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OBNOVA PAMĚTNÍCH DESEK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V měsíci září byla provedena obnova
pamětních desek Obětem 1. světové války a
Obětem národní poroby a boje za svobodu
1938-1945 a urny s prstí z hrobu legionáře,
umístěných na kamenných pilířích podloubí městské radnice v Polici nad Metují. Práce provedl pan Petr Tomáš, Restaurátorství
a pozlacovačství spol.s.r.o., z Nového Města
nad Metují. Desky byly celé očištěny od prachu a hrubých nečistot a odstraněny původní chátrající zbytky zlacení. Následně byly
provedeny podkladní nátěry a obnoveno
zlacení plátkovým zlatem o ryzosti 24 karátů. Prasklá skleněná deska byla nahrazena novou z černé žuly se shodným textem.
Dále byla obnovena schránka a urna s prstí.  
Práce byly vedeny tak, aby se navrátil původní vzhled pamětních desek, důstojný
památce obětí.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

OPRAVA KOMUNIKACE V HLAVŇOVĚ NA „MALÉ STRANĚ“
Firma Svoboda – dopravní a inženýrské stavby provedla již dlouho požadovanou reklamační opravu komunikace
v Hlavňově na „Malé Straně“. Byly opraveny výtluky štěrkového povrchu, povrch
zameten a očištěn, na stávající dostatečně
únosný podklad byl nanesen tzv. penetrační makadam. Doufáme, že nově opravená komunikace bude sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Mozaika z radnice . . .

yy Předposlední srpnový víkend jsme s
CKV trávili ve Swidnici. Připravovali mimo jiné i prostor pro konkrétní
spolupráci. První krůček jsme udělali
26. září. V prostorách nově zrekon-

yy
yy

yy

yy

struované svidnické nádražní budovy
jsme otevřeli výstavu fotografií z loňské fotosoutěže, kterou vyhlásilo DSO
Policko.
Další víkend patřil přátelům z Moravy. V listopadu vypravíme do Velkých
Bílovic Velký dechový orchestr – Big
Band.
V sobotu 30. 8. jsme si připomněli 110.
narozeniny ledhujských hasičů. Děkuju Aleši Trojtlovi, Jardovi Kollertovi a
celému přípravnému týmu za důstojné
vzpomenutí historie sboru. Zároveň za
propagaci dobrovolných hasičů, kteří
jsou součástí pomoci a potřebnosti v
každé obci.
Koncerty Za poklady Broumovska probíhaly i s naší účastí. Ve Vernéřovicích,
po koncertu Pavla Šporcla, jsem za
město poděkovala dlouholeté ředitelce Marcele Lilingové.
Pondělí 1. září se dětem začaly odvíjet

první hodiny školního roku 2014 –
2015. S Jirkou  Škopem – místostarostou a paní Zdeňkou Šváblovou – předsedkyní komise pro obřady a slavnosti
jsme byli přivítat nové prvňáčky. Letos
pod vedením Lenka Meierové a Ireny
Nádvorníkové usedli ve dvou třídách.
Děti jsme podarovali knížkou Pírko.
Napsanou a ilustrovanou panem učitelem Jaroslavem Soumarem ze základní
umělecké školy.
yy Naše kroky vedly i do mateřských škol.
Všechna naše školská zařízení jsou o
něco vylepšená.
yy Základní škola viditelně. Mnoho úprav
a oprav se týká interiérů. O tom Vás
většinou informuje pan místostarosta
nebo investiční technik. Rodiče, mnohdy i prarodiče, se mohou přesvědčit

sami. Děkujeme vedení škol za pomoc,
podporu a trpělivost v době prací. Pracovníkům i dětem za toleranci a shovívavost.
yy Na Honech se dokončuje asfaltování
cesty za rybníkem, v Pěkově se bývalá škola halí do lešení, aby zde začaly opravy, které budou ukončeny
fasádou. V Hlavňově se dokočil rest
opravy cesty na Malé Straně. Do zimy
by se měla instalovat svodidla v nepříjemném stoupání na Hvězdu. V Polici
na autobusovém nádraží jsou dvě nové
čekárny, opravuje se tankodrom před
budovou s Muzeem Merkur včetně
části chodníku. Opravila se cesta do
Ochoze, z rekonstrukce cesty by se
měli radovat občané Stračáku a nová
bude i cesta ke sběrnému dvru. Na
začátku října se zateplí část budovy
domu s pečovatelskou službou. Probíhá další etapa revitalizace cest starého

POZVÁNKA

na 6. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2014,
které se koná v úterý

4. listopadu 2014
od 17.00 hodin

na sále Pellyho domů.
PROGRAM:

volba starosty, místostarosty a ostatních orgánů
města
parku. Připravuje se rekonstrukce hlediště Kolárova divadla a změna dispozic přízemí Pellyho domů, tak aby bylo
účelněji využito

yy Probíhají jednání o nutné rekonstrukci
komunikace Ostašská a ještě nutnější opravě ulice Na Babí. Volby, nevolby.
Jede se a věřím, že Ti, kteří přijdou po
nás, budou pokračovat v dlouhodobém
plánu oprav, údržby a investic. Výčet je
dlouhý. Je na odboru investic, majetku
a životního prostředí, znají ho všichni
zastupitelé, vesměs ho najdete ve volebních programech kandidujících stran
a sdružení. Samozřejmě půjde ruku v
ruce s rozumným, vyrovnaným hospodařením a grantovými možnostmi, které
mnohdy nejdou dopředu odhadnout. Lze
je "pouze" využít. Opět však rizumně.
yy Radostná je spolupráce s místními podnikateli. Věřím, že se již definitivně podaří dovést do zdárného konce využití
budov bývalé drůbežárny k nové výrobě.
Nezanedbatelná je i starost o budoucnost základní zdravotnické péče pro
město a celé Policko. Praktičtí lékaři. Velké téma, dílčí jednání.
yy V celém života shonu se občas zastavíme,
Zasmutníme, ale i poděkujeme. V září
jsme se rozloučili s panem Romanem
Pavlínkem. Dlouhá léta patřil jako muzikant ke kulturnímu dění ve městě. Pamatuju si ho jako velmi výraznou osobnost
polické kopané. Nikdo z nás nežije život
optimální. Každý, kdo však nežije pouze
pro sebe, učiní otisk, je přínosem a nemělo by se na něj zapomenout.
yy Děkuju za všechno dobré. Děkuju i za
trápení, která nás postihnou, protože
bychom si následně nemohli vychutnat
chvíle pohody. Přeji nám všem od každého něco.
Toho horšího však jako šafránu!
Ida Jenková
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NĚKOLIK SLOV
MÍSTOSTAROSTY K ZÁVĚRU
VOLEBNÍHO OBDOBÍ

Vážení spoluobčané,
Čtyři roky uběhly jak voda. Je čas se ohlédnout a zhodnotit uplynulé období.
Podívám-li se zpět na volební program strany, za kterou jsem byl zvolen, nemusím se vůbec za nic stydět. Odhaduji, že 95% slíbeného jsme splnili! Nejsem samozřejmě
naivní, a nechci, aby to znělo jakkoliv namyšleně. Tohoto
výsledku bychom samozřejmě nemohli dosáhnout bez
vzájemného porozumění v radě města, v zastupitelstvu, či
v poradních orgánech, jakými jsou různé komise či osadní výbory. Takže to samozřejmě není jen moje vysvědčení,
ale vysvědčení všech zodpovědných zastupitelů končícího
městského zastupitelstva.
Jistě, určitě najdete v tuto chvíli řadu výhrad, a možná
si i od plic ulevíte. Nezakrývám, vše samozřejmě není tak
ideální, jak píšu v předchozím odstavci. Řada věcí, sporů,
podnětů či připomínek, zůstala nedořešena. Jsou to ale většinou věci, které není možné vyřešit od stolu, jedním mávnutím ruky, či zvednutím telefonu. Tyto záležitosti jistě
dojdou ke svému řešení, jen je pro jejich dokončení potřeba
více času, a více trpělivosti na obou stranách.
Jsou tu také kausy, ve kterých prostě není a nebylo možné Vám vyhovět, byť z Vaší strany jste viděli třeba jinak.
Bohužel, ani starosta či místostarosta nejsou všemocnými
mocipány, a nemohou si vše dělat jen podle svého, naopak
mohou vždy činit pouze to, co jim povolí, přikáže, uloží
rada města, či zastupitelstvo. V tom je kolikrát chápání ze
strany občana ještě těžší, neboť on právě vnímá hlavní zástupce města jako lidi s absolutní mocí. Bohužel, jak jsem
uvedl, opak je pravdou… žijeme v zastupitelské demokracii.
Za čtyři roky jsem prošel stovkami jednání. Bohužel,
z velké části těchto jednání jsem pochopil, že vztahy mezi
lidmi jsou leckdy děsivé. Závidíme, lžeme si do vlastní
kapsy, očerňujeme druhé, abychom sami vypadali lépe,
neumíme přijmout kritiku, byť je oprávněná, neumíme
přijmout trest za prohřešky, přestupky či vážnější porušení
zákona, jsme vždy neomylní, zneužíváme často svých domnělých práv, a krom fotbalových a hokejových trenérů se
z řady z nás (díky internetu) stávají odborníci na právo…
Chybí nám často sebekritika, sebereflexe, obyčejná lidská
slušnost, snaha pochopit druhého dříve, než se pokusím jej
rozdrtit silou svých argumentů, chybí nám snaha naslouchat, nechceme přemýšlet (a nechceme tím ztrácet čas),
neumíme se často podívat na svět pohledem toho druhého.
Naštěstí, takových jednání byla výrazná menšina, avšak i
přesto tato jednání umí vzít chuť do života, chuť do další
práce.
Přesto, nebo právě proto z tohoto místa děkuji všem,
kteří se chovají jinak, a kteří se chovají opačně, než jak
jsem uvedl v předchozím odstavci, neboť takoví lidé vlévají
do mojí duše naději v to, že „jednou budem dál“, a vracejí
chuť bojovat (byť leckdy s větrnými mlýny), a (hlavně) vracejí radost z drobných každodenních neviditelných úspěchů. Jen víc – Vás – takových!
Závěrem pak děkuji také všem, díky nimž jsem se mohl
čtyři roky sloužit naší obci a jejim občanům. Zda se mi to
dařilo, či nikoliv, ukážou nadcházející volby. Nezakrývám,
že bych rád ve službě pokračoval, neboť ne vše se podařilo
dokončit, ale jsem životní realista, a vím, že nyní je na Vás,
abyste zhodnotili mou práci. Takže ještě jednou z tohoto
místa děkuji za možnost být tu pro Vás! Do budoucího období nemohu slíbit nic víc, než otevřené dveře, poslouchající uši, otevřené oči a každodenní poctivou práci pro nás
všechny! Odpovědně – důvěryhodně – slušně!
V úctě Váš
Jirka Škop, místostarosta
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Žijeme současností,

pro dny budoucí. Nezapomínáme na ty uplynulé. Kronikářkou města Police nad Metují je paní Jindra Vaníčková. Navázala na dlouholetou, pečlivou
práci pana Wintra. Její povinností je vést písemnou kroniku města. Díky její
ochotě a schopnostem se za uplynulé čtyři roky její činnost rozšířila. Přijměte heslovitou nabídku její kronikářské práce. Možná Vám poslouží jako
nabídka k nahlédnutí do zmíněných materiálů. I z pohledu krátké historie
zajímavých. Fotografie staré pět deset let mnohé připomenou a třeba i vyloudí úsměv a vzpomínku na prožité. Jindře Vaníčkové, Šárce Pokorné – kronikářce Pěkova – patří velký dík za nás všechny.
Ida Jenková

Činnost kronikářky:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)

Průběžné zaznamenávání událostí do počítače.
Po uplynutí roku úprava kroniky v počítači včetně vkládání fotografií. Kronika za každý rok je správcem informačních sítí digitalizovaná a uložená na
webové stránky města a na DVD.
Kronika vytvořená na počítači je v tiskárně svázaná a uložená v knihovně
kde je pro zájemce dostupná včetně DVD.
Ruční přepisování záznamů za uplynulý rok do originální kroniky, do které
je vkládán obrázek uč. ZUŠ Jaroslava Soumara.
Shromažďování a třídění fotografií z různých událostí.
Každý rok je vytvořena příloha ke kronice. Příloha je složená z materiálů poskytnutých starostkou, fotografií a jiných dokumentů. Uložená je v
knihovně a je opět k dispozici případným zájemcům k prohlédnutí.
Jednou za půl roku je na zasedání ZM připravená prezentace činnosti a událostí ve městě.
V případě větších událostí je také vytvořená prezentace, která je na DVD k
dispozici v knihovně.
Letopisecká komise s předsedkyní komise se schází 1x za půl roku ke zhodnocení činnosti.
V r. 2012 byl zahájen úklid v depozitáři v Dřevěnce. Materiály byly vybaleny
z krabic a srovnané do skříní a knihoven. V r. 2013 byl úklid dokončen.
V r. 2014 byl depozitář z Dřevěnky přemístěn do uvolněných prostor v
1. patře Muzea papírových modelů.  Materiály byly roztříděny a přehledně
urovnány. Dřevěnka byla uvolněna pro činnost Cechu panen rukodělných
pod vedením Ing. Hejnové .
Občas osobní účast kronikářky na některých akcích.
Každý rok účast na besedě o kronikách pro páté třídy, kterou pořádá ředitelka knihovny Věra Plachtová.
Občas spolupráce s knihovnou.
V letošním roce návštěva Oblastního archivu v Zámrsku se starostkou, Miroslavem Pichlem a Miroslavem Šolcem, který s p. Pichlem natáčel GEN.

Ledhujští hasiči si připomínali
110 let od založení sboru

Sobota 30. srpna patřila oslavám ledhujských hasičů. Počasí přálo, tak
odpolední program vyšel nad očekávání. Měla jsem tu čest se zúčastnit i
večerní slavnostní schůze a setkat se s aktivními členy, ale i těmi, kteří na
svoji dobrovolnickou činnost již pouze vzpomínají. S rodinnými příslušníky hasičů, sympatizanty. Těmi, kteří již do sboru nepatří, ale malý otisk své
práce zanechali. Poděkovala jsem za vedení města i jménem svým za přípravu oslav, za držení tradice, naplňování poslání, přizpůsobování činnosti
potřebám současné doby. Rychlé, uspěchané, v mnohém povrchní. Vyjádřila
k bratrům a sestrám, i těm na věčnosti, dík a víru v držení pospolitosti a
předávání odhodlání být potřební. S úctou a nadějí v pomoc sv. Floriana.
Ida Jenková

Police ve fotografii

Kronikářka města Jindra Vaníčková vypracovala dvoudílný
šanon Police ve fotografii – 800
let založení našeho města „…a léta
běží“. Opět obdivuhodné obrazové
otočení. Od října najdou čtenáři a
návštěvníci v naší knihovně. Doporučujeme k prohlédnutí a zavzpomínání na staré časy.
Ida Jenková

Malířský plenér

Letos v červnu u nás
ve městě trávili pracovní
týden - malířský plenér studenti jedné z pražských
středních
průmyslových
škol. Měli jsme možnost se
s jejich díly seznámit na improvizované výstavě v Muzeu papírových modelů.
Ida Jenková

Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy
na náměstí letos v září slavilo 7. narozeniny. Po pěti letech udržitelnosti projektu s ohledem na vývoj společnosti a potřeby města přistoupíme ke změně zřizovací listiny a organizační struktury. Ruku v ruce s tím ke změnám personálním. Velmi kritizovaným
a diskutovaným. Většinou v kuolárech. Poslední veřejné jednání zastupitelstva města v tomto volebním období jsme věnovali i této
problematice. Vám, kteří jste se nezúčastnili, přinášíme stručný rozbor a vysvětlení v tomto čísle Polického měsíčníku. Prezentaci
najdete i na webových stránkách. Doplňující informace Vám poskytne ředitelka Jana Rutarová nebo tajemník úřadu Pavel Pohner.

Z činnosti organizační složky Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy

Pro zářijové zasedaní zastupitelstva města
Centrum kultury a vzdělávání zpracovalo
zprávu o činnosti za leden – srpen 2014.
V počátku byla součástí CKV pouze kultura
(kulturní, společenské, vzdělávací a venkovní akce) a informační centrum, včetně
správy objektů souvisejících s činností. V
roce 2012 jsme se rozšířili o Muzeum
papírových modelů a na jaře letošního
roku ještě o oblast sportu. Každá z
uvedených oblastí má svá specifika, různé
činnosti, administrativní požadavky a náležitosti, trochu odlišný systém fungování.
O konaných aktivitách přináší Muzeum
papírových modelů zprávy v měsíčníku
pravidelně. My ostatní, v rámci Pellyho
domů, informujeme hlavně o tom, co je
před námi, jaká je nabídka akcí na nejbližší
dny a týdny. Na následujících řádcích nabízíme tedy stručné ohlédnutí za našimi letošními aktivitami.
V informačním centru, oficiálně certifikovaném Českou centrálou cestovního ruchu,
jsme za osm měsíců letošního roku odbavili
více než 6 000 osob. Turisté zde získávají
informace a propagační materiály o městě
a regionu. Místní obyvatelé využívají služeb
IC především v oblasti předprodejů vstupenek a úhrad kurzovného na námi pořádané
akce. Dále je z našich služeb nejčastěji
vyhledáváno kopírování, skenování, přístup
k internetu a také informace o spojích a
jízdních řádech. Pro podporu propagace a
cestovního ruchu v našem regionu spolupracujeme s Kladským pomezím, Broumovskem, ubytovateli a stravovateli, Dobrovolným svazkem obcí Policko i dalšími institucemi a jednotlivci. V letošním roce vznikly
nové propagační materiály - Průvodce
Polickem 2014 s praktickými informacemi,
Polický quest – hra za poznáním města a
jeho historie, nová informační skládačka k
propagaci Muzea papírových modelů
doplněná vystřihovánkou naší radnice.
Spolu s aktualizovanými materiály se tiskový náklad pohyboval v tisících. Především
pro místní realizovalo CKV tři terénní exkurze s průvodcem – „Vycházky s
rangerem“, které se setkaly s hojnou
účastí i kladnými ohlasy.
Police nad Metují a Policko jsou propagovány v turistických novinách Kladského
pomezí (kde jsme součástí redakční rady)
a v novinách Broumovska.
Muzeum papírových modelů (MPM) letos
navštívilo již více než 10.000 návštěvníků.
Jistě tomu napomohly i květnové a červnové víkendy, kdy MPM sloužilo také
jako informační centrum.

Tím se nejen uspořily finanční náklady na
personál, ale také se podpořila propagace
muzea. Návštěvníci přicházející do „IC“,
kteří ode dveří nahlédli do expozice, často
neodolali návštěvě celého MPM.
Muzeum nabízí turistům, místním dětem a
dospělým pravidelné workshopy a tradiční
i jednorázové akce. Školám, školkám a
objednaným skupinám připravuje širokou
nabídku vzdělávacích programů.
Celkovou koncepci muzea zaštiťuje ve spolupráci s vedoucí muzea Martinou
Váňovou ing. Arch. Milan Weiner, který je
nám velkou oporou. V letošním roce jsme
se
zabývali
především
přípravou
dlouhodobé vize a koncepce, která byla
projednána v širším okruhu modelářské
obce a na jednání Rady muzea schválena.
Její
součástí
je
např.
uvádění
krátkodobých výstav nebo rozčlenění expozice do dílčích sekcí. Mění se tak pojetí
systému obnovy expozice – z dvouletého
cyklu na průběžnou obměnu části expozice
3 – 4 ročně.
Muzeum uspořádalo letos první z
krátkodobých - tříměsíčních výstav. Představilo tvorbu ing. Arch. Richarda Vyškovského, velikána papírového světa. Pokračovat budeme ještě v letošním roce výstavou
betlémů. Kvalita služeb muzea je od srpna
garantována získáním Certifikátu Českého
systému kvality služeb a od července mohou návštěvníci nově využívat bezhotovostní platební terminál.
V oblasti kultury máme na starosti přípravu
a kompletní zajištění kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pořádaných městem nejen v Pellyho domech a Kolárově
divadle, ale i tradičních akcí venkovních.
Nedílnou součástí naší činnosti je spolupráce při přípravě, realizaci a technickém zajištění akcí pořádaných jinými subjekty a
spolky (např. Polické univerzity volného
času, koncertů ZUŠ v divadle atd.). V
letošním roce jsme připravili např. Ostrostřelecko-městský ples, dětský karneval a
Čarodějnický les, část programu Polické
pouti a celou pouť koordinovali, taneční
pro mládež i dospělé, pravidelný cyklus
čtvrtečních tvoření, divadelní představení,
cestopisné besedy, jarní Čaje o páté,
kompletní provozní zajištění Letní terasy
v Pellyho domech a ve spolupráci s
Pavlem Frydrychem a Martinou Váňovou i
programovou část. Dále připravujeme
tradiční, již 67. Polické divadelní hry.
Kino bohužel promítá méně. Důvodem je
přechod distributorů k digitalizaci. To pro
nás změnilo možnosti výběru z nabídky
novinek a aktuálních filmů. Máme na výběr

z 35 mm filmu (nabídka novinek v tomto
formátu je ze strany distributorů minimální, k dispozici jsou jedině starší filmy) nebo
z DVD. Filmy na DVD jsou zpravidla k dispozici cca 6 měsíců po uvedení premiéry,
pokud jsou vůbec uvolněny k veřejné produkci z těchto médií.
Za daných technických podmínek se nám
zdá nejlepším východiskem obnovení filmového klubu a uvádění filmů velkých
autorů a také filmové klasiky.
Naší nejmladší součástí je od letošního jara
oblast sportu. Bylo třeba připravit a zprovoznit víceúčelové sportoviště (např. vypracovat provozní řád, dovybavit sportoviště, zpracovat podklady pro RM týkající se
provozu sportoviště, ceníku, permanentek,
atd.). Vznikl nový webový portál
www.sportvpolici.cz, který kromě informací o různých sportovních aktivitách a aktuálním sportovním dění v regionu nabízí online systém pro rezervaci sportoviště. Vznikají běžecké trasy okolím Police, které jsou
průběžně značeny v terénu. Byly zahájeny
tenisové kurzy pro děti. Samozřejmou aktivitou je pomoc při přípravě akcí místních
spolků nebo třeba administrace dopravních uzavírek, které jsou potřeba např. pro
in-line bruslení, Běh na Hvězdu, pouť nebo
trhy. Pravidelnými činnostmi je dohled nad
sportovišti, dětskými hřišti v majetku města (dohled nad pořádkem, čistotou, technickým stavem herních prvků) a spolupráce
s technickými službami na opravách a běžné údržbě. Spolupráce se školami a TJ.
Příprava dalšího rozvoje sportu a zdravého
životního stylu.
Polici nad Metují a Policko jsme prezentovali např. na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour Brno nebo na náměstí polského
partnerského města Świdnice, v rámci
oslav 20 let spolupráce Police n. M. se
Świdnicí.
S informacemi o našich akcích se můžete
setkat v Polickém měsíčníku, na webových
stránkách www.policko.cz a od jara nově
i na www.facebook.com/policko.cz.
Pro ty, kteří mají hlubší zájem o realizované akce a činnosti CKV, je k nahlédnutí
Zpráva o činnosti CKV Pellyho domy zpracovaná pro zastupitelstvo města. Zpráva je
ke stažení na našich webových stránkách
www.policko.cz v sekci Pellyho domy a na
hlavní straně, v sekci Oznámení. V tištěné
verzi je zpráva k dispozici v městské
knihovně.
Kolektiv CKV Pellyho domy
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Organizační schema CKV Pellyho domy:

Nejvíc diskusí je nad zřízením pozice
sportovního referenta. Níže otiskujeme
jeho náplň práce. Plat odpovídá platovým
podmínkám veřejné správy.
Přeji všem, kteří se podílejí na činnosti CKV Pellyho domy, aby si občané Police,
Policka, ale i celoroční návštěvníci, čas od
času uvědomili, že se starají o mnohdy neuchopitelné hodnoty. Kulturnost, vzdělanost,
zdravý životní styl, sport, tradice, pospolitost, udržování tradic, zvyků, podporu spolků, organizací, jednotlivců. Turistický ruch,
mezinárodní spolupráci, zachování genius
loci, regionální propagaci, muzejnictví,…
Jsem velmi ráda, že jsem mohla být součástí vývoje. Současnému týmu přeji hodně
sil k uskutečňování vizí a cílů, které jsme
si předsevzali. Nebylo to jednoduché, není
a ani nebude. Věřím však, že ti, kteří chtějí
pochopit, pochopí.

