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OPRAVY VÝTLUKŮ KOMUNIKACÍ A PŘEKOPŮ VE MĚSTĚ
Divize firmy AL Lešení , spol. s.r.o. AL
Silnice z Hradce Králové provedla v uplynulém měsíci v Polici nad Metují v ulici
Na Sibiři, 17. listopadu, Radimovská a
v ul. Radešovská opravy silničních výtluků a překopů infratechnologií Silkot.
Při opravě touto technologií nevzniká
přechodová spára, která je průvodním
jevem klasických oprav, ale znovu se obnovuje jednolitý povrch vozovky, takže
opravené místo znovu nepraská, nedochází k vytváření nerovností na vozovce. Nahřívaná plocha zahrnuje i blízké
okolí opravovaného místa, spolehlivě
likviduje praskliny vybíhající do stran, a
tím zabrání opětovnému vzniku výtluků.
Životnost opravy uváděná firmou je minimálně 3-5 let. Firma provádí i opravy
osazení některých kanalizačních vpustí, poklopů a krycích armatur uzávěrů. Město má s touto firmou a technologií dobré
zkušenosti již z loňského roku.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Mozaika z radnice . . .

V době uzávěrky srpnového čísla Polického měsíčníku prožíváme tropické dny.
Koupaliště si zavzpomínalo na doby zájmu
až tisícovky návštěvníků. Dnes jsme vděčni
za jejich poloviční počet, který je opravdu
občasný. Zásadní význam má samozřejmě
počasí. Následně moderní koupaliště v Meziměstí, opravené v Náchodě. Zcela jistě
i zvyšující se počet soukromých bazénů.
Nemůžeme z objektivních důvodů nabídnout lepší parkování, větší sportovní vyžití
mimo bazény, ani technické vodní radovánky. V rozpočtu letošního roku jsme počítali
se 100 tisíci korunami na skluzavku. Tato
částka by však stačila pouze na drobnou
skluzavku, větší je finančně náročnější.
Především však potřebuje větší dojezdovou plochu, která by zmenšila využití prostředního bazénu. Zakoupili jsme alespoň
nafukovací branky na házenou – vodní pólo,
síť na přehazování, koš na házení balonů.
Nezdražovali jsme. Dva techničtí pracovníci, dvě pokladní, čtyři plavčíci pod vedením
pracovníka technických služeb zajišťují
vlastně nepřetržitý provoz. Od prvního dne
otevření koupaliště jsme povinni plnit potřebné předpisy. Jsme pod kontrolou hygieny. Příjmy jsou pouze v případě návštěv,
výdaje každodenní. Již druhým rokem si
můžete na koupališti /i nevratně/ půjčit časopisy, knihy. "druhé šance" Předešli jsme
např. Tábor. Jejich městské koupaliště letos
dostalo grant na půjčování knih na koupališti. My jsme ve spolupráci s naší knihovnou do jedné ze šaten umístili knihy, které
jsou zbytné, v knihovně, v našich domácnostech. Zcela zdarma. Kiosek má pronajatý pan Petr Falta. I jeho tým je připraven
nabídnout své služby. V pokladně je umístěna Kniha přání a stížností a dotazník. I díky
nim se můžeme dozvědět o Vašich návrzích,
námětech, stížnostech. Nepříjemnosti, které musíme řešit, se týkají bezplatného vnikání do objektu koupaliště, hrubého jednání těch, na kterých vyžadujeme předepsané
a nutné. Smutné je, že mezi provinilce patří
hrstka dospělých, dokonce dříve narozených. Na náctileté si letos plavčíci zásadně
stěžovat nemohou.
Níže několik čísel z červnového a červencového provozu koupaliště:

Statistika návštěvnosti koupaliště:
214 návštěvníků
červen (od 11. 6.)
3 171 návštěvníků
červenec (do 22. 7.)
Celkem
3 385 návštěvníků
**************
Léto je čas prázdnin a dovolených.
Pro nás především hlavní fáze v nekonečném koloběhu:
myšlenkový záměr, jeho administrace –
odbor, komise, rada, zastupitelstvo, rozpočet, projekty, výběrová řízení, vlastní
realizace, kolaudace, záruční lhůty, přenesení dokončených akcí do potřebných
registrů, vyúčtování dotací, atd.
**************

Rekonstrukce silnice II/303 v obci Bukovice, oprava chodníku Ostašská
V pondělí 21. 7. v 7 hodin ráno byly
ukončeny objízdné trasy a spuštěn provoz.
Město Police nad Metují bylo především
administrativním účastníkem řízení. Tato
potřebná akce zásadně ovlivnila životy nás
všech na Policku, na Broumovsku, tranzitujících, turistů, návštěvníků… Nebudu se
rozepisovat o přípravě a průběhu této akce.
Chci zde pouze konstatovat, že naší prioritou bylo dodržení slibovaného termínu.
Zadavatelem akce je Královéhradecký kraj,
investorem SÚS, výkonnou firmou MaS silnice. Křižovatka za benzinovou pumpou je
součástí projektu zmiňované akce a opravy ulice Ostašská. Protože s rekonstrukcí
Ostašské ulice jsou problémy, její realizace
tudíž v nedohlednu, zastupitelstvo města
odsouhlasilo, díky velmi špatnému stavu,
opravu chodníku. V celé délce. V průběhu
oprav, s ohledem na pokládání telefonních
kabelů do chodníku, včetně nájezdů, jsme
odsouhlasili navýšení finančních prostředků pěti nájezdu u prvních tří domů od Police. Nezanedbatelná byla také skutečnost
shromažďování vody. Zvlášť v zimě nebezpečné ledové plotny pro chodce.
Tyto řádky píši záměrně neodborně
a stručně. Srozumitelně všem. Zájemcům
není problém dovysvětlit.
Děkuju všem, kterých se objížďka osobně dotkla. Byli trpěliví a chápaví. Byť překvapeni mnoha nestandardními skutečnostmi. Jako my. Ještě zbývá do kolaudace
dostatek času na dokončení všeho potřebného. Taky na vyhodnocení akce kraje ve
vztahu k nám. Máme o čem jednat a taky
budeme.
**************
Naše školy ukončily školní rok 20132014. Všichni pracovníci škol včetně
dětí si užívají zasloužených prázdnin.
Ve školách ale klid není. Základní škola
má nový zateplený kabát. Nyní probíhají
interní opravy na I. stupni. V mateřské
škole na sídlišti se modernizují zbývající
dvě umývárny. V zušce probíhá další etapa modernizace staré budovy.
Polická družina uskutečnila na začátku prázdnin tradiční tábor. V Křinicích. Víc než 60 prvostupňových dětí si
užívalo bohatého programu, pod vedením týmu vychovatelek, rodinných příslušníků a šikovných studentů.
Malí fotbalisti se soustředili a užívali pod vedením Kamila Švorčíka a Vojty
Kvapila a mnoha dobrovolníků. Další
dobrovolní trenéři a vedoucí se starali
o tábory a soustředění mladých lyžařů,
skautů… Prostě prázdniny patří dětem.
Volnosti, přírodě, poznávání, odpočinku.
A těm, kteří jim je pomáhají smysluplně
využít patří velký dík a obdiv. Nároková
dovolená pedagogů a vychovatelů žádá
uzavření školských zařízení. Jistá komplikace pro některé rodiny. Proto vítáme
každou nabídku, která napomůže k za-

jištění dohledu a naplnění volného času
dětí. Děkujeme!
**************
Dobročinný fond pro pozůstalé slavil
28. 6. devadesátiny. Na Bezděkově ve Vojtěchově pohostinství. Zvyšující se členská
základna je důkazem potřebnosti osobní
sounáležitosti. Malá výstavka dokumentů
fondu a zažloutlé fotografie mě provedly
odžitým časem. Každý věk potřebuje pochopení. Pro ty, kteří neprožívají šťastné období. To ocení především ti, kteří potřebují.
Nikdo si to nepřejeme, ale občas potřebujeme. Je dobré vědět, že v nejtěžších chvílích
nejste sami. Ráda jsem byla setkání účastna
a provedena předsedou Karlem Macounem
a jednatelkou Marií Chaloupkovou.
**************
Léto budiž pochváleno. Je především na nás, jak ho prožijeme. Osloví-li
Vás naše nabídka, budeme rádi. Třeba
ve čtvrtek 21. srpna bychom na Hvězdě
koncertem Polického symfonického orchestru Hvězda pod Hvězdami rádi připomněli události, na které by se nemělo
zapomínat. Ve 20 hodin koncert začne.
Pod patronací převora Petra Prokopa
Siostrzionka, Jana Birke, starosty, krajského zastupitele a poslance, Ing. Josefa
Nováka generálního ředitele firmy Veba
Broumov a.s. Hudba, silné místo, setkání Broumováků i Poličáků. Broumovské
stěny nás nedělí, Hvězda nás spojuje.
**************
Žijeme zvláštní dobu. Hmotně naplněnou. Snad i přeplněnou. Přesto jsem
na otázku: „Jak se máte?“, dostala nedávno odpověď: „Jako chudáci.“ Nepoznala
jsem chudobu. Chvála bohu. S přibývajícími lety potřebuji čím dál míň. Snažím
se pochopit ty, kteří potřebují čím dál
víc. Jsou-li na společnosti nezávislí, neřeším. Denně jsem však vystavena řešení problémů rozrůstající se společnosti
těch, kteří nepracují, nepracovali a asi
ani pracovat nebudou. Je s podivem, že
nás jejich problémy zaměstnávají díky
naší legislativě čím dál víc. Byť cítíme,
že bychom své síly měli soustředit na ty,
kteří jsou povinni respektovat povinnosti pracovního režimu. Vstávat, pracovat,
zajišťovat hlídání dětí… Perou se s každodenními nemalými problémy.
Stížnosti odpovídají letnímu času.
Především na rušení nočního klidu. Kde
není žalobce, tam není soudce… Ale ejhle, stížnosti ve vrší. Počasí přeje. Akce
stíhá akci. Kde je ona rozumná mez? Je
to norma, předpis? Dvacátá druhá hodina je hodinou nočního klidu. Jak poslat
do kanafasu ty, kteří se radují ze života?
Jak umravnit některé z nich, kteří posíleni alkoholem vypracované bicepsy
nahrazují neohrožeností vandalství v ničení či přenášení dopravních značek,
kontejnerů…
Městská policie v počtu dvou lidí
měla služby rozepsané tak, aby pokryla
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co nejdelší časový prostor. Bohužel praxe ukázala, že služba v jednom muži není
šťastná. Chybí svědectví v obranářských
procesech postižených, ukřivděných…
Od srpna budou sloužit po letech opět ve
dvou. Možná se opakovaně stane i to, že
mě v noci nevzbudíte. Jako se tomu stalo
o třetím červencovém víkendu, kdy jsem
po půlnoci upadla do spánku spravedlivých a po jedné hodině mě neprobudil
telefonát těch, kteří potřebovali moji
přímluvu a druhý den se tázali, proč
jsem jim hovor nevzala… Žijeme zvláštní dobu. Krásnou a nelehkou. Zvlášť pro
mladé. Dlouhé řádky a zamyšlení nemají
takovou váhu jako osobní zkušenost. I
když je nepřenosná...

Ptáte se:

**************

Na technických je tolik lidí, proč se najímají další služby?

Současným požadavkům a potřebám
nynější stav stálých pracovníků nedostačuje. Přibývají místa a plochy k údržbě. Stálé
i příležitostné. Osobní občanské přičinění je
vzácné. Nebudu jmenovat ty, kteří se snaží
a obdivuhodně jim na společné věci záleží.
Vím, sleduji, vážím si. Oceňuju prach obyčejné lidství. Asi dané, upřímné a pro mě
příkladné. Bez Vás bych nebyla schopna zachytit dílčí potřeby.

Chtěli bychom farmářské trhy i v našem městě.

Organizace farmářských trhů se řídí
předpisy. Velmi přísnými. Obávám se, že typické trhy u nás ještě chvíli nebudou. Rada
města dala prostor pro zvýhodněný prodej
přebytků. Nyní záleží pouze na nabídce…

Proč není koupaliště otevřeno déle než
do 19 hodin?

Z prostých organizačně-finančních
důvodů. V souvislosti s náklady a příjmy.
Koupaliště je několik let, především díky
počasí, ztrátové. Každá rozumně zdůvodněná ztráta je akceptovatelná. Prohlubovat ji
vědomě je problém. Souvisí s momentální
situací zúčastněných. Každá hodina provozu koupaliště stojí minimálně 300 Kč. Počítejte, tak jako my musíme se zodpovědností
k Vám.

Proč je na kultuře tolik lidí?

Centrum kultury a vzdělávání má na
starosti kulturní, veřejný a sportovní život
ve městě. Včetně informovanosti, propagaci
cestovní ruchu, propagaci území, apod. Tři
budovy – Kolárovo divadlo, Pellyho domy,
Muzeum papírových modelů. Provozování a
naplnění činností. Jana Rutarová, Leona Peterková, Martin Balák, Kamil Hušek, Martina Váňová. Dejte na misku vah investované
a získané.
Pro Vaši orientaci pár čísel z Muzea papírových modelů:
Přehled návštěvnosti Muzea papírových modelů za období 1.1. - 30. 6. 2014.
leden únor březen duben květen červen -

168
329
371
349
874
1 133

Počty návštěvníků jsou kompletní, jsou uvedeny volné vstupenky a děti do 6 let, které
neplatí.

Bude se příští rok stavět nafukovací
hala?

V šuplíku odboru Investic majetku a
životního prostředí odpočívá projekt na
přístavbu sportovní haly u základní školy. Nerealizovaný. Především z finančních

Zateplení budov základní školy

V první polovině července byly definitivně dokončeny práce na jedné z největších investičních akcí města v rámci
posledních let, a to na stavbě „Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ
Police nad Metují – 1. stupeň ZŠ“.
V rámci tohoto projektu bylo řešeno kompletní zateplení budov prvního a
druhého stupně základní školy, a dále budov tělocvičny a družiny, včetně zateplení
střech a včetně kompletní výměny oken.
Provedením tohoto opatření dojde ke snížení CO2 o cca 56 t/rok a k úspoře energie
cca 1015 GJ/rok.
Realizace tohoto projektu byla zahájena již v roce 2013, přičemž s ohledem na
to, že díky termínu dokončení, který byl
dán poskytovatelem dotace, musela být
akce realizována po převážnou většinu
školního roku 2013 – 2014. V tomto ohledu je třeba vyslovit velké poděkování celému učitelskému sboru naší základní školy,
v čele s panem ředitelem, neboť zajistit
v podmínkách takovéto stavby normální
provoz školy nebylo jistě jednoduché!
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Projekt byl spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR prostřednictvím Operačního fondu životního prostředí.
Stavbu realizovala do loňského roku
nám neznámá stavební firma Ječmínek
spol. s r. o. z Pardubic. Po té, co jsme v loňském roce zveřejnili výsledky výběrového
řízení, jsme byli dokonce některými lidmi upozorňováni na to, že jsme nevybrali
dobrého dodavatele. S velkým potěšením
jsme však již od prvního kontaktu se zástupci této společnosti zjistili, že jsme vybrali dobře. Přístup firmy k vlastní realizaci
stavby, jakož i k řešení vzniklých problémů
byl pro nás v řadě případů překvapující a to
v tom dobrém slova smyslu. Ač umožňovala letošní zima volnější postup prací, úsilí
firmy bylo nezměněné, a firma nijak nevyužila náklonosti počasí k tomu, aby práce
u nás upozadila na úkor jiných zakázek.
Z toho místa bych chtěl proto firmě Ječmínek spol. s r. o. za město poděkovat za perfektní přístup k realizaci této zakázky po
celou její dobu! Věřím, že do budoucna by

důvodů a nepodpoře dotačních programů.
Dnešní doba už je prostě taková. Můžete
vypřemýšlet, snažit se. Musíte se přizpůsobit současnému stavu, podmínkám. Krátkodobé i dlouhodobé cíle jsou poplatny
výzvám a subjektivním podmínkám. Vaše
plány a vize jsou zcela přízemní… Aktuálně
je v kurzu nafukovací hala na víceúčelovém
sportovišti. Objevují se diskuse na téma
potřebnosti. Ještě vloni jasné a konečné.
Letos? Malá naplněnost tělocvičny základní
školy. Důvod? Drahota, pohybový nezájem?
Na jaře jsme spustili provoz víceúčelového
sportoviště. I bojkotovaného. Za hodinový
sto korunový pronájem! Níže přehled vytíženosti hřiště za červen a červenec.
Město má mnoho možností. Přát a rozdávat. Zároveň zodpovědně dostávat. Jazýček vah by měl být v rovnováze, jako ve
všem. Byli bychom špatným hospodářem,
kdybychom pouze dávali…

Stará se město také o zdravotnictví?

Stará, spolupracuje. Královéhradecký
kraj na základě výzvy připravil dotazník na
téma praktických lékařů. Ti v našich příhraničních regionech stárnou. Kdo a kdy je
nahradí? Za město mohu sdělit pouze zájem
a jednání v této záležitosti s vědomím zodpovědnosti a nutnosti. Na druhou stranu se
jedná o velmi citlivou oblast, kdy se současní praktici mohou cítit ohroženi.

Potřebuji práci, kdy budete přijímat…

V podzimním čase bude vyhlášeno jedno povinné výběrové řízení vynucené situací. Informace budou veřejné. ¨

Vážení a milí spoluobčané, jsme v polovině léta. Přejeme Vám krásné, klidné, příjemné a radostné dny s vědomím, že radnice je tu pro Vás.
Ida Jenková

Rozpis lékařů
stomatologické služby
srpen 2014

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
02. – 03. 08. MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují
09. – 10. 08. Bc. J. N. Ogriščenko - dentista
ZS VEBA – Olivětín 66
16. – 17. 08. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66
23. – 24. 08. MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
30. – 31. 08. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí

491 541 654
602 333 452
491 502 425
491 502 425
602 333 466
491 582 381

toto nemusela být poslední realizace této
stavební firmy v našem městě. Uvidíme…
J. Škop, místostarosta

Rada města Broumov

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce
ředitele(ky) příspěvkové organizace Centrum sociálních
služeb Naděje Broumov

Požadavky:

• vysokoškolské vzdělání s praxí minimálně 5 let,
• znalost principů řízení příspěvkové organizace,
• základní znalost ekonomiky a financování sociálních zařízení,
• základní znalost pracovněprávních
předpisů,
• výborné řídící a or. schopnosti,
• výborné komunikační dovednosti,
• samostatnost při řešení problémů,
• vysoká zodpovědnost a důslednost při
vykonávání práce,
• odolnost vůči stresu, vysoké pracovní
nasazení,
• bezúhonnost,
• znalost práce na PC – Word, Excel, elektronická pošta, Internet,
• řidičské oprávnění skupiny B.

Obsah přihlášky:
•
•
•
•
•

jméno a příjmení uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení pobytu,
• jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

• životopis, ve kterém uchazeč uvede
údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech,
• koncepce rozvoje spolu s vlastním pohledem na činnost centra
• sociálních služeb (v rozsahu maximálně
3 stran formátu A4),
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce, u cizích
• státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
• vydaný domovským státem, pokud takový doklad stát nevydává,
• doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky: 31.08.2014
Předpokládaný datum nástupu:
01.12.2014
Místo výkonu práce: Broumov
Kontaktní osoba pro případné další informace: Ing. Miloš Andrš, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
tel. 491 504 332,
e-mail: andrs@broumov-mesto.cz
Přihlášky zasílejte na adresu: Městský
úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA,
tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239,
550 01 Broumov.
Obálku označte
„Výběrové řízení – ředitel(ka) CSSNB“.

Otázky bezpečnosti a kamerového systému
V nedávné době jsme byli řadou občanů
osloveni s otázkou, proč město nemá – tak
jako některá jiná města – kamerový systém,
který by pomohl odhalit pachatele přestupkové činnosti páchané ve veřejném prostoru města.
Situace není tak jednoduchá, jak by se
mohlo na první pohled zdát. V naší zemi
působí jeden státní úřad, který nám v tomto
směru dost znemožňuje realizovat jakákoliv částečná opatření. Řešení spočívající na
pasivním kamerovém systému, ze kterých
bychom si ukládali data a případně byli
schopni prověřit zpětně záznamy, pokud by
se něco stalo, nemůžeme použít s ohledem
na ochranu osobních údajů osob, jejichž záznam by byl kamerami pořízen. Řešením by
byl tzv. aktivní kamerový systém, který by
byl napojen na centrální pult, u nějž by byla
24 hodinová obsluha. Ovšem, zde narážíme
na limity finanční. Pořídit kamerový systém
pro městskou policii by znamenalo navý-

šit počet strážníků několikanásobně (např.
v Červené Kostelci, kde kamerový systém
mají, mají ve službě cca 14 strážníků), přičemž se obávám, že tento stav je mimo rozpočtové možnosti města naší velikosti. Druhým řešením by bylo, že by tento pult měla
služebna Policie ČR, nicméně i zde narážíme
na rozpočtové možnosti (tentokrát státu). A
ve chvíli, kdy je pro nás důležitější udržet ve
městě obvodní oddělení Policie není šance
prosadit, že by Policie ČR investovala do pořízení pultu a posílení sloužících policistů.
Ač nás tato situace nijak netěší, nemůžeme nyní stran pořízení kamerového systému dělat nic. Tedy můžeme maximálně
jednat s poslanci či senátory, či zástupci
kraje, a usilovat o takovou úpravu legislativy, která by nám umožnila instalaci výše
zmíněného pasivního kamerového systému
bez rizika statisícových pokut od Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
J. Škop, místostarosta

Místní poplatek za provoz odpadového systému
– termín úhrady 2. splátky za rok 2014

Všem, kteří si rozdělili platbu tohoto
poplatku na dvě splátky, připomínáme
termín k zaplacení druhé z nich, nejpozději do 31.8.2014.
Poplatek který byl pro rok 2014 vyměřen částkou 600,-Kč na osobu a rok
(pololetní splátka tedy činí 300,-Kč na
osobu a rok), je možno uhradit v hotovosti do pokladny MěÚ v Polici nad Metují, odbor finančně správní, kancelář č.

