdržených branek s tímto soupeřem není pro nás až tak
velké překvapení. V části tohoto zápasu však podala výkon
hodný pochvaly čtyřka ve složení Kuba Maryška, Matěj
Němeček, Jarda Zemek a Vojta Švorčík (střídající
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s Tomášem Valchařem). Napadání soupeře našimi útočníky,
důraz obrany, pohyblivost všech, dodržování rozestavení a
vytváření tlaku na soupeře připomínalo hru kanadských
hokejistů při finále Mistrovství světa nebo Stanleyova
poháru. Podávat takový výkon stále, psali bychom o jiných
výsledcích.
A konečně nastal dlouho a s nadějemi očekávaný duel
proti Machovu. Podobně jako před týdnem jsme brzy vedli
2:0, díky brankám Jirky Klímy. Další šance však, zvláště duo
Klíma – Rubáček zahodilo, protože si nedokázali vzájemně
přihrát, z čehož oba trenéři, jindy poměrně klidní, docela
„rostli“. A když se k tomu přidala oblíbená činnost Kuby
Maryšky, nastřelování tyčí nebo břevna, a bedlivé střežení
postranních čar s rukama v puse, v uctivé vzdálenosti od
všeho fotbalového dění, obranného dua Hlaváček –
Pivnička, není divu, že jsme slibně rozehraný zápas opět
ztratili, a to nejtěsnějším poměrem 2:3.
Chtěli bychom požádat zvláště maminky, aby při zápase
na své kluky nevolali: „Tomáši, potáhni si trenýrky“,
případně „Tomáši, dozadu“ za současného pokynu staršího
trenéra „Tomáši, dopředu“. Kluci jsou už tak dost zmateni
z pokynů a požadavků trenérů a místo bránění soupeře se
pak ptají maminky, co po nich chce. Zbytečně jsme tak
v duelu s Hronovem obdrželi 1 gól. Na základě těchto
zkušeností byla ihned po zápase udělena pořádková pokuta
mamince Valchařové, jejíž výši sice klub tají, ale je splatná
do konce října k rukám trenérů v areálu „Vražedného
pobřeží“. Nutno zmínit, že chyboval i mladší trenér, když
nařídil střídání v době, kdy měl míč v držení soupeř. Tato
chyba se však obešla bez potrestání v podobě obdržené
branky, takže si zatím pokutu neuložil.
Do mistrovských zápasů se doposud zapojili tito hráči:
Matějové Němeček, Vít, Khun, Kubové Pivnička a Maryška,
Vojtové Švorčík a Rýdl, Mírové Hlaváček a Macek, Jarda a
Honza Zemkové, Tomáš a Vašek Valchařové, Jirka Klíma,
Standa Rubáček, Marek Ištok, Patrik Koky, Jindra Pejskar a
Matyáš John. Snad jsme na nikoho nezapomněli. Tréninků
se zúčastňuje dalších asi 12 hráčů a 1 hráčka Tereza, do
turnajů jsme je však zatím nezařadili. Buď jsou ještě příliš
mladí a malí nebo s fotbalem začali až teď po prázdninách,
případně měli zdravotní potíže. Vzhledem k počtu
přihlášených dětí uvažujeme o tom, že bychom na jaře
přihlásili do soutěže 2 mužstva. Vy, na které se zatím
nedostalo, proto nezoufejte a vytrvejte, Váš čas přijde. Na
podzim nás čekají ještě další 3 turnaje, takže „to be
continued“ – pokračování příště.
sepsal Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky
schválil Kamil Švorčík, starší trenér mladší přípravky