PRACOVNÍ NÁPLŇ

Sportovní referent a správce
sportovišť
Oblast provozní:
Zajišťování pronájmu víceúčelového a beachvolejbalového hřiště:
yy organizace vytížení sportovišť (spolupráce se školami)
yy rezervace sportovišť (spolupráce při vytváření funkčního rezervačního systému
a jeho provozování)
yy vedení pracovníků přijatých na DOPP
pro zajištění provozu sportovišť v odpoledních hodinách a víkendech (kontrola,
stanovení pracovní doby, mzdové výkaznictví …)
yy příprava sportovní plochy pro příslušný
druh sportu
yy vedení pokladny a výběr hotovosti za
pronájem sportoviště, návrh systému
permanentek
yy prodej občerstvení, půjčování vybavení
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yy zpracování provozního řádu
yy zpracování návrhů na dovybavení sportovišť
Ostatní provozní a organizační záležitostí:
yy organizace tradičních sportovních akcí
města – např. Bruslení v Petrovických
zatáčkách
yy propagace sportovních akcí – webové
stránky města, PM, městský rozhlas
yy spolupráce s TJ Spartak na možnosti využívání fotbalového hřiště pro ZŠ

Oblast údržby a správy majetku:
yy Zodpovídá za stav sportovišť a dětských
hřišť v majetku města, jejich provozuschopnost, bezpečnost a čistota (Pellyho
park, BMX park, dirtoviště – spolupráce
a dohled nad provozovateli, dětské hřiště u hřbitova, dětské hřiště v bloku domů
Soukenické ulice – doplňování prvků,
sportoviště na sídlišti – běžecká dráha,
doskočiště, dětské hřiště, kluziště, hřiště
ve Smetanově ulici - obnovení)
yy zodpovídá za provozuschopnost a funkčnost doprovodných objektů ke sportovištím a jejich vybavení (šatny, sprchy,
WC).
yy aktivně spolupracuje s městem při prováděných rekonstrukcích a opravách
yy provádění menších oprav a údržby
yy zajišťuje provádění větších oprav a údržby prostřednictvím s TS s.r.o. nebo jiných
externích subjektů
yy spolupracuje s TS s.r.o. při údržbě a
opravách lyžařského vleku a přípravě na
provoz
yy spolupracuje s TS s.r.o. při údržbě a opravách koupaliště a přípravě na provoz
yy zodpovídá za údržbu, bezpečnost a
provozuschopnost cvičebních prvků U
Cikánky, posilovacích strojů u DPS a dětského hřiště na fotbalovém stadionu
yy zodpovídá za údržbu, bezpečnost a provozuschopnost dětského hřiště v Pellyho
parku a za otvírání a zavírání areálu a

koordinace akcí
yy pomáha při údržbě sportovišť ve spádových obcích Pěkov, Hlavňov a Radešov
(spolupráce s tamními sportovními organizacemi a osadními výbory)

Oblast koordinační
a organizační pomoci:
yy spolupracuje a pomáhá spolkům a jednotám se sportovními aktivitami – TJ
Sokol, TJ Spartak, AMK, rybáři, školy,
spinning, MaMiNa… (Zimní táboření,
Polický vandr, Silvestrovskej vejšlap, Běh
na Hvězdu..)
yy spolupracuje a pomáhá při pořádání
dalších sportovních akcí (Rallye Sudety,
florbalové turnaje)
yy termínově koordinuje akce ve městě a na
Policku
yy spolupracuje s Brankou o.p.s. a lyž. oddílem TJ Spartak Police v oblasti plánování, propagace a projíždění lyžařských
běžeckých tras
yy spolupracuje s Brankou o.p.s. v oblasti
plánování, propagace cyklobusů

Oblast plánování a rozvoje
yy připravuje návrhy na rozvoj sportovišť a
sportovního využití vhodných veřejných
ploch
yy -připravuje návrhy na pořádání nových
sportovních podniků a aktivit ve městě
yy reaguje na aktuální situaci v oblasti
sportu – např. pořádáním videoprojekce
při OH v Soči
yy podílí se na podpoře a rozvoji nových forem  - geocaching
yy sleduje grantové programy vyhlašované
na podporu rozvoje a udržování sportovišť
yy vyhledává donátory a spolupracuje s
nimi při sjednávání podpor, krátkodobých a dlouhodobých sponzorství
Ida Jenková

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM VOLEBNÍM OBDOBÍM
Uvařte si čaj nebo kávu, přečtěte si a podívejte se s námi zpět.
Ida Jenková

Rok 2011

yy Obec Hony byla zvolena nejkrásnější a
nejmalebnější osadou na Policku. Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s.
pořádala internetovou soutěž s hlasováním o nejkrásnější a nejmalebnější osadu
Policka. Soutěže se zúčastnilo celkem 6
osad.  Na Honech bylo v proinvestováno
52 000 Kč v rámci projektu „Honská zvonička a úprava návsi“. Dne 28. listopadu
2011 proběhlo v zákaznickém centru firmy T-Mobile slavnostní předávání šeků.
Pro Hony šek přebral Daniel Denygr.
yy V druhé polovině října si zájemci mohli
zakoupit v Informačním centru v Pellyho
domech týdenní kalendář pro rok 2012
„PUTOVÁNÍ ČASEM NA POLICKU rukou
Josefa Voříška“.
yy V sobotu 30. 4. 2011 se konala
ČARODĚJNÁ POLICE, aneb je tu zpátky
tradice. V Pellyho domě se konalo zábavné odpoledne pro děti.
yy 14. 5. byl vypraven spol. CDS Náchod
s.r.o. ve spolupráci s městem Police nad
Met. Toulavý autobus. Další vyhlídková
jízda po Policku za symbolické jízdné
20,-Kč. Výtěžek byl věnován na údržbu
kapličky Na Struze. Pro tento rok byla
připravena opět nová trasa. Každý účastník obdržel mapu s razítkem Toulavého
autobusu.

yy V neděli 26. 6. se konal 2. ročník „BĚH
Z POLICE DO POLICE“, který měl v loňském roce velký úspěch. Akci uspořádal
Dobrovolný svazek obcí Policka.
yy Ke dni 30. 6. došlo na území našeho města a jeho okolí k ukončení analogového
vysílání z vysílače Černá Hora (potažmo
z vysílače Krásné). Analogové vysílání
bylo nahrazeno pozemním digitálním

yy

yy

yy
yy

yy

yy

signálem z vysílače Černá hora a částečně z vysílače Krásné.
V neděli 27. 11. se na náměstí konala PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE. Na sále
Pellyho domů od 14 ti hodin byla pro
děti Mikulášská diskotéka se soutěžemi. Od 16 ti hodin na náměstí u kašny
bylo zdobení stromečků. Na Pellyho
domě byla schránka, kam mohly děti
vkládat svá přáníčka pro Ježíška i
s namalovanými obrázky. V 17 hodin
došlo k setkání dětí s Mikulášem, anděly
a čerty. Na závěr byl rozsvícen vánoční
strom
V červenci a srpnu byla otevřena terasa
v Pellyho domě. V případě pěkného počasí zde byla možnost posezení s drobným občerstvením a doprovodným programem. Celého letního projektu se ujala
Martina Váňová - studentka AVU, která
na část úvazku pracovala v informačním
centru. Pomocníkem jí byl její přítel Pavel Mazal Frydrych.
V sobotu 29. 1. 2011 od 20 hod. se opět
na sále Pellyho domů konal již 4. OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ PLES K tanci hrál
Relax Band.
Firma Kompakt spol. s r. o. předala 31. 8.
ve 14.30 hodin na zahradě Domu s pečovatelskou službou Javor nové auto Renault Kangoo. Přítomni byli i zástupci
sponzorů, pan Adam a pan Vlček, pracovníci DPS, sociálního odboru a vedení
města. Na nákupu vozidla se podílely
podle svých možností firmy z Policka,
Broumovska i Hronovska.
V sobotu 8. května byly v Náchodě
v rámci spolupráce hasičských jednotek
v česko-polském příhraničí slavnostně
předány hasičské cisterny. Police získala také jednu cisternu. Celkem bylo
předáno 11 cisteren na české straně a 9
na polské. Akce se účastnila i starostka
Ida Seidlmanová. 28. května dopoledne na náměstí proběhlo svěcení cisterny, výstava fotografií, DVD prezentace ze
zásahů a prohlídka nové cisterny.
9. 9. se v Broumově uskutečnilo společné
česko-polské cvičení nazvané „Stěnava
2011“, které bylo zorganizováno v rámci
projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko – polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc
při krizových situacích“. Zúčastnili se
ho i členové z našeho města z JPOII se
starostkou a reprezentovali velmi dobře.

Investice

yy Byla dokončena investiční akce kanalizace Pod Betlémem (v lokalitě na Záměstí)
a následné vybudování nové komunikace. Byla realizována přeložka veřejného
vodovodu, kterou zajišťoval VAK Náchod, středisko Police nad Metují.
yy V září byla zahájena již dlouhodobě plánovaná rekonstrukce povrchu místních
komunikací v lokalitě „Záměstí“ - Pod
Betlémem. Stavbu provedla firma SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby
a.s. Meziměstí, která zvítězila ve výběro-

yy

yy

yy

yy

vém řízení s nejnižší nabídkovou cenou
1.670.763,- Kč.
Občanské sdružení pro rozvoj Velké Ledhuje na jaře budovalo na severním okraji
ulice Na Sibiři infrastrukturu pro výstavbu 8 nových rodinných domů. Jednalo
se o STL plynovod, vodovod a kabelové
vedení el. energie. Město Police nad Metují vypomohlo majitelům stavebních
pozemků v této lokalitě s vybudováním
kanalizace. Na výstavbu kanalizace zajistilo dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj, v rámci programu „Podpora výstavby technické infrastruktury“, ve výši
400 tis. Kč.
Na jaře byla ukončena další část rekonstrukce radnice. Tentokrát druhé kanceláře v přízemí, obřadní síně a sociálního
zázemí. První svatba se v těchto nově
upravených prostorách uskutečnila ve
středu 30. března.
V průběhu prázdnin se díky finanční podpoře města a firmě SaarGummi
zrekonstruovalo BMX hřiště u hasičské
zbrojnice. Byl také zrekonstruovaný volejbalový a nohejbalový kurt za sokolovnou.
V letošním roce byla dokončena obnova dvou poškozených úseků památkově
chráněné historické ohradní zdi do původního stavu v prostoru městského zahradnictví u kláštera. Město obdrželo na
tuto akci dotaci od MK ČR 118 000,- Kč.
Opravu provedla na základě výběrového
řízení, firma VPS - Vše pro stavby, s.r.o
z Náchoda. Na realizaci dohlížel Národní
památkový ústav, územního pracoviště v
Josefově.

yy Na vyhlídkovém místě Na Strážnici byl
postaven dřevěný altán.
yy V parčíku naproti hřbitovu byl vybudován geologický koutek. Jsou zde umístěné kameny, které byly nalezeny v Polické
křídové pánvi. U každého kamene je popis, kde byl nalezen, o jaký druh se jedná
a stáří kamene.
yy V domečku, kde má klubovnu Junák,
(vedle školní jídelny v ul. Na Babí) byla
vyměněna okna za plastová.
yy Město zrekultivovalo odstavnou plochu
v areálu bývalé provozovny společnosti
MILPO. Akci zrealizoval pan Václav Kohl
ze Suchého Dolu. Na uklizené a upravené ploše vzniklo dostatek prostoru pro
parkoviště.
yy V letošním roce byly odstraněny dvě
městské stavby. Jedná se o garáže na
konci ulice Pod Havlatkou a o spojovací
krček mezi bývalou zemědělskou školou

Polický měsíčník - říjen 2014 - strana 6

a „rodinkou“.
yy V Kolárově divadle byla opravena část
jeviště.  Po odkrytí prken bylo objeveno
původní otáčivé jeviště.
yy Na hřbitově za kaplí byl vybudován nový
chodník a připraven prostor pro další
urnový hájek.
yy Stavba „zelené kapličky“ v Ticháčkově
lese byla zahájena dne 23. května. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma Movis s.r.o. Hronov, která stavbu provádí.
12. června se konal slavnostní poklep
základního kamene. Akce byla velmi
zdařilá, zúčastnilo se mnoho lidí a vybralo se téměř 30.000,- Kč.

ZUŠ:

Během prázdnin probíhaly stavební
úpravy. Došlo k přesunutí kanceláře a ředitelny z nitra budovy do přízemí čp. 107 (do
prostoru po bývalých kancelářích referátu
SSP)
yy Byl uzavřen boční vchod do školy a jako
hlavní vstup do objektu byl upraven
vchod do čp. 107.
yy Vstupní chodby byly osazeny kamerovým systémem se záznamem monitorujícím pohyb ve vstupních koridorech
yy Byly upraveny prostory po bývalé ředitelně a kanceláři včetně přilehlé učebny tak, aby vznikly samostatné učebny
klavíru, žesťových nástrojů, kontrabasu
a specializované učebny pro nový obor
elektronické zpracování hudby.
yy Nově byly vymalovány vstupní chodby a
rekonstruované učebny.
yy Bylo nutno provést rekonstrukci elektroinstalace v dotčené části budovy.
yy Došlo k zásadní restrukturalizaci školní
datové sítě a serverového řešení.
yy Z prostředků investičního fondu a sponzorů bylo pořízeno koncertní křídlo YAMAHA pro koncertní sál.

yy

yy

yy

Rok 2012

yy V Infocentru byla dána do prodeje kazeta se šesti krabičkami zápalek, která byla
nazvaná „Krásy pískovce na Policku“. Na
každé krabičce je fotografie od Oldřicha
Jenky.
yy Ve čtvrtek 19. ledna, na
základě projektu mezinárodní spolupráce měst Police nad Metují a Travnik
(BiH) a pozvání starostky
města, navštívili zástupci Velvyslanectví
Bosny a Hercegoviny, včetně ambasadora, Polici nad Metují.   Jednalo se o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci.
V dubnu naši zástupci města navštívili
město Travnik.
yy Ve dnech 7. – 9. 5. se zástupci města Travnik přijeli podívat do našeho
města. Navštívili ZUŠ, muzeum Merkur,
muzeum papírových modelů, knihovnu a
v úterý 8. května se zúčastnili vzpomínky
na Den vítězství na místním hřbitově.
yy 17. 4. v sídle KHK na Pivovarském náměstí bylo vyhlášení 6. ročníku soutěže
„Čistá obec“, kde naše město kromě titulu obdrželo také finanční odměnu v podobě dvou šeků (celkem 120 tis. Kč).  V
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kategorii 500-5000
obyvatel, se naše
město umístilo z cca
150 obcí a měst v této
kategorii v KHK na
1. místě a na 2. místě ze všech cca 500 obcí a měst KHK.
*Město je 10% akcionářem Společnosti
Horní Labe a získalo vyplacené dividenty ve výši 200.000,-Kč. Další částku město postoupilo jako finanční dar rodině
s postiženým chlapcem na nákup kompenzačních pomůcek (podvozek pro
sedací ortézu, sedací vak, postel) a na
tvorbu publikace o Hlavňovu.
Ve středu 18. dubna byl na radnici přivítán hejtman Královéhradeckého kraje
Bc. Lubomír Franc. Zajímal se především
o Muzeum papírových modelů. Již vloni
kraj přispěl na vitríny částkou 30 tis. Kč.
Pan hejtman i letos přispěl finanční částkou 30 000,-Kč na vitríny pro exponáty.
Od 30. 4. byla
otevřena
stálá
expozice papírových modelů
v bývalé jídelně
u Zeleného domečku. Jedná se
o jediné muzeum
s tímto zaměřením v České republice. Mezi iniciátory,
kteří se zasloužili o založení tohoto muzea, byli mimo jiných pan Ladislav Badalec a Jaroslav Škop z Horní ulice. Velkou zásluhu má také pan   Josef Hejnyš,
vedoucí občanského sdružení Julinka,
který se stal vedoucím muzea.
3. 5. odpoledne navštívila muzeum Česká televize. V pátek 11. května od 13.00
do 18.00 byl Den otevřených dveří pro
širokou veřejnost s doprovodným programem k oslavě nedožitých 60. narozenin Poličáka – horolezce Míry Šmída.
Tuto akci navrhl zastupitel Ing J. Pohl.
Na další rok byl vydán za Dobrovolný
svazek Policka stolní týdenní kalendář
s názvem „POLICKO 2013 …a život v
něm“.
V úterý 13. 11. navštívil naše město jeden z kandidátů na prezidenta České
republiky Jan Fischer. Setkání se uskutečnilo na sále Pellyho domů v rámci
Polické univerzity volného času ve spolupráci s CKV Pellyho domy.
23. 6. se konal 3. ročník Běhu z Police do
Police. Letos byl poprvé sponzorovaný
Českými drahami.

yy V pátek 30. 6. od 15 hod. se na fotbalovém hřišti VELKÁ MAXIDISKOTÉKA

yy

yy
yy

yy

yy

yy

ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM.
8. 7. se konalo slavnostní vysvěcení Zelené kapličky za účasti kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, Jana
Vokála, biskupa královéhradeckého, polického P. Mariána Lewického a mnoho
dalších kněží. Přijel také hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc,
který finančně přispěl na výstavbu nové
kapličky. Přijeli také hosté z Polska a
starostka Police nad Metují Ida Jenková.
Všechny hosty a přítomné přivítal starosta Suchého Dolu Vítězslav Vítek, který se organizačně velmi zasloužil o to, že
kaplička byla postavena. Velkou zásluhu
mají také různé firmy i soukromé osoby,
které ve sbírce na kapličku přispěly. Řada
občanů se aktivně zapojila do budování
kapličky např. p. Zd. Řehák z Police se
svým autojeřábem, truhlář pan Jaroslav
Zítka z Police, který vyrobil oltář, lavice
a obrazy křížové cesty. Veškerou práci
s dřevem provedla firma ORAN z Pěkova. Kovové prvky zhotovil umělecký kovář pan Josef Drašnar. V horkém dnu se
zúčastnilo mnoho lidí. Zpíval chrámový
sbor.
Během celého léta byla otevřena terasa
Pellyho domů, kde se konaly různé kulturní akce a návštěvníci je mohli sledovat u kávy nebo jiného občerstvení.
Ve středu 27.6. v 18 hodin proběhlo v
Kolárově divadle za přítomnosti starostky
města Slavnostní rozloučení se
všemi letošními absolventy
I. i II. stupně základního studia
na ZUŠ. Kromě Pamětních listů města a
drobných dárků jim třídní učitelé předali
závěrečná vysvědčení a List absolventa.
Poslední školní rok zakončily deváté třídy již tradičním slavnostním způsobem
v Pellyho domech. Paní E. Pfeifferová a
paní V. Klusáčková, bývalé učitelky, předaly za vedení města vycházejícím žákům Pamětní list.
V úterý 26. 6. proběhlo na sále Pellyho
domů „Pasování na školáka“. Děti byly
ostužkované, dostaly drobné dárky a seznámily se se svými novými učitelkami,
které budou mít v první třídě.
Všichni členové se pravidelně schází na
sále Pellyho domů 1x za měsíc a vždy se

těší na bohatý program a zájezdy, které
připravuje výbor klubu. Počet členů klubu je 130. Schůzky jsou vždy uvedeny
kulturním programem žáků ZUŠ a pak
následuje zajímavá přednáška různých
hostů. Nezapomíná se ani s gratulacemi
jubilantům.

Investice
yy Město v 1. pololetí letošního roku nechalo opravit bazén na koupališti, brouzdaliště a 4 brodítka, které byly již delší
dobu ve špatném technickém stavu. Dodavatelem projekčních prací byla firma
JANSA PROJEKT s.r.o., Trutnov.
yy V předvečer 1. máje zrealizoval DSO
Lesy Policka, na jednom ze sdružených
majetků, další dřevěnou stavbu. Po altánu na vyhlídce Na Strážnici“ byla na vycházkovém místě u „Cikánky“ pod Klůčkem sestavena nová pevná konstrukce
dvou lavic a stolu.  Na Polici lze nyní shlížet jak z altánu na Záměstí, tak i z opačné
strany od „Cikánky.
yy Na dětském hřišti na sídlišti byly vybudovány nové pěkné prolézačky.
yy *Město Police nad Metují letos obdrželo dotaci ze státního rozpočtu ve výši
200.000,- Kč, a to z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na provedení opravy fasády radnice. Obnovu
prováděla na základě výběrového řízení
firma MATEX HK s.r.o. Hradec Králové
pod dohledem Národního památkového
ústavu, územního pracoviště v Josefově.
Práce byly zahájeny po Polické pouti dne
14. 8. Radnice je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR a na provedení opravy bylo
vydáno závazné stanovisko orgánu státní ochrany památek (MěÚ Náchod).
yy V letošním roce byla opravena fasáda na
GE Money Bank.
yy V mateřské škole bylo opraveno sociální zařízení včetně nových keramických
obkladů a dlažeb. Dále byly zahájeny
práce na dotvoření zahradního prostoru.
Výstavba zahradního prostoru probíhá
ve dvou etapách. Prvá etapa (terénní
úpravy a zemní práce) byla dokončena v
září. Druhá etapa by měla být dokončena
dokončená o prázdninách v roce 2013.
yy V budově základní školy byla provedena
oprava podlah v sedmi třídách druhého
stupně, kde byla položena nová podlahovina. Dále byla provedena výměna
starých zářivkových svítidel v osmnácti
třídách budovy druhého stupně za svítidla úspornější a modernější. U velké a
malé tělocvičny byla vyměněna stará výbojková svítidla za nové také úspornější
metalhalogenidové reflektory.
yy Vzhledem k havarijnímu stavu střechy u
budovy Základní umělecké školy Police
nad Metují na Komenského náměstí byla
v létě provedena její oprava.   V rámci
této opravy byla provedena rekonstrukce horního patra budovy č. p. 107, kde
má být v budoucnu umístěna počítačová grafika, videostřižna, kabinet, sklad,
sál výtvarného oddělení, včetně přístupového schodiště s chodbou. Dřevěné
schodiště v objektu čp. 107 bylo nahrazeno novým, železobetonovým, původní
dřevěná konstrukce byla odstraněna až
na stávající stropní klenby. Střecha je
opatřena novým vikýřem směrem do

Komenského náměstí a do střešní konstrukce byla vzhledem k budoucí funkci
podkrovního prostoru osazena dřevěná
střešní okna z důvodu dostatečného prosvětlení.  Do všech výše popsaných oprav
budov našich školních zařízení bylo z
rozpočtu města v letošním roce investováno 3,1 mil. Kč.
yy Od září do počátku října se uskutečnila
rekonstrukce povrchu místní komunikace v lokalitě na „Záměstí“ v ulici Nad
Pekárnou. V rámci této akce pak došlo k
úpravě sjezdu v ulici Žďárská, který slouží pro příjezd do lokality nových rodinných domů nad ulicí Žďárskou.
yy V říjnu zahájila firma STRABAG a.s.,
dlouho očekávanou opravu chodníků a
silnice v ulici Pod Klůčkem.
yy V říjnu dokončila firma KELTEX spol. s
r.o. Brno kontaktní zateplení obvodových stěn a rekonstrukci bytových lodžií,
podle projektové dokumentace zpracované v březnu letošního roku firmou IR
INSPECTIONS s.r.o. na bytovém domě čp.
407 v ul. Na Babí.