11(v přízemí, vpravo) , převodem na účet
č. 9005-4629551/0100 u KB, VS - rodné
číslo poplatníka a nově též bezhotovostně platební kartou na terminálu v pokladně úřadu.
Povinnost poplatek uhradit připomínáme i nově přistěhovaným občanům, či
rodičům nově narozených dětí, kteří tak
ještě neučinili.
Daniela Adamová, FSO - poplatky

Zákaz podomního
a pochůzkového prodeje

Rada města přijala formou novely Tržního řádu města tzv. ZÁKAZ PODOMNÍHO
PRODEJE.
Smyslem toho restriktivního opatření je
omezit na území města takové formy nabídky a prodeje, které se z pozice spotřebitelské veřejnosti jeví jako obtěžující, agresivní
a ve svém důsledku i rizikové. Tento zákaz
by měl, stejně jako v řadě dalších obcí,
vymýtit živelné obcházení veřejných prostranství, jednotlivých bytů, domů a rekreačních zařízení nejrůznějšími nezvanými
prodejci, dealery a zprostředkovateli služeb. Navrhovaná místní právní úprava vychází vstříc požadavkům obyvatel, kteří se
podomními a pochůzkovými prodejci cítili
být obtěžováni. Oběťmi agresivních praktik
jsou totiž převážně senioři a sociálně slabší
občané, kteří často koupí věci předražené a
podepíší smlouvy, od kterých lze v absolutní většině případů jen stěží odstoupit, případně pak nelze odstoupit vůbec.
Zákaz pochůzkového prodeje však není
koncipován jako absolutní, neboť se i nadále nebude týkat prodeje předmětů, který je
ve smyslu zákona o veřejných sbírkách jed-

ním ze způsobů konání veřejné sbírky. Tento prodej však musí probíhat za podmínek
stanovených citovaným zákonem. Schválená právní úprava tržního řádu rovněž nezakazuje, aby si spotřebitel osobně pozval
prodejce přímo do svého obydlí.
Přijetím tohoto předpisu se připojíme
k obdobným zákazům, které přijaly města
a obce v našem regionu, resp. napříč celou
ČR.
Kontrolu dodržování nařízení bude provádět především městská policie. Je tedy na
místě, pokud u někoho zazvoní podomní
prodejce, okamžitě kontaktovat městskou
policii, která by měla okamžitě na místo dorazit a zjednat nápravu. Za porušení uvedených zákazů může být totiž právnické osobě
a podnikající fyzické osobě uložena sankce.
Kontakty na městskou policii: vedoucí strážník: Petr Zima, tel. 498 100 917,
mob. 602 117 156, e-mail: zima@meu-police.cz; strážník: Jaroslav Valchař; tel. 491
541 115, mob. 602 280 065; e-mail: valchar@meu-police.cz.
J. Škop, místostarosta
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Rekonstrukce
komunikace
č. II/303 v Bukovici

I přes řadu obtíží, o kterých jsme Vás
průběžně od dubna informovali, se podařilo nemožné, a provoz na hlavní komunikaci
z Police do Broumova byl 21. července obnoven! Ač tomu řada občanů nevěřila, nemožné se stalo skutkem, a cestu se podařilo
dokončit do takového stádia, že mohla být
uvedena do režimu předčasného užívání!
Pro řadu z Vás je to jistě obrovská úleva
při cestách do zaměstnání, či při cestách za
Vašimi blízkými, kteří bydlí v okolních městech a vesnicích. Daleko větší úleva je to pro
všechny z Vás, kteří jste bydleli na trasách
objížděk, a samozřejmě největší úleva je
to jistě pro celý Hlavňov!!! Z toho místa za
město vyslovuji velký obdiv za trpělivost,
s jakou obyvatelé Hlavňova zvládli situaci,
kdy jim byl do vesnice převeden nekonečný
proud vozidel a autobusů. Nebylo to jednoduché, a můžeme být všichni jen a jen rádi
za to, že se po celou dobu objížďky – a přes
totální nerespektování dopravní značení
většiny řidičů – nestala žádná dopravní nehoda spočívající ve střetu vozidla a chodce!
Radost z ukončení objížďky však trochu kalí otázka oprav objízdných tras. Do
dnešního dne máme úsek Hlavňova vyhodnocený, přičemž na komunikaci, která
je ve vlastnictví města (pozn.: část úseku
je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje), bylo změřeno 700 metrů úseků, které
bude třeba opravit. Jedná se zejména o podélné praskliny, či totální destrukci okrajů
vozovky, které způsobilo vesměs přetížení konstrukce vozovky těžkými autobusy
či zbloudilými nákladními automobily. Za
město jsme připraveni s Královéhradeckým
krajem jednat tak, aby bylo opraveno vše,
co bylo poškozeno. Nicméně chování Kraje
v některých předchozích případech, kdy dochází k bagatelizování některých poškození
ze strany odpovědných osob jednajících za
Kraj v nás prozatím vzbuzuje oprávněnou
nejistotu.
J. Škop, místostarosta

Výsledky
červencové
fotosoutěže

Na obrázku v červencovém čísle Polického měsíčníku byl detail
fasády Pellyho domu
čp. 75 k vidění z terasy
Tentokrát byla pouze
jedna správná odpověď.
Výherci blahopřejeme a
máme pro něho připravenu v infocentru v Pellyho domech drobnou
pozornost.
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Územní plán - veřejné projednání

V rámci pořizování nového územního plánu města jsme se dostali do poslední fáze.
Touto poslední fází je tzv. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA. Veřejné
projednání proběhne v úterý 5. 8. 2014 v budově Městského úřadu v Náchodě, v ul.
Palachova, v čp. 1303, v zasedací místnosti ve 2. patře, č. dveří 233.
S návrhem územního plánu Police nad Metují se můžete seznámit na Městském
úřadu v Náchodě, odboru výstavby a územního plánování (ul. Palachova 1303) a na internetové adrese: http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/projednavane-uzemni-plany/, jakož i na Městském úřadu Police nad Metují, na odboru výstavby
a územního plánování, či na internetové adrese: http://www.meu-police.cz/mesto/
uzemni-plan/.
J. Škop, místostarosta

Radešov za DSO Policko na Malém letním
dovádění DSO Broumovsko

21. června jsme se v obci Heřmánkovice zúčastnili akce pod názvem Malé letní dovádění, kterou místní pořádali v rámci DSO Broumovsko. Já byl požádán naší milou paní
starostkou Idou, jestli bych nesestavil sedmičlenný tým, který by reprezentoval DSO Policko. Ten se na této akci měl objevit poprvé, a proto byli vysláni ti nejlepší z nejlepších, tedy
Radešováci. V tomto týmu měli být dvě ženy, jeden stařec nad 60 let, jedno dítě do 12 let a
zbytek mohl být jakýkoliv. Po obdržení dotace jsme vyrazili směr Broumovsko.
Na místě nám přidělili závodní box a dresy s logem. Nástup soutěžících proběhl v olympijském duchu v čele s vlajkonoši. Olympijský oheň zažehl sám hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, čímž zahájil soutěžní odpoledne.
Jen namátkově vyjmenuji hry, kde se nám dařilo velice dobře. Třeba natahování gumy
1. místo, poznávačka skalních věží v Ádru 1. místo, hod na sud dělené 1.místo, a naopak
třeba ropovod s přehledem poslední. Nakonec nám to hodilo krásné 6. místo, a to z 15 ti
ostřílených vesnic Broumovska.
Tímto bych chtěl poděkovat jménem Radešovských účastníků paní starostce obce Heřmánkovice za vřelé přivítání a krásně strávené sobotní odpoledne.
Díky a příště zdar !!!
Za Radešovský tým Marek Voborník

Přijímání platebních karet
na městském úřadě

Od června byly v pokladně městského úřadu (budova radnice Masarykovo náměstí
98) a v muzeu papírových modelů (Tyršova 341) instalovány terminály pro přijímání
platebních karet. Občané, ale i podnikatelé a další subjekty, mají možnost využít při
úhradách poplatků a dalších plateb bezhotovostní způsob platby prostřednictvím karet. Velký zájem jsme již od zahájení provozu platebního terminálu zaznamenali hlavně
u návštěvníků muzea papírových modelů. Platební karty se staly běžnou součástí našeho života, akceptace platebních karet je samozřejmou službou, kterou nově nabízí také
město Police nad Metují.
Helena Ištoková, vedoucí finančně správního odboru

Soutěžní fotografie na srpen
Co je to?
Kde je to?

Své odpovědi můžete zasílat prostřednictvím e-mailu
na adresu infocentrum@policko.cz nebo napsat na lísteček s Vaší adresou a přinést do
Informačního centra Pellyho
domů vždy do 15. dne příslušného měsíce. Ze správných
odpovědí budou vylosovaní
výherci, kteří obdrží drobné
ceny.
Ida Jenková

Usnesení rady města ze zasedání č. 14, 15, 16 / 2014 ze dne 23. 6., 30. 6. a 7. 7. 2014
RM pověřuje starostku, aby jako zástupce
města v Zájmovém sdružení právnických osob
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska
– Euroregion Glacensis vyjádřila souhlas se
vstupem tohoto sdružení do Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) NOVUM a se zněním Úmluvy o zřízení a stanovami ESÚS NOVUM.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Stavební úpravy ZUŠ Police nad Metují - rekonstrukce vytápění“ pana
Miroslava Sádovského, IČ 11592613, se sídlem Bukovice 150, 549 54 Police nad Metují,
s nabídkovou cenou 298.386,- Kč bez DPH
(tj. 361.047,- Kč včetně DPH) a současně také
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM bere na vědomí oznámené vícepráce
stavby „Soubor opatření pro snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují“ v hodnotě
cca 65 tis. Kč, spočívající v provedení změny
skutečné výměry zateplovacího systému.
RM souhlasí s přesunem částky cca 200.000
Kč v rozpočtu ZŠaMŠ z účtu 502500 Plyn na
účet 511 300 Opravy a udržování. Tato částka
bude použita na částečnou úhradu dokončení
2. etapy vnitřních úprav školy na 1. a 2. stupni
školy.
RM schvaluje použití zbývající částky 89.618,Kč ze sanace zdiva I. stupně ZŠ na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Vestibul I.
stupně a interiér chodeb II. stupně ZŠ Police
nad Metují“. Dále RM doporučuje v návaznosti
na již provedené práce a v návaznosti na případné řešení odpovědnosti za vady (záruky)
oslovit dodavatele z loňského roku (firmu
Langhamer & Pohl na truhlářské práce; Grim
& syn na výměnu svítidel a elektroinstalaci,
Arhis - lepení samolepících prvků), prověřit
cenovou kalkulaci projektanta a s firmou s nejnižší nabídkou uzavřít smlouvu o dílo.
RM schvaluje záměr směny pozemků v majetku města Police nad Metují, a to pozemků p.
č. 768/2 a 791/1 a částí pozemků p. č. 774 a
998/6, všechny v katastrálním území Radešov
nad Metují
RM schvaluje uzavření dodatku kupní smlouvy ze dne 17. 3. 2014 uzavřené mezi Městem
Polici nad Metují a manžely P., o prodloužení
tříměsíční lhůty, ve které mají zaplatit kupní
cenu. Lhůta se prodlužuje o dva měsíce, tj. do
17. 8. 2014.
RM doporučuje ZM ke schválení:
1. prodej pozemku st. č. 544/4 v k. ú. Velká
Ledhuje o výměře 24 m2 panu M. K. Kupní cena je stanovena 70,- Kč/m2 a celkovou
kupní cenu ve výši 1680,-Kč uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
2. prodej pozemku st. č. 544/11 v k. ú. Velká
Ledhuje o výměře 22 m2 panu P. S. Kupní
cena je stanovena 70,- Kč/m2 a celkovou
kupní cenu ve výši 1 540,- Kč uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje uzavření dodatku směnné
smlouvy ze dne 12. 5.2014 uzavřené mezi
městem Police nad Metují a F. P., o určení hodnoty směňovaných pozemků a o určení poplatníka daní z nabytí nemovitých věcí.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p. č. 259/1, p. č. 1197, p. č. 244/7 a p.
č.244/6 v k. ú. Police nad Metují společnosti
D.R.J. TISKÁRNA RESL, s. r. o., IČ 15046761.
U pozemků p. č. 259/1 a p. č.1197 byla kupní

cena stanovena 100,-Kč/m2, u pozemku p. č.
244/7 je kupní cena 50,- Kč/m2 a u pozemku
p. č. 244/6 je kupní cena 20,- Kč/m2. Celkovou
kupní cenu 79 900,- Kč uhradí kupující do 15
dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p. č.1089/8 v k. ú. Pěkov o výměře
1178m2 manželům H. a S. K. do společného
jmění manželů. Kupní cena je stanovena 25,Kč/m2 + 10 026,-Kč za dřeviny na pozemku.
Celkovou kupní cenu ve výši 39 476,-Kč uhradí
kupující.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Stavební úpravy odpadového sběrného dvora v Polici nad Metují“ společnost Brikosmont, s. r. o., IČ 27556204, se
sídlem Radešov 19, 549 54 Police nad Metují,
s nabídkovou cenou 203.978,- Kč bez DPH (tj.
246.813,- Kč s DPH) a uzavření smlouvy o dílo.
RM souhlasí s doplněním výčtu staveb, které
nebude podle nového územního plánu města
možné umísťovat do nezastavěného území.
RM souhlasí s koupí vozidla Škoda Fabia od
paní A. B. za kupní cenu 41.000 Kč, a souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy.
RM schvaluje pronájem bytu č. 5 v pečovatelském domě paní O. V. od1. 7. 2014
RM doporučuje ZM ke schválení návrh grantové komise na rozdělení finanční podpory
jednotlivým žadatelům dle přílohy, v souhrnné výši 850 tis. Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem a firmou Seznam.cz a.s. IČO
26168685.
RM doporučuje ZM:
a) schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města
Police nad Metují za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě.
b) přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání
výsledků hospodaření (viz příloha).
c) projednat a schválit účetní závěrku města
za účetní období 2013, sestavenou k 31. 12.
2013
RM doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 3 - položky rozpočtového opatření č. 6
-16. Snížení příjmů o 111.909 Kč, zvýšení výdajů o 319.909 Kč a zvýšení financování (položka 8113) o 208.000 Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej autobusu SOR užívaného SDH Pěkov za minimální
cenu 250 tis. Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášku č.
03/2014, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, a diskoték a jiných kulturních
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
RM schvaluje plán zasedání RM a ZM na II.
pololetí 2014.
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č.
784 v k. ú. Hlavňov o výměře 200 m2 panu F. V.
od 15. 7. 2014 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši
400,- Kč ročně.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku st. č.
544/13 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře 22 m2.
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p. č.
966/1 o výměře 2 300 m2 v k. ú. Velká Led-

huje paní K. L., za účelem provozování kynologického výcviku. Smlouva o výpůjčce bude
uzavřena na dobu určitou od 15. 7. 2014 do
31. 12. 2014 s možností prodloužení za předpokladu, že nebudou ze strany obyvatel žádné
stížnosti.
RM schvaluje zřízení věcného břemene na
pozemku p. č. 715/1 v k. ú. Velká Ledhuje ve
prospěch oprávněného RWE Distribuční služby s.r.o., IČO: 27935311, spočívající v právu
vstupu a vjezdu na pozemek pro údržbu, provoz a odstraňování poruch plynovodu.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč +
DPH, celá částka úplaty bude investorem paní
P. B. uhrazena při podpisu smlouvy
RM schvaluje pronájem nebytových prostor učebny č. 305 o ploše 21 m2 ve 3. nadzemním
podlaží Pellyho domy č. p. 75 na Masarykově
náměstí v Polici nad Metují panu M. C. k provozování finančního poradenství. Nájemné je
stanoveno ve výši 3 990,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena od 15. 7. 2014 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v domě č. p.
343 v ulici Husova panu A. P. na dobu určitou
6 měsíců s možností prodloužení, bude - li
nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z
nájmu bytu.
RM souhlasí:
1. s uzavřením smlouvy o zániku věcného
břemene V-1214/2013-605 vázaného na
oprávněného Václava Zítku.
2. s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene v rámci stavby vodního díla „Rybník v k. ú. Hlavňov", věcné břemeno bude
spočívat v právu umístění, vstupu a vjezdu
na pozemek p. č. 730/58 v k. ú. Hlavňov v
souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou vzdouvacího prahu, odběrného objektu a podzemního přivaděče, které
jsou součástí stavby vodního díla, Rybník v
k. ú. Hlavňov". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová finanční náhrada ve výši 1.000,- Kč + DPH byla
zaplacena už při podpis smlouvy o zřízení
věcného břemene ze dne 8. 4. 2013.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
966/56 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře 2 m2.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.
č. 1048/17 v k .ú. Police nad Metují o výměře
cca 120 m2.
RM schvaluje záměr vypůjčit pozemek p. č.
330/9 v k. ú. Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný
převod pozemku p. č. 63/2 v k. ú. Hlavňov o
výměře 215 m2 do společného vlastnictví L. P.,
L. Š. a J. P., tímto bezúplatným převodem dojde
k naplnění dohody z roku 1975.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: "Vybudování nového úložiště
výkopové zeminy v Radešově a úprava starého
úložiště v Polici nad Metují“ a pověřuje výběrovou komisi k otevírání obálek, posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: Michael Heller - Náchod;
BEZEDOS s.r.o. – Velké Poříčí; SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s. – Meziměstí;
Zdeněk Klíma – Suchý Důl, Václav Kohl ml. Suchý Důl; Václav Kohl st. – Suchý Důl.
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3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Ing. Scholz Pavel – investiční technik;
Bc. Eva Pápaiová - správa dotací; Michal Mucha - TS Police n. M s.r.o.; člen OV Radešov
náhradník: Ing. Pavel Pohner – tajemník, Petr
Jenka - TS Police n. M s.r.o
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava místních komunikací v
Pěkově Na Drahách a za Honským rybníkem,
Police nad Metují" firmu SMI-ČR group, s. r. o.,
IČ 28827627, se sídlem Pionýrská 363, 550 01
Broumov, s nabídkovou cenou 926.481,- Kč
bez DPH (tj. 1.121.042,- Kč včetně DPH) a současně také schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM bere na vědomí zprávu o současné situaci s převodem spoluvlastnických podílů k
pozemkům p. č. 167/1 a 167/2 v k. ú. Pěkov.
RM bere na vědomí a souhlasí s implementací modulu SMS a navýšením ceny za zhotovení
webové stránky www.sportvpolici.cz.
RM souhlasí se zněním předložené Smlouvy
o nájmu a s rozvržením reklamních ploch dle
předloženého návrhu.
RM neschvaluje vrácení zálohy ve výši
50.000,- Kč složené panem J. M. v rámci budoucího prodeje „Zeleného domečku“.
RM byla seznámena s vícepracemi na rekonstrukci ZUŠ a schvaluje použití rezervy IMŽP

ve výši 99 tis. Kč na vícepráce vzniklé opomenutím v projektu nebo vyhodnocené v průběhu stavby jako potřebné. Poptávkové řízení na
jednotlivá řemesla zajistí odbor IMŽP.
RM schvaluje realizovat variantu č. 6 rekonstrukce objektu šaten víceúčelového sportoviště, tj. přízemní stavbu o stávající půdorysu,
bez přípravy pro budoucí nástavbu.
RM neschvaluje vybudování venkovního pomocného schodiště pro přístup do bytu dle
přiloženého nákresu. Akci provede paní D.
na své náklady a v případě ukončení náj- mu
bude schodiště bez náhrady demontováno
(případně ponecháno dle dohody), uvedeno
do původního stavu.
RM souhlasí s tím, aby město převzalo záštitu
nad akcí Hřbitov pro Ukrajinu, jejímž organizátorem bude p. J. Z.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 4 - položku
rozpočtového opatření č. 17 - přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu.
RM schvaluje v souladu s §123 odst. 3 zákoníku práce zařazení ředitele ZŠaMŠ Mgr. K. Nývlta
od 1. 7. 2014 do 13. platové třídy. Změní-li se
podmínky pro přiznání uvedené platové třídy,
předloží ředitel RM včas návrh na změnu svého
zařazení.
RM schvaluje v souladu s vnitřními předpisy

příspěvkové organizace ZŠaMŠ poskytnutí odměny řediteli Mgr. K. Nývltovi při dovršení padesáti let věku ve výši 5 500 Kč. Odměna bude
vyplacena z prostředků příspěvkové organizace.
RM souhlasí s uzavřením smluvních dodatků
se společností Technické služby Police nad Metují s.r.o. v rámci těchto smluv:
1. smlouvy o dílo týkající se oprav vybraného
majetku města;
2. mandátní smlouvy týkající se hospodaření s
vybraným majetkem města;
3. nájemní smlouvy týkající se užívání souboru staveb a zařízení koupaliště.
RM souhlasí s uzavřením nových smluv se
společností Technické služby Police nad Metují s. r. o., kterými budou nahrazeny stávající
smluvní vztahy:
1. pachtovní smlouvy týkající se užívání souboru staveb a zařízení ČOV, kanalizace, výrobny elektřiny, centrální výtopny a kotelen;
2. příkazní smlouvy týkající se zpracování části účetní agendy.
RM pověřuje starostku podpisem všech uvedených smluv.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Níže uvedená nová vyhláška ukládá
pořadatelům venkovních akcí povinnost
oznámit svůj úmysl konat zábavu, diskotéku a pod. minimálně 15 dnů před datem
jejího konání Městskému úřadu v Polici nad
Metují. Vyhláška rozlišuje dva případy:
1) je-li akce konána před dnem volna a
bude ukončena následující volný den do
2.00 hodin postačí, když pořadatel doručí
na městský úřad uvedené oznámení a akce
se může konat
2) má-li pořadatel v úmyslu konat akci
před pracovním dnem a její ukončení bude
déle než ve 22 hodin, nebo se má akce konat před volným dnem, ale měla by končit
následující den až po druhé hodině ranní,

musí kromě výše uvedeného oznámení
požádat i o výjimku, neboť v této době
vyhláška konání akcí obecně zakazuje. O
výjimce rozhodne rada města ve správním
řízení a pořadatel obdrží rozhodnutí. V
tomto případě je třeba počítat s delší lhůtou, a žádost podat s dostatečným časovým
předstihem
Tiskopis pro oznámení konání akce a
pro žádost o výjimku naleznete na webových stránkách města www.meu-police.cz v
sekci "Městský úřad/Žádosti a formuláře".
Budou-li akce konány opakovaně, lze do
jednoho tiskopisu uvést více termínů.
Vyhláška se nevztahuje na "Čarodějnice", Silvestr a pátek a sobotu o Polické pouti

Záměrem vyhlášky je to, aby město bylo
informováno o tom, kdo, kde a kdy plánuje
konat akce pod širým nebem a omezit konání takových to akcí před pracovními dny.
Tato informace poslouží při plánování služeb městské policie a Policie ČR. Vyhláška
je i preventivním opatřením proti konání
nechvalně známých technopárty.
Na závěr je třeba upozornit, že oznámením akce se pořadatel nezbavuje odpovědnosti vyplývající z ostatních právních
předpisů. Například stále platí dodržování hygienických hlukových norem po 22.
hodině. Oznámení nerovná se povolení k
rušení nočního klidu.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Město Police nad Metují upravilo vyhláškou podmínky pro pořádání
venkovních kulturních a sportovních akcí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ Č. 03/2014

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Police nad Metují se na svém zasedání
dne 25. 6. 2014 usnesením č. 03/03/2014 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a b), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je na základě zákonného
zmocnění a v souladu s platnou právní úpravou vytvořit rámec
pro zajištění veřejného pořádku ve městě Police nad Metují, a to
stanovením podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných venkovních sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků.
Čl. 2
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních
zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
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1. Tato obecně závazná vyhláška města upravuje podmínky fyzických a právnických osob při pořádání, průběhu a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků (dále jen „veřejné produkce“) na území města Police nad Metují.
2. Na území města nelze, mimo dny předcházející dnům pracovního volna a pracovního klidu, pořádat venkovní veřejné produkce
v době od 22.00 do 06.00 hodin následujícího dne. Na noci předcházející dnům pracovního volna a pracovního klidu se tento
zákaz vztahuje na dobu od 02.00 do 07.00 hodin následujícího
dne.
3. Dodržování povinností dle odst. 2 je povinen zajistit organizátor
veřejné produkce (dále jen „pořadatel“).
Čl. 3
Oznamovací povinnost
1. Při pořádání akce uvedené v článku 1 této obecně závazné vyhlášky je pořadatel povinen nejpozději 15 dnů před jejím koná-

ním písemně oznámit svůj záměr Městskému úřadu Police nad
Metují.
2. V písemném oznámení musí být zejména uvedeno:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého
pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého
pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název
či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná;
b) označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a
místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení;
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní;
d) počet členů pořadatelské služby;
e) označení odpovědného zástupce pořadatele k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, včetně jeho přesné identifikace
a kontaktních údajů, a včetně souhlasu této osoby s výkonem této činnosti;
f) jednoduchý popis toho, jak bude zajištěn veřejný pořádek v
bezprostředním okolí konání akce;
g) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo
stavbu, kde se má podnik konat;
h) lhůtu, ve které pořadatel zajistí úklid místa konání podniku, a způsob provedení tohoto úklidu, jde-li o místa, která
nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků;
i) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady
vzniklými při pořádání akce1;
j) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními
předpisy v oblasti požární ochrany2.