Tiskové prohlášení 23. ročníku turistického
pochodu "Teplicko-adršpašská 33"
Dne 15.9.2012 se konal celkově 23. ročník turistického
pochodu "Teplicko-adršpašská 33".. Ačkoliv počasí nebylo
stejně slunečné jako v předchozích ročnících, tak i přesto
se na start 23. ročníku se dostavilo mezi osmou až půl
desátou hodinou celkem 828 účastníků. Od dětí až po
prarodiče. Účastníci si mohli vybrat celkem z těchto tras:
16 a 33 km pěší
30 a 50 km cyklo
8 km kočárky (pro rodiny s malými dětmi)
Každý účastník dostal na cestu malé občerstvení a
propozice, opravňující k bezplatnému vstupu do Teplickoadršpašských skal. Na trase bylo pro účastníky připraveno
několik kontrolních bodů. Všichni došlí účastníci obdrželi po
návratu na koupaliště diplom a ručně vyráběnou
keramickou medaili. Nejstarší, nejvzdálenější a nejmladší
účastník obdržel speciální cenu.
Nejstarším účastníkem byl pořadateli vyhodnocen
Jaroslav Hedvičák z Pardubic – ročník 1934, který se
účastnil trati 50km cyklo.
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Nejvzdálenějším účastníkem byla vyhodnocena Ivana
Trávníčková, trvale pobytem Queensland v Austrálii, která
se zúčastnila trati 8km kočárky
Nejmladším účastníkem byl vyhodnocen Jan Štefan
Szabo z Teplic nad Metují, nar. 6. 6. 2012, který se
zúčastnil trati 8km kočárky, a jak datum narození napovídá
- v kočárku.
Na koupališti bylo zajištěno občerstvení a pod novými
stany vystoupila pro zpříjemnění atmosféry country skupina
Pevná vůle a skupina Karla Dolečka, jenž svou hudbou
dokázala mnohé účastníky k závěru, i přes jejich evidentní
únavu, roztančit. V rámci propagace regionu Broumovska a
Policka byly v části koupaliště umístěny propagační
materiály, které jednotliví účastníci mohli odnést s sebou
domů.
Celá akce by nešla zrealizovat bez města Teplice nad
Metují a obce Adršpach, mediální podpory rádia Český
Rozhlas Hradec Králové, Agentury pro rozvoj Broumovska a
Mikroregionu Policka. Současně by nemohla být
zorganizována bez finanční a technické pomoci soukromých
společností (Komap Dědov, CDS Náchod, Continental Horní
Adršpach, Penzion Kovárna – Bernard Lainka, Myška Radek –
stavební firma, Grätz Miroslav – stavební firma, VK Ložiska
Police nad Metují, Teplické skály – Martina Tauchmanová,
ZNL - Neoralovi, Broumovské stavební sdružení, Penzion
Pod Ozvěnou – Bobková Jana, Zámecký hotel Bischofstein,
Kadeřnictví – Tereza Štěpánková, Večerka – Sádílkovi,
Potraviny – Jarmila Kubečková, Lékárna u Sv. Alžběty
Teplice nad Metují, Miroslav Ročárek – Teplice nad Metují).
Nelze zapomenout ani na pomoc JSDH Teplice nad Metují.
Všem partnerům děkujeme a těšíme se na shledanou
14.9.2013 na startu 24. ročníku Teplicko-adršpašské
třiatřicítky.
Za Spolek RADOST Pavel Borna a Jiří Štěpánek

SVĚTOVÝ POHÁR A MISTROVSTVÍ
ČR V POLICI
Jak se stalo již
tradicí, pořádáme
v Polici nad Metují
od
roku
2010
závody
koňských
spřežení. Stejně tak
tomu bude i v roce
v roce 2013, kdy si
příznivci
vozatajského sportu
přijdou v Polici nad Metují jistě na své. Vždyť jarní závody
v termínu 17. – 19. 5. 2013 jsou součástí SVĚTOVÉHO
POHÁRU a jsou zařazeny do nejvyšší kategorie CAI-A
Světové jezdecké federace. Všichni jezdci tak budou
v Polici nad Metují bojovat o cenné body právě do
Světového poháru. Pro nás, jako pořadatele, je pořádání
takovýchto závodů o to cennější, protože závodů, které se
počítají do Světového poháru je, dle jednotlivých kategorií,
15 – 20 na celém světě!
Celou českou vozatajskou špičku potom budou všichni
příznivci tohoto sportu moci vidět v Polici nad Metují na
MISTROVSTVÍ ČR V JÍZDĚ SPŘEŽENÍ, které nám bylo
přiděleno Českou jezdeckou federací a proběhne na našem
závodišti ve dnech 2. – 4. 8. 2012. Přidělení M-ČR je pro
nás velkým oceněním ze strany ČJF, protože jsme byli
vybráni z několika uchazečů.
Vzhledem k náročnosti příprav a organizačnímu zajištění
těchto závodů hledáme další nadšence, kteří by nám při
přípravě a realizaci těchto závodů chtěli pomoci. V případě
Vašeho zájmu volejte na tel. 608 036 000, Karel Nývlt.
Na viděnou v roce 2013 se těší
celý organizační tým SK FAGONE.