19 000. V našem kraji bylo zatopeno 63
obcí. Sbírku převzala Nadace ADRA.
yy V letošním parném létě návštěvnost koupaliště byla velmi uspokojivá. 28. 7. plovárnu navštívilo dokonce 920 lidí.

Rok 2013

yy Město se rozhodlo do tohoto projektu
vstoupit. Sto startů z českých měst je nekomerční projekt, který má pomoci českému balonovému létání. Název dostal
projekt od myšlenky provést sto startů
horkovzdušných balónů ze sta náměstí
českých měst. Naše město se tohoto projektu zúčastnilo jako první. V pátek 8.
února byl start balónu z našeho náměstí.
Start se uskutečnil ve 13:10 hod a balón
přistál v 15:20 hod. u obce Kamieniec
nedaleko polského Klodzka. V koši balónu se nad zimní krajinou vznesli piloti
David Línek a Jan Kavan a zástupci města
Police nad Metují - starostka Ida Jenková
a místostarosta Jiří Škop
yy 9. 2. se uskutečnil na Hvězdě „Večer pro
Hlavňováky“ - prezentace projektu Hledání ztraceného času. Promítal RNDr. Jan
Moravec – „Netopejr“, vyprávěl Mgr. Michal Bureš a zahrála skupina Kamarádi
osady 5. Zúčastnilo se asi 200 lidí.
yy Ve středu 13. 3. v podvečer proběhlo v
prostorách restaurace na Hvězdě společné jednání rady města Police nad Metují
a rady města Broumov k některým společným tématům.
yy V prosinci loňského roku byly vydány
„pamětní“ tiskové listy poštovních známek s kupony pro přítisky k 760. výročí
města Police nad Metují.
yy V červnu Město Police nad Metují vyhlásilo materiální sbírku čistících, pracích a
úklidových prostředků, kbelíků, gumáků, rukavic, apod. Vybrané věci, které
pomohly při odstraňování následků
rozsáhlých červnových povodní v naší
republice, odvezla dodávka firmy Hauk
do Adry v Praze. Povodně zasáhly 700
českých obcí, evakuovaných lidí bylo

yy Na začátku měsíce října proběhl v našem
městě workshop pro studenty architektury pod názvem „Pro Polici nejen do
šuplete“. Workshop byl zakončen Dnem
architektury, při kterém byly vypracované návrhy veřejně prezentovány.
yy 25. 10. se konal před radnicí a na hřbitově pietní akt k výročí Dne samostatného československého státu. Slavnostní
projev přednesla starostka Ida Jenková a
ostrostřelci s historickým spolkem Pláň
z České Metuje odpálili slavnostní salvy.
yy V letošním roce se polické IC dobrovolně účastnilo tzv. mystery shoppingu, kdy se tajně hodnotí kvalita našeho IC. Naše infocentrum
dosáhlo vynikajícího výsledku 97%.
Asociace českých turistických center
(A.T.I.C. czechtourism) přidělila na základě jednotné klasifikace turistických
center našemu IC certifikát příslušné
třídy.
yy 22. 11. se na chatě Hvězda sešly členky
MaMiNy a Senioru klubu Ostaš za přítomnosti starostky Idy Jenkové a místostarosty Jiřího Škopa. Došlo zde k natáčení pořadu Habaděj, který přenášel
Český rozhlas Hradec Králové.
yy KALENDÁŘ 2014 POLICE NAD METUJÍ
A OKOLÍ ZA STARÝCH ČASŮ
Z pera grafika a kreslíře Petra Čuhaniče.
yy V Polici byly odstraněny telefonní budky.
yy Dne 15. května v 16.00 hod. proběhlo v parčíku naproti hřbitovu oficiální
otevření Geologického koutku Polická
křídová pánev. Geokoutek byl „vyprojektován“, realizován a dotvářen v letech
2010-2012. Tento projekt realizovalo
město Police n. M. za finanční podpory
Královéhradeckého kraje.
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yy

yy V sobotu 22. června 2013 se uskutečnil
4. ročník recesistické akce „Běh z Police
do Police“, který volně navazoval na program Svatojánského jarmarku ve Žďáru
nad Metují.
yy INLINE BRUSLENÍ V PETROVICKÝCH
ZATÁČKÁCH se konalo 7. 9.
yy Muzeum papírových modelů reprezentovalo Polici nad Metují na 13. ročníku
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2013, který se konal ve dnech 21. až 23. března 2013 v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. 25. 5. se
uskutečnil MEMORIÁL JOSEFA HEJNYŠE.
V říjnu se konaly Mezinárodní modelářské dny. Zúčastnily se i děti z Polska.
yy Tento rok si město Police nad Metují připomnělo 760 let od první písemné zmínky o něm. K tomuto výročí byly zaměřené všechny uskutečněné akce, výstavy i
koncerty.
yy V sobotu 26. 10. proběhlo již 3. setkání
sběratelů všech oborů na sále Pellyho
domu. Setkání se zúčastnilo 70 sběratelů a návštěvníků, včetně starostky města
Idy Jenkové, Miroslava Jánského - zhotovitele vydaných souborů zápalek s motivy Policka a šéfredaktora Náchodského
deníku.
yy V sobotu 29. června proběhlo ve staré
polické škole Dřevěnce slavnostní otevření nové výstavy „Probuzení Dřevěnky“ oživené ukázkami zapomenutých
řemesel a rukodělných prací. Společná
činnost Občanského sdružení Hvězda je
zaměřena na lidová řemesla, různé rukodělné techniky, pořádání výstav.

Investice

yy Ve středu 20. února zastupitelstvo města
schválilo v rámci rozpočtu na rok 2013
výstavbu víceúčelového hřiště - sportovní zařízení s multifunkční herní plochou,
umístěné v ulici Malá Ledhuj, v prostoru
bývalého kluziště vedle hřiště pro plážový volejbal. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Obchodní projekt
Hradec Králové v.o.s.
yy V polovině května letošního roku byla
dokončena 2. etapa rekonstrukce starého parku. Bylo postaveno nové zábradlí.
yy Zastupitel Ing. Matěj Brát a místostarosta Mgr. Jiří Škop se zasadili o účast našeho města v architektonické soutěži, kterou vyhlašuje Společnost Petra Parléře.
Tato společnost se věnuje obnově a rozvoji sídelních struktur. V závěru loňské-
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ho roku město podalo přihlášku do této
soutěže a návrhy byly komisemi vybrány
a zařazeny do soutěže bez podmíněné
prezentace. Návrh architekta Alexandra
Skalického z Náchoda získal 3. místo za
řešení Masarykova náměstí, včetně ulice
Kostelní a Komenského náměstí v Polici
nad Metují.
Rada města schválila jako vítěze poptávkového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Dokončení
opravy fasády zadního traktu radnice“
firmu Broumovské 35 stavební sdružení s. r. o., se sídlem Broumov s nabídkovou cenou 198.947,- Kč bez DPH
(tj. 240.726,- Kč s DPH). Smlouva byla
uzavřena. Byl také upraven a zprůchodněn průchod vedle radnice z náměstí
na Záměstí. V průchodu byla nainstalovaná kamera a umístěna úřední deska.
V polovině června byla zahájena druhá
etapa rekonstrukce pláště budovy naší
historické radnice spočívající ve výměně
oken.
Na konci dubna a především v květnu
probíhala rekonstrukce terasy u hospody Na hrázi. Použité dřevo je sibiřský
modřín, vhodně ošetřený k maximálně
možné životnosti. Město dodalo materiál, opravu provedli převážně rybáři
Ve dnech 26. 4. - 3. 5. 2013 byl rekonstruován vestibul 2. stupně. Architektonický návrh, projektovou dokumentaci
i samotné provedení je dílem Ing. arch.
Jiřího Dařbujána – d.A.D STUDIO, s.r.o.
z Hradce Králové. Elektroninstalaci a
osvětlení realizovala firma Grim a synové Bukovice s.r.o. Později byla realizovaná druhá etapa, rekonstrukce 3. NP
budovy č. p. 107, kde byla umístěna počítačová grafika, videostřižna, kabinet,
sklad, sál výtvarného oddělení a přístupového schodiště s chodbou. Ve výběrovém řízení zvítězila firma MOVIS, a to ve
výši 1 549.669,- Kč vč. DPH.
Na přelomu června a července byla dokončena v klidové zóně za budovou
1. stupně základní školy venkovní učebna. Nahradila dožívající party stan, který
byl po řadu let v letních měsících využíván dětmi základní i mateřské školy k
výuce i odpočinku.
Na začátku července byla obílena Dřevěnka.
V Ochozi si zahrádkáři vyštěrkovali cestu. Štěrk navezly technické služby.
V době prázdnin se v budově ZUŠ budovala další podkrovní třída. Zjistilo se ale,
že část je napadena dřevomorkou a tak
se práce prodloužily a podražily. Stavbu
prováděla firma Movis Hronov (majitelem firmy je Ing. Václav Podstata ze Suchého Dolu).
V areálu zahradnictví byl odstraněn komín na bývalé kotelně.
Firma SaM silnice a mosty a.s. Hradec
Králové, vítěz výběrového řízení vypsaného městem Police n. M., zahájila v druhé polovině srpna již několik let plánovanou opravu komunikace v horní části

ulice K Vodojemu.
yy Již v roce 2004 obyvatelé Radešova požádali město o majetkové vypořádání
místní komunikace z Radešova k „Zákopanici“, která byla v majetku zaniklého
Zemědělského družstva Bor. Město vykoupilo od správce konkurzní podstaty
úpadce vozovku a od soukromých vlastníků pozemky pod komunikací. V letošním roce se podařilo vybudovat dlouho
požadovanou přeložku části této místní
komunikace, a to zatáčku mezi truhlárnou a firmou AGRIN, spol. s.r.o.
yy Nová fasáda kovárny z programu Regenerace památek
yy Nejen pro obyvatele DPS bylo vybudované hřiště, kde mohou využívat speciální
zařízení k udržování své kondice.
yy Nová spojnice chodníků Pod Betlémem.
yy Rekonstrukce autodílny AMK (zaplacen
materiál)
yy V měsíci říjnu byla zahájena rekonstrukce místní komunikace na pozemku podél
areálu společnosti HAUK s.r.o. Na tuto
rekonstrukci obdrželo město investiční
dotaci ve výši 1 300.000,- Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje.
yy V říjnu započalo zateplování ZŠ a výměna oken, u školní jídelny byly opraveny
schody.
yy V listopadu byly v aleji u hřbitova u některých starých lip odstraněny větve,
které by se mohly ulámat.
yy V měsíci listopadu byla provedena rekonstrukce místní komunikace na městském pozemku v Pěkově za bývalou školou.
yy V Pěkově byla vybudovaná nová bioplynka.

Souhrn:

yy V uplynulém roce město do obnovy,
oprav a údržby městského majetku vložilo přibližně 17 mil. korun. Převážná
většina prostředků plynula do oblastí,
které byly v minulosti opomíjeny, protože město řešilo jiné (neméně důležité)
investiční úkoly. Těmito oblastmi jsou
zejména oblast komunikací, a oblast
školských zařízení. V případě komunikací byla z vlastních zdrojů realizovaná
oprava komunikací v Radešově, Hlavňově, Pěkově. Byla provedena generální
oprava místní komunikace v horní části
ulice K Vodojemu. S přispěním Královéhradeckého kraje, který poskytl účelově
vázanou dotaci, byla řešena rekonstrukce místních komunikací v okolí výrobního areálu firmy HAUK s. r. o. V městských
budovách se pokračovalo ve vylepšování interiérů základní školy, kde mimo
vstupního vestibulu a prvního patra budovy II. stupně, pokračovala rekonstrukce osvětlení tříd a podlah na I. stupni. V
základní umělecké škole byla provedena
vestavba několika tříd a atelier do podkroví budovy na Komenského náměstí.
Součástí této investice byla i plynofikace
části objektu a oprava havarijního stavu
stropu a podlah mezi přízemím a prvním patrem. Patrně největší jednorázo-

vou investicí města pak byla dlouhodobě
připravená stavba víceúčelového hřiště.
Hřiště bylo řádně dokončeno, předáno
a následně zkolaudováno. Oficiálně bylo
předáno na jaře r. 2014.

Rok 2014

yy Město Police nad Metují se přidalo k
výzvě města Miletína a vyhlásilo sbírku
nepotřebných provozuschopných kol.  
Shromážděných 75 kol bylo odvezeno
ze služebny městské policie do Miletína,
odkud putovaly do Afriky.
yy 15. 2. město Police nad Metují a Osadní
výbor obce Hlavňov uspořádaly již druhé setkání na Hvězdě. Sešli se občané,
příznivci i milovníci obce Hlavňov a jejího okolí. Byla to již druhá akce související se vznikem připravované publikace o
obci. Opět své snímky uvedl Jan Moravec
a byl promítnut sestřih z dobových filmů
pana Václava Šrůtka (natočený v letech
1958 až 1970), hlavňovského rodáka a
patriota.
yy Věra Kašíková na konci dubna odešla
do řádného a zaslouženého důchodu
po 27 letech vedení Domova důchodců
v Polici nad Metují. V plné síle, elánu a
s dalšími životními plány předala moderní domov do mladších rukou. Novou
ředitelkou se na základě výběrového
řízení v Hradci Králové stala Mgr. Jana
Šrámková z Hradce Králové, která nastoupila 2. 5.
yy 7. 5. se konala na hřbitově vzpomínková
akce k výročí osvobození naší republiky.
yy 6. 8. byla vyhlášená humanitární sbírka
nových věcí pro lidi z ukrajinského města Ivano - Frankivsk. Sbírka trvala do
12. 8. Lidé mohli věnovat svetry, bundy,
kalhoty, teplé boty, šály, čepice, rukavice,
deky, povlečení, ručníky, školní potřeby
pro děti, prací prostředky, teplomety a
další věci. Sběrné místo bylo v Informačním centru na náměstí.
yy Město se přihlásilo do soutěže „Nejkrásnější obecní úřad či radnice“. Soutěž
vyhlásila redakce Moravského hospodářství. Naše radnice postoupila do druhého kola, a zařadila se tak mezi 10 úřadů vybraných ze sedmdesáti tří radnic a
obecních úřadů. Porota proto oceňovala
nejen reprezentativní vzhled, ale i pří-

yy
yy

yy
yy

jemné a otevřené pojetí radnice, urbanistický přínos pro její okolí a zajímavý
příběh.
Víceúčelové hřiště v areálu hřiště kopané bylo uvedeno do oficiálního provozu
v neděli 6. dubna.
V sobotu 21. 6. se konal „Běh z Police do
Police“ a Svatojánský jarmark
Od 15. 8. do 17. 8. se konala Polická pouť.
Petrovické zatáčky k bruslení, běhání,
koloběžkování jízdě na kole apod. 23.
srpna.

Investice

yy Na město byl bezúplatně převeden „špejchar“ postavený v r. 1694, který má svou
historickou hodnotu. Stav objektu není
v dobrém stavu a tak nyní nastává problém, kde vzít investice a jak ho využít
yy Ulice Na Sibiři se prodlužuje směrem
k Bukovici. Mají zde již postaveno Matějcovi, Hruškovi, Kašparovi a Rudolf. Rovněž v ul. Slunečná, Wihanova a Bělská
pokračuje výstavba dalších rodinných
domků.
yy V měsíci květnu byla provedena obnova
pomníku s křížem v Radešově. Jedná se
o pěkně provedený pískovcový pomník v
barokním stylu z roku 1844 se symboly
Božího beránka, Panny Marie a anděla, s
litinovým křížem v jeho vrcholu. Obnovu
odborně provedla firma Antonín Herzog
z Bukovice.
yy Na autobusovém nádraží bylo odstraněno stávající zastávkové místo. Práci provedli hoši z polického AMK. Do Bezděkových sadů byly instalovány dvě čekárny.
yy V červnu začala oprava chodníku v
Ostašské ulici.
yy V červnu se v ulicích Na Sibiři, 17. listopadu, Radimovská a v ul. Radešovská
opravily silniční výtluky a překopy infratechnologií Silkot.
yy Bylo ošetřeno stromořadí ke Žděřině a
starý dub u Dřevěnky.
yy 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

Příležitost pro polické podnikatele

Město Police nad Metují zahájilo smluvní spolupráci se známou firmou Seznam.cz, a.s. v oblasti zveřejňování informací o místních podnikatelích, firmách i
turistických cílech na serveru Firmy.cz a Mapy.cz. Nabízíme proto podnikatelům,
kteří mají zájem umístit informace o svých firmách na uvedených serverech, aby
na internetové adrese http://bit.ly/1tGNl1Z vyplnili do 17. října 2014 krátký
formulář. Po tomto termínu budou nashromážděná data hromadně odeslána firmě Seznam.cz ke zanesení do databáze.

Ing. Pavel Pohner

budov tělocvičny a družiny, včetně zateplení střech a včetně kompletní výměny oken. Realizace tohoto projektu byla
zahájena již v roce 2013. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního
prostředí ČR prostřednictvím Operačního fondu životního prostředí. Stavbu
realizovala výborná stavební firma Ječmínek spol. s r. o. z Pardubic.
yy Na začátku letošního roku se podařilo
zrekonstruovat již nevyhovující sociální
zařízení v základní umělecké škole. V
létě proběhla 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
provedla firma MOVIS Hronov, s.r.o., rekonstrukci vytápění pan Sádovský Miroslav z Bukovice, obě firmy byly vybrány
ve výběrovém řízení.
yy V době od  4. 8. do 18. 8. byla prováděna
výměna oken v druhé polovině radniční
budovy.
yy V polovině července byla zahájena realizace úpravy odpadového sběrného
dvora v ulici V Domkách. Úprava spočívala v rozšíření venkovní části areálu,
to znamená do panelování jižního nezpevněného okraje a instalace nového
oplocení s bránou pro zadní vyvážení
kontejnerů. Dále byla provedena úprava
předního oplocení proti poškozování a
neoprávněnému vnikání do areálu, tedy
nová instalace části sloupků, zpevnění
brány, montáž podélných nosníků, upevnění vlnitého plechu a natažení ostnatého drátu.
Jindra Vaníčková, kronikářka

Rozpis lékařů
stomatologické služby
říjen 2014

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
04. – 05. 10. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
11. – 12. 10. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
18. – 19. 10. MUDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
25. – 26. 10. MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují
MUDr. Libor Kapitán
28. 10.
ZS Meziměstí

491 543 398
491 524 334
602 333 466
491 541 654
602 333 452
491 582 381
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ZE PSÍHO ÚTULKU
SDH pořádal 30. srpna „Rozloučení s prázdninami“ – součástí
odpoledne byla i ukázka požární techniky.

Nohejbalový turnaj, který se měl uskutečnit v sobotu  13. září
2014, byl kvůli dešti, který na hřišti vytvořil jedno velké jezero,
zrušen a nahrazen badmintonovým turnajem. Z osmnácti hráčů byl
nejlepší Jiří Hoffmann ml. (akce SK Pěkov).

V útulku nabízíme tyto pejsky
Max

Tento pejsek je asi 3letý kříženec retrívra větší velikosti.
Zvládá základní povely. Jeho původní majitelé ho týrali, odstěhovali se a nechali ho tu uvázaného. Max je hodný pes, ostatních
psů si nevšímá. Má
rád dlouhé vycházky. Na vycházce se
ale snaží dostat ke
každému autu, asi
hledá své původní
majitele. Max by se
hodil k domku se zahradou. Rád se koupe a plave.

Barney

Je to asi 2 roky
starý pes. Nejspíše
kříženec staforda a
retrívra. Venku se
chová trochu rozrušeně a temperamentně hlavně k
jiným psům. Má rád
všelijaké jídlo. Potřebuje majitele, co
má zkušenosti se
psem a výcvik. Barney už je v útulku asi půl roku a moc by chtěl
nové majitele.

Alex
„Pěkovské štrúdlování 2014“ je už za námi. Předposlední zářijovou sobotu se na pěkovském hřišti pod Obšárem utkali pekařky a překvapivě i tři pekaři v soutěži o nejlepší štrúdl. Vzhledem
k tomu, že takovouto akci jsme jako pěkovská knihovna pořádali
prvně, panovaly i určité obavy, abychom si nějaký ten štrúdl nakonec nemuseli jen vymyslet. Ale byli jsme mile překvapeni. Upečených výrobků se sešlo sedmnáct od čtrnácti soutěžících.   Štrúdly
byly jednak klasické – jablkové, ale nechyběl ani makový a třeba i
ze škvarkového těsta, z pivního těsta a pak i několik slaných – různě
naplněných. Porotci byli všichni přítomní (jak soutěžící, tak diváci)
a každý měl možnost dát jeden hlas tomu závinu, který mu nejvíc
chutnal. Výherkyní se stala Doubravka Čápová, které při pečení pomáhala maminka. Všechny štrúdly byly moc dobré, smekám před
těmi, kteří šli „se svou kůží na trh“ a svůj výrobek přinesli na ochutnání. Moc děkujeme.
Přítomné děti si zahrály živé „Člověče, nezlob se“,
mohly se vydovádět v tunelu z kartonových krabic a
proběhla i vědomostní a šikovnostní soutěž čtyř družstev v těchto disciplínách: výroba dortu z vizovického
těsta, znalosti postaviček ze Čtyřlístku, rébusy, výroba bramborového tiskátka s námětem dortu a znalost Čapkovy pohádky „Jak si pejsek s kočičkou dělali
k svátku dort“ – kolik ingrediencí použili? Vsadím se,
že konečné číslo neuhodnete, tak si pohádku třeba o
dlouhých zimních večerech přečtěte a suroviny si spočítejte. Je jich fakt hodně. Já do dortu většinou špekové kůže, syrečky ani  hlavu z husy nedávám. Nakonec
bych chtěla ještě poděkovat všem, kteří s organizací
akce pomohli.
Zdravotní cvičení pod vedením pí. Renaty Teichmanové začne znovu v úterý 7.10.2014 od 19.15
hod. v bývalé škole.
Na sobotu 11. října je naplánována drakiáda – jestli počasí dovolí. Sraz ve 14 hodin před bývalou školou.
Šárka Pokorná
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Alexovi jsou
asi 1-2 roky. Je to
kříženec border
kolie. Má rád hodně pohybu, a tak
potřebuje dlouhé
procházky. Zvládá
základní povely.
Miluje aportování
a to ho unaví nejvíc. Zvládá chození na volno, když mu házíte míček. Potřebuje velmi aktivní
majitele.
Pavlína Hilscherová

Výsledky zářiové fotosoutěže

Na obrázku v zářiovém čísle Polického měsíčníku byla zobrazena východní stěna historického špýcharu, kulturní památky
z roku 1694. Správnou odpověď zaslalo 11 čtenářů, ze kterých
jsme vylosovali 3 výherce: Jaroslava Matěnu, Jana Jirmana a
Milenu Dostálovou, pro které máme  v infocentru v Pellyho domech připravenu drobnou pozornost.