Čl. 4
Výjimky
1. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije:
a)
na noc z 30. 4. na 1. 5.;
b) od pátku do neděle v průběhu konání Polické pouti;
c)
na noc z 31. prosince na 1. ledna.
V těchto dnech je možné pořádat veřejné produkce uvedené v
článku 1 této obecně závazné vyhlášky bez uvedeného časového omezení.

2. Z ustanovení čl. 2 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky může
na písemnou žádost pořadatele akce udělit výjimku Rada města
Police nad Metují.
3. Výjimku lze udělit pouze:
a) na pořádání konkrétní akce,
b) na určité časové období, je-li činnost pravidelně opakována,
ne však na dobu přesahující jeden rok.
4) Žadatel o výjimku předloží společně se žádostí o výjimku rovněž písemné oznámení dle článku 3 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, které obsahuje náležitosti dle článku 3 odst. 2 této
obecně závazné vyhlášky.
5) Rada města Police nad Metují může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku.
6) Rada města Police nad Metují může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li akce v době nočního
klidu veřejný pořádek.
Čl. 5
Kontrola a sankce
Kontrolu a dozor nad dodržováním povinností stanovených
touto obecně závaznou vyhláškou vykonávají strážníci Městské policie Police nad Metují, případně pak osoby pověřené Radou města
Police nad Metují.
Porušování ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů3.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po
dni jejího vyhlášení.
§ 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod
2. zákona o požární ochraně; nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2
písm. b) bod 5. zákona o požární ochraně
3
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění; zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení)
1

ZE PSÍHO ÚTULKU
V útulku jsou tito pejsci...
Barney

Je to mladý asi dvouletý pes nejspíše kříženec labradora staforda a pitbulla. Někdo ho vyhodil z auta. Má rád
procházky a hodně aktivity. Je temperamentí a k ostaním
psům trochu dominantní. Výborný společník na dlouhé
procházky, vhodný k domu se zahradou i jako hlídač. Rád
mlsá piškoty, různé pamlsky.

Ted

Jsou mu také asi dva roky. Je to nejspíše kříženec husky. Také ho někdo vyhodil z auta společně s Barneym.
Rád se mazlí, nechá se hladit a drbat. Není moc aktivní,
stačí mu trochu pohybu. V kotci nic neudělá. Má dlouhou
srst, o kterou je
potřeba hodně pečovat. Vhodný i k jiným zvířatům. K ostatním psům
se chová přátelsky a na vodítku netahá. Bohužel se
mu v útulku moc nedaří a hubne. Potřeboval by rychle
nový domov!

Druhá etapa výměny
oken městského úřadu
Městský úřad oznamuje, že od 4. 8.
do 18. 8. 2014 bude prováděna výměna
oken v budově MěÚ čp. 97, kde sídlí odbor výstavby, odbor investic, majetku a
životního prostředí a účtárna.
Z důvodu postupného prováděných
prací bude pravděpodobně nutné kanceláře uvedených odborů v některých
dnech pro veřejnost zcela uzavřít. O
konkrétním provozu vás budeme informovat na webových stránkách města a
oznámením na dveřích radnice.
Děkujeme za pochopení
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Alex

Tento kříženec border kolie se našel asi před měsícem v České Metuji. Je velmi aktivní a skoro se neunaví.
Výborný společník na procházky, na běhání a na různé
sporty. Má rád házení klacíků. Umí základní povely a k
ostatním psům se chová víceméně přátelsky. Vhodný k
domu se zahradou.
Tito pejsci hledají nový domov!!!
Pavlína Hilscherová
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Informace od kolektivního systému Asekol
OBČANÉ KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE DÍKY RECYKLACI UŠETŘILI
VODU POTŘEBNOU K VÝROBĚ 35 TISÍC SUDŮ PIVA
potřebných na 198 cest kolem rovníku a
10 372 MWh, která by pokryla potřeby
Královehradeckého kraje na více než 2
dny.
„Těší nás, že se obyvatelé Královehradeckého kraje o životní prostředí zajímají
a snaží se aktivně do jeho ochrany zapojit.
Každý spotřebič, který k recyklaci odevzdají,
představuje úsporu. Například recyklací 10
televizorů se ušetří tolik vody, kolik běžný
občan potřebuje na 3 měsíce,“ dodává Kristina Mikulová.
ASEKOL také spočítal, o kolik kg CO2
skleníkových plynů na obyvatele se díky
„Snaha obyvatel Královehradeckého
recyklaci podařilo krajům snížit prokraje recyklovat staré a nepoužívané elekdukci skleníkových plynů. V mezikrajtrospotřebiče se vyplácí. Odevzdáním televiském srovnání si nejlépe vedli obyvatelé
zorů, monitorů a drobného elektra ušetřili
Prahy, sběrem elektroodpadu za loňský
v loňském roce 44 332 000 litrů vody, stejné
rok například snížili produkci CO2 o 4,9
množství je potřeba k výrobě přibližně 35
kg na jednoho občana. Na druhém mís465 sudů piva. Díky recyklaci uspořili také
tě skončila Vysočina, na třetím Zlínský
10 372 MWh elektrické energie, což odpokraj. Královehradeckému kraji se díky
vídá spotřebě kraje za více než 2 dny,“ říká
recyklaci podařilo snížit produkci skleníkových plynů o 4,0 kg CO2
Přínos sběru a recyklace televizí, monitorů a drobného elektro pro životní prostředí
na obyvatele, což je celorev roce 2013 v Královehradeckého kraji
publikový průměr.

Obyvatelé Královehradeckého kraje ušetřili v minulém roce 10 372 MWh
elektrické energie, 555 941 litrů ropy a
44 332 000 litrů vody. Dosáhli toho díky
odevzdání nepotřebného elektrozařízení
k recyklaci. V roce 2013 se podařilo obyvatelům vysbírat 462 508 kg televizorů
a PC monitorů a 283 335 kg drobného
elektra. Přepočty vyplývají z nejnovější
analýzy environmentálního vyúčtování
neziskové organizace ASEKOL, která se
zabývá zpětným odběrem vysloužilých
elektrospotřebičů.

Kristina Mikulová, manažerka komunikace
společnosti ASEKOL.
Nezisková organizace ASEKOL připravuje environmentální vyúčtování
každý rok. Tato LCA (Life Cycle Assessment) analýza hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování elektrospotřebičů.
Výsledky ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, suroviny a vodu, a také na
emise skleníkových plynů do ovzduší
a produkci odpadu. V současné době je
dle dat ASEKOLU v českých domácnostech asi 600 tisíc kusů odstavených CRT
televizorů a 400 tisíc nepoužívaných PC
monitorů. Pokud by se všechny podařilo
odevzdat k recyklaci, ušetřilo by se 779
milionů litrů vody, tedy spotřebu České
republiky na pět týdnů.
V Královehradeckém kraji se společnosti ASEKOL právě recyklací 745 843
kg televizí, monitorů a drobného elektra
podařilo ušetřit 44 332 m3 vody, tolik v
kraji vypijí za 40 dní, 555 941 litrů ropy

Úspora produkce skleníkových plynů díky vytříděným televizorům, monitorům
a drobnému elektru v jednotlivých krajích ČR v roce 2013

ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na
základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR
zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní,
telekomunikační a kancelářské
techniky, spotřební elektroniky,
nástrojů, hraček a vybavení pro
volný čas a sport, přístroje pro
monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7
8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny
smlouvy o zřízení míst zpětného
odběru s více než 4 250 městy
a obcemi a 2 600 opravnami a
prodejnami elektro. Další tisíce
sběrných míst vznikly díky vývoji
a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení.
Provozovaných více než 15 000
sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou
síť vysloužilých elektrozařízení
ze všech kolektivních systémů v
ČR i v Evropě. V roce 2013 vybral
ASEKOL od každého občana ČR
průměrně 1,49 kg elektroodpadu.
ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 8, Praha
4, manažerka komunikace:
Kristina Mikulova,
e-mail: mikulova@asekol.cz,
tel.: 234 235 273, www.asekol.cz
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Úprava odpadového sběrného dvora

V polovině července byla zahájena
realizace plánované úpravy odpadového
sběrného dvora v ulici V Domkách v Polici
n. M. Úprava spočívá v rozšíření venkovní
části areálu, to znamená dopanelování
jižního nezpevněného okraje a instalace
nového oplocení s bránou pro zadní
vyvážení
kontejnerů.
Dále
bude
provedena úprava předního oplocení proti

Jubilea
V červnu slavili:
70 let

75 let
80 let
90 let

pan Petr Starý
paní Anna Tillerová
paní Libuše Adámková
paní Jaroslava Komersová
pan Oldřich Linhart
paní Jana Damková
pan Zdeněk Horský
paní Božena Vinterová

20. 6. Petr Šturm a Tereza Hažmuková

poškozování a neoprávněnému vnikání do
areálu, tedy nová instalace části sloupků,
zpevnění brány, montáž podélných
nosníků, upevnění vlnitého plechu a
natažení ostnatého drátu. Tato úprava by
měla zlepšit obslužnost sběrného dvora a
napomoci ochraně před vandaly a zloději.
Realizace prací bude probíhat za provozu,
v případě, že to bude nutné, bude na

Prosíme jubilanty, kteří budou
teprve slavit své výročí a nepřejí si
být jmenováni v této rubrice, nebo si
nepřejí návštěvu komise pro obřady
a slavnosti, aby toto sdělili předem
na matriku MěÚ Police nad Metují.
Tel. č. 491 509990
Vš em ju bilan tů m pře jem e

pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech

krátkou, nezbytně nutnou dobu venkovní
část dvora uzavřena. O této skutečnosti
budou občané předem informováni
rozhlasem, internetovou zprávou a cedulí
na areálu. Úpravu provádí na základě
výběrového řízení spol. Brikosmont, s.r.o.
a měla by být dokončena do konce srpna.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Statistika
K 30. 6. 2014 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4222 obyvatel.

Sňatky

V červnu vypuklo v Polici pravé svatební bláznění – sňatek u nás uzavřelo
13 párů:
6. 6.
7. 6.

13. 6.
14. 6.

20. 6.
26. 6.

pár si nepřeje zveřejnění
Jan Krejčí a Ilona Ptáčková
– obřadní síň
Obřadní síň tento den podruhé
Jiří Hanzl a Alena Petříková
– obřadní síň
Libor Mařík a Alžběta Plachtová
– kaple na Hvězdě
ano zaznělo na vlastní zahradě
Jan Klimeš a Žaneta Marková
- obřadní síň
Druhé ANO v obřadní síni
František Beránek a Alena Jirmanová
Libor Franz a Kateřina Ullrichová
– na zahradě ve Žďáře nad Metují
Karel Brázdil a Simona Štěpánová
– v letním táboře v Suchém Dole
Petr Šturm a Tereza Hažmuková
– před kaplí na Hvězdě
poslední červnový sňatek
v obřadní síni

K červnovým svatbám Vám
přidám oznámení i o jedné červencové…
V pondělí 14. 7. 2014 řekl
manželské ANO svoji Martině
náš pan místostarosta Jirka
Škop. Za krásného počasí, na
krásném místě "U kříže“ nad
Červeňákem, jen se svými nejbližšími.
Moc gratulujeme a přejeme
do manželství jen to dobré!
Dagmar Hambálková
matrikářka
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Naše soutěž se přehoupla do druhé
poloviny. Chceme věřit, že uveřejňované
medailonky obohatily povědomí o dalších
významných osobnostech Policka.
V srpnu představujeme osobnost A. L.
Seidla, který byl činný v oboru dodnes nad-

míru potřebném – hasičství. Není náhodou,
že jsme vybrali právě jeho. V srpnu také
slaví 110. výročí založení jeden z polických
hasičských sborů. V roce 1904 byl založen
hasičský sbor v tehdy samostatné vesnici
Velká Ledhuje. A pan Adolf Leopold Seidl

Víme, kde jsme doma

ADOLF LEOPOLD SEIDL
* 27. 1. 1861 v Náchodě
+24. 7. 1941 v Praze

Narodil se v Náchodě váženému měšťanu a lékárníku Vilému Seidlovi a Vincencii
Seidlové z rodu náchodských pekařů Vejrů.
Po studiích se stal učitelem. Začal ve
Žďáru nad Metují roku 1879, pak působil
rok na Bezděkově a pak na dívčí obecné
škole v Náchodě, dále v České Čermné a
Velkých Petrovicích. Od roku 1885 učil v
Náchodě jako řádný učitel.
Hasičství se Seidl věnoval už v době
svých studií, zpočátku se účastnil cvičení
hasičského odboru Tělocvično-hasičské
jednoty Sokol v Náchodě, kde se později stal i vyhledávaným cvičitelem. Počátky spolkové činnosti se datují už od roku
1879, kde se jako osmnáctiletý stal zakladatelem, cvičitelem a jednatelem sboru v
dnešním Žďáru nad Metují, čímž udal tomuto sboru prvenství v polickém (Police
nad Metují) okrese. Z důvodu zdokonalování se v hasičských vědomostech a dovednostech, působil Seidl současně jako člen
v nedalekém Polickém hasičském sboru,
kde také absolvoval cvičitelský kurs pod
vedením V. Pohla. V roce 1880, kdy byl
přeložen do Bezděkova, se rozhodl také v
tomto jeho novém domově založit hasičský
sbor. Přestože založení nebylo úplně snadné, díky píli a vytrvalosti se to ještě téhož
roku podařilo. Stejně jako ve "svém" sboru
ve Žďáru byl jednatelem, cvičitelem a velitelem, měl též funkce i v nově založeném
hasičském sboru v Bezděkově. S nadsázkou by se dalo říci, že kde Seidl působil,
tam založil také hasičský sbor. Díky němu
postupně vznikaly sbory v České Čermné a
Velkých Petrovicích.
Seidl inicioval založení Župní hasičské jednoty Náchodské, která sdružovala
jednotlivé sbory. Do osmi let od založení
vzniklo přičiněním činnosti župy (jejímž
jednatelem a dozorcem byl právě Seidl)
sedmnáct nových hasičských sborů. V roce
1893 byl zvolen župním starostou Náchodské župy, tuto funkci vykonával až do roku
1924, kdy odešel do výsluhy z pozice ředitele Chlapecké školy v Náchodě a přesídlil
do Prahy. Za zásluhy o budování Náchod-
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ské župy zůstal nadále čestným starostou.
Župa byla také na jeho počest přejmenována na Župa Náchodská-Seidlova.
21. prosince 1919 byl v Brně A. L. Seidl
jednomyslně zvolen prvním starostou Svazu dobrovolného hasičstva Česko-slovenského, tuto funkci vykonával do r. 1934.
Jeho činnost v hasičství nebyla zaměřena pouze na organizační stránku, ale také
na stránku vzdělávací, která zahrnovala
činnost cvičitelskou v domovském sboru
i sborech okolních. Toto jeho cvičitelství
bylo podpořeno četnou publikační činností, jež výcvik samotný značně usnadňovala
a sjednocovala. Jmenujme namátkou publikace vydané roku 1900: "Methodika signálův", "Hasičská škola" (spolu s br. Jindrou)
a "Hesla a průpovědi k hasičským slavnostem" z roku 1902.
Za dobu své působnosti se podílel na založení všech příspěvkových podniků ČZHJ,
zvláště "Pohřební pokladny", "Podpůrné
pokladny starobní" i dalších jednotou zřízených podniků: "Hasičské vzájemné pojišťovny", "Hasičské záložny", "Nákupny" a
"Zemského hasičského muzea". Stál také u
vzniku "Samaritské služby hasičské", která
byla až v roce 1950 rozhodnutím Národní
fronty převedena pod Československý červený kříž.
Pokusil se i o tvorbu beletristickou.
Dokladem je knížka Hasičské feuilletony
Adolfa L. Seidla, kterou vydal vlastním nákladem v Náchodě r. 1900.

Čerpáno z materiálů knihovny:

• NÝVLT, Karel. Adolf Leopold Seidl, hasič: portréty. Rodným krajem. 2008, č.
37, s. 44-46.
• NÝVLT, Karel. Výročí A. L. Seidla. Rodným krajem. 2011, č. 43, s. 59.
• Databáze Anopress
• Seidl, Adolf Leopold: Hasičské feuilletony. Náchod : vlastním nákladem
1900.

Soutěžní otázka:

Ve městě Police nad Metují působí několik hasičských sborů. Které to jsou?

Odpověď na červencovou soutěž:
Hrob Jindřicha Bejla najdeme v Polici
nad Metují, v horní části vlevo. Nápis na
desce: Divisní generál, Jindřich Bejl, 1890
- 1973.
Knižní odměnu (knihu Hvězda v Broumovských stěnách Františka Janečka a Miroslava Pichla) za správnou odpověď obdrží pan Bohuslav Strauch.

musel být svědkem této události, možná
ji jako jednatel a dozorce Župní hasičské
jednoty Náchodské sám inicioval. Bohužel
pamětníci již nežijí. Možná se něco najde
v kronikách tohoto sboru. Ale to je na další
pátrání.

Co umí ANOPRESS

- přístup do databáze českých médií

Na
dotaz
ochrana
přírody
<AND>Broumovsko při zadání zdroje
internet a za období za poslední 1 kalendářní měsíc(07-2014) byly vyhledány 2 články s plnými texty: Do Vlčí rokle
v Adršpachu opět mohou turisté (odkaz
http://www.novinky.cz/ cestovani/ tipy-na-vylety/
342030-do-vlci-rokle-v-adrspachu-opet-mohou-turiste.html) a
článek Turisté znovu mohou do soutěsek
opravené Vlčí rokle u Adršpachu (odkaz
http://hradec.idnes.cz/ v-adrspachu-se-otevrela-vlci-rokle-d5z-/ hradec-zpravy.
aspx?c=A140711_153353_hradec-zpravy_pos).
Z internetových sledovaných zdrojů
můžeme uvést:

INTERNET - EKONOMIKA, FINANCE, PRÁVO
byznys.iHned.cz, Cenyenergie.cz, CFOworld.
cz, DenikReferendum.cz, ekonom.cz, ekonomika.iDNES.cz, Euro.e15.cz, finparada.
cz, Mesec.cz, motoforum.cz, pravniradce.ihned.cz, probyznysinfo.ihned.cz, vasevec.cz,
webreporter.cz
INTERNET - MÉDIA, TV, RÁDIA
CT24.cz, Digizone.cz, infoportaly.cz, MaM.cz,
mediaguru.cz, Podnikatel.cz, polar.cz

INTERNET - MOBILNÍ KOMUNIKACE, DIGI,
FOTO, VIDEO
Digimanie.cz, mobil.cz, Mobilmania.cz, tech.
iHned.cz

„Polická slovíčka známá
i méně známá“, jak je
sesbíral pan učitel Baudyš
... pokračování
Handrkovat – dohadovat se
Hapat (dítě hapalo) – dítě upadlo
Heldegrón – silný, velký chlap
Hověl tomu – rozuměl tomu
Hrdlouhat – lhát
Hulovatý (bylo to kulovatý) – bylo
toho až moc
Huronský řev – silný, velký řev
Churá – hubená
Kalfas – velký hrnek na kávu
Kančka – tkanička, šněrovadlo
Klábosit – povídat
Klacek – nevychovaný kluk

Nabídka knih:

yy Motl, Stanislav: Děti Antonína Kaliny.
Příběh českého vězně, jehož odvaha překonala
sílu smrti.
yy Haase-Hindenberg, Gerhard: Čarodějnice z
Gushiegu.
Skutečný příběh africké ženy obviněné z čarodějnictví.
yy Fassa, Lynda: Bio máma- zdravé dítě.
Tipy pro ranou péči o děti, péči o domácnost,
zdravý životní styl.
yy Češka, Stanislav: Případ nitravské mince.
Napínavý historický román.
yy Laurenová, Christina: Božský cizinec.
Nový americký erotický román.
yy Cook, Robin: Nano.