Branná u Jeseníku nakonec
Osmého a devátého září se
sešlo půl Evropy v Branné, kde se
jela
jízda
pravidelnosti
historických
silničních
motocyklů. V pátek cesta směr
Klodzko a Paczkow, kolem
Jeseníku
k ubytování
na
Kolštejnském panství, kde nás
čekal náš spolubojovník Venda
Holásek. Tentokrát nebyl čas,
ani na pstruha, jaký to byl
spěch. Tady je o místo vždy
nouze a taky tím žije celá
vesnice včetně starostky. Na
návsi je přejímka a jako vždy
bez problémů. Večer se probraly
problémy, které přišly během sezóny. Ráno vytroubený
budíček a vstávat. První i druhý trénink bez problémů. Oběd
již tradiční, řízek s bramborovým salátem. Večer se scházíme
všichni na návsi, kde hraje kapela. Nedělní ráno. Počasí se
drží. Před polednem startujeme. Miloš Thér závodící za AMK
Police n. Metují se držel dobře. V závodě kategorie U skončil
na třetím místě, ale v jízdě pravidelnosti to stačilo na
9.místo. Cesta domů, už proběhla bez problémů.
Za AMK Čvaňhák

Ubytování v soukromí v obci Bělý
4km od města Police nad Metují.





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

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

KINEZIOTAPING

Kineziotejpy (lepící pružné barevné pásky) se
používají na odbourávání bolesti a zlepšení funkce ve
svalech, kloubech a vazech. Podporují krevní a mízní
oběh a mají blahodárný vliv na hojení svalových trhlin.
Stabilizují klouby, zlepšují hybnost v kloubech, pružnost
jizev a napomáhají proti bolestem. Využívají se jako
prevence při sportu, úrazech či po operacích.

certifikovaný terapeut Lenka Kráčmarová
kontakt Le.Kracmarova@seznam.cz, 728015670

Prodej

pěkného

bytu

2+kk

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

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

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

Pronajmeme výrobní a skladovací

Nabízíme do pronájmu

prostory v centru Hronova cca
2 400m2. Čisté prostředí po rekonstrukci.

vybavenou šicí dílnu
včetně střihárny

Případně jednotlivá podlaží á 800m2
včetně kanceláří a sociálního zařízení.
Volné ihned. Kontakt: 737 261 680- 681

Profi – Kominictví
- čištění komínů
- silně znečištěných kouřovodů
pomocí rotační hřídele
- frézování a vložkování komínů
- vystavění a opravy komínů
- zprostředkovaní revizí
prohlídka inspekční kamerou
mobil: 723 080 585 nebo 728 223 022
Akce 400,- Kč - v ceně je zahrnuto
kompletní čištění včetně vybírání sazí + revize

v Polici nad Metují
Objekt volný do měsíce
K dispozici je i podkrovní byt 1+1
Cena k jednání.

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

PENSIONU 65

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

v k.ú. Velká Ledhuje o velikosti 1273m2
Vhodné jako stavební parcela.
Cena dohodou.
Kontakt: 737 157 690

Sauna opět otevřena

Od 4. 10. máme zahájen provoz sauny TJ
Spartak. Těším se na své věrné návštěvníky i na
další, kteří si chtějí upevnit zdraví. Kdo nemůže do
normální sauny, je zde v provozu i infrasauna. Je
možno i masáže.
Provoz sauny: ženy – čtvrtek 17.00 – 22.00 hodin
muži – pátek 17.00 – 22.00 hodin
Na všechny se těší Magda Macounová

Nabrousím Vaše nože a nůžky
Jiří Šefc
Ke Strážnici 182,
Police nad Metují
Kontakt: 774 834 988
TIKY TEAM pořádá v sobotu
27. října 2012
již desátý ročník florbalového turnaje
pro starší a pokročilé.

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

*
*
*
*

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

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

A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87
Datum:
23. říjen 2012
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
25. říjen 2012
v 15.00 hod.

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

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

Hospůdka na Ostaši
Srdečně Vás zveme na

Havelské posvícení
s tradičními vepřovými hody
od pátku 12.10. do neděle 14.10.
a v pondělí 15.10.2012 od 15:00 hod.
s hudbou.
Rezervace do restaurace je možné
domluvit na tel.:604 371 576.
*******

V sobotu 20.10.2012
od 10 hodin do 17 hodin
se v areálu Chatové osady Ostaš koná

výprodejová akce
sportovního oblečení zn.Senzor
*******
Provozní doba hospůdky v říjnu:
čtvrtek
11-18 hod.
pátek, sobota
11-24 hod.
neděle
9-19:30 hod.
Aktuální informace na www.ostas.eu
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GARDEN
PARTY
L. P. 22. září 2012

▲

V sobotu po poledni se na polickém rynku
začali scházet páni továrníci, bankéři a statkáři.
Přítomna byla i Česká televize, která natáčela
veškeré to dění a hemžení

▲

Četba denního tisku je nepostradatelnou
součástí života v nóbl společnosti.

▲

Úderem druhé hodiny nabídli pánové dámám
rámě a jali se korzovati po rynku…

Štěpána Horáka

▲

… kolem radhauzu …

▲

… až před kašnu, kde se konalo hromadné foto.

▲

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

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

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