Soutěžní fotografie na říjen
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. 18 a 19 / 2014 ze dne 25. 8., 8. 9. 2014
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy pro
zajištění výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Dodávka   zametacího   vozu  
pro  město  Police  nad  Metují“  s  Ing.  Janem  
Tomkem,  IČ: 62023373 s tím, že jednorázová
odměna příkazníka z této smlouvy bude činit
30.000 Kč bez DPH.
RM schvaluje následující parametry veřejné
zakázky (zakázka malého rozsahu 2. kategorie
dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP): „Podporujeme domácí
kompostování a nakládání s BRKO v Polici nad
Metují“.
1. Kritéria: nejnižší nabídková cena - 100%
2. Obeslané firmy: JRK Waste Management
s.r.o., Ludgeřovice; Jelínek-Trading s.r.o.,
Zlín; Elkoplast CZ s.r.o., Zlín; AL-KO KOBER
s.r.o., Vizovice; Namir CZ, Praha; Puruplast
a.s., Uherské Hradiště; Petr Soukup, Hronov
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta  města,  Eva  Gennertová  -  referent  
dotací, Ing. Jan Troutnar - vedoucí IMŽP,
Ing. Pavel Scholz - investiční   technik, Michal Mucha - TS Police nad Metují;
náhradník: Ing. Pavel Pohner - tajemník,
Petr  Jenka  -  TS  Police  nad  Metují  s.r.o.,
Ing. Helena
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:
„Úprava prostoru před smuteční síní 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: SMI-ČR group s. r. o.,
Broumov; A&C Rental s.r.o., Velké Poříčí;
Svoboda - dopravní a inženýrské stavby a.s.,
Meziměstí; Strabag a.s., Ostrava; COLAS CZ
a.s., Praha
3. Výběrová komise:  Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Ing. Troutnar Jan - vedoucí odboru
IMŽP; Ing. Scholz Pavel – investiční technik; Michal Mucha - TS Police n. M s.r.o.; Bc.
Eva Gennertová - správa dotací MěÚ;
náhradník: Ing. Pavel Pohner – tajemník

města, Petr Jenka - TS Police n. M s.r.o.; Ing.
Vasil Bučok
RM nesouhlasí s rozšířením díla „Oprava MK
za Honským rybníkem“ o provedení odvodňovacího
RM pověřuje starostku i místostarostu dalším jednáním ve věci stavby „II/303 - Ostašská“ v tomto rozsahu:
a) jednání, vyjadřování se a navrhování úprav
stávající projektové dokumentace, která je
projednávána ve stavebním řízení, které
vede MěÚ Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství;
b) vyslovení souhlasu s případným návrhem
investora zajistit opravu povrchu prostřednictvím ohlášení stavby;
c) jednání o rozsahu nové projektové dokumentace stavby, pokud k jejímu zpracování
přistoupí investor stavby.
RM souhlasí s vydáním stavebního povolení
na stavbu „II/303 - průtah obcí Pěkov“ za splnění následujících podmínek:
• PD bude upravena tak, aby řešila etapizaci
stavby min. na 3 – 4 etapy (I. spodní úsek
po odbočku k truhlárně, II. horní úsek od restaurace U Laudona; III. – IV: zbývající úsek
středu obce)

yy po dobu výstavby bude v maximální možné míře zajištěno zajíždění jednotek HZS
do celé obce, včetně místní části Hony
yy po dobu výstavby bude v maximální možné míře zajištěno vyvážení odpadu v celé
obci, včetně místní části Hony
yy po dobu výstavby bude v maximální
možné míře zajištěna náhradní autobusová doprava (kyvadlovým způsobem),
není myslitelné, aby objížďková doprava
z místní části Hony do Police nad Metují
jezdila přes Jetřichov a Teplice nad Metují, stejně tak není myslitelné, aby obyvatelé z horní části Pěkova docházeli na
zastávku pod Ostašem)
yy investorem a na jeho náklady bude zajištěna oprava chodníků, které budou z důvodu provádění stavby poškozeny,
yy v součinnosti s investorem budou doplněny chybějící úseky chodníků;

yy PD bude upravena tak, aby u zastávek
BUS byly navrženy přechody, či místa pro
přecházení, zajišťující dostatečnou bezpečnost chodců.

RM schvaluje následující výměnu městských
bytů. Paní I. Ž. uvolní byt č. 5 v č.p. 314 v ulici 17. listopadu v Polici nad Metují. Paní C. K.
uvolní byt č. 4 v č.p. 314 v ulici 17. listopadu v
Polici nad Metují. Následně bude paní I. Ž. přidělen byt č.4  po paní C. a paní C. K. přidělen
byt č. 5 po paní Ž. Nájemní smlouva s paní Irenou Ž. bude uzavřena na dobu určitou 1měsíc
s možností dalšího prodloužení, bude-li paní
Ž. řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a zároveň začne umořovat dluh na
nájemném. S paní C. bude uzavřena smlouva
na 6 měsíců.
RM doporučuje ZM  ke  schválení  poskytnutí  
půjčky Místní  akční  skupině Stolové hory ve
výši 100.000 Kč s tím, že finanční prostředky
budou na účet města vráceny jednorázově nejpozději do 10. 3. 2015. Půjčka bude úročena
úrokovou sazbou odpovídající sazbě, kterou
má město dohodnutu ve smlouvě o revolvingovém úvěru s KB.
RM schvaluje:
a) provedení opravy vstupu do bytového
domu čp. 290, Police nad Metují, na pozemku parcelní č. 1197 v k. ú. Velká Ledhuje,
spoluvlastníky bytového domu.
b) aby podíl města na této opravě činil 30%
nejvýše však 11.500 Kč. Zodpovídá: místostarosta. FSO
RM schvaluje zřízení věcného břemene- služebnosti pro oprávněného - společnost ČEZ
Distribuce, a.s. Věcné břemeno služebnosti
bude spočívat v právu oprávněného zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 874/5 v k.ú.
Radešov nad Metují, věcné břemeno zahrnuje
též právo oprávněného provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
výkonnosti, včetně jejího odstranění. Zařízením distribuční soustavy se konkrétně rozumí
zemní kabelové vedení nízkého napětí. Věcné
břemeno služebnosti bude zřízeno dle smlou-
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vy IZ-12-2000231/VB/1. Věcné břemeno
bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1000,- Kč + DPH.
RM schvaluje záměr vypůjčit část pozemku
p.č. 1/8 a 227 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře
120 m2. Zodpovídá: IMŽP
RM bere na vědomí   znalcem   zjištěnou  
cenu  nájemního  domu  č.p.313  v  ulici  17.  
listopadu  s pozemkem st.č.368 o výměře 385
m2 v k.ú. Police nad Metují, která činí 975.590,Kč.
RM pověřuje odbor IMŽP zadáním oponentního posudku ke zjištění ceny domu č.p.313 v
ulici
17. listopadu s pozemkem st.č.368 o výměře
385 m2 v k.ú. Police nad Metují. Zodpovídá:
IMŽP
RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č.
725/11 v k.ú. Police nad Metují o výměře 81
m2 paní M.
R. Důvodem nesouhlasu je, že žadatelka neuhradila veškeré své závazky vůči městu Police
nad Metují.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 3. 2010 uzavřené mezi
městem Police nad Metují a SK Fagone o. s., o
změně výměry užívaných pozemků z 17 700
m2 na 7 700 m2 s účinností od 1. 9. 2014.
RM schvaluje  přidělení  městského  bytu  č.  
2  v  domě  č.p.  35  v  Hlavňově  paní  A.  Š.  od
1. 10. 2014 na dobu určitou jeden rok s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce
řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu. RM
zároveň ruší usnesení č.17/17/2014, kterým
byl paní A. Š. přidělen byt č.1 v č.p. 35 Hlavňov.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 12
v domě č.p. 407 v ulici Na Babí, Police nad Metují J. M. na dobu určitou 3 měsíce.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 3 v
domě č.p. 407 v ulici Na Babí, Police nad Metují zájemcům v tomto pořadí:
1. H. E. 2. H. L. 3. M. A.
RM schvaluje s účinností od 1. 9. 2014 z důvodu realizace úsporných opatření v mzdové
oblasti
RM souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ Police nad
Metují jako partnera do projektu „Dotkněte se
inspirace“, CZ.1.07/1.3.00/51.0046 v rámci
Operačního programu „Vzděláváme pro konkurenceschopnost“, výzvy MŠMT číslo 51.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 291 o poskytnutí investiční dotace ze
státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů
v obci uzavřené dne 22. 4. 1998.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 6 - položky rozpočtového opatření č. 23 - 27 - zvýšení
rozpočtových příjmů o 22.290 Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o 21.990 Kč a snížení financování (položka 8113) o 300 Kč.
RM bere na vědomí žádost SDH Pěkov o výjimku pro pořádání kulturní akce, a odkládá ji
jako nedůvodnou.
RM schvaluje změnu plánu oprav bytového a
nebytového fondu k 1. 9. 2014. Změna vychází
z provedených výběrových řízení, havárií a potřeb dle nově zjištěných skutečností.
01/19/2014
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Úprava prostoru před smuteční síní v Polici nad Metují“ firmu SMI-ČR
group, s. r. o., IČ 28827627, se sídlem Pionýrská 363, 550 01 Broumov, s nabídkovou cenou
528.035,89,- Kč bez DPH (tj. 638.923,43- Kč
včetně DPH) a současně také schvaluje uza-
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vření smlouvy o dílo.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu: „Hlavňov - zatáčka na Hvězdu,
svodidla, odvodnění“ firmu Značky Plzeň
s.r.o., se sídlem K Trnové 106, 330 12 Horní
Bříza, s nabídkovou cenou 81.184,- Kč bez
DPH (tj. 98.233,- Kč včetně DPH) a současně
také schvaluje uzavření smlouvy o dílo. A dále
schvaluje provedení terénních úprav firmou
Technické služby Police nad Metují s.r.o. v odhadovaném nákladu 15.000,- Kč s DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků v k. ú. Radešov nad Metují takto:
1) Město přenechá panu M. V. pozemky p. č.
768/2 o výměře 2 m2, p. č. 791/1 o výměře
1080 m2, p. č. 774/2 o výměře 527 m2 (oddělen od pozemku p. č. 774) a p. č. 998/17
o výměře 195 m2 (oddělen od pozemku p. č.
998/6), vše v k. ú. Radešov nad Metují
2) Pan M. V. přenechá městu pozemek p. č.
771/6 o výměře 1804 m2 (oddělen od pozemku p. č. 771/3) v k. ú. Radešov nad Metují.
Směna pozemků bude bezúplatná a město
uhradí náklady spojené s rozdělením a převodem pozemků, včetně daní z nabytí nemovitých věcí.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p. č. 86 v k. ú. Pěkov o výměře 50 m2,
druh pozemku ostatní plocha, panu M. K. Kupní cena je stanovena 30,- Kč/m2 a celkovou
kupní cenu 1500,- Kč uhradí kupující při podpisu smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků v k. ú. Velká Ledhuje mezi městem Police nad Metují a paní I. D. takto:
1) Město Police nad Metují přenechá paní I. D.
pozemek p. č. 1145/2 o výměře 643m2,
2) I. D. přenechá městu Police nad Metují pozemky p. č. 654/5 o výměře 1366 m2, p. č.
655/37 o výměře 36 m2 a p. č. 655/38 o
výměře 32 m2 – celk. plocha pozemků je 1
434 m2.
Hodnota pozemků je sjednána 35,- Kč/m2.
Za rozdíl ve výměře vzájemně směněných
pozemků, který činí 791 m2 ve prospěch
města Police nad Metují, uhradí město Police nad Metují paní D. kupní cenu 27 685,Kč.
RM schvaluje záměr pronajmout pozemek p.
č.165/2 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře 593m2
a část pozemku p. č.165/1 v k. ú. Velká Ledhuje
o výměře 140m2.
RM schvaluje vypůjčit část pozemku p. č.
408/4 a pozemek p. č. 417/2 v k. ú. Pěkov o
výměře 330 m2 panu  R.   K.   za   údržbu,   a   
to   od   15.   9.   2014   na   dobu   neurčitou   s   
výpovědní   lhůtou 2 měsíce.
RM schvaluje provedení obnovy 6 pamětních
desek z černé žuly v podloubí radnice s tím,
že sedmá skleněná deska (obětem národní
poroby a boje za svobodu 1938 – 1945) bude
nahrazena deskou ze stejného materiálu, jako
jsou ostatní desky. Práce na základě výsledku
poptávkového řízení provede Petr Tomáš z
Nového Města n. M. za cenu 38.500,- Kč.
RM z důvodu nekompletnosti mění usnesení č. 01/18/2014 následovně:
RM schvaluje následující parametry veřejné
zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zametací stroj pro město Police nad Metují“
1. Kritéria: nabídková cena váha - 100%
2. Obeslané firmy: Trnava u Třebíče s.r.o., Tr-

nava 224, 674 01 Třebíč; Pekass Praha, Přátelství 987/11, 104 00 Praha Konex Trade
CZ s.r.o., Urbanova 8, 158 00 Praha 5; STS
Prachatice, Těšovice 62, 384 21 Husinec;
Some Trutnov, Polská 92, 541 01 Trutnov;
Hanes s.r.o., Strojírenská 259, 155 21 Praha
2; Merkuria Artes a.s., Severní 971/19, 500
03Hradec Král. Profigrass s.r.o., Holzova 9,
628 00 Brno
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Petr Jenka - TS Police nad Metují,
Michal Mucha - TS Police nad Metují, Eva
Gennertová - referent dotací, Ing. Jan Tomek - ICVV, zpracovatel veřejné zakázky;
náhradník: Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP, Ing. Vasil Bučok - ředitel TS Police nad Metují s.r.o., Ing. Helena Ištoková
- vedoucí FSO, Ing. Pavel Scholz - investiční
technik, Ing. Jiří Škoda - Východočeská rozvojová s. r. o.
RM současně schvaluje Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Zodpovídá: IMŽP
RM schvaluje proplacení nákladů za vykonaný autorský dozor v průběhu realizace stavby
„Soubor opatření pro snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují“ firmou D.A.D.
STUDIO, s.r.o. - Ing. arch. Dařbujána ve výši
16.250,- Kč bez DPH (tj. 19.663,- Kč s DPH) a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje vytvoření portfolia fotografií
stavby „Soubor opatření pro snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují“. Zpracovatelé portfolia O. J. + B. V. obdrží na základě
dohody o provedení práce odměnu do výše 5
000 Kč.
RM souhlasí s podporou a organizací petice
ve věci legislativního řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí.
RM města souhlasí s tím, aby na pozemku
parc. č. 715/1 v k. ú. Police nad Metují proběhl 1. 10. 2014 závod horských kol „Středeční
pohár“ s tím, že povinností pořadatele bude
zajistit čistotu, pořádek a uvedení pozemku do
původního stavu.
Rada města:
a) bere na vědomí zprávu místostarosty o
možnostech řešení rekonstrukce soustavy
veřejného osvětlení města, varianty možných budoucích úspor nákladů na provoz
soustavy veřejného osvětlení.
b) souhlasí se zadáním prací na návrhu rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení
obsahující, jak návrhové výpočty ve vztahu
k plané ČSN, tak výpočet návratnosti investice.
c) souhlasí s dočasnou realizací ukázkového
řešení na vybraných svítidlech osvětlovací
soustavy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k pojistné
smlouvě č. 7720748053. Zodpovídá: FSO
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 8 - položku
rozpočtového opatření č. 28 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 16.000 Kč.
RM souhlasí, aby jednotlivé subjekty kandidující v Polici nad Metují v komunálních volbách dostaly v říjnovém čísle Polického měsíčníku prostor pro propagaci svých volebních
programů v rozsahu jedné strany A4.
RM schvaluje od 15. 9. 2014 pronájem bytu č.
35 v domě s pečovatelskou službou paní M. T.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

*******

_Volební program – Místní sdružení ODS Police nad Metují_
Vážené dámy, Vážení pánové, spoluobčané – voliči,
před minulými volbami jsem z toho místa apeloval na vaši rozumnou volbu, a žádal jsem
Vás, aby preference toho či kterého kandidáta nevycházela pouze z vědomí „známosti“
osoby, ale aby vycházel ze zamyšlení nad schopností Vámi vybraného kandidáta vykonávat
zastupitelský mandát. Předstupuji před Vás opět společně s 20 dalšími lidmi, Vašimi
sousedy, kteří se rozhodli vzít na sebe odpovědnost a ve volbách se ucházet o Vaše hlasy,
aby v dalších čtyřech letech mohli – jako vaši zástupci – spravovat naši obec.
Naši kandidátku tvoří vedle 6 členů místního sdružení ODS, celkem 15 (!) nezávislých
kandidátů, přičemž bez jakýchkoliv kvót tvoří celých 33% kandidátů ženy (!!). Komunální
volby jsou většinou o něčem jiném, než jen o politické příslušnosti, či politických sympatiích.
Komunální volby jsou o chuti konkrétních lidí převzít na několik let na svá bedra odpovědnost za město, a chuti jiné
skupiny si tyto lidi za své zástupce zvolit. Doufám tedy, že při Vašem hlasování se tyto naše chutě vzájemně spojí…
Předem tedy děkuji za každý hlas věnovaný naší kandidátce, případně též za preferenční hlasy věnované našim
jednotlivým kandidátům! Přicházíme opět s nabídkou slušného a efektivního vedení radnice, která je tu pro občany
a ne naopak. Dejte nám svůj hlas – na hlasovacím lístku nás najdete pod příznačným číslem 1!

V nadcházejícím volebním období se hodláme zasadit následující:
MALÝ ÚŘAD – efektivní, otevřený, malý úřad; dostupná státní správa, která je co nejblíže občanům; navrácení
agendy občanských průkazů; zrušení zbytečné úřední agendy; zjednodušení každodenního života občanů!
VYROVNANÉ FINANCE – vyrovnaný městský rozpočet (v případě nutnosti zadlužovat město, tak budeme činit
zodpovědně, a maximálně u dotačních projektů, či projektů zajišťujících návratnost investice, jako např. zateplení
budov, rekonstrukce veřejného osvětlení, kanalizace).
DŮLEŽITÉ INVESTICE – investice do zlepšení stavu místních komunikací (zvýšení bezpečnosti dopravy, chodců i
cyklistů); investice do dokončení rekonstrukce koupaliště; investice do revitalizace prostoru Masarykova náměstí;
investice do revitalizací parků a uliční zeleně; investice do rekonstrukce Kollárova divadla za účelem zlepšení
diváckého pohodlí; investice do infrastruktury pro novou bytovou zástavbu.
KULTURA – podpora všech tradičních kulturních akcí, s důrazem na zvyšování jejich kvality; zachování kina (investice
do promítací techniky, aby bylo opět možné promítat v našem kině aktuální filmové novinky).
SPORT – podpora sporu a sportovních organizací. Jsme připraveni jednat se sportovními organizacemi a pořadateli
jednotlivých akcí o drobných úpravách systému financování sportovních akcí a podniků.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – investice zlepšující životní podmínky v našem městě a v jeho okolí – realizace rekonstrukce
Hlavňovského rybníku, rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení, dostavba kanalizačních větví na Záměstí a
dostavba odkanalizování protipovodňových poldrů, pokračování v zateplování městských budov (dům s
pečovatelskou službou, školní jídelna, budova původního polytechnického pavilonu); revitalizace skládky zeminy za
areálem Hauk; zlepšení rekreační funkce příměstských lesů (lavičky), obnova dětských hřišť.
SOCIÁLNÍ OBLAST – přístup „nulové tolerance“ k dlužníkům a všem, kdo nechtějí sdílet hodnoty většinové
společnosti; otevření diskuse k zákazu hracích automatů na území města; rekonstrukce některých městských bytů
na startovací byty.

Více informací na https://www.facebook.com/msodspolice
nebo ve skříňce v tunýlku.
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Vážení spoluobčané,
velmi si vážíme Vaší podpory kandidátů ČSSD v uplynulém období 2010-2014 ve všech volbách, do Poslanecké
sněmovny ČR, Senátu ČR, Královéhradeckého kraje i Zastupitelstva města Police nad Metují. Děkujeme.
Nyní se rozhodujete, jaké bude vedení města v dalších čtyřech letech. Doposud v zastupitelstvu za ČSSD pracovali
Zdeněk Dostál, Marek Plný a Věra Klusáčková. Další pak spolehlivě svojí činností přispěli k dobrým výsledkům práce
komisí města. Velice si vážíme práce velké části zaměstnanců města, zájmových sdružení, pedagogů, aktivních
občanů.
Také MO ČSSD spolupracovala a společně s voliči jsme byli aktivní po celou dobu volebního období. Pomohli jsme
celé řadě občanských sdružení s vyřizováním žádostí o získání příspěvku od Královéhradeckého kraje na jejich
činnost a technická dovybavení. V Polici tento příspěvek získali hasiči, fotbalisté, AMK Police, ale i dnešní chlouba
města Muzeum papírových modelů a mnoho dalších. Také náš člen Škop Jaroslav byl jedním ze zakládajících členů a
prosazoval jeho umístění v našem městě. Každým rokem pořádáme dětský turnaj ve florbale, úspěšná byla i
drakiáda s ukázkou leteckých modelů v činnosti a předvedením výroby draků. Několikrát přijal naše pozvání
hejtman Královéhradeckého kraje, aby nám objasnil např. budoucnost broumovské nemocnice, okolnosti výstavby
silnice přes Pasa apod. Velmi jsme ocenili, když naše město navštívil Bohuslav Sobotka, dnešní předseda vlády, se
spolupracovníky a besedoval na náměstí dlouhou dobu s občany. Někteří z vedení města možná považují naši práci
za nějaký politický boj. Chceme Vás ujistit, že usilujeme především o větší informovanost občanů města a snažíme
se zajistit pomoc při řešení jejich problémů.
Do nového volebního období jsme pro vás připravili nově postavenou kandidátku s několika novými Vám dobře
známými tvářemi.
Kandidáti do zastupitelstva města Police nad Metují.
Mgr. Karel Nývlt, Radek Starý, Marek Plný, Zdeněk Dostál, Jaroslav Seidlman, Karel Klimeš, Milan Rotter, Věra
Klusáčková, Radek Slovák, Jiří Košťál, Jaromíra Matějíčková, Renata Thérová, Jaroslav Macoun, Josef Vojtěch,
Václav Slovák, Miloslava Nosková, Jaroslav Škop, Michal Šimek, Zdeňka Krtičková, Zuzana Valchařová, Otto Podužák
Volte 10. a 11. října 2014 naše kandidáty!!!
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DĚKUJEME MO ČSSD

Police nad Metují 20. září 2014

Vážení spoluobčané, vážení kandidáti letošních voleb v Polici nad Metují,
Sdružení pro rozvoj města /Sdružení nezávislých kandidátů/ potřetí vstupuje do komunálních
voleb pro práci v letech 2014 – 2018.
Opět nabízíme 21 lidí, kteří jsou připraveni pracovat pro občanskou společnost – ve vedení
města, v radě, v zastupitelstvu, výborech, komisích. Ženy i muži, mladí, ve středním věku, dříve
narození. Zkušenější i ti méně známí, kteří jsou ochotni nastoupit na místa těch, kteří svůj díl odvedli
a odcházejí.
Všichni chceme pokračovat v práci pro běžný, každodenní život města a jejich spádových obcí. Mít
otevřenou radnici všem. Podporovat zdravý život, ctít zákony, držet neúplatnost a rovnost. Náš tým
je sestaven z lidí různých profesí, kteří ve svých oborech a osobních životech vyznávají základní lidské
hodnoty.
Naši kandidátku tvoří:
Daniel Blažek, Lubor Bořek, Matěj Brát, Lenka Fulková, Josef Havlíček, Josef Hlaváček, Ida Jenková,
Věra Kašíková, Jana Křepelková, Michaela Meierová, Lucie Pfeiferová, Jan Pohl, Jan Román, Pavel
Scholz, Pavel Smola, Jaroslav Soumar st., Roman Steiner, Jiří Vlček st., Jiří Vlček ml., Jaroslav
Vrabec, Pavel Žák.
Ve výloze Skrblíkova ráje vystavíme týden před volbami naše tablo.
Najdete nás na https://www.facebook.com/sdruzeniprorozvojmesta
Do schránek si dovolíme vložit naše letáky.
Nejraději bychom se s Vámi však setkali osobně.