Současný thriller z lékařského prostředí o možném zneužití nanotechnologií v medicíně.
yy Fossumová, Karin: Kdo miluje jinak.
Nová norská detektivka.
yy Mathausová, Milena: Mrtví na vinici.
Historický napínavý román.
yy Dvořáková, Jaroslava: Toulky po Provence.
Turistický průvodce, který Vás bude bavit.
yy Nazarov, Petr: Jižní Amerika.
Z Buenos Aires na Machu Picchu.
yy Nazarov, Petr: Havajské ostrovy nevšedním
pohledem.
Dva nové cestopisy.

Vaše knihovnice

Léto s Toulavým baťohem v Kladském pomezí

Léto patří dětem! A u nás v Kladském
pomezí to pro letošní léto platí dvojnásob.
Nastává čas letních prázdnin, což je nejoblíbenější období roku především u dětí.
Školní taška v nejvzdálenějším koutě pokojíčku, sundané obaly z učebnic a penál s tužkami uklizený pěkně hluboko ve skříni. To
vše značí pouze jedno, a to začátek letních
prázdnin. K prázdninám neodmyslitelně
patří i letní dovolená a v tu chvíli každého
z nás jistě napadne známá otázka: „Tak kam
letos vyrazíme?“.
Proto si Vás dovolujeme pozvat k nám
do Kladského pomezí. Destinační společnost Branka, o.p.s., zastupující turistickou
oblast Kladské pomezí, zaměřila v letošním létě svoji činnost především na rodiny
s dětmi. V rámci projektu „S Toulavým baťohem do Kladského pomezí“ vytvořila cestovatelskou hru určenou nejenom pro děti
a mládež, ve které Vás sám Toulavý baťoh
provede celým Kladským pomezím. Dovede Vás na tajemná místa novoměstského
a náchodského zámku, zahraje si s Vámi na
vojáky v Josefovské pevnosti či v některé
z příhraničních vojenských opevnění, zabloudí s Vámi do skalních měst v Adršpachu
či Teplických skalách, vykoupe se s Vámi
v některém z rybníků u Červeného Kostelce nebo ve východočeském moři Rozkoš a
provede Vás i dalšími atraktivními místy
Kladského pomezí.

V každém turistickém informačním
centru je zdarma k dispozici ilustrovaná
mapa Kladského pomezí a Hrabství Kladského. Mapa poslouží jednak pro orientaci,
ale především jako materiál ke hře. Proto
neváhejte a soutěžte s námi. Stačí sbírat
tematické samolepky, které získáte v turistických informačních centrech Kladského
pomezí a budete odměněni zábavným létajícím talířem, tzv. „frisbeem“. Pro ty nejšikovnější z Vás pak čeká odměna v podobě
turistického batohu.
Víte, kam byste si zašli pro samolepku s pejskem a kočičkou, s vodníkem Brodíkem, nebo s medvědy
Dášou a Ludvíkem? Napoví Vám magnetické tabule s malovanými magnetkami
s obrázky spjatých s Kladským pomezím,
které opět naleznete v informačních centrech. Děti si na nich mohou natrénovat
orientaci v našem kraji a rodiče zase třeba
inspirují na nějaký pěkný výlet.
A co dělat po večerech? Kladské pomezí
pro Vás připravilo i dětský pracovní sešit,
který je taktéž zdarma k dostání v turistických informačních centrech. Sešit Vás mimo

jiné seznámí s turistickou oblastí Kladské
pomezí a s jejím polským sousedem zvaným Hrabství Kladské. Především v něm
však naleznete plno hádanek, křížovek, doplňovaček a nechybí ani vystřihovánka, komiks nebo malovaný pohled, který můžete
z výletu poslat domů.
Toulavý baťoh je pro Vás k dispozici i na
internetu na www.kladskepomezidetem.
cz a přináší ty nejrůznější aktuality, tipy na
výlety v Kladském pomezí i v Hrabství Kladském a dokonce Vám i poradí, kam vyrazit
v deštivém počasí.
Toulavý baťoh přijede v sobotu 16. srpna do Adršpachu, kde v budově zámku bude
od 10 hodin probíhat akce plná zábavných
her a úkolů pro děti. Připraven je také malý
jarmark a loutkové divadlo.
Toto vše a ještě více čeká jen na Vás, a
proto neváhejte a přijďte s celou rodinou
strávit léto s Toulavým baťohem v Kladském pomezí.
Lembejová Lenka
BRANKA, o.p.s.
Němcové 2020, 547 01 Náchod
Tel.: 491 405 185, 725 972 033
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LETNÍ TERASA

PELLYHO DOMŮ
Provozní doba:
středa - pátek od 15 do 19 hod
Dále je terasa mimo uvedený čas otevřena
v době konání akcí a jednu hodinu před
jejich zahájením.
V případě nepříznivého počasí je terasa
uzavřena, akce se konají v náhradních
prostorách v Pellyho domech.

PRSTOVÉ DIVADLO Z FILCU

Pátek 8. 8. 2014
Letní terasa Pellyho domů:
od 18,00 hod

Dílnička s Martinou Noskovou, držitelkou
certifikátu Regionální produkt Broumovsko.
Vstupné: 40 Kč/osoba.
V ceně lektor a veškerý materiál.

Beseda (talk show) s rozhlasovým redaktorem, textařem a básníkem Františkem
Novotným. Moderuje Stanislav Kubín.
Vstupné dobrovolné.

Středa 20. 8. od 15,00 do 18,00 hod
Letní terasa Pellyho domů

Tvoření pro děti

Provozní doba o Polické pouti:

„Jak se stane z normálního člověka autor, notabene básník“,

od 21,00 hod

PÁKISTÁN

pátek 15. 8. 2014: 15,00 - 19,00 hod
sobota 16. 8. 2014: 13,00 - 19,00 hod
neděle 17. 8. 2014: 15,00 - 19,00 hod

sobota 23. 8. 2014 od 10 hodin

FOTOGRAFICKÝ
WORKSHOP
s Polickým fotoklubem

VÝSTAVY NA TERASE
22. 7. - 8. 8. 2014

Zuzana Krčmářová:
VÝSTAVA OBJEKTŮ

Absolventka univerzity v Ústí nad Labem
představuje na Terase své instalace. Převládajícím motivem je práce se světlem a
jeho modelace. Výstava je přístupná
v provozní době terasy.

12. - 28. 8. 2014

Milan Zítka: FOTOGRAFIE

Výstava fotografií známého polického
autora, který představí trochu netradiční
pohledy na okolní krajinu a svět kolem
sebe, jak ho vnímá a zaznamenává svým
objektivem.
Vernisáž: 12. 8. od 18,00 hod.
Výstava je přístupná v provozní době terasy.

AKCE NA TERASE

Čtvrtek 7. 8. 2014 od 17,30 hod

Letní tvoření - DRÁTOVÁNÍ
Náušnice, přívěšek na klíče.
Vede Martina Nosková – držitelka
certifikátu Regionální produkt
Broumovsko.
Vstupné: 80 Kč/osoba.
V ceně lektor a veškerý materiál.
Počet míst omezen!
Přihlášky a platba předem
v Infocentru, do 4. 8. 2014.
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Účastníci workshopu si osobně projdou
výrobou fotografie: od „zmáčknutí spouště“ aparátu, přes vyvolání filmu k finálnímu
výrobku – vlastní fotografii. Kapacita omezena, je nutné se předem přihlásit
v informačním centru v Pellyho domech.
Celodenní akce.

Úterý 26. 8. 2014 od 18 hodin

Zlatica Zudová – Lešková
ATENTÁT NA HEYDRICHA
A POLICE NAD METUJÍ

Vědecká pracovnice historického ústavu
Akademie věd ČR ve své přednášce připomene souvislosti mezi městem Police nad
Metují a parašutisty, kteří s pomocí domácího odboje spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora R. T. Heydricha.
Vstupné dobrovolné.

OSTATNÍ AKCE

sobota 2. 8. 2014 od 18 hodin
klášterní zahrada

PIKNIKOVÝ PODVEČER

Přátelské setkání s piknikovými košíky a
s hudebním
doprovodem
Krzysztofa
Karwowskieho a jeho přátel (zazní české,
polské a irské skladby).
Vstupné: 50 Kč, děti 25 Kč,
děti do 4 let zdarma
Více na www.policko.cz

8. - 10. 8. 2014

POLICE PLNÁ POEZIE
5. ročník
Setkání autorů poezie
Program (změna vyhrazena):

Přednáška cestovatele a horolezce Jiřího
Horského, doplněná videoprojekcí
Vstupné dobrovolné.

Sobota 9. 8. 2014
Letní
terasa
Pellyho
od 16,00 hod

domů:

LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ
ODPOLEDNE PRO VEŘEJNOST

Své verše představí řada autorů z různých
koutů Čech. Hudební doprovod: Basia
Pachura z polské Bielawy
Vstupné dobrovolné.

od 20,00 hod

areál kláštera nebo sál Pellyho
domů (bude upřesněno v pátek 8. 8.,
v závislosti na počasí). Informace o aktuálním místě konání budou k dispozici v pátek
na www.policko.cz nebo v informačním
centru.

TLUPA TLAP

Koncert kapely z Pilníkova u Trutnova
http://www.tlupatlap.cz/
Vstupné dobrovolné.

Neděle 10. 8. 2014
Program Police plné poezie v Muzeu
papírových modelů – viz níže.
Pátek 15. 8. – neděle 17. 8. 2014

Masarykovo náměstí,
a další místa ve městě

Pellyho

POLICKÁ POUŤ 2014

park

Tradiční akce s pouťovými atrakcemi a
bohatým doprovodným programem.
Podrobný program bude k dispozici na
letáčcích v informačním centru, na samostatných plakátech, na www.policko.cz atd.

Čtvrtek 21. 8. 2014 od 20 hodin
Hvězda v Broumovských stěnách

POD HVĚZDAMI
NA HVĚZDĚ

V rámci letního koncertu účinkuje Police
Symphony Orchestra a jejich host Ondřej
Ruml.
http://policesymphonyorchestra.cz

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ
V červenci byl v MPM instalován platební
terminál, který je návštěvníky expozice již
od prvních dní hojně využíván.

Neděle 10. 8. 2014 od 10 hodin

„VĚNČENI BŘEČŤANEM,
NIKOLI VAVŘÍNEM“

Přednáška Pavla Frydrycha o antické řecké
poezii, v rámci Police plné poezie.

Od 10 do 12 hod zároveň probíhá
Workshop origami.
Vstupné dobrovolné.

neděle 17. 8. 2014 od 14 hod
Bischofstein – Jiráskovy skály

NEDĚLNÍ TVOŘENÍ
V PŘÍRODĚ

Přijďte si slepit papírový model do naší
dílničky. Akce se koná za každého počasí.
Účastnický poplatek: 40 Kč/osoba

víkend 16. – 17. 8. 2014

POLICKÁ POUŤ: ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ!

Přijďte si prohlédnout výstavu Papírový
svět Richarda Vyškovského, novou expozici architektury i soutěžit.
Vstupné:
děti do 6 let zdarma, ostatní 30,-Kč.

31. 5. – 28. 10. 2014

PAPÍROVÝ SVĚT
Richarda Vyškovského

Výstava představuje nejvýznamnějšího
tvůrce papírových modelů v České republice.
K vidění jsou nejen známé modely, ale i ty
dosud nevydané, mezi nimiž vévodí nádherný model Pražského hradu. Výstava je
přístupná denně od 9 do 17 hodin.

Červenec - srpen 2014

TVOŘIVÉ SOBOTY V MUZEU

Každý prázdninový víkend přijďte do
muzea zažít něco nového! Pro návštěvníky
připravujeme dílničky, za příznivého počasí tvoření i přímo před Muzeem!
Materiál v ceně vstupného.

INFOCENTRUM
Otevírací doba v SRPNU
Pondělí - pátek 9:00 – 17:00
Sobota, neděle 9:00 - 15:00

Polední přestávka: 11:30-12:00

POLICKÝ QUEST

V jarních měsících kolektiv pracovníků
CKV Pellyho domy vymýšlel trasu, veršoval, a po mnoha úpravách a opravách ve
spolupráci s grafikem vytvořil finální podobu letáčku k tzv. questu - hledačky.

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

************************

NABÍDKA: HOLE NA NORDIC
WALKING
Nabízíme k odprodeji za zvýhodněnou cenu
alu hole značky BIRKI na nordic walking.
Délka 115 cm (určeno pro výšku postavy
cca 165 cm).
Hole byly párkrát použité, v rámci půjčovny
IC. Zvýhodněná cena 450,- Kč.

************************

MYSTERY SHOPPING:

Měření kvality služeb na TIC

Nedávno proběhlo v našem informačním
centru anonymní měření kvality služeb.
Toto měření je součástí projektu, jehož
cílem je zhodnotit kvalitu poskytovaných
služeb a je součástí procesu certifikace
turistických informačních center. Zhruba
10 dní po této „přepadovce“ přišly výsledky měření kvality služeb a troufáme si
tvrdit, že jsme dopadli velice dobře - celkové hodnocení bylo 96% (jediný „zádrhel“
byl v tom, že paní nebyla obsloužena ihned,
ale musela čekat, až obsloužíme 2 klienty,
kteří byli před ní).
Mezi dalšími kritérii hodnocení byl např.
exteriér a první dojem zákazníka, hodnotil
se pracovník TIC (ochota, informovanost…), interiér a vybavenost TIC, značení
a otevírací doba. Doufáme, že kvalita služeb v infocentru bude nadále perfektní, a
že od nás budou všichni klienti odcházet
spokojení.

Start questu je v informačním centru, kde
také dostanete tištěnou skládačku, do
které budete vpisovat jednotlivé odpovědi
na otázky a vybraná písmena zapisovat do
koncové tajenky. Z koncové tajenky se
dozvíte, kde je cíl a v něm obdržíte drobnou pozornost. Quest je vhodný pro všechny, kteří se chtějí bavit, projít se a ještě se
něco dozvědět.
Jediné, co si musíte vzít s sebou, je tužka a
dobrá nálada.
Přijďte hledačku vyzkoušet!

Vycházka s rangerem I.

V pátek 11. 7. jsem se spolu s dalšími 20
účastníky vydala na Vycházku s rangerem,
panem Petrem Köpplem.
Počasí bylo ideální – trochu pod mrakem,
žádné vedro, zkrátka na vycházku jak
dělané. Po úvodním slovu p. Köppla jsme
se vydali na krásný okruh po Broumovských stěnách.

NOVĚ NABÍZÍME V IC

Do prodeje jsme zařadili knihu paní
Ireny Rejchrtové „Cestou necestou
s koňským povozem“. Dále byl rozšířen sortiment voňavých mýdel.
Začali jsme na vyhlídce na Hvězdě, za Kaplí
Panny Marie Sněžné, kde nás ranger seznámil s historií Police, Policka a Broumovska. Dále jsme pokračovali po červené
turistické značce po hřebeni Broumovských stěn na Supí hnízdo, do Kovářovy
rokle, do jeskyně Kovárna a zpět po zelené
na parkoviště a ještě dále směrem na Laudonovy valy. Vycházka byla obohacena
zajímavým výkladem jak rázu historického,
tak přírodovědného. Viděli jsme, že některé staré lesy v NPR Broumovské stěny
získávají pralesovitý charakter. V bučinách
pod Laudonovými valy jsou mnohé buky
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více než 150 let staré, pod nimi už čeká na
svoji příležitost bohaté zmlazení. Mrtvé
kmeny jsou prostředím bohatého hemžení
hmyzu a dalších organismů. Po modré
značce se vrátila zpět k chatě Hvězda.
Doufám, že budu psát i za ostatní, že to
byla krásná, skoro pětihodinová vycházka
plná nových poznatků. Budeme se těšit na
další!!!
Leona Peterková
O další červencové vycházce na Ostaš,
která se uskuteční již po uzávěrce tohoto
čísla, budeme informovat .

Fotografie z první Vycházky s rangerem, z akcí
na Letní terase, aktuality
a mnohem více najdete
na našem profilu
http://facebook.com/policko.cz

ZÁPIS probíhá do 27. 8. 2014!

POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

Příznivci divadla se mohou těšit na tyto
ochotnické soubory a jejich představení:

Tři sestry

/DS Jiráskova divadla Hronov/

Koule

/DS Temno Týniště n. Orlicí/

Peklo v hotelu Westminster

/DS J. K. Tyla Meziměstí/

Kdo je tady ředitel?

/DS Kolár Police n. Metují/

Představí se také Dejvické divadlo
s inscenací Racek (hrají Ivan Trojan,
Miroslav Krobot, David Novotný, Lenka
Krobotová a další).

PŘIPRAVUJEME
NA PODZIM

Čtvrtek 11. 9. 2014 od 17,30 hod
Pellyho domy, Vzdělávací místnost

PLSTĚNÍ Z FILCU

Cena 85 Kč/osoba
Počet míst omezen: přihlášky a platba
předem v Infocentru, do 5. 9.

IN-LINE BRUSLENÍ

V PETROVICKÝCH ZATÁČKÁCH
PŘEDPRODEJ vstupenek a permanentek
bude probíhat od září v infocentru. Bližší
informace budou zveřejněny v dalším čísle
Polického měsíčníku a na www.policko.cz

SPORT

sobota 13. 9. 2014

Terénní vycházka s Mgr. Petrem Köpplem.
Bližší
informace:
v IC
nebo
na
www.policko.cz

Sobota 13. 9. 2014 od 18,00 hod
Sál Pellyho domů

ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH
KURZŮ pro mládež

Rozpis všech lekcí a bližší informace
k dispozici na www.policko.cz

Sobota 20. 9. 2014 od 19,00 hod
Kolárovo divadlo
Koncert kapely

BOHADLO BAND

http://www.bohadloband.cz/

TANEČNÍ KURZY
PRO DOSPĚLÉ

Přihlášky a bližší informace v Infocentru
nebo na www.policko.cz

Polický měsíčník - srpen 2014 - strana 15

Polický měsíčník – červen 2014 – strana 3

Vychutnejte si jízdu na in-line bruslích,
koloběžkách apod. Akce se koná pouze za
příznivého počasí. Po celou dobu konání
akce je silnice uzavřena pro automobilovou
dopravu (průjezd autobusů a vozů záchranných složek je ale zachován!)
Pohyb po komunikaci na vlastní nebezpečí!

DALŠÍCH AKCE na SRPEN

Další termíny Čtvrtečních tvoření:
9. 10., 13. 11., 11. 12. 2014

VYCHÁZKA S RANGEREM III.

Otevření a postupně sílící vytížení víceúčelového sportoviště dalo vzniku myšlence
oddělení kurtů středovou sítí. O tomto
jsem již několikrát informoval.
Dnes je pátek 18. 7. a tudíž i uzávěrka
srpnového čísla měsíčníku a já ještě
narychlo píšu, abych informoval.
Chtěl bych znovu poděkovat všem sponzorům (Tiskárna Resl, Ferona, ManMat), bez
kterých by toto vybavení letos zcela jistě
nebylo možné zakoupit.
Oslovil jsem několik firem. Ceny se samozřejmě lišily, ale nakonec jsme vybrali, jak
pevně věřím, kvalitní sítě od renomované
firmy BERGER-HUCK. Poděkování patří
také Honzovi Hotárkovi za rychlé dodání
až na hřiště.
Sítě jak doufáme, budou dlouhou dobu
plnit svoji úlohu a zpříjemní tak Vám uživatelům ničím nerušené sportování.
Martin Balák

Sobota 23. 8. 2014
od 16,00 do 19,00 hod

ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

Pro podzimní měsíce opět připravujeme
cyklus tvoření s Martinou Noskovou, které
bude probíhat vždy druhý čtvrtek v měsíci
od 17.30 hod.

Instalace sítí na víceúčelovém
hřišti

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych touto cestou poděkovat firmě
ManMat, zejména jejímu majiteli Jaroslavu
Soumarovi, za velkou ochotu a vstřícnost.
Po posledním veřejném zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují jsem pana
Soumara oslovil s prosbou o pomoc.
Po tom, co nám firma Resl věnovala peněžitý dar na nákup závětrných a oddělujících sítí a další donátor zařídil sloupy pro
jejich uchycení, zbývala poslední věc vyrobit zátěž, aby se koulející balóny nepodvlékaly pod sítí. Nestačil jsem se divit,
jak v dnešní době nebyl s ničím problém a
s jakou ochotou a rychlostí jsem se setkal.
Velké díky patří i p. Slezákovi, kterému
všech 10 kousků 3kg sáčků s pískem prošlo
rukama. Písek jsem dodal z vlastních zásob
, poté byl písek zavařen do pevných
igelitových sáčků a vložen do sáčků
z Cordury. Pak již zbylo našít poutka a vše
bylo hotové.
Nejen za všechny sportující mnohokrát
děkuji.
Martin Balák

Každé úterý, v případě příznivého počasí

Prázdninové cvičení pro ženy
s KATKOU a JANOU

(Víceúčelové sportoviště od 19 hod)

Středy, v případě příznivého počasí
Středeční cvičení s Věrkou
(posilovací stroje - sídliště, od 10 hod)

9. 8. 2014
Tenisový turnaj čtyřher

(tenisový areál Bukovice, 8 hod)

29. – 30. 8. 2014
Míčový víceboj

(tělocvična ZŠ + Bukovice kurty)

KOMPLETNÍ KALENDÁŘ AKCÍ NA
www.sportvpolici.cz

TNT CUP

V sobotu 28. června proběhl na víceúčelovém sportovišti v Polici nad Metují nohejbalový turnaj trojic s názvem TNT Cup.
Tohoto turnaje se zúčastnilo 9 mužstev,
přičemž účastníci nebyli pouze z Police nad
Metují a okolí, ale i z Broumova nebo dokonce Choustníkova Hradiště.

Vítězem tohoto klání se stal tým ForBerKla
ve složení Forman, Berka, Klásek, (viz foto)
který po celý turnaj předváděl konzistentní
výkony, tudíž se dá hovořit o zasloužené
výhře.