Přijďte nám říci, co bychom pro Vás měli zlepšit.
V úterý 7. října v 19 hodin do Divadelního klubu Kolárova divadla.
Těšíme se na Vás. Za celý tým

Ida Jenková

NEZÁVISLÍ
" VOLBA PRO MĚSTO"

" CHCEME, ABY VÁŠ HLAS I NÁZOR BYL SLYŠET !"
Základní body volebního programu - " NEZÁVISLÍ" - Volba pro město :
1) Rozumná rozpočtová politika
2) Podpora projektů financovaných z fondů EU
3) Průhledná výběrová řízení
4) Konec neuvážených investic
5) Bezpečnost pro všechny občany
6) Instalace radarů na silnicích ( ul.17.listopadu, Ostašská )
7) Sociální podpora potřebným
8) Podpora podnikání
9) Větší podpora integrovaným obcím
10) Kamerový systém na ohrožená místa
11) Lepší informovanost a komunikace s občany
12) Podpora volnočasových aktivit

VOLTE, prosím, politické hnutí NEZÁVISLÍ - č. 5
NEZÁVISLÍ - " Volba pro město" - kandidátní listina pro komunální volby 2014

1) ing.Marel Norbert
2) Pohl Zdeněk
3) Horák Tomáš
4) Konečný Ivan
5) Kozár Milan
6) Černý Jiří
7) PharmDr.Denygrová Inka
8) Tiefa Jan
9) Važan Dušan
10) Šolcová Miroslava
11) Zeman Martin
12) Vacek Vladimír
13) Hlucháň Karel
14) Ondrová Iva
15) Žoček Milan
16) Jirman Petr
17) Biško Miroslav
18) Urbanová Zuzana
19) Kaufman Zdeněk
20) Pataki Jan
21) Kotrnec Jan

Věk
49
47
45
50
48
38
37
68
38
38
43
45
68
63
55
34
28
52
37
26
30

Povolání
surovinář
OSVČ
stát.zaměstnanec
THP
OSVČ
technolog
lékárnice
důchodce
prac. ČEZ
ved.prodejny
prac. VAK
OSVČ
podnikatel
důchodkyně
řezník
profes.řidič
OSVČ
obsluha robotů
profes.hasič
elektronik
lesník

Bydliště
Pol.příslušnost
Pěkov
BEZPP
Pěkov
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
Pěkov
BEZPP
Hony
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
Hony
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
Police n.M.
BEZPP
Pěkov
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
Police n.M.
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
Pěkov
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
Pěkov
BEZPP
Pěkov
BEZPP
Hlavňov
BEZPP

Vaše názory nebo dotazy posílejte na e-mailovou adresu : nezavisli-police@seznam.cz
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Programové cíle kandidátů volební strany č. 6 na kandidátce
komunálních voleb v říjnu 2014 v Polici nad Metují.
My komunisté a naši bezpartijní kandidáti v převážné většině na základě životních poznatků
a zkušeností přistupujeme k nastávajícím volbám s vědomím, aby se do volených orgánů města
dostali lidé pracovití a poctiví, s odbornými předpoklady k výkonu funkce, ale i morálně silní a odolní,
kteří více hledí na blaho celku než blaho své. Mnohé se v posledních letech ve městě udělalo, mnohé
se ještě udělat musí. Nabízíme Vám voličům výběr zkušených lidí, kteří mohou vhodně doplnit dravé
mládí.
Kandidáti do zastupitelstva z kandidátní listiny Komunistické strany Čech a Moravy upřednostňují
řešení potřeb občanů města a spádových obcí Hlavňov, Pěkov a Radešov. K tomu podpoří návrhy i
jiných politických stran a sdružení.
Do voleb městského zastupitelstva přicházíme s cíly, které vychází z minulého období a jsou
i v současné době stále aktuální:
1. Kontrolovat, aby bylo uvážlivě hospodařeno s majetkem města. Katastrální území města
považujeme za předmět vysoké hodnoty. Nakládat s ním pouze v souladu se současnými i
budoucími potřebami města a jeho obyvatel. Zajistit finanční stabilitu města.
2. Zásadní otázky rozvoje města realizovat v souladu s většinovým souhlasem občanů. Oživit otázku
využití průmyslové zóny s cílem vytváření nových pracovních příležitostí.
3. Veřejný pořádek a jeho udržení považujeme za základní předpoklad spokojeného života. V tom
vidíme zájem města i občanů. Lépe využívat poznatky kontrolní činnost aparátu městského
úřadu a orgánů a organizací města, operativně řídit městskou policii a oprostit ji od jiných
činností.
4. Neustálou pozornost věnovat dětem a mládeži. Zajistit dostatečný počet míst v předškolním
zařízení. Udržovat dětská hřiště. Podporovat organizace a spolky věnující se práci s dětmi včetně
základní umělecké školy.
5. I nadále vytvářet podmínky pro další zkvalitňování a rozšiřování služeb seniorům.
6. Trvalou pozornost věnovat stavu místních komunikací a chodníků, to i v okrajových částech
města a spádových obcích. Využívat dotačních programů ke zlepšení místní infrastruktury i
vzhledu města.
7. Udržet stávající zdravotnické služby ve městě s předpokladem jejich rozšíření.
8. Kulturu a sport ve městě realizovat minimálně na stávající úrovni. Hledat finanční zdroje pro
jejich další rozvoj.
9. Podporovat turistický ruch a tím i vytváření pracovních příležitostí.
10. Dále zkvalitňovat životní prostředí tříděním odpadů, údržbou a čistotou stávajících sběrných
míst, pravidelným odvozem odpadů. Zaměřit se na likvidaci bioodpadů.
V našem městě Polici nad Metují se přes některé problémy (např. nedořešený areál bývalé
mlékárny) podařilo realizovat i řadu prospěšných akcí (např. zateplení školky, školy, postupná
přestavba ZUŠ, části chodníků, komunikací apod.). Na toto úsilí bychom chtěli prostřednictvím našich
zvolených poslanců navázat. Jsme připraveni v případě podpory Vás občanů města i Vás občanů
spádových obcí podílet se na práci v orgánech města, v jeho komisích.
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Výzva spol. ČEZ Distribuce, a.s.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., žádá
(ve smyslu ustanovení §25 odst.3 písm.g)
zákona č.458/2000 Sb., v platném znění)
majitele a uživatele pozemků, aby v termínu od 1. října do 15. listopadu provedli
ořez větví nebo pokácení dřevin, rostoucích v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. Důvodem je především zabezpečení
provozu rozvodného zařízení a zajištění
bezpečnosti osob, a to podle energetického
zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny.    
Ořez je potřebné provést tak, aby:
• minimální vzdálenost větví od vodičů
nízkého napětí nn (do 45 kV) byla
- u stromů a jiných porostů, u nichž
se předpokládá výstup osob do
koruny:
2 m od holých vodičů
a 1,5 m od izolovaných vodičů
a kabelového vedení
- u stromů a jiných porostů, u

•

•

nichž se výstup osob do korun
nepředpokládá:
1,5 m od holých a izolovaných
vodičů a kabelového vedení,
minimální vzdálenost větví od vodičů
vysokého napětí vn (od 1 do 45 kV),
byla
- u stromů a jiných porostů, na které
lze vylézt:
3,1 m od holých vodičů,  2,5 m od
izolovaného vedení a 1,5 m od
kabelového vedení,
- u stromů a jiných porostů, na které
nelze vylézt:
1,6 m od holých a izolovaných
vodičů i kabelového vedení,   
minimální vzdálenost větví od vodičů
velmi vysokého napětí vvn (110 kV),
byla
- u stromů a jiných porostů, na které
lze vylézt:
4,5 m od holých a izolovaných
vodič§ů a kabelového vedení,

Výměna stromů na polickém náměstí změna termínu

V minulých číslech Polického měsíčníku jsme informovali o chystané výměně
první části stávajících stromů na polickém náměstí, a to na jeho severní straně.  
Výměna měla být realizována letos na podzim (pokácení stromů, rozebrání dlažby,
vybrání pařezu a kořenů, doplnění terénu, nová zádlažba a vytvoření výsadbových
mís, výsadba nových stromů). Z důvodu vytížení kvalitního dlaždiče město rozhodlo, že plánovaná výměna bude provedena až na jaře příštího roku.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M..

Projekt „Podporujeme domácí
kompostování a nakládání
s biologicky rozložitelným
odpadem v Polici nad Metují“

V dubnu letošního roku požádalo město Police n. M. Státní fond
životního prostředí ČR (SFŽP) o dotaci na realizaci projektu „Podporujeme domácí kompostování a nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady v Polici n. M.“ SFŽP žádost posoudil
a posléze schválil k realizaci.
V rámci tohoto projektu a na základě výběrového řízení na
dodavatele, zakoupí město ještě v letošním roce 180 ks domácích
kompostérů (ve velikostech 400, 720 a 900 l), 4 štěpkovače (1 větší na benzinový pohon a 3 menší na elektrický pohon) a vaky na
trávu.  
Kompostéry budou bezplatně dlouhodobě zapůjčeny zájemcům z řad občanů, aby v nich kompostovali biologický odpad ze
zahrad a kuchyní. Větší benzinový štěpkovač bude k dispozici pro
potřebu sběrného dvora a technických služeb při údržbě zeleně a
malé štěpkovače/drtiče  budou půjčovány občanům pro úpravu drcení biologického odpadu před uložením do kompostéru nebo
na kompost a vaky na trávu by měly napomoci občanům formou
placené služby řádně nakládat s tímto biologickým odpadem.
V dohledné době bude do všech domácností roznesen leták
s informací o tomto projektu a s návratkou, pro zjištění zájmu o
zapůjčení kompostérů.  

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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-

u stromů a jiných porostů, na které
nelze vylézt:
3 m od holých a izolovaných vodičů
i kabelového vedení,   

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad
výšku 3 m.
Pokud ve shora uvedené lhůtě potřebný zásah neprovedete, vstoupí na
dotčené pozemky společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a provede zásah sama
s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota
bude uložena v celých délkách do hromad
na okrajích ochranného pásma nebo do 10ti m od osy vedení. V zákonem vymezených
případech je nutné před plánovaným kácením splnit oznamovací povinnost podle
zákona č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění.
Podle upozornění spol. CEZ Distribuce, a.s.
zpracoval Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M

Nabídka betonových
dlaždic

Město Police nad Metují nabízí k prodeji použité betonové dlaždice 30 x 30 x
4 cm za cenu 3,- Kč/ks. Případní zájemci
mohou volat na Městský úřad Police n.
M., odbor IMŽP, telefon 491 509 993 a
724 192 678.  
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Sběrné místo použitých baterií

Město Police nad Metují uzavřelo smlouvu se spol. ECOBAT
s.r.o., Praha, která provozuje kolektivní systém stejného názvu,
určený pro zpětný odběr použitých přenosných baterií a jejich
zpracování a materiálové využití podle zákona o odpadech
a zajišťuje tak plnění zákonných povinností výrobců baterií.
Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce spol. ECOBAT
a města - město se zavázalo, umožnit systému ECOBAT zřízení
míst zpětného odběru baterií a
systém poskytne městu potřebné
technické vybavení a zajistí
bezplatný odvoz shromážděných
baterií ze sběrných míst.
Takže
kromě
prodejen
baterií,
sběrného
dvora,
sběrných venkovních kontejnerů
společností Asekol a Elektrowin  
a interiérových sběrných boxů
společnosti Asekol v Pellyho
domech a na poště, je nové
sběrné místo také na radnici,
a to na chodbě mezi budovami
čp. 97 a 98. Až tedy půjdete něco
vyřizovat na radnici, můžete vzít
s sebou také své použité baterie

a zde je odložit do sběrné
nádoby, protože baterie
nepatří do koše.

Změna intervalu svozu odpadu

Oznamujeme občanům, že od 42. kalendářního týdne (od
13.10.) nastane pravidelná změna intervalu svozu zbytkového odpadu z popelnic, a to z týdenního na čtrnáctidenní; svážet se tedy

Jubilea
V srpnu 2014 slavili:

70 let

75 let

85 let

paní Kristina Stará
pan Milan Svatoň
pan Václav Bureš
pan Ladislav Schejbal
pan Luboš Maixner
pan Vojtěch Jirman
pan Jan Sulan
pan Bohumil Valášek
pan Jiří Novák
paní Marie Nevřivá
pan František Štěpánek
paní Marie Hornychová
paní Berta Čupelová

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech

Statistika
K 31. 8. 2014 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4213 obyvatel.

Dagmar Hambálková - matrikářka

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

bude v sudých týdnech. Tato změna se týká katastrálních území
Velká Ledhuje a velké části Police n. Met.

Sňatky
2. 8. Josef Šrytr a Markéta Vacková
v obřadní síni
2. 8. Jan Dostál a Milena Žižková
v obřadní síni
9. 8. Petr Obršál a Petra Vajsarová –
obřadní síň
15. 8. francouzský ženich a nevěsta
z Broumova si řekli „ano“ na
Hvězdě před kaplí
16. 8. Pavel Hadaš a Monika Hlavatá
v chatě na Hvězdě
16. 8. Petr Kottvald a Hana Schmidová –
kostel sv. Prokopa na Bezděkově
22. 8. Tomáš Pýcha a Lucie Janečková –
před kaplí v Suchém Dole
Moc gratulujeme a přejeme do manželství
jen to dobré!

Smuteční řečník

Mnoho let pro Policko zajišťuje tuto
službu velmi zodpovědně pan Konrád Lichter. Zkušený matador, kterého občas potrápí zdraví. Již nějaký čas jsme hledali nutné
zastoupení. Novou řečnicí je paní Věra Kohlová ze Suchého Dolu. Komise pro obřady a
slavnosti  při Městském úřadu v Police nad
Metují ve spolupráci s Pohřební službou
manželů Fridrichových, po dohodě s oběma
řečníky, zveřejňuje  jejich kontakty:
Konrád Lichter  -  	 721 967 608      
Věra Kohlová- 	
721 951 983
KohlovaVera@seznam.cz

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Poděkování
Dne 14. října uplyne 5 let od náhlého
úmrtí pana Antonína Krále z Bukovice.
Stále vzpomíná manželka, dcera Alenka, syn Toník s rodinou, sestra Milena Teinerová, bratr Václav a ostatní známí.

Vítání občánků - nově

Polická radnice již dlouhá léta zajišťuje slavnostní obřad „Vítání občánků“.
Vždy byl a doposud je ze strany rodičů
i prarodičů projevován o tento obřad
velký zájem. Chtěli bychom tuto tradici
zachovat i nadále, ale z důvodu ochrany
osobních údajů je možné vítání občánků
pořádat pouze na žádost rodičů novorozence. Proto prosíme Vás, rodiče, kteří
se tohoto slavnostního obřadu chcete
zúčastnit, abyste se obrátili osobně, telefonicky nebo e-mailem na městský úřad,
matriku a sdělili nám potřebné údaje.
Před obřadem Vám bude zaslána pozvánka na konkrétní datum, přibližně ve
věku 3 měsíců miminka. Svoji účast můžete kdykoli na uvedených kontaktech
zrušit, či přesunout.
Děkujeme za pochopení a těšíme se
na setkání s Vámi, Vašimi dětmi i blízkými příbuznými.
Dagmar Hambálková, Městský úřad
Police nad Metují, Masarykovo náměstí
98.
Tel: 491 509 990,
mail: hambalkova@meu-police.cz

Zveme vás do knihovny

V letošním roce proběhne ve dnech 6. – 12. října již 18. ročník Týden knihoven. Tuto
celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Pozornost letošního ročníku bude upřena především na knihovny českých muzeí. Přesto v
tomto týdnu proběhne i v dalších, především veřejných knihovnách po celé republice řada
akcí, ve kterých hlavní roli budou hrát knihy. Protože My čteme! A co vy?

VÝSTAVA
Ženský román a emancipace

v 2. polovině 19. a počátkem 20. století
Představuje významné české ženy a jejich
tvorbu. Upozorňuje na jejich úsilí o emancipaci, ale i na projekty sociální a směřující
k obrodě českého národa.
Chodba knihovny, Pellyho domy
ŘÍJEN 2014.
Výstava zapůjčena
z Knihovny města Hradce Králové

Podvečer čtení z Magdaleny
Dobromily Rettigové
U příležitosti výstavy Ženský román a
emancipace v 2. polovině 19.
a počátkem 20. století
Účinkují:
Ivana Richterová a Jiří Trnovský
Sál Pellyho domů
v úterý 7. října 2014 v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
Věra Kopecká

autorský večer poezie
Hudební doprovod:
ZUŠ Police nad Metují
Přijďte se potěšit ve společnosti
spřízněných duší.
Pellyho domy – knihovna

v úterý 21. října 2014
v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
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V letošním školním roce bude opět probíhat pravidelné

SPOLEČNÉ ČTENÍ
SE SENIOR KLUBEM OSTAŠ.

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Akce se týká hlavně předškoláků a dětí z prvních tříd. Budeme se
scházet každý čtvrtek v 16 hodin v dětském oddělení knihovny.
Čeká nás čtení, prohlížení knížek, povídání a drobné tvoření.
Účast je úplně dobrovolná. První čtení proběhne

ve čtvrtek 2. října 2014 v 16 hodin.

Opět se sjedeme nad stránkami knih při společném čtení
v podání osvědčeného a vynikajícího pana Františka Pivoňky
v termínech 14. října, 11. listopadu, 2. prosince 2014
vždy v 15 hodin v dětském oddělení knihovny.
Tématem bude v tomto pololetí humor.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.

Těšíme se na Vaše děti a snad
i naše budoucí čtenáře.

Víme, kde jsme doma

PHDR. JOSEF BERNHARD
* 30. 10. 1848 v Polici nad Metují
+ 11. 5. 1909 v Praze

Narodil se v rodině hostinského a dříve barvíře Kristiána Bernharta. Studoval
gymnázium v Broumově a v Praze (maturita 1868), pak studoval na pražské univerzitě. Byl profesorem gymnázia v Jičíně
(1873-74), v Chrudimi byl profesorem matematiky, fyziky a filozofické propedeutiky
(1874-92) a na Královských Vinohradech
ředitelem gymnázia (1892-1908). K uvedení do ředitel. funkce na tomto gymnáziu
prý kromě pedagogických schopností přispěla i jeho publikační činnost ve výročních
zprávách chrudimského gymnázia (Fysika a psychologie kterak spolu souvisejí, O
zraku žáků c. k. gymnasia chrudimského,
Výsledky měření zrakového všeho žactva
veškerých škol chrudimských) i přednášky,
v nichž seznamoval s nejnovějšími vynálezy
a objevy (1883 např. s Křižíkovou obloukovou lampou za přítomnosti samotného vynálezce). Byl i jednatel chrudim. Spolku na
podporu chudých studujících gymnázia a
člen chrudim. muzej. spolku.
Také v Polici předváděl roku 1878 poprvé elektrické světlo. Významně se svými
intervencemi na příslušných místech v Praze přičinil o zřízení dívčí měšťanské školy v

Polici.
12. května 1902 byl jmenován čestným
občanem Police nad Metují, v roce 1906
vládním radou. Z jeho odborných prací můžeme jmenovat knihu Formale Logik für
Gymnasien, vydaný v Praze v roce 1890,
kterou uchovává jako archivní exemplář
Národní knihovna ve skladu v Hostivaři ve
fondu 19. století.

Čerpáno z materiálů knihovny:

yy Brandejs, Stanislav: Kniha o Police nad Metují a Policku. Police nad Metují: městská
rada 1940. s. 215.
yy Databáze Anopress
yy Čestní občané města Police (nad Metují).
Zdroj M. Pichl.
yy h t t p : / / a l e p h . s v k h k .
cz/F/?func=direct&doc_
number=000000301&local_
base=hka10&format=999

Soutěžní otázka:

S. Brandejs uvádí, že mezi Bernhartovi
přátele patřil i významný profesor dějepisu,
který měl osobní vztah k Polici nad Metují,
a který se o Bernhartovi zmiňuje i ve svých
„Pamětech..“ Kdo byl touto významnou
osobností?

Odpověď na srpnovou soutěž:

Obraz údajně dříve visel v České spořitelně. Děkuji panu Pichlovi za další podrobné
informace k osobě J. Sitteho a zároveň knižní
odměnu za správnou a nejrychlejší odpověď
obdrží pan Miroslav Pichl.
Od ledna na stránkách měsíčníku můžete sledovat výběr osobností, jejichž životní
pouť se protnula s Policí nad Metují. Buď se
zde narodily nebo se jen během svého života
v Polici ocitli a Police ovlivnila jejich dílo. A

možná jste si ani neuvědomili, že uvádíme
stále jen muže. Zatím jsme neobjevili ženu,
která by byla tak výraznou osobností, že její
dílo či skutky by byly zaznamenány v knihovně, v archívu, v našich myslích. Ale možná
se pleteme a vy víte o významné ženě, jejíž
osud bychom si měli připomenout. Napište
nám, prosím, o ní. Děkujeme.

Nabídka knih:

Glaser, Paul: Tanec s nepřítelem.
Skutečný příběh nizozemské židovské 	
učitelky tance Roosje Glaserové a její ži
vot během 2. světové války.
Forsyth, Frederick: Seznam smrti.
Dobrodružný špionážní román.
Francis, Felix: Odmítnutí poslušnosti.
Detektivka z dostihového prostředí.
Žák, Jindřich: S plamenem
kolektivizace v zádech.
Padesátá léta ve Velké Vsi na Broumov
sku.
Brabec, Luboš: Maraton a jiné poše
tilosti.
Úvahy ze sportovního prostředí.
Grebe, Camilla: Trpčí než smrt.
Současný švédský detektivní román.
Liška, Vladimír: Kati a popravy v čes
kých dějinách.
Nejznámější exekuce napříč českou 	
historií.
Backman, Fredrik: Muž jménem Ove.
Současný švédský román plný černého 	
humoru a dojemných scén.
Devátá, Ivanka: Radši nekoukat.
Humorné fejetony.
Vaše knihovnice

Kalendář Policko 2015

Přináší soubor starých fotografií, převážně z minulého
století. Věříme, že budou přijaty s pochopením i radostí a
připomenou časy minulé, spojené se vzpomínkami na život
našich otců, dědů i pradědů. Fotografie dodaly jednotlivé
obce. Můžeme si tedy připomenout historii Velkých Petrovic,
Bezděkova nad Metují, Suchého Dolu, Žďáru nad Metují, Machova, Bukovice, České Metuje, Police nad Metují. Ale i obcí,
které pod jmenované patří.
Kalendář pro rok 2015 je určen všem, kteří mají Policko
rádi, žijí zde, zvolili si ho za svůj domov. Samozřejmě i těm,
kteří na Policko přijíždějí, nebo se rádi vracejí.
Za všechny obce mikroregionu Policko Ida Jenková.
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POLICKO 2015

―― w w w.p olicko.cz ――

V prodeji v infocentru Pellyho domy od poloviny října za 120 Kč.

KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 17. 10. 2014 od 19:00 hodin

KOULE

Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry, která rozpoutala lavinu
soudních žalob a mediálních emocí,
aby se nakonec stala nejstahovanějším
pamlskem na internetu a v anketě
posluchačů se stala rozhlasovou hrou
roku. Představení v podání divadelní
skupiny TEMNO Týniště nad Orlicí.
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč
Středa 22. 10. 2014 od 18:00 hodin

KEŇA & GORILY

Diashow manželů Motani.
Zlaté rozlehlé travnaté pláně, divočina,
africká zvířata, hliněné černošské chatrče a černé tváře - tak si každý z nás
představuje Afriku. Jaká je však skutečná Keňa? Je ještě stále tak úchvatná
a divoká? Každý den strávený na africkém kontinentu nás přesvědčuje - tady
se rozhodně ani chvíli nudit nebudeme!
Vstupné: 100 Kč
Pátek 24. 10. 2014 od 19:00 hodin

TŘI SESTRY

Drama o čtyřech dějstvích z pera Antona Pavloviče Čechova, ve výtečné
úpravě Miroslava Lelka.
Divadelní představení v podání souboru Jiráskova divadla Hronov.
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
Pátek 7. 11. 2014 od 19 hodin

PEKLO V HOTELU
WESTMINSTER

Divadelní soubor J. K. Tyla Meziměstí.
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč
Pátek 14. 11. 2014 od 19 hodin

RACEK

Dejvické divadlo Praha
V hlavních rolích: Ivan Trojan, Klára
Melíšková, Jaroslav Plesl, Veronika
Kubařová, Miroslav Krobot, David
Novotný, Lenka Krobotová, Václav
Neužil, Zdeňka Žádníková, Pavel
Šimčík…
Vstupné: 290 Kč, 280 Kč, 270 Kč
Délka představení:
3 hod 20 min s přestávkou!
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... leden 2015

KDO JE TADY ŘEDITEL?

Divadelní soubor Kolár Police n. Metují
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč

KINO
Úterý 14. 10. 2014 od !17:30 hodin!

JUSTIN:
JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Animovaný Rodinný.
Španělsko,
2013, 90 min.

Justin je středověký chlapec
z dobré rodiny
a v království,
kde žije, panuje
zákon a pořádek. Osvícená
královna zde
zavedla spolu se svým kancléřem,
Justinovým otcem, nekonečné množství předpisů a hlavním náboženstvím
je byrokracie. Na věci, které se dříve
řešily mečem a soubojem, je tu po ruce
vyhláška či nařízení a rytíři byli z království vykázáni. Otec naplánoval Justinovi výnosnou kariéru právníka, ale
Justin má úplně jiný sen: stát se rytířem. Vždyť jeho děda byl jedním z
nejslavnějších a nejudatnějších. Rozhodne se odejít z domova a vydává se
za dobrodružstvím, na jehož konci vidí
brnění, meč a věčnou slávu. Potkává
odvážnou a prostořekou dívku Taliu,
zmateného kouzelníka a především
starého šermíře a dvojici mnichů, kteří
začnou Justina ve starobylém klášteře
opravdu cvičit na opravdického rytíře….
Vstupné: 40 Kč
Předprodej vstupenek:
30 min před začátkem představení
v pokladně Kolárova divadla.

Čtvrtek 9. 10. 2014 od 17:30 hodin, vzdělávací místnost

SOUTISK NA TEXTIL
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

Cena: 100 Kč/osoba.
V ceně kurzovného materiál.
Lektorka: Martina Nosková.
Počet míst omezen. Přihlášky a platba
předem: do 3. 10. 2014 v Infocentru.

Sobota 25. 10. 2014
od 8:00 do 13:00 hodin
Sál Pellyho domů

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
VŠECH OBORŮ

Co se všechno dá sbírat a měnit: zápalkové nálepky, známky poštovní, PF,
kalendáříky, vizitky, tácky, etikety,
ubrousky, pohledy a fotografie, obaly
žiletek, sýrů apod., peníze, telefonní
karty, obaly od čokolád a žvýkaček a
mnoho dalšího…

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Sál Pellyho domů
Středa 1. 10. 2014 od 14:30 hodin
Lenka Mazancová, sestra Doubravka –
Moje životní poslání
Středa 8. 10. 2014 od 14:30 hodin
Jaroslava Janečková – Česká hudba

Středa 22. 10. 2014 od 14:30 hodin
Mgr. Jan Tůma – Historie řemesel na
Policku
Vstupné pro veřejnost:
60 Kč/přednáška

PELLYHO DOMY

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ

Sál Pellyho domů,
Sobota 4. 10. od 10:00 hodin. Soboty
11. 10., 18. 10. a 25. 10. 2014 od 18:00
hodin.
Všechny lekce jsou přístupné veřejnosti za 40 Kč/osoba.
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INFOCENTRUM
Otevírací doba v ŘÍJNU:
Pondělí, středa
9:00 – 17:00
Ostatní pracovní dny
9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30-12:00

KONTAKTY:
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

V prodeji
je
NOVÝ
POHLED
s motivem polické radnice a
připravujeme další. V IC probíhá
předprodej na všechna představení
67. Polických divadelních her, na
přednášku Zdeňky Jordánové – „Jak
žít“, čtvrteční tvoření s Martinou
Noskovou, Cvičení s Olgou Šípkovou a
na akce Náchodského Swingu.

a k vodopádům Pośny. Zde v polovině
19. stol. vyrostl v blízkosti vodopádů
hostinec, spojený s atrakcí pro turisty
– tou byla stavidla zadržující vodu a
systém kaskád, aktivovaný po úhradě
poplatku.

V průběhu měsíců červenec - září CKV
Pellyho domy realizovalo tři tematické
vycházky krajinou Policka, s doprovodem a odborným výkladem průvodce
– Mgr. Petra Köppla.
Poslední vycházky, na kterou jsme
v sobotu 13. září vyrazili z Machovské
Lhoty, se zúčastnilo 26 osob. Vydali
jsme se ke státní hranici a přešli do
Polska. Náš průvodce nás průběžně
seznamoval s mnoha zajímavostmi a
informacemi o bývalé osadě v oblasti
Nouzínu, o lesním a vodním hospodářství v regionu nebo třeba o vzácné
flóře, která se na Machovsku
v průběhu roku vyskytuje. Vystoupali
jsme na louky pod Hejšovinou a přes
osadu Pasterka pokračovali nad Radków, na místo bývalé osady Karlówek
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NA ČAJ DO MPM

Setkáním s Hradem Karlštejnem a dobou Karla IV.
Muzeum papírových modelů je jediným místem svého druhu v České
republice, kde papír ožívá a vypráví
příběhy o minulosti, současnosti i
budoucnosti.
Účastnický poplatek: 40 Kč
Děti, studenti a důchodci: 25 Kč

KROUŽKY V MUZEU

Pozůstatky této atrakce jsou k vidění
dodnes – fontána vytesaná do skály,
kasička ve skále na dobrovolné příspěvky apod. Jen vodopády v minulém
století, po výstavbě přívodu vody pro
Radków, ztratily většinu své vody a
téměř zmizely.
Z původně plánovaných cca 7 km byl
nakonec, vzhledem k zájmu účastníků
o poznávání, výlet dlouhý 14 km. Nikdo z nás ale určitě nelitoval a díky
dobrým ohlasům už pomalu začínáme
s Petrem Köpplem plánovat další sezónu.
Fotky z vycházky jsou umístěny na
www.facebook.com/policko.cz
Jana Rutarová

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ
VYCHÁZKY S RANGEREM

Úterý 7. 10. 2014 od 18:00 hodin

DOPROVODNÝ PROGRAM
MPM V ŘÍJNU
do 28. 10. 2014

PAPÍROVÝ SVĚT
Richarda Vyškovského

Poslední možnost prohlédnout si
výstavu zasloužilého výtvarníka a
tvůrce přes 1 000 papírových modelů.
Výstava byla uspořádána k životnímu
jubileu autora. Papírový svět Richarda
Vyškovského v listopadu vystřídá
výstava Betlémů pořádaná ve spolupráci se sběratelem, panem Jiřím Orsákem, z Malých Svatoňovic.
Pondělí 6. 10. 2014
od 9:00 hodin do 15:00 hodin

VSTUP DO MPM ZDARMA

Vstup zdarma. Nevztahuje se na programy a objednané skupiny.

Více informací na webu, v Muzeu, na
emailu: info@mpmpm.cz, nebo na
telefonním čísle: 777 828 657. Přihlásit své dítě můžete i během roku. Na
kroužek lze docházet i nepravidelně.
Rádi poradíme začínajícím i pokročilým modelářům.
Úterý 7. 10. 2014 od 15:30 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
V BROUMOVĚ
Bližší informace:
www.ulita.org/ulitaNew/?p=1271
Úterý 14. 10. 2014 od 18:00 hodin

PROMÍTEJ I TY!!

Film PUNKOVÝ SYNDROM
a BESEDA

Finsko / 2012 / 85 min
Mentálně hendikepovaní členové finské
hudební skupiny Perrti Kurrikka's
Name Day trpí, jak sami s úsměvem
říkají, „punkovým syndromem“. Jejich
kapela naplňuje s vtipem sobě vlastním
upřímný punkový étos – dělat hudbu
na vlastní pěst přes různá omezení a
překážky. Silná filmová výpověď o
peripetiích čtyř muzikantů, kteří se
rozhodli jít proti proudu vlastním
životním stylem. Hostem debaty bude
klient o.s. Pferda, sdružení pro
všestranný rozvoj osob s mentálním
postižením, pracující v náchodské
kavárně Láry fáry.
Akce je pořádaná ve spolupráci
s organizátory festivalu Jeden svět
v Polici nad Metují.
Vstupné ZDARMA
Neděle 19. 10. 2014
od 9:00 hod do 17:00 hodin

PODZIMNÍ CELODENNÍ
WORKSHOP

Techniky: Iris folding, Scrapbook,
Quiling, Twist art, Origami
Lektor workshopu: Martina Nosková.
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Rezervace místa je nutná do 13. 10.
v MPM. Během dne bude přestávka
na oběd. Na workshopu bude možné si
zakoupit v akční ceně brožuru s návody na originální výrobky.
Cena workshopu: 375 Kč. Pro pedagogické pracovníky 340 Kč (v ceně
lektor, veškerý materiál, malé občerstvení).
Sobota 25. 10. 2014
od 18:30 hodin do 21:30 hodin

NOČNÍ KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

Prohlédněte si expozici za nočního
osvětlení. Pro zájemce bude k dispozici
průvodce.
Vstupné: děti do 6 let zdarma,
ostatní 30 Kč
Sobota 25. 10. 2014
od 9:00 hodin do 13:00 hodin
DNES ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ KE
KAŽDÉ VSTUPENCE VE STEJNÉ CENĚ
DRUHÁ ZDARMA !!!
V Pellyho domech se v tento den uskuteční setkání sběratelů všech oborů.
Na setkání s Vámi se těší Klub
sběratelů Policka působící pod
Muzeem papírových modelů.
od 1. 10. 2014

PERMANENTKY na vstup
do MPM v prodeji

Roční permanentky pro zvýhodněný
vstup do expozice a na výstavy.
Více informací na webu, emailu MPM
nebo přímo v muzeu.
SLEDUJTE FACEBOOK A SOUTĚŽTE!

www.facebook.com/Muzeum
PapirovychModelu

Přidejte se také a soutěžte o hodnotné
ceny.

Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR je projekt, který od
roku 2010 realizuje Ministerstvo pro
místní rozvoj v rámci Integrovaného
operačního programu financovaného
ze strukturálních fondů EU. Hlavním
záměrem projektu je přispět ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v
České republice, jejíž úroveň je v ČR
dlouhodobě vnímána zejména zahraničními návštěvníky jako nedostatečná. O tom, že je to správná cesta svědčí
fakt, že obdobné systémy a programy
existují již řadu let třeba ve Francii,
Švýcarsku nebo Velké Británii. Koncepce systému vychází z jednoduchých
zásad řízení kvality, přičemž jeho filosofií je poznání potřeb zákazníka a
neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích. Zapojeným organizacím systém umožňuje
postupně získat odborné i praktické
znalosti z oblasti řízení kvality ve
službách a další odborné kompetence,
které mohou využít při rozvoji svého
podnikání. Úspěšné organizace získají
prestižní, mezinárodně srovnatelnou
značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb. Je
to pro nás ocenění naší práce a velký
závazek do budoucna. www.csks.cz

34. ročník Mistrovství Polska
v papírovém modelářství

MPM ZÍSKALO CERTIFIKACI
KVALITY SLUŽEB

Muzeum papírových modelů v Polici
nad Metují se stalo v srpnu letošního
roku majitelem certifikace 1. stupně
služeb kulturního zařízení Národního
systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR a to jako sedmý poskytovatel
služeb v Královéhradeckém kraji.
Zařadilo se tím mezi takové akce a
instituce v celé republice, jako jsou
např. Barum Czech rallye Zlín, Městské
informační centrum Liberec, Regionální turistické a informační centrum
Krkonoše, Zámek Děčín, Hrad Litoměřice nebo MAS Železnohorský region.
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MPM a především expozice. Proběhla
jednání
o
spolupráci
nejen
s nejvýznamnějším vydavatelem papírových modelů firmou GPM a celorepublikovým časopisem Modelář, ale
především se samotnými modeláři.
V příštím roce MPM uspořádá výstavu
právě papírových modelů z Polska.
Polské modely mají právem celosvětové uznání. Nosným tématem tohoto
oboru v Polsku je technika a to především lodě a letadla, která dosahují
špičkové úrovně jak v kvalitě vytvoření 2Dmodelu, tak i samotného slepení
modeláři.

PŘIPRAVUJEME:

V listopadu MPM připravuje víkendové
workshopy - Lampiony, Tea bag folding. Uskuteční se vernisáž další krátkodobé výstavy. První pondělí v měsíci
bude MPM otevřeno zdarma!

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
OD 1. ŘÍJNA DO 30. DUBNA
PO – PÁ:
od 9 - do 15 hod
SO, NE, víkendy,
svátky:
od 9-17 hod
Otevřeno denně
včetně pondělí.

www.mpmpm.cz

CKV PELLYHO DOMY
PŘIPRAVUJEME

Sobota 1. 11. 2014 – Pellyho domy

Cvičení s OLGOU ŠÍPKOVOU
a RADKOU KUBEČKOVOU
Přihlášky a platba předem od 1. 10.

Úterý 4. 11. 2014 – Kolárovo divadlo

Ctibor Košťál:
ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
Listopad 2014

ZÁPIS DO KURZŮ TANCE
pro mládež 2015
Úterý 18. 11. 2014 - KINO

INTIMITY
Ve dnech 12. – 14. září 2014 proběhlo
v polské Olesznici u Wroclawi setkání
modelářů a příznivců tohoto oboru
z celého Polska. V sobotu odpoledne
proběhla veřejná prezentace činností

Intimity jsou romantickým filmem,
složeným ze sedmi příběhů o lásce,
které se vzájemně prolínají.

Informace na
www.policko.cz
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Znáte velikány světové lékařské vědy? (9. část)

ALBERT SCHWEITZER – ZAKLADATEL NEMOCNICE V TROPECH
Albert Schweitzer (1875 – 1965) – německo-francouzský (alsaský) evangelický
teolog, lékař, filosof, spisovatel a hudebník.
Narodil se v rodině evangelického faráře v
Alsasku. Vystudoval nejprve filozofii a teologii. Jako teolog se zabýval bádáním o Ježíšově životě a postavou apoštola Pavla. Centrem jeho etických úvah je trpící osobnost a
idea svobodné mravní humanity. Základem
etické obnovy má být úsilí chránit a rozvíjet
veškerý život.
Ve 30 letech již jako docent filozofie a
uznávaný varhaník se rozhodl studovat medicínu, a to na stejné štrasburské univerzitě, kde byl docentem teologie. Studoval speciálně tropické choroby, aby mohl v Africe
pomáhat domorodcům.
V roce 1913 odjel z Evropy do Afriky,
kde v Gabunu (tehdy Francouzská rovníková Afrika) založil vesnici pro malomocné. S
několika málo dobrovolníky vyléčil desetitisíce černochů a postupně vybudoval převážně z vlastních prostředků světoznámou
nemocnici Lambaréné, zaměřenou zvláště

na boj s leprou a spavou nemocí. Peníze
na výstavbu a provoz nemocnice získával
svými varhanními koncerty, přednáškovou
činností v Evropě a v USA a psaním knih
(známá je např. Lidé v pralese). V hudebním světě proslul jako vynikající interpret
skladeb J. S. Bacha.
Dvakrát také navštívil Československo
(1923, 1928), má i čestný doktorát pražské Karlovy Univerzity. Byl zapřisáhlým
bojovníkem proti rasismu a bojovníkem za
mír. Po druhé světové válce vystoupil proti
atomovým pokusům a společně s A. Einsteinem a B. Russelem varoval před nebezpečím zneužití jaderné energie. proti jaderným zbraním. Za neúnavnou práci ve službě
nemocným obdržel v roce 1952 Nobelovu
cenu za mír.
Zemřel v roce 1965 ve věku 90 let ve své
nemocnici v Africe.
Při zpracování textu byly využity podklady z odborné literatury a internetu.

Literatura: KALFUS, Radim: Vzpomínky na dr. Schweitzera a na Lambaréné, Praha 1975

Připravil František Janeček

Světci k nám hovoří …
SVATÁ TEREZIE Z ÁVILY – učitelka církve

KDO BYLA SVATÁ TEREZIE

Svatá Terezie z Ávily, též zvaná Terezie
od Ježíše, jedna z nejslavnějších mystiček
všech dob, se narodila 28. března 1515 v
kastilském městě Ávile v dnešním Španělsku. Byla dcerou zámožných rodičů obrácených ze židovství, rytíře Alonzo Sáncheze de
Cepeda a Beatriz d'Ávila y Ahumada. Zvláště matka usilovala, aby z Terezie vyrostla
zbožná křesťanka. Terezii již od dětství fascinovaly životy svatých a ve věku sedmi let
prý utekla z domova se svým bratrem Rodrigem, protože chtěla zemřít jako mučednice mezi Maury. Zastavil je však strýc, který je zahlédl za městskými hradbami. V roce

1534 tajně vstoupila do karmelitánského
kláštera Vtělení v Ávile. V klášteře prodělala
závažné onemocnění, které jí však přineslo
také první mystické zážitky, jež ji pak provázely po celý další život.
Vnitřní režim v klášteře však připadal Terezii příliš světský a uvolněný, a tak
začíná usilovat o jeho reformu. Nakonec v
r. 1563 odchází z tohoto kláštera a zakládá vlastní konvent přímo ve svém rodném
městě. Tím byl učiněn první krok k reformě
karmelitánského řádu, na jehož konci stojí
nový řád tzv „bosých“ karmelitánů a karmelitek. Až do konce života pak Terezie věnovala spoustu času a sil prosazení přísnějších
pravidel řeholního života a zakládání nových klášterů. Společně s přítelem, karmelitánem Janem od Kříže, založili celkem 17
ženských a 15 mužských klášterů.
Svatá Terezie je rovněž autorkou řady
významných církevních spisů, které sepsala
na popud svých duchovních vůdců a dnes
patří k nevýznamnějším dílům křesťanské
mystiky.Základem jejího učení je vzestup
duše ve čtyřech stupních, kterými jsou
vnitřní modlitba, modlitba ticha, zbožné
sjednocení a zbožná extáze. Mezi Tereziiny známé spisy patří vlastní životopis (La
vida). Cesta k dokonalosti (výklad modlitby, zvláště Otčenáše) a Hrad v nitru, kde
Terezie přirovnává duši člověka k hradu se
sedmi komnatami, jimiž je třeba projít, aby
člověk našel Boha i sebe.

Svatá Terezie zemřela 4. října 1582 v
Alba de Tormes, kde je rovněž pohřbena.
Blahořečena byla 24. dubna 1614 papežem
Pavlem V. a svatořečena 12. března 1622
papežem Řehořem XV. Nejvýznamnější kostel zasvěcený sv. Terezii se nachází v Ávile. V
r, 1970 ji papež Pavel VI. jmenoval jako vůbec první ženu učitelkou církve (dnes jsou
už čtyři).

SVÁTEK A KULT SVATÉ TEREZIE

Svátek svaté Terezie připadá na 15. říjen. Svůj svátek měla tato světice slavit původně 4. října, v den své smrti. Protože však
již byl 4. říjen obsazen sv. Františkem, slavila se o den později, 5. října. Ale právě v roce
Tereziiny smrti, přesně 5. října, vstoupil v
platnost gregoriánský kalendář, který zkracoval běžný rok o deset dní, a tak následoval
po 4. říjnu hned 15. říjen a Terezie se přesunula až na 15. říjen. Sbírky pranostik jej
však uvádějí někdy již 3. října. Kolem svátku
sv. Terezie tak vznikl pěkný zmatek.
Světice je uctívána nejen římskokatolickou církví, ale i anglikánskou a lutherány.
Svatá Terezie je patronkou Španělska, Chorvatska, mexického arcibiskupství, Ávily,
Alby de Tormes, Neapole, španělských spisovatelů, prýmkařů, všech karmelitánských
společenství a pomocnicí za milost moci se
modlit, v duchovní nouzi, za vnitřní život a
proti nemocem srdce a hlavy.
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ATRIBUTY
Světice je zobrazována v řeholním
rouše a jako atributy se vyskytují planoucí srdce s písmeny IHS, anděl, který probodává Terezii srdce, a holubice.