Děkujeme všem sponzorům za podporu,
ceny. Velké poděkování patří také městu
Police nad Metují a CKV Pellyho domy za
zapůjčení stanů a sportovní sekci CKV,
která pomohla se zajištěním všeho potřebného, včetně propagace.

POLICKO CUP

Čtrnáct dní po nohejbalovém turnaji,
v sobotu 12. července, se na polickém
víceúčelovým sportovišti konal turnaj ve
futsale.
Turnaje se zúčastnilo celkem 10 mužstev,
přičemž se kromě 3 polických týmů zúčastnily i mančafty z Broumova, Žďárek,
Náchoda nebo Nového Města nad Metují.
Hlavní cena, třicetilitrový sud piva, zůstala
díky vítězství týmu AZ Vrátno v Polici nad
Metují. Na stupních vítězů se umístily ještě
týmy Nuly (2. místo) a Braunau Polen
(3. místo).

AZ Vrátno

BĚH NA HVĚZDU

Motto: „…nějaká žena mi vysvětluje, že
podle ní je běhání takové opíjení se pozpátku. Při pití se nejprve cítíte báječně, ale
nakonec je vám špatně. Při běhání se nejprve cítíte špatně, ale pak, když doběhnete do
cíle, je vám nádherně.“
(Adharanand Finn – Běhání s Keňany)

Tak a je minulostí i 28. ročník Běhu na
Hvězdu, který se konal v sobotu 12. 7.
2014. Úvod už tradičně na polickém náměstí patřil dětem, z nichž ty nejmenší
běžely asi 80 metrů, a s přibývajícím věkem se prodlužovala trať. Bylo zajímavé
sledovat zaujetí a zarputilost, se kterými
absolvovaly svoji vzdálenost. Opět se potvrdila pravdivost rčení o jablku nedaleko
stromu, protože jména jako Pohlovi, Rüc-

kerovi, Brumlichovi, Kábrt, Beranová a
další prozrazují potomky úspěšných sportovců.
Vyniklo především vítězství N. Plné
v kategorii děvčat 9-10 let na 400 metrů
s desetisekundovým náskokem na druhou
A. Tylšovou, když byla téměř stejně rychlá
jako vítěz chlapců J.Kohl a suverénní výkon
M.Bárty, kde se projevil rukopis úspěšného
novoměstského trenéra A. Žďárského.
Náskok bezmála 40 sekund v cíli běhu na
1.200 metrů chlapců 15-18letých zasloužil
velké uznání.
Dlouho jsem přemýšlel o melodii, která
by vyprovodila běžce na hlavní závod na
8,7 km. Loňská Vltava Bedřicha Smetany
byla nepřekonatelná, ale chtěl jsem nějakou změnu. Horkým favoritem byla
skladba Marathon od mé oblíbené skupiny
Olympic, ale jen do té doby, než jsem se
zaposlouchal do textu a slova „jako stroj
pádíš vpřed, co z toho máš, vždyť vzdáš“,
mi nepřipadala moc vhodná na optimistické naladění startujících. Takže nakonec
doprovázela sportovce z náměstí skupina
Queen a její hit We Are the Champions. A
šampionů bylo opravdu dost a ten největší
favorit, trojnásobný mistr ČR v maratonu
Petr Pechek potvrdil papírové předpoklady
a zvítězil v čase 37:45 min. „Vyloženou
krizi jsem neměl, jen v závěru mne stahoval Jirka Čivrný“, řekl nám v cíli. Ten nakonec za Pechkem zaostal o necelou půlminutu.
Mezi ženami se stále čeká na někoho,
kdo by byl schopen porazit veteránku Táňu
Metelkovou. Ta na Hvězdu jezdí pravidelně
a od dob, kdy u nás běhala olympionička
Anna Pichrtová, je další ženou, která výrazně promlouvá do soubojů mužů, celkově totiž byla patnáctá v čase 40:54 min.! I
ostatní jména ovšem znamenala kvalitu –
Havlová, Rudolfová (vítězka nejmladší
kategorie žen – čas 45:13), Hanušová,
Kynčlová a Hájková jsou (přestože Táňa je
jen jedna) více než důstojné soupeřky.
Kategorii žen 45-54 let ovládla po skvělém
výkonu Anna Krátká, nad 55 let byla první
maminka vítěze Šárka Pechková.
Rovněž mužské veteránské kategorie
byly nabity skvělými jmény – Jindra Král
byl nejlepší mezi čtyřicátníky (třetí celkově) před Mirkem Vítkem, nedávný veteránský mistr Evropy v běhu do vrchu Martin
Vacek skončil na Hvězdě „až“ třetí. Padesátníky vyhrál Vladimír Vacarda, když na
čtvrtém místě byl vítěz tří ročníků běhu na
kratší variantě trati Láďa Raim, všem šedesátníkům utekl „naturalizovaný“ Poličák
Míra Krupička, sedmdesátníkům Josef
Metelka. Souboj na kratší trati spolu svedli
osmdesátníci František Bém a Jiří Soukup.
Tito lidé mi připomněli příběh Jacka Kirka,
zvaného Dipsea Demon, který zvládal
pekelný závod Dipsea Trail Race ve věku
96 let a prohlašoval: „Nepřestáváš běhat
proto, že zestárneš. Zestárneš, protože
přestaneš běhat.“
Povedlo se téměř vše, jen na jednu věc
jsem krátký – pravděpodobně zlý úmysl

byl důvodem, proč několik běžců zabloudilo a někteří se ocitli až na druhé straně
Broumovských stěn. Samozřejmě se všem
postiženým omlouvám a beru to jako varování pro příští ročníky, které zkusím zajistit tak, aby k podobným problémům nedocházelo.
Na závěr musím pochválit skupinu
rozhodčích zdejšího lyžařského oddílu
kolem Tondy Pohla – tak rychle a skvěle
zpracované výsledky mají jen tam, kde jsou
podobně zkušení a obětaví lidé. Výborně
zvládli svou práci u počítače Helena a Jan
Pohlovi. Martina Váňová a Štěpán Horák se
mnou v pátek značili trať, v sobotu Štěpán
fotil a Martina čepovala pivo u občerstvení
a zajišťovala spoustu dalších věcí, abych se
mohl zabývat jen vyhlašováním výsledků.
Martina také zajistila pro každého účastníka volnou vstupenku do Muzea papírových
modelů, jehož je nejen ředitelkou, ale i
duší. Dík patří rozhodně Martinovi Balákovi za kompletní přípravu věcí, které nejsou
tak moc na první pohled vidět, ale jsou
stejně důležité a za trvalé značení trasy
(několik značek se už ocitlo zřejmě ve
sbírce suvenýrů). Kamil Hušek měl premiéru na místě zvukaře a musím dodat, že
tuto roli zvládl velice dobře a byl vždy
ochotný a spolehlivý. Policie ČR a městská
policie zajistily křižovatky na trase, protože vzhledem k objížďce bylo zvýšené nebezpečí zranění. Technické služby dodaly
vodu, Zdeněk Beran tradičně dopravil oba
nejstarší účastníky na start zkrácené trati a
v rolích fandících diváků byli i dva nejvyšší
představitelé města – Ido a Jirko, děkuji.
Jaroslav Mazač

Z KOUPALIŠTĚ

Během měsíce července došlo, mimo
jiné, ke zprovoznění dalšího modulu na
webu
http://www.sportvpolici.cz/koupaliste/.
Díky němu má obsluha koupaliště každé
ráno možnost zadávat informace o aktuální
otevírací době v konkrétní den, v závislosti
na počasí. Dále pak i teplotu vody. Doposud bylo zasíláno emailem na Infocentrum,
kde obsluha zadávala a zveřejňovala na
webu www.policko.cz.
Další novinkou na koupališti jsou nové
nafukovací herní prvky v bazénech.

Nakoupili jsme plavací volejbalovou síť,
basketbalové koše a branky. Ihned po
jejich instalaci se děti ujaly jejich využití
s obrovskou vervou a zájmem.
Martin Balák
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SDH Velká Ledhuje za podpory města Police nad Metují
Vás srdečně zve na oslavy

110 LET ZALOŽENÍ SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ LEDHUJE

1904

2014

Průběh

oslav

Pátek 15. 8. 2014 ve 20 hodin - Pellyho park
Taneční zábava, hraje skupina „Polická pětka“
Sobota 30. 8. 2014 ve 13 hodin - areál hasičské zbrojnice
Výstava historie sboru, hasičské techniky minulé i současné,
praktické ukázky hasičské práce, soutěže pro děti,
country hudební vystoupení Slaveňáci, občerstvení.
Sobota 30. 8. 2014 v 19 hodin - sál hasičské zbrojnice
Slavnostní schůze k založení sboru s předáváním ocenění a pamětních listů.

Děkujeme všem sponzorům!

Pro velký zájem o Strašidelný klášter jsme přišli s novinkou. Předprodej lístků.
Lístky se budou prodávat v informačním centru v Pellyho domech
od 11. srpna.
Už nyní se na Vás těší strašidla.

31. MEZINÁRODNÍ

ADAMA VIKTORU
VARHANY
a

GABRIELU EIBENOVOU SOPRÁN

Adam Viktora: Varhaník, dirigent a hráč na harmonium Adam
Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě,
přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních
kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při
restaurování významných historických varhan a nahrává pro
evropské rozhlasové a televizní stanice.
Gabriela
Eibenová:
Sopranistka
Gabriela
Eibenová
absolvovala Pražskou Konzervatoř, soukromě studovala
u Libuše Tomiškové a Magdaleny Hajóssyové v Praze a u Julie
Kennard na Royal Academy of Music v Londýně. Ke staré hudbě
ji přivedl anglický tenorista a pedagog James Griffett. Věnuje se
především koncertní činnosti, je často zvána jako sólistka
mezinárodních souborů staré hudby. Koncertovala na
evropských festivalech Pražské Jaro, Musica Antiqua Brugy,
Tage Alter Musik Herne a mnoha dalších.

Soutěžní projekce
40 filmů z celého Světa
Generální partner festivalu

Křest knihy:
Dina Štěrbová „Touhy a úděl“

Český pohár v Boulderingu
Běh Teplickými skalami – La Sportiva cross
Venkovní projekce na hřišti
Mistrovství světa ve stavění

Partneři festivalu

28. – 31. 8. 2014

Teplice nad Metují

Losování o věcné ceny

Tisk Ofset a.s. Úpice

Soutěže:
lezení pro veřejnost,
bouldrovka, Drytooling, Trickline,
Mammut Rescyou
aneb Jak z trhliny ven, Speedline,
Silák John, Věšák,
Soft Drytool, Pletení hlav, Spára
Bohoslužba za zemřelé horolezce

w w w . h o r o l e z e c k y f e s t i v a l . c z
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Continental Automotive Czech Republic, s. r. o.
Horní Adršpach

v rámci projektu „Český varhanní festival 2014“

FILMOVÝ
FESTIVAL
Koncerty:
Tři sestry Banditos, Švihadlo,
Poletíme?, Hebbie Jebbies,
Vyhoukaná sowa

HAUK s.r.o.
Police nad Metují

uvádí

HOROLEZECKÝ

Hosté festivalu:
Dina Štěrbová, Eneko a Iker Pou,
Joska Rakoncaj, Jirka Novák,
Marek Holeček, Paul Berntsen,
Alena Čepelková, Jakub Šedivý,
Janek Bednařík

VEBA, textilní závody a.s.
Broumov

Městys Machov
s laskavým svolením Římskokatolické farnosti

Město Teplice nad Metují za podpory Královéhradeckého kraje pořádá

Výstavy:
Výstavy fotografií
Josky Rakoncaje
„Himálajská Odyssea“
a Jakuba Šedivého „Langa Khola“

Město
Police nad Metují

Machov – kostel sv. Václava
v pátek 29. srpna 2014
v 19,00 hodin
Vstupné dobrovolné.

Výstava a předvádění řemesel v Dřevěnce
o Polické pouti 16. – 17. srpna 2014

Cech panen rukodělných a Regionální
muzeum v Náchodě srdečně zvou o Polické
pouti v sobotu a neděli 16. – 17. srpna 2014
do staré polické školy Dřevěnky.
Stará škola opět i letos ožije ukázkami řemesel v podání členek Cechu panen,
které budou předvádět zpracovávání šustí
a orobince, paličkování, drátování, zpracování ovčí vlny a další rukodělné techniky.
Přístupná bude nejen samotná stará škola,

ale i zahrádka za školou se stánky s řemeslnými výrobky.
A určitě na stole budou pro návštěvníky
připraveny i pouťové dobroty, jak se na dobré hospodyně sluší.
Pro návštěvníky však chystáme i další
překvapení – například historické obrazy
ze života staré školy v podání žáků polické
základní školy.
A nejen to. V patře staré školy bude
možné také navštívit výstavu Ruční práce našich prababiček. Návštěvníci se na ní
uvidí vyšívané kuchařky, zástěry, spodní
prádlo, noční kabátky, límečky, kapesníčky
nebo přehozy přes postel. Dále pak pletené
i háčkované dečky a ubrusy, háčkované záclony, křticí kabátky a čepičky.
Dřevěnku mimo to ozvučí klapot lihýřových hodin, které vyrábí pan Adolf Ptáček z
Červeného Kostelce.
Podrobnosti o programu najdete na plakátech. Otevřeno bude po oba dny vždy od
9,00 – 16,00 hod.
Mgr. Jan Tůma

Galerie výtvarného umění
v Náchodě zve na výstavu

LUBOMÍR ZEIDLER
Z MALÍŘSKÉHO DÍLA

(1931 – 2003)
Výstava hlavňovského rodáka v zámecké jízdárně GVU
v Náchodě potrvá
do 31. 8. 2014

Originální malíř, pocházející z rodiny zemědělce v Hlavňově u Police
nad Metují, udělal vše, aby mohl být
profesionálním výtvarným umělcem,
a přesto to nestačilo. I když zkoušky
na UMPRUM nakonec úspěšně složil,
pro svůj třídní původ nebyl přijat.
Krajina, přírodní prostředí obecně a
les zvláště, určily jeho vztah ke světu,
konečnou volbu lesnické prefese, pojetí výtvarné tvorby i aktivní zájem o
hudební sólovou a pedagogickou praxi. K úplnému vyjádření poezie lesa,
přírody, kromě malování, přispíval
sobě i jiným hrou na lesní roh a borlici. Tendence k historii, umění, k myšlení, k lesu cele určovala jeho výtvarnou tvorbu. V tomto smyslu byl zvlášť
les jeho pravou radostí a domovem.
Houštiny, stinná lesní zákoutí, lesní panoramata, ptactvo a jeho zpěv,
poezie a tajemství lesních interiérů,
barvy spisů Jana Vrby, romantická
básnivá představivost, antické mýty to byly zdroje jeho kulturně-přírodní
výtvarné mytologie přírody a lesa.
GVUN

Znáte velikány světové lékařské vědy? (7. část)

PARACELSUS – švýcarský lékař, přírodovědec, filozof a alchymista
Paracelsus, vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus
von Hohenheim, (1493 – 1541) byl alchymista, astrolog a lékař, který učinil několik
důležitých objevů a předznamenal vznik
novodobého lékařství. Jméno Paracelsus
přijal během života, aby vyjádřil své přesvědčení, že má větší (PARA) schopnosti
než uznávaný dávný římský lékař Celsus.
Pro své reformy medicíny bývá nazývaný
Lutherem lékařství.
Evropa v 16. století, období renesance, reformace a selských válek, to je svět,
v němž Paracelsus žil. Byly to roky radikálních změn. Nezůstal kámen na kameni.
Vše, co dneska tvoří Evropu, její umění a
kulturu, duchovní život, ale i společenské
zřízení, bylo založeno v těch letech.

Paracelsus pocházel z rodiny váženého venkovského lékaře ve Švýcarsku. Byl
nesmírně nadaným studentem, studoval
na celé řadě evropských univerzit (Tübingen, Wittenberg, Lipsko, Heidelberg,
Kolín), první titul získal ve Vídni již v 17
letech
Velice kriticky přijímal spisy starých
autorit. Jejich nauky byly na tehdejších
univerzitách podávány jako doktrína a
předávány z generace na generaci. Tvořily
základ veškerého lékařství té doby. Léčitelské zkušenosti naproti tomu hledal u
katů, cikánů, bab kořenářek a lidových léčitelů. Důvěřoval „skrytým silám přírody“,
které vyléčí každou nemoc samy svým
přičiněním.
Paracelsus působil jako městský lékař
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a později profesor na univerzitě v Basileji.
Ve veřejných přednáškách vysvětloval své
reformní názory, v nichž vytýkal medicínským autoritám fakulty a města, že nekriticky papouškují názory Avicenny, Rhazese (Rází) nebo Galéna (Hippokrata jako
autoritu uznává nadále) a přivádějí své
nemocné do záhuby. Jejich knihy pak spolu s některými radikalizovanými studenty
v Basileji roku 1527 spálil. Byl to pro něj
akt osvobození od tradičního, nekriticky
přejímaného vědění.
Po spálení antických spisů musel
Basilej urychleně opustit. Měl řadu od-

půrců, většinu života prožil v chudobě na
toulkách Evropou, kde sbíral zkušenosti. Navštívil i naše území, ale v rodinách
českých a moravských šlechticů neměl
úspěch (jeho pacienti oslepli či zemřeli).
Později putuje přes Bratislavu do Vídně.
Paracelsus věřil alchymii, že dokáže
vyrobit nové léky. Ve své přírodně filozofické koncepci spojil empirické znalosti s
duchovně magickými předpoklady. Prosazoval celostný pohled na člověka, lékař
nemůže léčit pouze tělo a ignorovat osobnost. Ač kočovný lékař, bývá považován za
učence, jímž začíná novověk medicíny. Do

završení života v rakouském Salcburku
pod záštitou různých mecenášů sepisoval
svoje lékařské dílo, čítá 14 spisů. Téměř
všechna důležitá díla byla zveřejněna až
po Paracelsově smrti.
O Paracelsově smrti kolovaly různé
pověsti. Všeobecně se má za to, že zemřel
na rakovinu nebo cirhózu jater způsobenou trvalým kontaktem se rtutí či arzénem.
Při zpracování textu byly využity podklady z odborné literatury a internetu.
Připravil František Janeček

Kaple na Hvězdě – stavební popis z roku 1930

Kaple na Hvězdě stojí asi 6 km východně od Police na výběžku skály pohoří zvaném „Stěny“ ve výši 674 m, na místě, kde od
r. 1670 dal opat Tomáš vztyčit dřevěný kříž
s pozlacenou plechovou střechou. Byla založena r. 1733 opatem Otmarem podle návrhu Kiliána Ign. Dientzenhofera. V r. 1786
byla kaple zrušena, teprve v r. 1853 znovu
posvěcena. Od r. 1747 byla poblíž kaple zřízena poustevna, v r. 1787 musela být stržena.
Zajímavá stavbička z tesaného pískovce dominuje dalekému okolí a je přístupná klenutým 2,44 m širokým mostem přes
cestu vedoucí hluboko ve skalní rozsedlině
k sousední fořtovně. Půdorys má tvar kruhu
o průměru 8 m, z něhož vystupuje pět ostroúhlých cípů.. Tím se dostává celku tvaru
pětipaprskové hvězdy o rozpětí 11 m (Obr.)
Všechny hrany jsou zesíleny lesinami vyčnívajícími 10 cm z líce, které se opírají o trnož
a nahoře pod kladím se spojují ve vodorovný pásek sbíhající celou stavbu. Kladí je
složeno z dvojdílného architrávu, hladkého
vlysu a poněkud hmotné římsy. Krytina na
oblé střeše kaple je nad cípy tašková (nová),
nad válcovitou lucernou a její kuželovou
stříškou plechová, ukončená hvězdou, rovněž z plechu.
Vchod od západní strany je obdélný,
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v profilovaném tesaném ostění, jeho nadpraží je ukončeno nad vlysem segmentovou
římsou. Ve vlysu vchodu je nápis:
Sacellum B. V. M
aedific. an. 1733
suprefs. an 1786
restaur. an. 1853
Dveře vchodu byly pobity plechem a železnými pásky v r. 1853.
Čtyři okénka, ukončená svrchem polokruhem na krátkých zálomcích nadpraží.
Uvnitř je kaple kulatá o průměru 6,50
m, s pěti výklenky v průměru o 2 m. Zdi jsou
děleny 10 pilastry, jejichž hlavice jsou částmi zalomovaného architrávu, který tvoří
s nízkým vlysem a římsičkou úměrné kladí.
Klenba je báňová s dostřednými plochými
pásy; pět výklenků je zaklenuto polobáněmi.
Jediný oltářík v jednoduchém baroku se
soškou P. Marie stojí ve východním výklenku, je prací venkovského umělce. Na sever
od kaple se táhne 40 m dlouhá skalní terasa
s dalekým výhledem.
Od r. 1853 stojící na sever v sousedství
kaple fořtovna ve švýcarském slohu. Dřevěná jednopatrová budova o 3 x 9 okenních
osách s verandou a věžkou obsahuje kromě
bytu lesníkova i hostinec s pokoji pro hosty.
Pro krásný pohled na Krkonoše je hojně na-

vštěvován turisty.
Použitá literatura:
Cechner Ant.: SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMĚLECKÝCH V REPUBLICE
ČESKOSLOVENSKÉ. A. ZEMĚ ČESKÁ. XLV.
POLITICKÝ OKRES BROUMOVSKÝ. Nákladem archeologické komise při České akademii věd a umění, Praha 1930
Vybral František Janeček

Příčiny pádu Říše Římské

Jeden z nejvýznamnějších britských historiků. Edward Gibbon (8. května 1737 v
Putney u Londýna, Anglie – 16. ledna 1794,
Londýn, Anglie) se zabýval hlavně dějinami Římské říše. Jeho hlavní dílo „Úpadek a
pád Římské říše“ patří dodnes ke klasickým.
Edward Gibbon údajně popsal již v roce 1775
základní příčiny pádu Říše Římské takto:

5.
6.
7.

8.
9.

10.

1.
2.
3.
4.

Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící
matky bez otců.
Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji
o domácí mazlíčky více než o svoje
staré rodiče.
Literatura a umění se stávají bezduchým. vytváří se planá zábava za

11.
12.
13.
14.

každou cenu. Takzvaná umělecká
díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí
horentní sumy.
Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána
a posléze zákonem zrušena. Armádu
tvoří nájemní žoldneři.
Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a
takzvané celebrity.
Daňové zatížení obyvatelstva stále
roste a stát přerozděluje neúměrně
vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak
postará.
Úroveň vzdělání rapidně klesá.
Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a
potraviny a výrobky se dovážejí ze
satelitních zemí.
Kdo se dostal do pozice, kde může
ze státního krást, většinou tak činí.
Postižitelnost těchto zločinů je velmi
malá.
Početí a výchova dětí je vnímáno jako
obtěžující a dětí se rodí stále méně.
Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle
selhávají.
Veřejné funkce se stávají předmětem
kořisti zisku. udělují se za úplatky, a
kdo je získal, chce z nich kořistit, aby
se mu vložený úplatek několikaná-

Pozvání pro mladé i seniory:
Dějiny umění na Základní umělecké škole Broumov.

Již třetím rokem se v broumovské ZUŠ
vyučují Dějiny umění. Předmět je určen
zájemcům od 17 let, horní věková hranice
není omezena. Základní doba studia je 10
měsíců (září - červen, 2 vyučovací hodiny
1 x týdně, pravděpodobně čtvrtky od 17
do 18:30 hodin; termín vyplyne z možností
přihlášených, tj. v září) - avšak stejně, jako
v případě praktické „výtvarky“ pro dospělé, lze i „dějiny“ navštěvovat více let. Výuka probíhá v učebně výtvarného oboru na
Staré radnici (nad Komerční bankou). Uzavírka přihlášek pro školní rok 2014 - 2015
je 10. září. Podrobnější informace včetně
kontaktů na vyučujícího naleznete na www.
zusbroumov.cz (Výtvarný obor - Ateliér výtvarné kultury a tvorby).
Během dvouletého „testovacího provozu“ se vyprofiloval následující obsahový rámec: (a) vývoj evropské kultury od 6. do 20.
století, (b) architektonické a malířské umění od 6. do 20. století a (c) způsoby nahlíže-

ní na stavební umění a na obrazy. Jednotlivé
přednášky nepředkládají pouhý encyklopedický popis slohů a stylů, ale tážeme se
podstatnějším způsobem: Proč dané dílo
(sloh, směr, styl) vypadá tak, jak vypadá - a
co představují ty či ony jeho znaky?
Mottem Ateliéru výtvarné kultury a
tvorby broumovské ZUŠ je citát Leonarda
da Vinci: „Dívat se pozorně je
totéž, jako dvakrát žít.“ Výuka
tedy probíhá formou názorných
obrazových prezentací a prvořadý důraz je kladen na vidění
- na naši vrozenou schopnost
„číst“ jakýkoliv vizuální vjem.
Víme však, že samotný předpoklad ještě zdaleka nezaručuje
plnohodnotný výsledek (či alespoň výsledek, který by byl k
něčemu). A právě dějiny umění
nám mohou sloužit jako ideální
pomůcka k tomu, abychom pro-

sobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty
- jako je čest, smysl pro povinnost,
16. zodpovědnost, nadšení pro práci, pro
dobročinnost, zápal pro věci veřejné,
jsou vysmívány a zesměšňovány. Šíří
se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé
práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají lůze, která si
vynucuje zábavu a státní podpory
(chléb a hry).
20. Občané stále na všechno nadávají.
P.S.: Nepřipomínají vám výroky Edwarda Gibbona v roce 1775 o pádu Říše Římské dnešní dobu? Tedy nic nového. Buďme
však optimisty, v roce 2014 dojde snad
k podstatným změnám.
Z internetu vybral František Janeček

S R P E N 2014
- zajímavost -

Máte kalendář na rok 2014? Určitě ano. Tak si pozorně prohlédněte tento měsíc.
V tomto roce bude v měsíci
srpnu 5 pátků, 5 sobot a 5 nedělí. A
pozor, bude to jen jednou ve vašem
životě, kdy budete svědky tohoto
jevu. Tento jev se totiž vyskytuje
jen jednou za 823 roků!
František Janeček

pojili a aktivně užívali dva základní elementy, o které se tolik opíráme: vidění a myšlení.
Toto naše pozvání je určeno jak dospělým
z řad široké veřejnosti, tak i studentům, kteří
budou kulturní přehled potřebovat k přijímacím či jiným zkouškám na různé typy škol.
Petr Staněk, vyučující předmětu
Dějiny umění v ZUŠ Broumov.
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POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU - ANEB Z LAVIC POLICKÉ ALMA MATER
Posluchači polické univerzity volného
času se definitivně rozloučili s jarním
semestrem výletem do Litomyšle. Mottem
výletu bylo: Litomyšl – lázně ducha. Pod
tímto mottem se před dvěma lety město
prohlásilo za první české lázně ducha,
lázněmi, které dopřávají úlevu a odpočinek
duši. A tak místo léčivých pramenů,

určených k léčbě neduhů tělesných jsou zde
vytipována místa, která umožňují léčit duši,
t.zn. místa, kde člověk do sebe vstřebává
čistou duchovní energii. Pro léčbu
duše slouží m.j. prohlídka historických
pamětihodností, návštěva muzeí a galerií,
koncerty, divadelní představení, ale třeba
i činnost sportovní. Mezi „léčivé prameny“
v Litomyšli patří např. Pramen Bedřicha
Smetany na zámeckém návrší, Pramen
Boženy Němcové na střešní vyhlídce hotelu
Zlatá Hvězda, ale třeba také Pramen Julia
Mařáka v kavárně Café Julius Mařák na
Smetanově náměstí nebo Pramen Matěje
Kuděje v hostinci U Černého orla. A pod
tímto mottem zorganizovala tento výlet
paní Vlasta Klapalová. Ta posluchače
rovněž po celou cestu neúnavně zásobovala
zajímavými informacemi, jak o cíli výletu,
tak o místech, kterými jsme projížděli.
Výlet byl odstartován ve čtvrtek 19.
června v 7 hodin, tradičně od polické
radnice a po obvyklých zastaveních
v Bezděkově a Hronově jsme nabrali směr
na Náchod, Nové Město n. Metují, Rychnov
n. Kněžnou a Potštejn. Několik kilometrů
za Potštejnem pak následovala první
plánovaná zastávka u Homole, což je kopec,
který tvoří krásnou dominantu krajiny. Na
něm nechala hraběnka Terezie Eleonora
Ugarte v letech 1690 – 96 vybudovat
poutní místo s barokním kostelem,
zasvěceným P. Marii Bolestné. Po příjezdu
k poutnímu místu nás čekala především
lehčí rozcvička v podobě výstupu po
impozantním schodišti se 153 schody na
vrcholek, ke kostelu. Schodiště z roku 1767
je evropským unikátem a symbolický počet
schodů spolu s 16 odpočívadly umožňoval
poutníkům pomodlit se při cestě vzhůru
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celý Velký růženec, tj. 153 „zdrávasů“ a 16
„otčenášů“. V kostele nás pak očekávala
místní průvodkyně, která nám poskytla
obsáhlý výklad o tomto poutním místě. Po
skončení prohlídky kostela a vedlejšího
hřbitova, ale i pěkného okolí jsme sestoupili
opět k autobusu a pokračovali v cestě směr
Litomyšl.

Zámek Litomyšl
Litomyšl je velice hezké historické
město, s krásným renesančním zámkem z
16. století, zapsaným v seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO a známé
především svým hudebním festivalem
Smetanova Litomyšl, jehož 56. ročník zde
právě probíhal. Litomyšl však proslavil
nejen Bedřich Smetana, ale je rodným
místem dalších osobností naší historie,
na př. malíře Julia Mařáka, krajináře
známého především romantickými lesními
motivy, dále pak u nás poměrně málo
známého, ve světě však velmi uznávaného
astronoma Zdeňka Kopala. Narodil se zde
i spisovatel, básník a grafik Josef Váchal,
jehož nejznámějším literárním dílem je
Krvavý román a který zde po sobě zanechal
velké výtvarné dílo, dnešní Portmoneum
- Muzeum Josefa Váchala. Tato budova
byla původně obydlím jeho přítele Josefa
Portmana a na jeho
přání vyzdobil tento
dům sgrafity ve stylu
ilustrací z Krvavého
románu. S městem
jsou spojena jména
i dalších osobností,
které zde strávily
alespoň
část
svého
života,
na
př.
Alois
Jirásek,
Božena
Němcová,
sochař
Olbram
Zoubek, autor soch
v Klášterní zahradě
nebo
spisovatelka
Magdalena Dobromila
Rettigová, která zde
žila na sklonku života

a je zde i pohřbena aj. A o tom, že si město
jejich památky váží, svědčí třeba pomníky
(pomník Bedřicha Smetany od Jana Štursy
či pomník Aloise Jiráska od Vincence
Makovského) nebo četné pamětní desky na
domech, ve kterých tyto osobnosti pobývaly.
Toto všechno a mnoho dalších zajímavých
informací jsme se dozvěděli od ředitelky
Městské knihovny v Litomyšli, paní Mgr.
Kroulíkové, která nám dělala dokonalou a
zasvěcenou průvodkyni při naší procházce
městem. Samozřejmě, že jsme při tom stihli
navštívit i několik léčivých pramenů ducha,
ležících na naší obhlídkové trase.
Po tomto seznámení se s městem
následoval oběd, pak rozchod k volné
prohlídce města podle osobních zálib
jednotlivce a poté již sraz k odjezdu zpět
do Police. Na zpáteční cestě se uskutečnila
ještě jedna zastávka a to u t.zv. Růžového
paloučku, známého z Jiráskových Starých
pověstí českých. Zde se podle pověsti
naposledy setkali Čeští bratři při odchodu
do exilu, zakopali zde zlatý kalich (tento
poklad nebyl dodnes nalezen) a z jejich slzí
při loučení vyrostly růže. Další pověsti pak
popisují neštěstí, která postihla ty, kteří
zdejší posvátné místo nějak poškodili nebo
znesvětili. Asi nejzajímavější pověst pak
hovoří o tom, že by se tady po velké bitvě
mělo sejít 7 králů, aby zde sjednali věčný
mír. V trochu volnějším pojetí došla tato
pověst naplnění v roce 1994, kdy 12. dubna
tehdejší prezident Václav Havel uspořádal
v blízké Litomyšli setkání prezidentů
sedmi středoevropských zemí – Maďarska,
Německa, Polska, Rakouska, Slovenska,
Slovinska a České republiky. Po rozloučení
s tímto pověstmi opředeným místem jsme
definitivně zamířili k domovu.
Na závěr výletu, jehož projekt vyšel
z osvědčené dílny paní Vlasty Klapalové,
neúnavné organizátorky těchto akcí,
je třeba autorce poděkovat a již teď se
můžeme těšit na další podobné cesty za
poznáním i zábavou. Současně bych chtěl
popřát všem svým spolužákům příjemné
prožití zbytku prázdnin a v září opět na
shledanou v lavicích polické Alma Mater.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Homole

Krajinářský kurz v Litomyšli
Hurá, jedeme na plenér! To jsou každoroční slova žáků 2. a 3. ročníku oboru Propagační design ze Střední školy propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Letos se
uskutečnil krajinářský kurz zvaný plenér
v týdnu od 16. do 20. června v překrásném
městě Litomyšli. V téže době zde zároveň
probíhaly dva velké kulturní festivaly Smetanova hudební Litomyšl a Výtvarná
Litomyšl. Studenti tak měli výjimečnou
možnost kromě kresby a malby v plenéru
pod vedením svých pedagogů MgA. Venduly
Henclové, MgA. Vugara Alekberova a Michala Kupského navštívit každý den některou
z pořádaných výstav. Výčet všech zhlédnutých výstav a další informace o kurzu podala MgA. Vendula Henclová. „V prostorách
zámeckého pivovaru od architekta Josefa
Pleskota to byla velmi zajímavá výstava
umělců české meziválečné avantgardy působících v Paříži, v domě U Rytířů výstava
děl Josefa Váchala, v Galerii Miroslava Kubíka výstava Stanislava Kolíbala, v Galerii
Zdeňka Sklenáře výstava Karla Malicha a v
nedalekém Osíku ve White Gallery výstava
Petra Kvíčaly. Při krajinářském kurzu žáci
získali především nové zkušenosti v kresbě
a malbě.“
A jaké dojmy si z kurzu odnesli sami

jeho frekventanti? Jako
první odpovídá Barbora Zumrová. „Hned po
příjezdu jsme se hnali
na prohlídku města a
první kreslení. Večer
nás čekal náš první
„buzerplac“ čili hodnocení našich prací učiteli
a možnost prohlédnout si práce ostatních.
První kritika nás však
neodradila a následujícího dne po prohlídce
několika výstav jsme hravě zkoušeli nové
techniky kresby a malby. Večer už byla hodnocení mnohem lepší než předchozí den,
což nám opět zvedlo náladu stejně tak jako
krásné počasí, provázející nás celým pobytem. Poté už jsme se pouštěli i do nevyzkoušených technik, jako například do akvarelu.
Někteří z nás i trošku experimentovali, nutno podotknout, že velmi úspěšně,“ dodává
Bára.
Další postřehy jsou od Kateřiny Šitinové. „Každý den na kurzu vyžadoval značnou
dávku energie na prohlídky galerií a kreslení či malbu úplně čehokoli podle vlastního uvážení. Večer jsme se scházeli, naši
učitelé hodnotili práce a radili
nám, co a jak vylepšit. Každým dnem po dalších galeriích a dalším přenášení krajiny a litomyšlské architektury
na papír jsme se zlepšovali a
zlepšovali. Já osobně pojala
kurz jako příležitost vyzkoušet si něco nového. Takže jsem
poprvé vzala do ruky rudku
a zkusila i akvarel. Poslední
večer před odjezdem jsme
se zúčastnili opravdu poutavé a zajímavé noční prohlíd-

ky Litomyšle. Za svitu loučí a průvodcem
nám byl rytíř Toulovec. Dozvěděli jsme se
o úžasném množství slavných osobností,
které zde žily, a prošli jsme plno míst, kam
bychom se asi jen tak nedostali. Litomyšl je
tak zajímavé a nádherné město!“
Krajinářský kurz zhodnotila také Karolína Schmidtová. „O plenéru by spousta lidí
řekla, že to je nuda. Pořád jen kreslit – od
rána do večera. Ale vždyť jsme měli možnost být mimo školu se svými spolužáky,
poznávat nová místa a zažít legraci! V Litomyšli se mi nejvíc líbily lavičky. Každá obsahovala jiný nápad, barvu, vtip. Jednu jsem si
i nakreslila. A při noční prohlídce jsem měla
tu čest odemknout kostelní věž. Celý kurz
byl skvělý zážitek!“
Šárka Mžiková, poslední z účastnic krajinářského kurzu v Litomyšli, poskytla své
fotografie z týdenního pobytu. A k těm už
není co dodávat. Snad jen to, že výstava žákovských prací z krajinářského kurzu se
uskuteční po prázdninách v září ve výstavních prostorách školy ve Velkém Poříčí. Srdečně na ni všechny zveme!
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Mateřské centrum Ma Mi Na
údolím a snad vyjde poslední červencový
výlet do Polska na pstruhy.

HRAJEME SI V KLÁŠTERNÍCH
ZAHRADÁCH

PRÁZDNINY V PLNĚM PROUDU
• první turnus příměstského tábora
s Martinou Macounovu již máme za sebou a čeká nás ještě týden s Martinou
Junkovou a Zuzkou Bornovou začátkem
srpna
• středeční výlety probíhají celé prázdniny,
již jsme byli na Ostaši, šipkovanou jsme si
zahráli na naučné stezce kolem Suchodolské kapličky, prošli jsme se Maršovským

Během Polické pouti připravujeme program pro nejmenší (předškolní) děti v klidném prostředí klášterních zahrad.

• Pátek – 15-17 h, Sobota – 10-16 h
• překážková dráha, soutěže, výtvarná dílnička, malování na obličej a možná i něco
navíc
• vstupné dobrovolné, program se koná
pouze za hezkého počasí

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
2014/2015

Srdečně zveme rodiče a prarodiče s dětmi k návštěvě mateřského centra během

dopoledních programů již od prvního týdne
v září. Na děti budou čekat nové hračky a na
dospělé výborná Fair traide káva.
Další informace k programu centra a
fotky z výletů najdete na www a FB.
Vedení MC MaMiNa
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Devadesátiletý Dobročinný fond
pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí

slaví významné výročí a bude slavit tak
dlouho , dokud se budou jeho členové omlazovat a nabývat nových sil nejen k vážným
věcem, jak se patří pro pozůstalé, ale také
ke všelijakým radovánkám, kterým holdují.
Byl založen 29. června 1924 k podpoře
Městského sboru hasičů v Polici nad Metují ,
jak je patrno z člen. průkazu č.19 naší babičky Terezie Čechové a my, všichni členové, se
snažíme pokračovat v bohulibé charitativní
a kulturní činnosti. Takže dnes, v předvečer
29.6. 2014, vzpomínáme na 90leté trvání
jeho činnosti a radujeme se z jeho existence v hospodě “ U Vojtěchů, známých to bratří Petra a Pavla. Tam máme „ hlavní stan „
pro konání radovánek pozůstalých – hudby,
tance, dobrého jídla a samozřejmě věcí vážných. A o to je to radostnější, že mezi námi
je členka paní Marie Ciprová. Ačkoliv není
zrovna vhodné připomínat dámě věk, ale
ten souhlasí s oslavami. A představte si, že
si k narozeninám dopřála seskok padákem.
Však kdybyste s ní mluvili a viděli ji, jako my
všichni , záviděli byste !

Marie Chaloupková, jednatelka se věnovali ve zprávě hodnocení činnosti fondu
a hospodařením. Peníze jsou a budou „až
„na prvním místě“, jak se říká. Zpestřením
byla milá návštěva starostky města paní
Idy Jenkové, která promluvila tak, že nás
nadchla pro další práci. Dostali jsme od ní
pro štěstí podkovičku, vyrobenou panem
Drašnarem, zdejším kovářem. Pohodu a
štěstí určitě přinese. Ano, spolky jako je ten
náš , vytváří občanskou společnost a napomáhá spokojenému sousedskému a přátelskému životu.
A pak nastalo všeobecné veselí ! Hudba
s muzikanty manžely Maryškovými , kteří
hráli a zpívali k poslechu a tanci. Společné
vystoupení hronovských Sokolek , to byl
zlatý hřeb oslav! Předvedly, jak se starší
ženská omladina umí bavit- tanečními kroky nás naladila tak, že část našich členů se
dala do tance, a bylo na co hledět! Dále měl
pan Máslo pro nás připraveny upomínkové krabičky sirek-zápalek s motivy Police
a okolí. Veselí pak nastalo, když se objevil

Předseda FONDU p. K. Macoun zahajuje slavnostní zasedání
Ale teď k tomu hlavnímu. Sešli jsme se
na valné hromadě , abychom si osvěžili paměť, jak to s tím naším spolkem je a bylo,
nějaká ta přerušení nastala, vždytˇ je to
starší dáma , prvorepubliková. Prožila si
válku, totalitu a v takovém klimatu se občanským spolkům příliš nedaří. Překonala
všechny překážky zásluhou vedení a členů a dále vyvíjí činnost k prospěchu nás
všech. Přivítání bylo srdečné a milé, jak se
patří. Pan Karel Macoun, předseda a paní

Babiččina průkazka DF pro pozůstalé 001
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paní Raková i její trubičky i jiné laskominy.
Teď se budeme těšit na zimního Mikuláše
a hlavně na výlety, které organizuje dobrá duše paní Chaloupková. Patří se a sluší,
abychom jí poděkovali a též výběrčím člen.

Předávání pamětního listu starostce Idě Jenkové

„letní Mikuláš“, jinak pan Heinzl, který při
tombole rozdával se svými pomocníky všelijaké věcičky , kterými jsme podpořili fond
a nastal mumraj a předvádění, co kdo při
tombole vyhrál. Snad jednou, až se vnoučata stanou členy , vzpomenou si, co Ti jejich
prarodiče o devadesátinách fondu prožívali a
jak se bavili. Bylo i odměňování zasloužilých
členů, jak už to bývá a
předávání Pamětního
listu dobročinného fondu pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí.
Samozřejmě i dobré
jídlo , pivo a víno patřilo
k zábavě , která se rozproudila tak, že se zapomínalo na odjezd domů.
Abychom nezapomněli,
i výborné trubičky od
paní Evy Rakové nás namlsaly. Nechybí na žádné naší slávě, tedy členka

příspěvků a všem organizátorům, kteří zajišťují programy valných hromad a našich
zábav ! Ještě jednou díky všem a na shledanou U Vojtěchů. S radostí přivítáme i další
nové členy!
Sestry B. a J. Seidelovy

Kulturní vystoupení hronovských SOKOLEK

Rozhovor s paní Marií Chaloupkovou

K výročí jsme také vydali sadu zápalek,
symbol toho, že spolek v roce 1924 založili
hasiči z obcí, které jsou zobrazeny na sirkách. Výrobu zařizoval pan Josef Máslo ze
Žďáru a pan Jaroslav Heinzl z Bezděkova.
Součástí oslav byla i pěkná výstava z kronik,
kterou uspořádala Ivana Krtičková.

Slavili jste u Vojtěchů na Bezděkově….

S paní Chaloupkovou jsme se sešly
v Muzeu papírových modelů. Papíru a papírenskému zboží se věnovala dlouhá léta.
Vedla papírnictví na polickém náměstí a vychovávala u toho čtyři děti.
Paní Chaloupková je usměvavá dáma,
která pro vtip, humornou historku a úsměv
rozhodně nejde daleko. Povídání s ní o jejich aktivitách, zájmech a kronikách Dobročinného fondu pro pozůstalé, které zpravuje, bylo pro mě velmi inspirující a doufám,
že tento rozhovor potěší hlavně její příznivce a účastníky „jejich“ zájezdů.

Paní Chaloupková, jste jednatelka Dobročinného fondu pro pozůstalé v Polici
nad Metují, letos Fond oslavil 90 let své
existence. Jak probíhala oslava?

Povedla se. K výročí jsme udělali pamětní list, na kterém je krásná fotografie. Je na
ní zobrazen Bor, jako symbol dominanty
kraje, nad kterým vychází slunce – symbol počátku, zrodu a naděje. V levé části je
košatý strom, symbol ochrany, rodiny. Je
tam křížek, muka, jako symbol konce.
Pamětní list měl na starost Karel Macoun.