SVATÁ TEREZIE A JEZULÁTKO

Známý je velmi silný vztah svaté Terezie k Dítěti Ježíši, podle něhož
bývá někdy označována jako Svatá Terezie od Ježíše. Podle legendy získala
sv. Terezie od jednoho mnicha sošku
Jezulátka. Mnich ji prý vytvořil podle
Ježíška, který se mu zázračně zjevil.
Tuto sošku pak Terezie věnovala své
přítelkyni, jejíž dcera se chystala na
cestu do Prahy. Tato soška je dnes známá jako Pražské Jezulátko a je vystavena c chrámu Panny Marie Vítězné na
Malé Straně v Praze.

SVATÁ TEREZIE V LIDOVÉ
TRADICI
Pranostiky vážící se ke svaté Terezii oznamují, že v přírodě sice vládne
podzim, ale objevují se už první neklamné příznaky blížící se zimy. V týž
den jako Terezie z Ávily 15. října slaví
svůj svátek také svatá Hedvika, a tak se
část pranostik vztahuje i k této světici:
yy Den svaté Terezičky nebývá bez
vlažičky.
yy Po svaté Tereze mráz po střechách
leze.
yy Na svatou Terezii každý švec obírá.
yy Svatá Terezie z rosičky nadělává
perličky.
yy Svatá Terezie krávy uvazuje.

yy Svatá Terezie šedivá louky svým
vlasem zdobívá.
yy O svaté Tereze ozim ať vyleze.
yy Po svaté Tereze mráz za nehty zaleze.
yy Z rána svatá Hedvika chladem se
zalyká.
yy Svatá Hedvika medu do řepy přimíchá.
yy Svatá Hedvika pole na zimu zamyká
a medu do řepy naleje.
yy Zima už je za dveřmi a je nejvyšší
čas se na ni náležitě připravit.

PAMÁTKY ZASVĚCENĚ SVATÉ TEREZII

Kult svaté Terezie nenabyl v našich zemích ve srovnání s jinými světci
příliš velkého rozšíření. V r. 1656 byl
v Praze na Malé Straně založen klášter
bosých karmelitánek, který byl později přestěhován na Hradčany. Hlavním
centrem tereziánské úcty a spirituality byl pražský klášter karmelitánů a
větší ohlas nalezla také v řadách kléru
a vyšších vrstev aristokracie a měšťanstva. Obrazy a sochy svaté Terezie
nacházíme nejčastěji v klášterních
kostelech, zatímco v lidovém prostředí
a v české krajině byla upřednostňována víra a úcta k Panně Marii a českým
patronům.
Literatura
SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří :
Karmelitánské nakladatelství, 1997
Wikipedie

Z polické mateřinky…

…Vás po delší prázdninové odmlce opět
zdravíme a těšíme se, že se opět budeme
s Vámi scházet na stránkách Polického měsíčníku nad různými tématy, která jsou nám
i Vám velmi blízká, protože se týkají Vašich
(našich) dětí.
Školní rok jsme zahájili s několika
novinkami a změnami. O většinu změn jste
se zasloužili vy, rodiče, kteří máte dobré
nápady a nebojíte se zeptat, zda by je bylo
možné realizovat, přímo u pramene. Tento
způsob komunikace moc vítáme a máme
ho rozhodně radši, než spekulace, dohady,
dezinformace a fámy, ze kterých nakonec
vyjdou „úplné nesmysly“.
Změny logicky vyplynuly i ze situace
v MŠ -   věkové složení dětí   - 46 předškoláků, což je téměř 50% procent z celkového
počtu, a nahrála nám také možnost získat
pomocnou pracovní sílu, placenou z jiných
zdrojů.
Posuďte sami, jak je lepší přímá otázka
x přímá odpověď (vybrali jsme ty nejčastější otázky):  

Otázka č. 1: Moje dítě přestoupilo ze
třídy na 1. budově rovnou do předškolní třídy Berušek, takže vlastně třídu
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František Janeček

Police nad Metují
v roce 1948

Z materiálů cestovní informační služby turistické kanceláře v Náchodě
Město má 3.200 obyvatel. Je střediskem textilního a kovodělného průmyslu. Jsou to podniky
Tepna (přádelna, barevna, tkalcovna), Sigma-pumpy I. a II. (závod na výrobu bruslí a automatických
soukacích strojů), Texlen (závod Bukovice), Masna
(továrna na masové konzervy), Inventor (výroba dětských kovových stavebnic a elektrických
vlaků), továrna na likéry (dříve V. Pelly), Hrubý a
Ressel (výroba kovových ozdobných předmětů) a
řada menších textilních podniků. K nejmladším závodům náleží brusírna skla.
Pokrokoví zemědělci mají ve městě Hospodářské a nákupní družstvo, moderní mlékárnu a velký
líhnařský podnik, nejmodernější v republice.
Ubytování: Hotel „Pejskar“, hotel „Hvězda“, hostinec „Beseda“, Městská turistická noclehárna.

Doprava: Police n. Met. leží na železniční rychlíkové trati Choceň – Broumov a má dvakrát denně
přímé rychlíkové spojení s Prahou přes Týniště a
Hradec Králové. Autobusové spojení na nádraží
(ke každému vlaku), do Broumova, Hronova, Náchoda, Starkova, Hor. Verneřovic, Machova a Suchého Dolu.
Lékaři: MUDr. Josef Paleček, praktický lékař, MUDr.
Václav Hála, státní obvodní lékař, MUDr. Otakar
Mazáč, praktický lékař.
Lékárna: Ph. Mr. Miroslav Švorčík, lékárník.

Záchranná stanice: Městská záchranná stanice
Vybral František Janeček

Kopretin úplně přeskočilo. Moje kamarádka ale říkala, že její syn normálně
pokračoval do třídy Kopretin, a to jsou
obě děti stejně staré…

Při sestavování jednotlivých tříd zohledňujeme nejen věk dětí, ale i taková
fakta, jako je celková osobnost dítěte – jak
dalece se umí o sebe postarat, jak zvládne
určitou dávku samostatnosti, která se od
dětí starších už vyžaduje, jak se vypořádá s organizačními změnami na 2. budově
apod. Není tedy pravidlem, že všechny děti
musí zákonitě ze tříd 1. budovy (Sluníčka
a Zvonečky) přejít automaticky do třídy
Kopretin na 2. budově. V letošním školním
roce máme navíc 46 předškoláků, z čehož
si každý může spočítat, že kapacita předškolní třídy Berušek prostě nestačí (=max.
28 dětí). Proto budou letos předškoláci i
ve třídě Kopretin – samozřejmě se s nimi
bude pracovat náročněji než s dětmi malými. Většina rodičů má totiž stále představu,
že v mateřské škole 21. století dělají všichni
všechno stejně – nikoli, za to by nás ani Česká školní inspekce nepochválila. Pokud jsou
ve třídě „nepředškoláků“ předškolní děti,
jsou na ně kladeny odpovídající nároky,
pracují odpovídajícím stylem, získávají odpovídající návyky a pracují s odpovídajícími

pomůckami (pracovní listy, nůžky, pastelky,
didaktické hry apod.) Takže to celé není o
tom, že by Vaše dítě něco neumělo nebo
nezvládalo, a proto šlo do Kopretin, ačkoliv
je předškolák, ale proto, že i v Kopretinách
jsou předškoláci. A pokud dítě zvládne přechod od „malých“ dětí rovnou do „předškolních“ – proč ne?

Otázka č. 2: No ale když předškoláci
školné neplatí a vy jich letos máte tolik,
to vám ty peníze nebudou chybět?

Budou, ale nedá se nic dělat, zákon o
předškolním vzdělávání hovoří jasně. Pro
Vaši informovanost: celková částka ze školného se nám letos sníží o 138.000,-- Kč.

Otázka č. 3: Udělali jste nějaké změny
v režimu dne? Pořád mi vadí u vás odpolední odpočinek a taky se mi nelíbí,
že odpoledne nechodíte ven, když je
hezky, chtěla bych si ze školky odvést
„vyvětraného“ syna, abych s ním už pak
nemusela na pískoviště a tak, protože
na to nemám čas.

Změn v režimu dne jsme udělali několik, ale týkají se většinou předškolních dětí:
Dále trvá příchod do MŠ pro 1. budovu do
8.30 hod. a pro 2. budovu do 8.00 hod., na
což si někteří rodiče při přechodu dětí na 2.

budovu hůře zvykají. Nedá se ale nic dělat
– vzdělávací program pro děti je bohatý a
náročnější, takže pro lepší časové zvládnutí
volíme tuto alternativu. Co se týče odpoledního odpočinku, zajímavé je, že nejvíc
s ním bojují rodiče, jejichž děti každý den
usnou jako medvídek v zimě a rodiče se
tomu moc diví, protože „doma nezavřel oko
během dne od 2 let věku“. Ale i my chceme
vyhovět dětem s menší potřebou spánku,
takže zavádíme nepravidelný nespavý
režim a nepravidelný zkrácený nespavý
režim, při kterém budou děti místo odpočinku moci dělat jednoduché a tiché činnosti. Záleží na počtu dětí a také záleží na
tom, zda bude u dětí další člověk, který za
nespící děti převezme zodpovědnost. S touto další „pedagogickou silou“ souvisí i odpolední pobyt venku – nelze z bezpečnostních
důvodů nechat na pískovišti 20 dětí s jedinou učitelkou, navíc pokud tato učitelka při
odpoledním provozu je jediným dospělým
člověkem v celém objektu budovy. Odpolední pobyt venku připadá v úvahu pouze
pro 2. budovu, kterou navštěvují starší a
samostatnější děti. 1. budova se této změny
zatím nezúčastní, protože většina nových
dětí nezvládne samostatně navštívit WC a
pokud se stane nějaká „pokakaná nebo počůraná“ nehoda, jediná učitelka, kolem které se šmrdolí dalších 15 dětí, tuto situaci asi
těžko vyřeší.

Otázka č. 4: Vylepšili jste během prázdnin nějak školku?

Vylepšili: 1. Budova dostala do každé
třídy novou koupelničku, Zvonečky modro-žlutou a Sluníčka žluto-červenou. Chlapečci zde mají nově i pisoárky, takže si při
čůrání můžou připadat jako velcí chlapi. 
Celkově jsou nové koupelny situovány tak,
že umožňují učitelce lepší přehled o dětech
a zajišťují i dětem lepší komfort a bezpečnost. Třída Kopretin získala nové linoleum,
takže také celá prokoukla.

Otázka č. 5: Jaké nabízíte volnočasové
aktivity, kdy, a jsou nějak věkově omezené?

Nabízíme následující kroužky: Výtvarný kroužek, Angličtina, Hra na flétnu,
Pěvecký sboreček. Účast v kroužcích je pro
děti předškoláky, protože některé kroužky
jsou realizovány v době odpoledního odpočinku – jen Pěvecký sboreček bude trénovat
odpoledne a Hra na flétničku bude probíhat
dopoledne, protože po obědě se dětem s plným bříškem těžko dýchá. Náklady na tyto
kroužky zahrnují pouze částku na materiál
nebo pomůcky, s jednotlivými cenami Vás
seznámí v případě zájmu paní učitelky. Pro
kroužek Angličtiny máme jednu podmínku
– dítě nesmí mít vadu řeči. Kroužky si na svá
bedra rozebraly paní učitelky pí. Šimková,
pí. Obršálová, pí. Vítková, pí. ředitelka Baláková, pí. uč. Ficencová a kolega p. Ticháček.

Otázka č. 6: A logopedie nebude?

Logopedie je letos trochu sporné téma.
Nabízíme logopedii jako nadstandardní aktivitu pro rodiče dětí, které mají řečovou
vadu. Jelikož těchto dětí je v naší MŠ hodně – z celkového počtu téměř 50 % - sna-

žíme se rodičům vyjít vstříc, ušetřit jejich
čas, peníze a energii. Proto jsme zajišťovali logopedické konzultace v naší MŠ s pí.
Cvikýřovou – rodiče nemuseli dojíždět do
Náchoda ke klinickým logopedům nebo do
SPC a děti pracovaly ve známém prostředí
MŠ. Letos jsme měli v plánu tuto logopedickou intervenci vylepšit – prodloužit čas jednotlivých schůzek (místo 15 minut 20 – 30
minut s jedním dítětem), umožnit návštěvu
rodičům i dopoledne (např. maminkám na
rodičovské dovolené nebo rodičům, kteří
pracují na směny) a tyto návštěvy doplnit
seznámením s vhodnými pomůckami. Každoročně je však nutné dítě logopedicky vyšetřit – zjistit, které hlásky mu dělají potíže,
jestli jeho vada řeči není příznakem jiného
problému, apod. Toto vyšetření každý rok
zajišťuje SPC Náchod a je k němu potřeba
vyplnit od rodičů dotazník, podle kterého je
sestavena anamnéza a doporučení pro terapii řečových vad. Dotazník funguje v nezměněné podobě už několik let, nikdy nikomu
nevadil, naopak, byl detailněji rozpracován,
aby byla diagnóza co nejpřesnější. A světe
div se!! Letos se objevilo několik rodičů,
kteří s tímto dotazníkem hrubě nesouhlasí, údaje v něm jim připadají příliš osobní a
na první pohled i nesouvisející s logopedií.
O logopedii jako takovou tito rodiče zájem
mají, ale odmítají dát MŠ k dispozici výsledky logopedického vyšetření z SPC. (A na
základě čeho má potom logopedka s dětmi
pracovat? A že s logopedií nesouvisí fakt,
že dítě má ve 4 letech pleny nebo je levák?
Omyl, souvisí, a hodně – všechny odchylky
ve zrání centrální nervové soustavy dítěte
s řečí souvisí a vadami řeči se také projevují). Anamnestický dotazník budou rodiče
vyplňovat i v Náchodě v SPC, anamnézu si
sestavují i kliničtí logopedi, velmi podrobný anamnestický dotazník vyplňují i rodiče
na soukromé logopedické klinice Logoprim, nejedná se tedy o žádný náš výmysl.
Naopak, takto byli nuceni pracovníci SPC
a PPP dotazník rozšířit   po novele zákona
72/2005 Sb. Naše MŠ pouze nabízí rodičům
možnost logopedie v Polici přímo v MŠ, nic
víc, nic míň. Pro nikoho tato logopedie není
povinná, je to jen a jen vaše volba. Máte
možnost navštěvovat klinické logopedy
v Náchodě, SPC v Náchodě, soukromou logopedickou kliniku Logoprim v Praze, logopedické poradny v Hradci Králové nebo
v Pardubicích – možností je hodně, záleží,
kterou si vyberete. V současné chvíli na
základě vyhrocených námitek ze strany
výše zmíněných rodičů MŠ váhá, zda
bude tuto nadstandardní aktivitu vůbec
realizovat. Téma necháváme otevřené a
s rodiči dětí, kteří mají o logopedickou péči
v MŠ zájem, budeme jednat, jak celou záležitost řešit.

Otázka č. 7: A jak to je s plaveckým výcvikem?

Plavecký výcvik dětí naší MŠ již probíhá – Berušky poprvé skočily do bazénu
v Náchodě již 2. září. Paní učitelky děti moc
chválí, že zvládly hned po nástupu do MŠ
nejen změny týkající se přesunu z Kopretin
do Berušek, ale i tento nový prvek v režimu

předškoláků. Třída Kopretin začne dojíždět
na plavání 24. 11. 2014.

Otázka č. 8: Rodiče měli možnost před
prázdninami vyplnit dotazník k práci
učitelek, ke vzdělávacímu programu,
ke stravování apod. Kde se dočtu výsledky?

Dotazníky vyplnilo 24 rodičů ze 104
dětí, za což děkujeme. Byly zpracovány
a rozbor jednotlivých otázek a odpovědí
můžete najít na našich webových stránkách www.mspolice.cz. Pokud máte nějaké
dotazy, rady, připomínky nebo nejasnosti,
můžete nás kontaktovat emailem mspolice@email.cz nebo na telefonním čísle
491 541 116.
Pro zajímavost jsme vybrali malou
statistiku

školní rok
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

zapsáno
118

135
125
126
100
102
90
92
97
100
88
76
76
75 – 88
94
89 – 99
84
81
82
90
96
78
80
82
84
91
86
78
99
104
104
104
104
104
104

5-6
leté
39

38
49
54
50
50
35
47
32
37
32
38
24
18
19
20
31
37
45
35
36
33
26
30
34
25
16
37
35
28
42
42
36
40
46

Těšíme se s Vámi za měsíc na shledanou
a přejeme Vám a Vašim dětem do nového
školního roku rozjezd na plný plyn bez boulí a šrámů!!
Vaše paní učitelky a pan učitel MŠ na sídlišti
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A na závěr nabízíme cvičení pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ „Cvičení s Martinou “

Podmínky a organizace cvičení
1) Cvičení probíhá každé úterý od 15.30 hodin do 16.30 hodin v tělocvičně MŠ pod
vedením Martiny Macounové. Cena za
každou návštěvu je 20 ,-Kč . Cvičení začne od 16.9.2014
2) Přijaty budou děti ve věku 1,5 – 3 let.
Seznam dětí  bude vytvořen od nejmladšího po nejstaršího,   dle věku. Nejvyšší
možný počet přijatých dětí je 15 +1 rodič. MŠ si vyhrazuje právo zákazu vstupu

dalších osob nebo členů rodiny.
3) Za bezpečnost dítěte i za bezpečnost
svou zodpovídá po celou dobu cvičení
rodič dítěte.
4) Přístup do MŠ bude   postranním vchodem do chodby . tam  bude lavička, sloužící k přezouvání a převlékání  dětí , v mimořádných případech lze využít prostor
malé učebny.  WC a umývárna bude zpřístupněna v letním vchodě MŠ.

Kola a kočárky lze zaparkovat po dobu
cvičení pod přístřeškem před postranním vchodem, za poškození či ztrátu
těchto věcí MŠ neručí.
Do jiných prostor MŠ je vstup přísně zakázán.
5) Pokud by došlo k záměrnému poškození
či ničení majetku školy, je rodič povinen
uhradit škodu v plné výši.
Tel: 723 731 987

Výstava prací z krajinářského kurzu

V nově zrekonstruovaném výstavním
sálu Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí se po celý školní rok střídají výstavy výtvarných prací žáků. Na úvod
nového školního roku přišel čas předvést
výsledky studentských prací z červnového
krajinářského kurzu v Litomyšli, studenty
nazývaného „plenér“
Výstavou vás provedou žákyně 3. ročníku studijního oboru Propagační design
Barbora Zumrová a Kateřina Šitinová. „Na
prvním panelu můžeme vidět práce žáků
čtvrtého ročníku, kteří se věnovali malbě
překrásného historického města Litomyšle.
Zachycují do nejmenších detailů budovy a
mosty, a tak umožňují pozorovateli vytvořit
si představu o kouzlu tohoto místa. Druhý
panel zachycuje také převážně práce žáků
maturitního ročníku vytvořené technikou
tempery a akvarelu. Obrazy postihují atmosféru slunných letních dnů s modrou oblohou, kterou jsme v Litomyšli zažívali. Stu-

denti se vydávali i
do temných uliček a
zákoutí, aby nalezli pro ně zajímavé
místo, které se jim
bude dobře malovat. Třetí panel obsahuje kresby žáků
třetího
ročníku,
kteří byli na „plenéru“ poprvé. I přes
určitou nezkušenost jsou jejich práce velice zdařilé. Čtvrtý panel patří třetímu
i čtvrtému ročníku a jsou zde prezentovány
různé techniky kresby. Kresba uhlem, rudkou i křídou na černý papír. Na posledním
panelu žáci obou ročníků nezpodobňují jen
architekturu, ale také sochy a fontány. Kurz
se nám velmi vydařil. Byl bohatý nejen na
krásné počasí, ale jak je patrné i z této výstavy, na talenty a skvělé práce,“ zhodnotila
akci Barbora Zumrová.
Kateřina Šitinová
Přehled oborů: polygrafické - výtvarné - služby
přidává své postřehy: „Výstava poskyTiskař na polygrafických strojích – studijní obor
tuje hlavně pohled
moderní tiskové technologie, příprava a funkce
pod naše ruce. Tužky,
tiskovin
ání
zušlechťov
a
í
tiskových strojů, zpracován
pastely, rudky, uhly
Reprodukční grafik pro média – studijní obor
a štětce tvořily v napředtisková grafická příprava, multimediální prezentace
šich rukou na papíře
a tvorba www stránek
kresby a malby toho,
Operátor tiskových technologií – učební obor
co jsme viděli. A jelitisk na ofsetových, digitálních, tamponových
kož jsme se toulali po
a sítotiskových strojích
Grafický design – studijní obor
(talentová zkouška)
kresba, malba, typografie, fotografi
e, užitá grafika,
výstavnictví
Interiérový a propagační design/Aranžér – učební obor
dekorační práce pro propagaci a bytové interiéry

Vlasová tvorba/Kadeřník – učební obor
dámský a pánský střih, účesová tvorba
Reprodukční grafik - jednoleté studium
(pro absolventy učebních a maturitních oborů)
fotografie, výtvarná příprava, písmo, integrace obrazu
a textu
Dny otevřených dveří
do 17 h.
st 10. 12. 2014 od 14
o 17 h.
d
so 22. 11. 2014 od 8 do 12 h.
15 od 14
st 4. 1. 20
hodská 285
SŠPTP Velké Poříčí, Nác
web: www.ssptp.cz
mail: ssptp@ssptp.cz/
/e041
485
491
:
fon
tele

pá 21. 11. 2014

od 9 do 17 h.
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Litomyšli, po tom krásném městě umění,
architektury a vůbec všeho krásného, inspirace bylo všude dost. Každý kout, každá
ulička i každý dům skrývaly své kouzlo a my
se jen rozmýšleli, co necháme pod našima
rukama na papíře vzniknout. Dlážděné uličky, věže, domy a mosty byly objektem, který
každý aspoň jednou přenesl na papír. Malby
působí veselým a pestrým dojmem, jelikož
bylo nádherné slunečné počasí a vše kolem
nás hrálo barvami. Najdete tu jak malby a
kresby, tak i nějakou tu skicu. Podle mého
názoru jsou práce opravdu podařené. Každý účastník kurzu svou kresbu či malbu
pojal originálně a podle sebe. Každý svým
stylem, což tvoří to nejkrásnější kouzlo celé
výstavy,“ dodala na závěr své pozvánky do
výstavního sálu Kateřina.
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - wwwe.ssptp.cz

ZŠ a MŠ Suchý Důl
Semináře ŠANCE,
ověřená série her pro předškolní děti

Podpořte vaše dítě v přípravě na vstup do školy
Unikátní program, při kterém spolupracují děti i rodiče
Poznejte své dítě při práci v kolektivu jiných vrstevníků
Láká vás prostředí nové vesnické školy a bezplatných seminářů pro
předškoláky?
• Využijte ojedinělé akce v našem okrese - příprava na učení hrou, s
využitím Montessori pomůcek a praktických činností pro rozvoj jemné
motoriky dítěte
• Náměty pro rodiče na domácí práci s předškoláky
• Vhodné pro děti ve věku 5-6 let
Cyklus setkání ŠANCE – vždy ve středu 15 - 17 hod.
ZAHÁJENÍ – 5. listopadu 2014 - budova ZŠ Suchý Důl
informace www.malalskola.cz/montessori
Přihlášky se jménem a datem narození dítěte zasílejte
na info@malaskola.cz nebo tel. 736 761 792 do 3. 11. 2014