Ano, je to tradiční místo, kde se každoročně konají valné hromady spolku, a to
už od roku 2000. Máme skoro tisíc členů
a tak se nás schází hodně. Je to místo, kde
se nás hodně vejde, snadno dostupné a bez
schodů a výborná kuchyně. Je to strategické
místo, protože dosah členů je od Vrchovin
po Hony. Fond má také několik členů Police
venkov – jsou to členové, kteří dnes žijí v Liberci, Praze nebo Pardubicích.

Paní Chaloupková, kdy jste se stala členem fondu?

Bylo to v roce 1999 a od roku 2003 dělám jednatelku. Organizuju dvakrát ročně
zájezd a starám se o kulturu.
Jednatelku přede mnou celých 27 let
dělala paní Emilka Králová, a neměla mobil, počítač nebo auto, jako mám já. Třeba
do Vrchovin jezdila na kole, když tam bylo
potřeba něco zařídit.

SKAUTSKÉ OKÉNKO
„Vstávat a cvičit“ znělo každé ráno táborem Medvíďat, který proběhl tradičně první
týden v červenci. I s rodiči tentokrát cestovali s Bobem a Bobkem černým cylindrem
okolo světa. V Itálii si uvařili vlastní špagety
a navštívili Etnu. Jen tak tak se stihli vrátit
před jejím výbuchem. V Egyptě si vyzkoušeli práci stavitelů pyramid i archeologů.
Odměnou jim byl nález posvátného brouka skarabea. Při pátráni po sněžném muži
navštívili na vrcholku hor tvrz Stachelberg.
Z Himalájí odletěli do Japonska, kde si uvařili čaj a seznámili se s místní faunou. Trénování střelby se jim hodilo při návštěvě
divokého západu. Přepadení poštovního
dostavníku proběhlo bez ztrát na životě a
do tábora konečně dorazila vytoužená pošta. Poslední zemí před návratem do rodné
Třeboně byla Austrálie plná klokanů. Tábor
zakončili výlovem rybníka, kde na každého
čekal kapr plný překvapení.

Staráte se o kroniku, připisujete nové
záznamy. Co vše se dá dohledat v těch
starých.

Vždycky mě zajímala historie a turistika. Je zajímavé už jenom to, kdo a jak dlouho kroniky vedl. V jaké formě, i co ho zajímalo tak, aby zanechal záznam. Už od roku
1925 měl fond 949 členů, tuto základnu si
fond vlastně drží dodnes. Nejčastěji se zaznamenávalo hospodaření fondu. Fotografie, na kterých jsou naši předci, mě vždycky
dojmou. Je to skvělá studnice, ve které se
leccos zajímavého najde.
Ptala se Martina Váňová

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
MARS VELIKOSTI MĚSÍCE?

Na internetu se jako každoročně objevila zpráva, že na srpnové obloze uvidíme „úchvatnou podívanou v podobě Marsu, který
bude stejně velký jako Měsíc v úplňku“. Informace navíc obsahuje
věrohodně se tvářící údaje o vzdálenosti Marsu od Země a vybízí,
abychom se o zážitek z pozorování velkého Marsu podělili s dětmi a vnoučaty. K úkazu prý dojde poprvé v historii lidstva a žádný
člověk ještě neměl možnost vidět na vlastní oči jak červená planeta
narůstá.

JAK TO TEDY S MARSEM V SRPNU BUDE DOOPRAVDY?

Mars nyní můžeme pozorovat večer nízko nad jihozápadním
obzorem v souhvězdí Panny poblíž jasné hvězdy Spika (klas). Jediné čím nás planeta Mars zaujme při pozorování bez dalekohledu
je načervenalá barva. Jinak je to objekt zcela nenápadný a laikem
lehce přehlédnutelný. 27. srpna zapadá Mars ve 22 hodin 12 minut
a po zbytek noci již není pozorovatelný.

Žádná úchvatná podívaná se tedy v srpnu nekoná!

Můžeme se o tom přesvědčit na vlastní oči. Zpráva o velkém

Přes chladné počasí a únavu jsme si
tábor užili a za rok určitě vyrazíme znovu.
Doufám, ve stejně hojném počtu, jako letos,
kdy počet táborníků překročil třicítku.
Bylinka

Marsu se šíří internetem minimálně 10 let a zcela jistě se objeví v
příštím roce opět.

PERSEIDY

V noci z 12. na 13. srpna nastane letošní maximum meteorického roje Perseidy. Meteory zdánlivě vylétaji z místa, které se nayývá
radiant a leží v souhvězdí Persea. (Odtud název Perseidy). V letošním roce bude pozorování „padajících hvězd“ silně rušit svit Měsíce, který bude 2 dny po úplňku.

POHLEDY DO VESMÍRU
SLUNCE

23. srpna v 6 hodin 45 minut SELČ vstupuje do zname		
ní Panny, v srpnu se den zkrátí o 1 hodinu a 30minut,
MĚSÍC
4. v první čtvrti, 10. v úplňku, 17. v poslední čtvrti,
25. v novu,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE jako Jitřenka ráno nízko nad východním obzorem,
MARS
večer nízko nad jihozápadním obzorem v souhvězdí 		
Panny,
JUPITER ve druhé polovině srpna ráno nízko nad východním 		
obzorem v souhvězdí Raka,
SATURN večer nízko nad jihozápadním obzorem v souhvězdí 		
Vah,
URAN
po celou noc v souhvězdí Ryb,
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, - Astronomický klub Police
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NOVINKY FILATELIE
Historické dopravní prostředky:

OSOBNÍ KOLESOVÝ PARNÍK
FRANTIŠEK JOSEF I.

Námět známky: Největším a nejvýraznějším ze šestice kolesových parníků postavených v Praze byl osobní (salónní) František
Josef I. K pořízení nové, v pořadí třetí velkokapacitní lodě inspiroval Pražskou Paroplavební Společnost (PPS) zejména růst zájmu
cestujících o linku Praha – Zbraslav – Štěchovice, který nastal po roce 1880 (zvláště
mimořádně úspěšný rok 1884). V polovině
roku 1886 bylo vypsáno výběrové řízení, jehož se účastnilo několik firem: První
českomoravská továrna na stroje, loděnice
KETTE D.E.G. z Drážďan a Pražská akciová
strojírna, bývalá „Rustonka“. Ta nakonec
výběrové řízení vyhrála a dodala moderní
parník o nosnosti plných 800 osob za 55
000 zlatých.
Kromě bohatě vybavených salonů s ta-

petami a stahovatelnými žaluziemi měl v
prostoru mezi kolesnicemi také malou horní palubu přístupnou cestujícím. To bylo
mnohem dříve než u drážďanské paroplavby, kde parní parník s horní palubou zde
zvaný „Oberdeckdampfer“ vyplul až v roce
1896, tedy o plných devět let později. Je zajímavé, že přes použití horní paluby neměl
parník kormidelní zařízení na kapitánském
můstku, ale byl směrově řízen, stejně jako
ostatní pražské kolesové parníky té doby,
ručním kormidlem ze zádi.
Parník byl během svého působení tragicky potopen, vyzdvižen a následně rekonstruován. Po roku 1918 byl také dvakrát
přejmenován na Zbraslav (1918) a Praha
(1929).
plnobarevný ofset
Způsob tisku:
Výtvarný návrh: Pavel Sivko

AUTOMOBIL Z4
(ZBROJOVKA BRNO)

Okénko do Rodného kraje
Je léto a počasí si s námi trochu pohrává, ale to jistě nemá
vliv na chuť něco hezkého si přečíst. A k tomu může dobře
posloužit i nové, 48. číslo vlastivědného sborníku Rodným
krajem, které přináší opět řadu zajímavých článků. Namátkou
něco z obsahu tohoto čísla. Tak třeba občany Police by mohla
zaujmout historka z konce 2. světové války o sovětských zajatcích, které ukrývali obyvatelé Police a Hlavňova, v článku Petra Hnyka „Na vlnách odvahy a dobrodružství“. Stému výročí
vypuknutí 1. světové války jsou věnovány příspěvky Ing. Jiřího
Stacha „100 let od vypuknutí velké války“, Josefa Stránského
„Hronovský válečný námořník“ a Mgr. Aleše Fetterse „Svědectví 100 let staré pohlednice“. Stoleté výročí také slaví náchodský Beránek, jak o tom píše opět Mgr. Aleš Fetters v článku
„100 let Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě“. Těm,
kteří si oblíbili loutky a loutkoherectví vůbec je věnován článek Ing. Jiřího Stacha „Východočeské loutkářství je kulturním
dědictvím“, ze kterého se m.j. dozvědí, že největší tradici v naší
zemi má loutkoherectví právě u nás, na Náchodsku. Pro ty, kteří se zajímají o přírodní katastrofy, např. zemětřesení je pak
určen článek RNDr. Evy Markové, CSc. „Seismická aktivita ve
Východočeském kraji“ s podrobným přehledem seismických
událostí ve východočeském kraji. A sborník nezapomíná ani
na naše děti. Jim je věnována jednak pravidelná vnitřní barevná čtyřstránka „Děti rodnému kraji 48“, tentokrát s výtvory dětí z Mateřské školy v Úpici a jednak pohádkové povídání Anny Birke – Semerákové „Zamilované jablíčko“. To je jen
stručná ukázka z obsahu tohoto čísla, samozřejmě je zde celá
řada dalších příspěvků s nejrůznější tématikou. Tak hezké
prázdninové počtení.
Václav Eichler
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Námět známky: Automobil Z-4 od výrobce Zbrojovka Brno byl vyroben roku
1936, má dvoudobý čtyřválcový motor
chlazený vodou o objemu 980 ccm s výkonem 25 koní a s maximální rychlostí 100
km/h při průměrné spotřebě 8 litrů na
100 km. Kabriolet vážící 810 kg má třístupňovou převodovku a přední náhon. Rám
je žebřinový, všechna kola jsou nezávisle
odpružená listovými pery s hydraulickými pákovými tlumiči. Bubnové brzdy jsou
umístěny na všech kolech. Dvoudveřová
uzavřená karosérie Zetky je vyrobena z
ocelového plechu připevněným šrouby na
dřevěné kostře. Podlaha vozu je též z dřevěných prken. Rezervní kolo je umístěno
na mohutném držáku vzadu za autem a do
kufru byl přístup zevnitř vozu po odklopení
opěradla zadního sedadla. Vůz Z-4 se poprvé představil v dubnu 1933 na pražském
autosalonu.
V Praze vznikl Z-klub majitelů Zetek,
jehož členem byl i Vlasta Burian (zobrazený citronově žlutý automobil je dodnes
zachovaný exemplář ze sbírky právě Vlasty
Buriana).
Způsob tisku:
plnobarevný ofset
Výtvarný návrh: Václav Zapadlík (již několikrát v této rubrice připomínaný)

Podle časopisu Filatelie a webových
stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta

Védská kultura v kuchyni

Ve Védské kultuře prostupuje
vědomí Kršny všemi aspekty života, nejenom uměním, hudbou, architekturou a literaturou, ale jeho
důležitou součástí je také vaření a
přijímání stravy.
To, co odlišuje védskou kuchyni od jiných je kuchařovo duchovní vědomí. Ve většině náboženských systémů, lidé Boha prosí,
aby jim poskytl denní chléb, zde
však oddaný tento denní chléb
Bohu nabízí a vyjadřuje tak svou
lásku k němu. A Bůh oplácí. V Bhagavad-Gitě, jednom z védských písem, Kršna říká, že přijímá obětování, byť je to pouhý lístek, ovoce
nebo sklenice vody, je-li nabízeno

s oddaností a ze své nepochopitelné milosti oběť zduchovní tím,
že ji osobně ochutná. To, co bylo
obyčejným jídlem se stává bohoslužbou, láskyplnou výměnou
vztahu s Pánem. Přijímání prasádam (jídlo obětované Kršnovi) má
na člověka zcela jiný účinek, nežli
pojídání stravy, která byla připravována pouze pro zisk, pro potěšení jazyka nebo jen pro přežití.
Při vaření myslíme na spoustu
věcí, avšak potěšení Boha mezi ně
obvykle nepaří. A vaří-li se jídlo
bez vědomí Boha, potom kuchařovi materialistické myšlenky ovlivňují každého, kdo takové jídlo jí.
Když ale přijímáme prasádam,
naše srdce se očisťují. Mukunda-Gosvámí, jeden z duchovních učitelů hnutí Hare Kršna říká: „Jestli-že jíte obyčejné jídlo, jednoduše
v sobě pěstujete smyslné žádosti
užívat si tohoto hmotného světa,
jestliže však přijímáte prasádam,
umocňujete svou lásku k Bohu
každým soustem.“
Z knihy Kršnova vegetariánská kuchařka od Adirádža dása
Příspěvek od Markéty Jandové

SYMBOLICKÝ HŘBITOV OBĚTÍ
SOUČASNÉHO DĚNÍ NA
UKRAJINĚ.

MATEMATICKÉ
HLAVOLAMY
(tentokrát jednodušší)

Řešení úloh z minulého čísla PM:
1.
2.

Od 4. 8. do 10. 8. bude v klášterní zahradě v Polici
nad Metují možnost navštívit instalaci symbolického
hřbitova lidí, kteří zahynuli během současných událostí
na Ukrajině. Tzv. „Nebeskou setninu“ představuje 107
dřevěných křížů se jmény obětí spolu s osobními příběhy
těchto lidí a putuje nejenom po českých městech, ale také
po Slovensku. Tato iniciativa vzešla ze spolupráce občanských sdružení Dekomunizace o. s. a Téma dne a akce je
pod záštitou města Police nad Metují. „
Jakub Zitka
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b)

( 5 + 5 + 5 + 5) ⋅ 5
99 + ( 9 : 9 ) =
100
5
+
5
⋅
5
+
5
100
(
) (
)=

a)

99
99
1 + 2 + 34 + 56 + 7 =
100

b)

1 + 23 + 4 + 5 + 67 =
100

b)

4. a)

5.
6.

100
= 111 − 11
100 =3 ⋅ 33 + 3 : 3
100 = 5 ⋅ 5 ⋅ 5 − 5 ⋅ 5

100 =

100
= 99 +

Bohužel, ani tentokrát žádné řešení
v termínu nedošlo.

František Janeček

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas pouti
V kalendáři se aktuálně usadil měsíc
srpen a to znamená, že prázdniny se přehouply do své druhé poloviny. Počasí je
příjemně letní a můžeme být vcelku spokojeni. A protože polický farní kostel je
zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, bude
naše farnost co nevidět prožívat významnou církevní slavnost s tím spojenou, a to
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, kterou
oslaví společně s celým městem, tradiční
poutí. Termín této slavnosti je 15. 8. a letos
vychází na pátek; bude proto přeložena na
neděli 17. 8. O tomto víkendu také proběhne bohatý kulturní program, připravený
městem. Pro naši farnost bude středem
poutní oslavy slavnostní nedělní mše svatá
s hudebním doprovodem chrámového sboru, a to od 8 hod. Všichni jsou srdečně zváni.

Poutní program naší
farnosti:
sobota 16. 8.

• 17.00 mše svatá z Vigilie Slavnosti NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
• po mši sv. mariánská pobožnost
• poté posezení s občerstvením nejen pro
věřící, na nádvoří kláštera

neděle 17. 8.

• 8.00 Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE - poutní mše svatá zpívaná (chrámový sbor + varhany)
• 10.30 mše svatá za rodiny

Liturgický kalendář:
3. srpna 6. srpna 8. srpna 9. srpna 10. srpna 14. srpna -

17. srpna 24. srpna 28. srpna 29. srpna 31. srpna 7. září -

18. neděle v mezidobí, 		
nedělní cyklus A
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, 		
kněze, zakladatele řádu
dominikánů
Svátek sv. Terezie Benedikty
od Kříže, panny a 		
mučednice, patronky Evropy
19. neděle mezidobí, Svátek
sv. Vavřince, jáhna a 		
mučedníka
Památka sv. Maxmiliána
Kolbeho, kněze a mučedníka
(15. srpna - NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE)
Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE (přeložená
z pátka 15. srpna)
21. neděle v mezidobí
Památka sv. Augustina, 		
biskupa a učitele církve
Památka Umučení sv. Jana
Křtitele
22. neděle v mezidobí
23. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

v měsíci srpnu jako obvykle:
• v úterý a v pátek mše svatá od 17.00
hod.
• ve středu mše svatá od 8.00 hod.
• v sobotu mše svatá s nedělní platností
od 17.00 hod.
• v neděli mše svatá od 8.00 hod..

Úřední hodiny
děkanské kanceláře:
Út a Pá 16.00 - 16.30 hod.,
St 9.15 - 10.00 hod.

Dne 16. srpna 2014 se koná Hlavní
diecézní pouť (Královéhradecké diecéze)
v Neratově v Orlických horách, k výročí 350
let založení královéhradeckého biskupství,
v rámci tradičních Neratovských slavností,
s celodenním programem. Pořádají Diecézní charita Hradec Králové, Sdružení Neratov, o. s. Pons 21, Římskokatolická farnost
Neratov a regionální Charity. Slavnostní
mše svatá začne v 10.00 hod, celebruje
diecézní biskup Mons. Jan Vokál s indickými biskupy Most. Rev. Dr. Bernardem Morasem a Most. Rev. Dr. Derekem Fernardesem,
místním knězem Mons. Josefem Suchárem
a kněžími královérhadecké diecéze (poutní
kostel Nanebevzetí Panny Marie).
Přejeme všem pokojný zbytek léta, krásné dny volna, všem dětem a mládeži krásný
zbytek prázdnin a celému městu požehnaný
čas poutní.
Za římskokatolické děkanství
v Polici nad Metují Ing. Jan Troutnar
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Činnost MP v průběhu července
• V době, kdy čtete toto číslo PM, je nově
opravený úsek silnice přes Bukovici již
plně zprůjezdněn. Ti kteří bydleli podél objízdných tras si oddechli. Hustota
dopravy tam poklesla na únosné minimum. Jsme rádi, že v těchto úsecích
nedošlo během trvání objížďky k vážným nehodám. Zrovna tak i na Čukotce, kde mnoho řidičů nerespektovalo
zákaz vjezdu, se nestalo nic vážného.
Pravda, někdy to bylo jen „o fous“…
Děkujeme všem, kteří pochopili a vydrželi. Kontroly jsme v místech prováděli velmi často.
• MP kontrolovala koupaliště, dopravu a
veřejný pořádek.
• MP pomáhala zajišťovat tradiční Běh na
Hvězdu.
• Volání o pomoc z našeho útulku zůstalo
nevyslyšeno a pejsci jsou stále tam…
Další dva byli odchyceni. Někteří majitelé stále nedbají svých povinností a
venčí pejsky ledaskde…a o tom že jim

Fotbalová školička

Po dobrých zkušenostech z loňského
roku s pořádáním „Fotbalové školičky“ se
zázemím v polické školní tělocvičně, které
ochotně poskytl loni i letos pan řídící Nývlt, jsme se rozhodli tuto akci zopakovat.
V nedělním podvečeru 30. června se sešlo
na místě určení 28 polických fotbalových
nadějí ve věku 5 až 12 let, doplněných o tři
hráče z Broumova a jednoho zástupce machovských fotbalistů. Složení však nebylo
v souladu se stanovami Evropské unie, neboť mezi fotbalisty byla jen jediná dívka,
Hanka Slezáková. S nimi se dostavili i 2 zástupci trenérského týmu, kteří v průběhu
soustředění byli posíleni o další 3 trenéry.
Nechyběla ani armáda polických mamin,
která se starala o chod školičky hlavně
v oblasti stravování. A protože byl začátek
prázdnin a učitelé museli dohnat zameškané hodiny z průběhu školního roku, tak
jsme byli i pod nenápadnou kontrolou zástupců pedagogického sboru.
Na začátku starší trenér Kamil rozdělil
účastníky do čtyř vyrovnaných týmů, které
mezi sebou soutěžily v několika turnajích.
Hned v nedělním večeru to byl turnaj florbalový, jehož konec byl takticky směrován
až do pozdních večerních hodin, aby kluci
byli zničeni a trenéři mohli nerušeně spát.
To však byl velký omyl, neb jak je všeobecně
známo, děti se první den na jakémkoliv táboru nikdy nepodaří utahat do té míry, aby
včas usnuly.
V pondělí ráno nám příliš nepřálo počasí, převládal chlad a déšť, tak jsme vzali
za vděk tělocvičnou a dopoledne uspořádali
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utečou, mnohdy ani neví. Volně pobíhající pes není nebezpečným jen mezi
lidmi ve městě. Je nebezpečným samostatným účastníkem silničního provozu
a návštěvníkem přírody. Není od věci
připomenout, že jednoznačně psi mají
na svědomí život dvou malých srnčích
sourozenců u Pellyho lesa.
• S prosbou se obracíme na všechny
cyklisty. Několik údajů ze statistik Vám
možná pomůže…
Nehody a zejména následky nehod
cyklistů jsou jedním s velkých témat pro
subjekty zabývající se prevencí provozu
na pozemních komunikacích, a to zejména v souvislosti s tématem používání
ochranných přileb.
Policie ČR v roce 2013 šetřila celkem
84 398 nehod, při kterých bylo usmrceno 583 lidi. 58 lidí z toho činili právě
cyklisté, a bohužel se v těchto statistikách objevují i děti. Nejhoršími nehodami cyklistů jsou bezesporu takové,
kdy dojde k poranění hlavy. Následky
takového poranění mohou být fatální.

halový turnaj v kopané. Utkání byla tvrdá,
bojovná a vyrovnaná. Jak by také ne, když
soutěžila mužstva Brazilie, Argentiny, Španělska a Německa. Bohužel si nepamatujeme, kdo zvítězil a jestli to bylo stejné jako
na Mistrovství světa v Brazílii. Víme jen,
že v týmech působili hráči Ronaldo, Messi,
Neymar, Miller, Iker Casilas a řada dalších,
světově proslulých borců.
Odpoledne jsme vyrazili trénovat na
polické hřiště. Role šéftrenéra se ujal broumovský trenér mládeže Lukáš Lorenc a kluci tak měli možnost poznat, jak se trénuje
v jiném klubu. Starší trenér Kamil současně zahájil soutěž ve „Fotbalové olympiádě“.
Jednou z disciplín bylo trefování břevna. Zajímavostí je, že v této disciplíně zcela zklamal Kuba Maryška, který v zápasech trefuje břevno již několik let zcela pravidelně a
neomylně. A stejnou náplň měl i úterní dopolední trénink, s tím, že si jednotlivé týmy
svoje „pracoviště“ prohodily.
V úterý odpoledne jsme měli na programu „šipkovanou“ s cílem v oblasti „Čertovy
skály“. Do programu zasáhlo počasí se svými četnými přeháňkami a přítomné maminy, které došly k poznání, že děti je nutno
důkladně chránit před nepřízní počasí, tudíž měnit boty a ponožky několikrát denně.
V důsledku čehož následující den již nebylo
do čeho se přezouti.
To však předbíháme, neboť v úterní
podvečer byl ještě naplánován výlet mezi
koně na „Rubáčkův ranč“. Tam bylo na programu grilování buřtů a konzumace dalších
pochutin, dodaných firmou „Pejskar & spol“.

Bezprostředně po nehodě může dojít
například ke krvácení, otřesu mozku,
nebo jinému poškození mozkové tkáně. Následky ovšem nemusí být pouze v
blízkých okamžicích po nehodě, ale mohou mít i trvalý ráz. Následkem poranění hlavy mohou být poruchy osobnosti,
nebo mohou sloužit jako spouštěcí mechanismy například epilepsie.
I přes obrovské riziko poranění hlavy a uvedených následků takových nehod je stále velmi mnoho cyklistů, kteří
opomíjejí základní prevenci, jakou je
nošení cyklistické přilby. Statistiky jsou
přímo děsivé. 48 z 58 usmrcených cyklistů v minulém roce nemělo cyklistickou přilbu, což činí celých 83 %. Přitom
smrtelná nehoda cyklisty není žádnou
výjimečnou událostí v dopravních nehodách. Podíváme-li se zpět, tak za posledních dvacet let je v průměru každá
jedenáctá oběť dopravních nehod právě
cyklista. (Zdroj internet)
Užívejte léto …
Ved. strážník MP Petr Zima

Tomu však předcházelo fotbalové klání na
louce, kde předchozího dne vysokou trávu spásli koně. Podmínky byly tudíž pro
fotbal přijatelné. Jedinou potíž měl Jarda
Zemek, který při jednom z útoků přehlédl
přistavenou maringotku a v plné rychlosti
do ní narazil. Bez úhony tuto srážku naštěstí přečkaly oba objekty. Dodejme ještě, že
proběhla soutěž ve střelbě na branku mezi
týmy fotbalových nadějí a zástupci trenérů
a rodinných příslušníků. V soutěži si nejlépe
vedla Eva Švorčíková, která se po předchozím ostrém tréninku střelby na sudí vždy
neomylně trefila doprostřed brány. Ani
renomovaní fotbalisté, Kamil Švorčík s Petrem Haukem, tak úspěšní nebyli. Dodejme
ještě, že v rámci programu na ranči vystoupili se svým hudebním uměním ve hře na
kytaru kromě domácí paní také Tomáš Rutar a Marek Ištok. Marek navíc v tělocvičně
na dobrou noc vystoupil s působivou světelnou „show“ se svítícími provázky.
A je zde poslední den, středa ráno. Po
náročném programu předchozích dní již
vstávání není tak radostné, přesto jsme se
po snídani dopravili na hřiště na závěrečný
fotbalový turnaj.
Posléze přišel, alespoň pro mladšího
trenéra, jeden z nejsvětlejších okamžiků
školičky, a sice oběd s řízkem a bramborovou kaší. Obědy dodávala v dostatečném
množství i kvalitě firma Exner, čerstvé pečivo po celou dobu poskytovala „Kvíčerovská
pekárna“. Též rodiče přispěli
s výrobky
vhodnými ke konzumaci, jako jsou buchty,
bábovky či koláče. Sponzorem školičky byla

i firma Hauk, která nám sice svoje výrobky
nedodávala, takže jsme si po večerech automobil sestavit nemohli, ale přispěla finančně a poplatek účastníků tak mohl být spíše
symbolický. Sponzorem však nebyl žádný
z okolních pivovarů, což mělo neblahý vliv
zvláště na stav mladšího trenéra, který tak
celou dobu konání školičky trpěl žízní, výraznou dehydratací a mrzutou náladou. Na
poslední chvíli jej zachránil Standa Rubáček starší, který mu poskytl občerstvení ze
svých zásob, takže mu patří stejné poděkování, jako všem výše zmíněným sponzorům.
Po středečním obědě je na programu

již jen závěrečné vyhlášení všech soutěží,
rozdělení cen, úklid a odchod domů. Na
mladšího trenéra tak zbylo posbírání zapomenutých věcí. Tentokrát se zdálo, že ztráty
nebudou významné, po bližším prozkoumání šatny však bylo možné konstatovat,
že renomovaní zapomnětlivci, Jarda Zemek,
Šimon Šrůtek a řada dalších, opět nezklamali. Jarda následující týden dokonce přesvědčoval mladšího trenéra, že krásný, červený dres s příčným bílým pruhem a bílými
trenýrkami není jeho, že jej již má doma.
Ještě několik drobností lze vyzvednout
v bazaru otevřeném v rámci letního tré-

ninku na hřišti v Suchodole, každé úterý a
čtvrtek od 17 hodin. Mezi věcmi je i sprchový gel s nálepkou „Standa“. Kdoví, zda se o
něho někdo přihlásí.
Na závěr se omlouváme rodičům, zvláště rozvětvené rodině Krmašových, že oproti
předpokladům je i přes léto zavřená v úterý
„Suchodolská restaurace“ a nutné doplnění
tekutin je tak možné pouze po čtvrtečním
tréninku. Všem účastníkům školičky i jejich
rodičům a prarodičům přejeme příjemný
zbytek prázdnin.

Už po dvacáté hostila louka v Ochozi
sbory dobrovolných hasičů z blízkého okolí. Lákavými akcemi nabitá sobota (např.
Žďárský jarmark...), 21. června, přece jen
přivedla na cvičiště 9 družstev SDH a fanoušky s chutí na nevšední zážitky, podívanou a v neposlední řadě na pečenou kýtu.
Za město Police a polické „sporťáky“
pozdravil M. Balák, hlavňovští hasiči dovezli broušenou trofej, časomíra natáhla stopky, zazněl povel „družstva pozor“ a soutěž,
dle pravidel požárního sportu mohla začít.
Způsob buď anebo (rozumějte, že každé
družstvo mělo pouze jeden pokus…) v kombinaci se spojováním jednotlivých dílů savic
dává šanci i družstvům, které netrénují dle
ligových způsobů. I špičkové družstvo tady
může udělat chybu, a tak si nikdo předem
netroufl tipnout vítěze 20. ročníku soutěže
O pohár starostky města Police.
Než se ale Polednice vydala na svoji
každodenní pouť, znali už soutěžící i diváci konečné pořadí. Družstvo, které donutilo časomíru stisknout stopky v nejkratším
čase, udělalo jistě opět radost panu starostovi ze Suchého Dolu. Beztak věřím, že
mají pro „polické sklo“ v Suchodole už delší
dobu přichystané místo na poličce slávy. Do
Martínkovic zase putovalo ocenění za nejrychleji nastříkaný terč.
A co si sbory ze soutěže odnesly? Naštěstí žádné vážné zranění. I letos jsme jim
mohli, díky sponzorům, přichystat pěkná
ocenění. Vedle ručníku s motivem oslav
110let založení sboru (VEBA a.s.), také nějakou tu trvanlivou uzeninu a první tři místa pohárky do sbírky.
S martínkovickými jsme si po poledni
znovu, „ z hecu“ dali druhý pokus o nejlepší útok. Vyhráli jsme pozvání na jejich
noční hasičskou soutěž (16.8.). Ještě jsme
ani nestrávili znamenitou pečeni, láskyplně připravenou Vaškem a Blankou Frydrychovými, záchranáři ze „Skalní“ už chystali
své nádobíčko. Pod starostlivým dohledem
záchranářky Jarky L. se její kolegové v červených bundách, pánové (Leoš K., Petr M. a
David H.) postarali o přípravu a nevšední
ukázku transportu v nepřístupném terénu.
Zajímavé povídání Leoše Kubíny doprovázely praktické ukázky. Přihlížející se mohli
i na vlastní kůži přesvědčit, že záchranáři

opravdu umí. Nejmenovaný ledhujský figurant J. K. st. mátl vzhledem a ujišťoval
obsluhu lanovky o rezervách k metrákové váze. Po pás v rumišti už ale ostatní ale
marně přesvědčoval, jak blahodárně působí žahnutí kopřivou na zdraví mužských intimních partií... Popálení bylinou si naštěstí
nevyžádalo další ošetření.
K „víčeru“ ještě změřili síly Staří vs. Mladí vs. Hlas lidu. Krkolomný „srandamač“s
překážkami a nástrahami dopřál obecenstvu podívanou a družstva ukázala, co v
nich je. Neuvěřitelné ale bylo vyhlášení
vítězů. Staří i Mladí mohli tak akorát kajícně a za trest smotat hadice, Hlas lidu totiž
zvítězil!

Dovolte mi závěrem poděkovat za podporu a přízeň městu Police n.Met., společnosti VEBA a.s., paní Majerové (obchod s
nápoji Police), Muzeu papírových modelů
v Polici, panu Ticháčkovi ze Suchého Dolu
za palivo na večerní táborák. Tradičně se
objevila „sladká i slaná mámení“ z produkce domácích lahůdkářství u JaJ Rusových, M.Hertíkové, VaB Frydrychových,
OaI Plných, V.Novákové, O.Kollertové a
B.Trojtlové. Srdečně děkujeme i partnerům
a partnerkám za pomoc při organizaci celé
akce. Pozvání na další akci, v rámci oslav
110 let založení sboru SDH VL, najdete rovněž v tomto plátku.
Za ledhujské hasiče Aleš Trojtl

Kamil Švorčík a Vojta Kvapil
renomovaní pedagogové z Fotbalové školičky

Kdo naplnil 20-letý pohár?

SSK Pedro Police nad Metují
pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod

a s podporou sponzorů pořádá patnáctý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi …

sobota 13. září 2014

-

Hlavňov u Police nad Metují

fotbalové hřiště

muži
ženy

25 km kolo
25 km kolo
1200- 1245
1300
1630

4 km běh
4 km běh

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

pití piva /10°/
vinný střik

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

akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let
startovné 129,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí, účast na vlastní nebezpečí
cyklistika za plného provozu, helma povinná – klasická trasa
do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit obsahu žaludku –
diskvalifikace
- každý účastník má nárok na občerstvení ( buřt, nealko, pivo )
- akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci …

-

!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije

…

!!!

netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…

soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …
přijďte pobejt …

těším se na Vás - Petr Jansa
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Z výletu přivezl stříbro!

V sobotu 21. a v neděli 22. června se ve
Dvoře Králové jel další závod historických
motocyklů v jízdě pravidelnosti. Jak říká
závodník Miloš Thér z AMK Police n. M:
„Pepíku jedeme na výlet, protože to je nejblíže a také za námi přijdou naši fandové
a fanynky“. V sobotu přišel dokumentarista Míra Pichl a David Puschman. V neděli
ostatní v čele se „Závorou“. Miloš se postavil
na start s ČZ 250 v kategorii U, jako vždy
s číslem 84. Tato kategorie se jako jediná
jela za deště. Miloš konečně dostal rozum.
Nehonil se za sockou a na konci z toho bylo
druhé místo. Večer jsme se vraceli do Petrovic spokojeni.
Z Ostravy se pravidelně vracíme s věncem!
V Ostravě – Radvanice se jel závod historických motocyklů kategorie „Klasik“
v sobotu 12. a v neděli 13. července. Tentokrát jsme jeli po našem území, protože

cesta vedla přes letiště v Jaroměři. V sobotu
oba stroje fungovaly dobře a postavení na
stratu bylo dobré. V neděli start třidy do
175 ccm. Miloš startoval z třetího místa a
také na třetím místě, nikým neohrožován,
projel cílem. Po třinácté hodině startovala
třída do 350 ccm. Postupně se Miloš propracoval až na třetí místo a v tom zazvonila
klika a tím, byl pohádky konec. Domů jsme
se vraceli spokojeni, tradičně přes Krnov,
Prudnik a Frydrychóv domů. Pstruh byl připraven na vynikající úrovni. Tím byl spokojen i náš závodník.
Děkuji touto cestou našemu kamarádovi Michalu Rojšlovi, který vás po dobu
mojí léčby o dění na závodech informoval.
Děkuji také všem kamarádům, fanynkám a
fandům, kteří mně drželi palce a přáli brzké
uzdravení.
Za AMK Čvaňhák

Vzpomínka na jarní sportování…

Ani na PRAŽSKÉM MARATONU se Poličáci neztratili
Píše se rok 1994.
„Ten příběh začal v hospodě
Cibulka v Praze. Pivo, které je symbolem Česka i jeho inspirací, tu
popíjeli dva italští kamarádi, mezinárodní manažer Carlo Capalbo
a olympijský vítěz v maratonu Gelindo Bordin. „Uděláme tady běh
jako v New Yorku,“ řekli si. A po třetím pivu volali legendárnímu
Emilu Zátopkovi.“ (převzato z časopisu RunCzech, květen 2014).
I takhle začala moje „kariéra dálkového běžce“. Asi před pěti
roky jsem v hospodě potkal Honzu Antla. Stěžoval si na únavu z tréninku. Ptal jsem se, na co se připravuje:
„Na MARATON“.
Protože jsem od syna Marka tušil, co „ta sranda“ obnáší, nevěřil
jsem vlastním uším, co mi to Honza říká:
„Víš, to je „švindl“ MARATON, firemní štafeta
(10+10+10+12,185 km).
Ono se řekne jen 10 km…
Začátky byly kruté. Ale jak píše ve své knižní zpovědi „ KDYŽ
BĚHÁ ŽENA „autorka paní Alexandra Heminsleyová: „Nejhorší je
nazout si boty a vyrazit.“
Vyrazil jsem. Nejprve 300 m, pak kilák a postupně se to natahovalo.
Letos se mi již po čtvrté podařilo složit dohromady „moji“ firemní štafetu. Bez zápalu všech pro danou věc to však nejde…
Atmosféra startu na Staroměstském náměstí stojí za to. Jste
součástí davu nadšenců (letos asi 8.500 účastníků), z ampliónu se
line „MÁ VLAST“, kousek za startovací bránou stojí gazely a někde
v davu vy.
Vůbec jsem neměl tušení, kolik lidí z Police n. M. a okolí je
ochotno připravit se na podobnou akci, cestovat do místa dění a
zúčastnit se…
V letošním roce to z Police nad Metují a okolí byli (o kterých
vím):
• Jarka Mazač - běžec - bohužel mě „přeběhnul“ ke konkurenci.
Velká slova obdivu. Z 536 firemních štafet se svým WIKOV týmem skončili na 4. místě. Jen škoda, že se nezúčastnili slavnostního vyhlášení v pražském HILTNU.
• FERONA firemní štafeta, za Polici nad Metují zastoupená Janem
Antlem
• GLOR firemní štafeta, ve složení:
Zdenek Berka
David Liskovský
Marek Gloser
Jiří Gloser
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•
•
•
•
•

František Hauschke - celý maraton, tj. 42,195 km
Ondra Hauschke - celý maraton
Radovan Řezníček - celý maraton
Petr Hauk - celý maraton
a absolutní perla, pí Dáša Hauschková - také celý maraton!!!
Velký obdiv a gratulace.
Nazujte boty a poběžte s námi
Na přání paní starostky napsal: Jiří Gloser





























 



 


 






 







 










































 
 














 























OCELTECH, s.r.o.
Nádražní 311, Police nad Metují, 549 54
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Nabízím k prodeji:
-

dům k bydlení i rekreaci, Broumov - 1,3 mil
dům se dvěma byty a kom.prostorem v Meziměstí - 2,5 mil
DB 5+1 v Meziměstí - 400.tis
statek v Šonově u Broumova - 1,86 mil
penzion v Teplicích nad Metují - 3,1 mil
chalupu s hosp. stav. v České Metuji - 2,8 mil
byt 1+1 v OV o velikosti 45 m2 v Bukovici - 390tis
řadový dům v Polici nad Metují - 1,99mil
rodinný dům v Polici nad Metují - 2,2mil
stavební pozemek 1666m2 v Šonově u Broumova - 100tis

VĚra NoVÁkoVÁ – reaLiTNí makLÉŘ
Informace na tel. 608 280 563,
email novakova@rva.cz

ALUPROCES s.r.o.
Široká nabídka českých a polských oken za výborné ceny
s tradicí 20 let

Plastová okna, dveře z kvalitních německých profilů INOUTIC, GEALAN, VEKA
Dřevěná eurookna a dveře, dřevohliníková okna a hliníková okna a dveře
Parapety a garážová vrata LOMAX
Okna dodáváme dle přání s demontáží, montáží a zednickým začištěním
pro nabídky kontaktujte:
Tomáš Prosa 773113133, prosa@aluproces.cz, www.aluproces.cz
provozovna: ul.17 listopadu 153, Červený Kostelec
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Koupím plechový vláček

MERKUR
a krejčovskou pannu

KOUPÍM POZŮSTALOST - veteš,
vyklidím půdu, sklep, dům, byt.

Kontakt: 608 103 810
Koupím staré hračky

tel. 608 103 810

VAK Náchod, a.s.,

nabízí k prodeji
vozidlo ředitele společnosti

Ford Mondeo

Rok výroby: 2000 (první majitel)
Motor: šestiválec 2,5 l (benzin)
Najeto: 145 000 km
Závady: prasklina zadního
nárazníku, ojeté letní pneu.
Cena 43.000,- Kč. vč. DPH
V ceně je kompletní sada zimních
pneu včetně disků.
V případě zájmu kontaktujte:
do 18. 7. 2014 tel. 602 170 675 - Ing. Vaněk,
e-mail: vanek@vakna.cz
od 21. 7. 2014 tel. 702 021 500 - p. Taufman,
e-mail: taufman@vakna.cz

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

individuální přístup

Zavolejte nám

Hradec Králové
Nové Město n.M.

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

Firma Doldy, s.r.o.

přijme šičku

! AKCE !

Zlevňujeme
krmiva pro psy a kočky, krmné směsi
pro hospodářská zvířata
Pokračuje prodej vybraného
zahradnického sortimentu za
mimosezónní ceny.
Zahradnické centrum v Polici nad Metují
Zahradnická prodejna v Hronově (naproti spořitelně)
Zahradnická prodejna v Broumově (naproti hřbitovu)
Prodejna Slunečnice v Teplicích nad Metují
Sledujte aktuální ceny přímo na prodejnách nebo na:
www.zahradnictvi-zobal.cz
facebooku – Zahradnictví Zobal
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pro provozovnu
v Machově
Nástup možný ihned
Kontakt:
DOLDY,s.r.o.
Machov I/90, 549 63
tel. 491547120
info@doldy.cz

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.

VĚRA NOVÁKOVÁ

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
mobil:

Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D

Broumov

Police n. Metují

Datum:
26. 8. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
28. 8. 2014
v 15.00 hod.

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz, novakova@rva.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/

Informace
na tel. číslech:
491 522 877,
777 621 552

http://autoskolafiedler.cz
SOUKROMÁ HUDEBNÍ
ŠKOLA LUCKY

Klávesové nástroje, piano
Doprovodná, sólo kytara
Baskytara
Hudební teorie
- pro děti i dospělé
- 1x týdně
- individuální hodiny dle dohody
- v učebně, nebo u Vás doma
- kytary k zapůjčení
Volná místa pro Nový školní rok!
Lukáš Dostál
Masarykovo Náměstí 20, Police nad Metují
tel: 608 036 826
www.hudebni-skola-lucky.cz

Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: první prac. den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 950 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o., Velké Poříčí
Vydavatel:
Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují
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Od 20:00hod až do úplného vyčerpání na

taneční zábavu
se skupinou

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

Přijďte posedět k dobrému pivu a
shlédnout bitvu hasičských družstev o
předposlední body do letošního ročníku
Náchodské hasičské ligy.
občerstvení zajištěno po celé odpoledne
Pořadatelé se těší na Vaši účast!

!!!Těšíme se na Vaší účast!!!
V sobotu 13. 9. 2014 na hřišti za čerpací stanicí v Polici nad Metují
od 13:00 se koná
11. ročník soutěže O Putovní pohár starosty obce Bukovice,
která je zařazena do seriálu Náchodské hasičské Primátor ligy.

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

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov
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Rekonstrukce stropu a vytápění v ZUŠ
Na začátku letošního roku se podařilo zrekonstruovat již nevyhovující sociální zařízení v Základní umělecké škole v Polici
nad Metují. Nyní probíhá další etapa prací spočívající ve výměně dřevěné konstrukce stropu napadené dřevomorkou a rekonstrukci vytápění ve staré budově.
Projektovou dokumentaci na výměnu stropní konstrukce
zpracovala v závěru loňského roku firma ATELIER TSUNAMI
s.r.o., Náchod a rekonstrukci vytápění začátkem letošního roku
pan Ondřej Ludvík z Hronova. Výměnu stropní konstrukce
provádí firma MOVIS Hronov, s.r.o., rekonstrukci vytápění pan
Sádovský Miroslav z Bukovice, obě firmy byly vybrány ve výběrovém řízení.
Zahájení stavebních prací předcházelo vyklizení celého prostoru, sejmutí stávající osvětlení a odstranění kabeláže. Násled-

ně byla provedena demontáž a likvidace dožitého dřevěného
trámového stropu. Nová nosná konstrukce byla provedena z
ocelových nosníků, na které byl položen trapézový plech, beton
a desky z minerální vlny. Nášlapnou vrstvu bude tvořit PVC. Po
výměně stropní konstrukce bylo nutné opravit omítky, obnovit
elektroinstalaci a vyměnit vchodové dveře do keramické dílny.
Na výměnu stropů navazují práce na systému vytápění.
Akumulační kamna v 1. a 2. NP budou nahrazena teplovodními
deskovými topnými tělesy. Topný systém bude rozdělen na samostatné okruhy regulovatelné po jednotlivých podlažích tak,
aby byl zajištěn hospodárný provoz celé budovy.
Provedená rekonstrukce je dalším krokem k postupnému
zlepšování prostředí v naši ZUŠ.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik
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