PaedDr. Lenka Soumarová (absolventka Diplomového kurzu Montressori Praha 2006)

110 let (je) za námi…

Posledním srpnovým víkendem skončila malá série oslav Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Ledhuji. Kdybychom snad měli
rekapitulovat, nalistovali bychom nejprve
kalendář na konec června a našli záznam
o 20. ročníku soutěže „O pohár starostky
města Police“. Počasí tehdy přálo nejen soutěžícím, ale i skalní záchranné službě, která
předvedla poutavé ukázky transportu osob
v nepřístupném terénu. Stopu SDH bychom
našli určitě i během Polické pouti. Zatímco
Polická pětka rozproudila zábavu, starali
jsme o tehdy o občerstvení útrob 160 účastníků country večera.  Jen jsme vydechli po
konci Polické pouti, přiblížily se oslavy sboru, naplánované na 30. srpna.
Nádvoří před hasičskou zbrojnicí nejprve poctivě spláchl srpnový deštík, ale
sluníčko se dalo hned zrána do práce a
před polednem byl „plac“ bez kaluží a na
obloze tapeta s motivem pěkného letního
dne.  Country skupina Slaveňáci sestoupila
od údolí Ledhujky krátce před 13. hodinou
a s moderátorem Pavlem „Mazalem“ Frydrychem domluvila nutná gesta pro hladký
průběh hlasového a hudebního podbarvení
celé akce. S nápěvkem „Co jste hasiči…“ nechtěli jistě hudebníci provokovat, už beztak
trochu nervózní organizátory, ale pustili na
nádvoří dobrou náladu a veselí, které spolu Pavlem F. nenechali celé 4hodiny zahálet. Návštěvníci mezitím nadšeně prolézali
moderní vozový park hasičů z Adršpachu
(DA Iveco), Broumova (DA Mercedes Benz),
jednotky  SDH Police (CAS Tatra), HZS Broumov (TA Ford, CAS Tatra). Péči o historickou
techniku nezapřeli ani hasiči ze Slavného,
(koňská stříkačka z roku 1913) a ledhujská
motorová stříkačka z roku 1933. K vidění
byla i „naše“ stará, dobrá Avia SAVIEN, která
už téměř 40 let oddaně slouží jak soutěžícím, tak i zasahujícím hasičům.
Ortel nad ještě zachovalým vozidlem,
určenému k vyproštění zraněné osoby, vyřkl moderátor „Mazal“, když radnice bila půl
třetí. Profesionální hasiči z Broumova se
chopili hydraulického nářadí a i přes tropické podmínky, panující uvnitř zásahového
obleku, vyprostili nezraněného figuranta
Z. P. z plechové ulity. Nejen kolemjdoucí se
tak během ukázky dozvěděli, na co všechno zasahující hasiči, při vyprošťování, musí
pamatovat.
Ke stánku s občerstvením to nebylo
daleko, a tak sluncem a zpěvem vyprahlá
hrdla netrpěla nouzí. Kdo se nechtěl vlažit
pouze zevnitř, nechal se zkropit i proudem
vody z historické koňské stříkačky. Její obsluhu bravurně zvládli dobově oblečení
hasiči ze Slavného – skutečné okénko do
historie. Děti nezahálely a učily se, jak rozhodit a smotat hadici, trefit proudem vody
kuželku, anebo si zkusit, jak se chodí po
hasičském žebříku. Nezvykle velikou radost
udělala vysloužilá helma vz. 44, usazená na
hlavě mladíka z Ochoze, jednou možná našeho člena.

Na koho nezbyla už helma, vydováděl se
v „moři pěny“ (maminkám dovádějících ratolestí jsme tak možná ušetřili na aviváži).
Kdo nedováděl s pěnidlem, mohl poslepovat
třeba papírovou zbrojnici, nebo hasičské
auto. „Jak na věc…“ poradila vedoucí místního MPM, Martina Váňová. A kdo chtěl vidět
výsledek mnoha hodin strávených s lepidlem v ruce, zastavil se u výstavky jednoho
z našich členů Míry Drechsela. Modelům
snad scházel jen zvuk motoru, aby mohla
směle konkurovat skutečným vozům.
Pro náš sbor jsme výjimečný den zakončili slavnostní schůzí, předáním upomínkových předmětů současným i bývalým
členům a hostům. Zdravice jsme rádi přijali
od zástupců SDH Hlavňov,  SDH Suchý Důl,
okresního sdružení Náchod a od paní starostky Idy Jenkové.
Jménem SDH ve Velké Ledhuji rád bych

tímto poděkoval za hmotnou podporu městu Police nad Metují, společnostem VEBA
a.s., Continental Automotive s.r.o. Horní
Adršpach, Hauk s.r.o., EKLASS   CZ s.r.o.
(ekologická likvidace vozidel Velké Poříčí)
a tiskárně LD Print Náchod. Další srdečný
dík pak knihovně města Police, rychlému
občerstvení Pellyho domy (a celému týmu
p. Martina Exnara), SDH v Adšpachu, Polici
n.Met., Suchém Dole a Broumově,  HZS HK,
stanici Broumov, hudební skupině MEDIUM
za zapůjčení aparatury, klukům a holkám
z BMX parku za pochopení a upřímné díky
všem členům (obzvláště pak jejich rodinám
za trpělivost),   všem příznivcům našeho
sboru, kteří se na přípravách nějak podíleli
a zároveň i těm, kteří s námi významné jubileum přišli oslavit.
Za SDH VL,
Aleš Trojtl.
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Dar Nadačního fondu VEBA Nadačnímu fondu HOSPITAL
pro potřeby klientů broumovské nemocnice

V pátek dne 19.9. 2014   v rámci slavnostního otevření budovy školicího střediska Congress&Wellness v prostorách Hotelového resortu VEBA převzala předsedkyně
správní rady NF HOSPITAL BROUMOV Ing.
Eva Blažková spolu s náměstkem preventivně léčebné péče nemocnice Broumov prim.
MUDr. Miroslavem Šváblem, z rukou předsedkyně správní rady NF VEBA ing. Miluše
Houskové a generálního ředitele společnosti VEBA, textilní závody a.s. ing. Josefa Nováka finanční dar ve výši 300 000 Kč.
NF HOSPITAL BROUMOV za obdržené
a další finanční prostředky, které nashromáždil v průběhu roku od okolních měst a
obcí, nakoupí a předá do konce letošního
roku klientům broumovské nemocnice 25

ks kardiackých křesel s podnožníky a 8 ks
servírovacích stolků v celkové hodnotě cca
450 tis.Kč. Křesla budou pojízdná, s koženkovým potahem a sloužit budou dle potřeby
v různých odděleních broumovské nemocnice. Stolky pak budou umístěny v rámci
oddělení jednotky intenzivní péče.
Dle Ing. Evy Blažkové se jedná o mimořádný počin, a to ze dvou důvodů. První je
ten, že si NF VEBA vybral, jako svou první

oblast podpory, oblast sociálně zdravotní, prostřednictvím NF HOSPITAL, druhý
je ten, že se jedná se o nejvyšší finanční
dar v historii NF HOSPITAL od soukromého subjektu.   Zvláštní poděkování za tento
mimořádný dar patří předsedkyni správní
rady NF VEBA Ing. Miluši Houskové, která
dlouhodobě podporuje aktivity NF HOSPITAL, dodala na závěr Ing. Blažková.  

Pomáháme obětem
trestných činů na
Náchodsku

V srpnu roku 2013 začal platit nový
zákon o obětech trestných činů, který výrazně rozšířil a posílil práva a postavení
obětí. Mezi některé změny, které nastaly
přijetím tohoto zákona, patří citlivější
přístup k obětem, důstojné zacházení
nebo odborné poradenství od státních
i nestátních organizací. Objevuje se zde
i možnost doprovázení obětí k výslechu
nebo k soudnímu jednání.
Probační a mediační služba je instituce, která běžně ve své praxi pracuje
s poškozenými, oběťmi trestných činů.
Na středisku Probační a mediační služby v Náchodě již více jak rok působí poradna pro oběti trestných činů. Zde jsou
obětem poskytovány právní informace
a psychická podpora v těžkých chvílích
vyplývajících z události – trestného činu.
Odborné poradenství jsme za rok
působení již poskytli více jak 70 obětem
majetkové, násilné trestné činnosti, ale
i například v rámci dopravních nehod.
Mohou se na nás obrátit osoby, kterých
se jakkoliv dotkl trestný čin.

NOVINKY FILATELIE

Václav Zapadlík - Česká auta
lířské umění začal zajímat celý
svět. Spolupracoval s prestižním
muzeem automobilu Blackhawk
Automotive Museum, jeho díla najdeme v galeriích v San Francisku
i Pebble Beach. Od roku 2010 pro
Českou poštu doposud vytvořil 13
poštovních známek a 2 dopisnice.
Po úspěchu jeho známkových sešitku „Světová auta“ a „Česká auta
– Škoda I“ přichází Česká pošta s
druhým sešitkem věnovaným automobilům Škoda. Vydávání emisí
s tematikou historických automobilu bude pokračovat.

Stali jste se obětí trestných činů?
Neváhejte se na nás obrátit. Služby
poskytujeme anonymně a zdarma.

Probační a mediační služba, středisko Náchod, Palachova 1303, Náchod
547 01 (budova Okresního soudu v Náchodě 2.patro)
Poradci: Mgr. Aneta Hejcmanová, tel.
733 788 970, email: ahejcmanova@pms.
justice.cz
Mgr. Markéta Salačová, tel. 778 523 079,
email: msalacova@pms.justice.cz
Mgr. Aneta Hejcmanová
Vedoucí střediska Probační
a mediační služby
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Způsob tisku: Ofset

Škoda Superb 3000 z roku 1941
a Škoda Popular Monte Carlo z roku
1938

Námět známky:

Václav Zapadlík (* 23. 9. 1943) se narodil v Praze. V 90. letech se o jeho kres-

Známky byly vydány v sešitku
á 4 x 2 ks různých výplatních známek ve formě celoplošných samolepek s oddělením formou průseku v nominální hodnotě písmene
„A“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g
dle ceníku základních poštovních služeb
v aktuálním znění (nyní 13,- Kč).
Podle časopisu Filatelie a webových
stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta

Náš výlet

V sobotu 13. září 2014 uspořádal výbor
Fondu pro pozůstalé v Polici nad Metují a
okolí pro své členy i nečleny celodenní výlet do Polska. Ráno v 8.00 hodin odjížděl od
CDS garáže autobus a v něm natěšení pasažéři. Tři dny předtím stále pršelo a z důvodu špatného počasí se někteří odhlásili.
Škoda – počasí bylo ideální. Sluníčko nám
přálo po celý den a nálada byla výborná.
Cesta vedla přes hraniční přechod Starostín až do Křešova, kde jsme měli zajištěnou prohlídku s česky mluvícím průvodcem. Když jsme tam byli v r. 2005 tak uměl
česky líp. Už starý pán hodně zapomíná. Ale
o to bylo veselejší, protože jsme mu sborově
napovídali. Jako ve škole.
Navštívili jsme kostel sv. Josefa – kde
na nástěnných freskách je vyobrazen celý
život sv. Josefa. Na levé straně kostela jsou
jeho radosti a na pravé straně jsou žalosti
a strasti jeho života. Tenkrát obyčejný lid
neuměl číst a tak měli celý životopis v obrazech.
Dál jsme pokračovali do hlavní katedrály do kostela „Laskavé Matky Boží“. Je to
nejkrásnější baroko v Evropě. Prezentován
je jako „Evropská perla baroka“. Je to celé
nově opravené z peněz EU a je na seznamu
UNESCO jako chráněná památka. Veliký a
přenádherný kostel.
Vše se nám moc líbilo.
A přímo z kostela jsme prošli do Mauzolea slezských piastrů, jak oni říkají. Jsou zde
uloženy sarkofágy s ostatky knížete Bolka
I a Bolka II. Krásné vysoké sochy z alabastru, sarkofágy z mramoru. Nádherné fresky představující radost a naději z mrtvých
vstání. Obrazy od malíře Brandla. Mezi jinými i sv. Václav – patron České země.
Pokračovali jsme na hřbitov. I zde byl
výklad velice zajímavý. A ještě jsme mohli
nahlédnout do katakomb, kde jsou uloženy
rakve s mumiemi.
V poledne nám pan řidič uvařil kávu a k
tomu nám z věže vysoké 72 metrů zazvonily zvony. Celou dlouhou píseň jako v Loretě.
Pohoda a najednou někdo řekl houby?! A
šlo se na ně. Přímo pod lipou, kde jsme seděli a bylo jich aspoň 50 kousků a všechny
zdravé. To bylo radosti…
Pak se jelo směr Kowary - Miniatury.
Cestou jsme měli možnost vidět ty naše
Krkonoše z druhé strany. Všechno jako na
dlani.
V Kowarech jsme měli zajednanou prohlídku s českým průvodcem. V areálu bývalé továrny na výrobu koberců je veliký
soubor významných staveb v poměru 1 :
25 a jsou zde zámky, hrady, radnice apod. A
jsou z Polska, ale i z Čech. Je zde i Sněžka a
to ve starém provedení, ale i v novém současném. Kdo chtěl jít sám a vše si pořádně
nafotit, tak u každého exponátu je popiska
i v češtině. Vše je moc pěkně udělané i včetně květinové výzdoby a zázemí pro turisty.
Maskotem areálu je jezevčík. A je tu zastoupený v mnoha variantách dokonce i živý.
Naše cestování pokračovalo směrem na
úbočí Sněžky do vysokohorského střediska

Karpač. Je to 7 km a tak jsme si říkali, že tam jsme pro ně první zájezd.
budeme hned. Ale v Karpači měli Poláci něNo a pak už jen domů. Byl to hodně
jakou velikou slávu a tak se celé centrum ob- dlouhý a pěkný výlet. Hezké počasí dělá
jíždělo. Karpač má 277 hotelů a myslím, že hodně a dobrá parta ještě víc. A pan řidič
jsme viděli všechny. Největší 4 hvězdičkový Patzelt z CDS neměl chybu. Budeme hodně
úplně nový, moderní jsme měli možnost vi- vzpomínat.
dět z různých úhlů i shora. Jak jsme serpenMarie Chaloupková
týnami stoupali nahoru až na parkoviště ke
kostelíku Wang, kam jsme měli namířeno.
Wang je celý vyřezávaný a postavený v seKlub sběratelů Policka si dovoluje
verském vikingském stylu. Sloupy původně
pozvat zájemce na setkání sběratelů
sloužily jako stěna vikingským lodím. Je
všech oborů (nálepky, pohledy, numisjediný postavený mimo území Norska. Řezmatika, filatelie apod.)
bářské umění na dveřích, sloupech a porJiž 5. burza v pořadí se koná v sobotálech patří k vynikajícím dřevořezbám. Je
tu 25. října 2014 na sále Pellyho domů v
celý postaven ze silně pryskyřicového borodobě 8,oo - 13,oo hod.
vicového dřeva. A byl postaven na přelomu
Vstupné dobrovolné.
12. – 13. století. Do Karpače byl převezen a
Josef Máslo
vysvěcen jako dar evangelíkům v roce 1844.
Dnes obdivuje norské dřevořezbářské dílo
na 200 000 návštěvníků.
Byli jsme mezi nimi. A
měli jsme radioprůvodASTRONOMICKÝ KLUB
ce v češtině. Moc pěkně
namluveno i s hudebním
POLICE NAD METUJÍ
doprovodem.
Chodba obepínající
KONJUNKCE MĚSÍCE SE SATURNEM
celý vnitřek kostela slou25. října uvidíme na obloze   zajímavou konjunkci
žila kdysi jako ochrana
dvou kosmických těles. V 18 hodin bude nízko nad jihopřed chladem a jinak ješzápadním obzorem v těsné blízkosti náš Měsíc a planeta
tě v Norsku jako skladiště
Saturn. V západní části České republiky bude úkaz dokonrybářských sítí a zbraní.
ce pozorovatelný jako zákryt. To znamená, že Saturn bude
Kostelík i přilehlý hřbi„schovaný“ za okrajem Měsíce.
tůvek slouží evangelíkům
Saturn je druhou největší planetou Sluneční soustavy.
ještě dones. Pořádají se
Malým astronomickým dalekohledem můžeme pozorovat
zde i pravidelné koncerznámý prstenec, který planetu obepíná v rovníkové oblasty.
ti a také největší Saturnův měsíc Titan.
Rozhled do kraje byl
nádherný. Byli jsme 837
UTAJENÁ ZATMĚNÍ
m nad mořem vysoko na
8. října v 11hodin a 54 minut nastane úplné zatmění
úpatí Sněžky. No a SněžMěsíce, které však není z území ČR pozorovatelné.
ka měla co chvíli čepici
23. října ve 22 hodin a 56 minut nastane částečné zaz mraků a pak zase co
tmění Slunce, které také není z území ČR pozorovatelné.
chvíli na nás z těch mraVše si vynahradíme v příštím roce. 20 března 2015
ků vykoukla.
uvidíme na obloze částečné zatmění Slunce a 28. září
A byl navečer a my
2015 nastane úplné zatmění Měsíce.
už jsme se chystali přes
POHLEDY DO VESMÍRU
Královec na večeři do
Letní čas (SELČ) končí v neděli 26.10. Ve tři hodiny
Beránku. Byl vyjednán
SELČ si posuneme hodiny zpět na druhou hodinu středoguláš a knedlík. Hotel
evropského času.
Beránek v Úpici na náSLUNCE vstupuje do znamení Štíra, 23. října ve 12 ho		
městí je nově otevřený
din 56 minut SELČ
zrestaurovaný a prezenv říjnu se den zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
tace směřuje speciálně
1. a 31. v první čtvrti, 8. v úplňku, 15. v posled
MĚSÍC
pro důchodce. Všechno
ní čtvrti, 23. v novu,
upraveno s ohledem na
MERKUR na konci října pozorovatelný nízko nad vý		
potřeby seniorů. Guláš
chodním obzorem,
byl výborný, obsluha
VENUŠE není pozorovatelná,
vzorná. A dokonce si naši
na večerní obloze nízko nad jihozápadním ob
MARS 	
účastníci zájezdu nechali
zorem v souhvězdí Hadonoše,
vytisknout Menu i s ceJUPITER ve druhé polovině noci na hranici souhvězdí 		
nami. Moc se jim tam
Raka a Lva,
líbilo a těší se, že se sem
SATURN večer  nízko nad jihozápadním obzorem v sou
přijedou někdy příležihvězdí Vah,
tostně najíst a posedět.
URAN
po celou noc v souhvězdí Ryb,
Prostředí moc pěkné.
NEPTUN po většinu noci v souhvězdíVodnáře
Měli jsme i živou hudbu –
Karel VACEK, - Astronomický klub Police
to se teď moc nevidí. Moc
si nás předcházeli, byli

Burza sběratelů
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Seniorské aktuality...
První setkání po prázdninách zahájila
předsedkyně pí H. Pivoňková. Na ni navázala místopředsedkyně Ivanka Richterová,
která uvedla novou tvář do oblasti týkající
se rovněž kultury pana Kamila Huška. Náš
František Pivoňka měl radost ze skvělého
dokumentárního kameramana p. Miroslava
Šolce, který nadchl přítomné tím, co jeho
vnímavé oko a cit pro světlo a detaily dokáže úžasně ztvárnit. Paní starostka Ida Jenková nám sdělila řádu informací, pozvala na
veřejné zasedání ZM. Sklidila náš obdiv, že
i v hektickém období si našla čas, abychom

byli v obraze dění dnů příštích, včetně přípravy na odhalení PAMĚTNÍ DESKY ku 100.
výročí nedožitých narozenin pana uč. Karla Petra a publikaci o něm. PM vyjde až po
datu 28. 9., kde se dozvíte mnohé, ale na
slavnostní akt jste zváni! 30. 9. pak S.K.O.
odjíždí do Hradce Králové do výrobny pianin a klavírů zn. PETROF. Paní hospodářka J. Němečková tudíž inkasovala od členů
po 200,- Kč. Potom už náš pan kameraman
promítal úžasné dokumenty.
Blízký Adršpach, majestátní skalní útvary, jezero, vodopád, dřevěnky a roubenky.
Kraj v každém ročním období krásný. Tady
si uvědomujeme, jak hezky je U NÁS. Poznat jiné státy, lidi, moře, ale touha vrátit se
domů, je silnější.
Druhý dokument „ORÁČ“. Navštívili
jsme Suchý Důl pana Kollerta, který celý
život zasvětil lásce k rodné hroudě. Rozhovor s ním vedl náš historik p. Míra Pichl,
dozvěděli jsme se mnohé nejen o rodině,
následovnících, kteří našli jeho stopu, starost o kravičky, a aby se dobře hospodařilo, a s láskou ke všemu. To je zřejmě jeho
krédo. Je to člověk oduševnělý se smyslem
pro poezii…Co mu popřát za jeho konání?
Vyseknout velikou poklonu a vděk, co nejvíce potom pevného zdravíčka i v novém
působišti v Domově seniorů v Polici n. M.,
kde tráví podzim života. Určitě si zde najde
čas na své milované verše, které nám v dementu skvěle zarecitoval a jsou jeho vlastní,
před léty oceněné. Ať se daří i nadále…
V Suchém Dole další zastavení v ŠOLCOVNĚ u Ticháčků. Bohužel p. Robert Ti-

Polický měsíčník - říjen 2014 - strana 33

cháček už není mezi námi, a tak nostalgická
vzpomínka s ukázkami z domácnosti, ale
také z rodinné kroniky, exkurze na půdě.
Nevídané exempláře, nezbytné k provozování jeho činnosti pro svoz dřeva, které
i v pokročilém věku dokázal zvládat. Právě on daroval dřevo k obnově KAPLIČKY,
když necitlivým způsobem došlo k požáru,
a zbylo z ní pouze TORZO! Ale suchodoláci
jsou lidé činu, ty nic nezlomí a tak slib, že
dojde na stejném místě, dle původního projektu k znovuzrození, se uskutečnilo. Byli
jsme svědky nejen charitativních koncertů,
finančních sbírek, ale také vlastní stavby.
Vysvěcení se konalo za přítomnosti všech
vzácných hostí, církevních hodnostářů a
veřejnosti. Bylo to důstojné. Nezapomenutelný zážitek a mnozí z nás dojati. KAPLIČKA - místo, kde jsme hledali pomoc, když

nám bylo nejhůř a poděkování pak za vše,
co nám tzv. „vyšlo“!
Vostatky ve Lhotě! Poslední a vskutku
světový unikát. Machováci jsou pašáci, a co
se recesí týče, nemají konkurenci daleko
široko. Dobré jídlo, výborná štamprlata, jitrničky a maškarády. Cesta do Nouzína s kutálkou a zpátky k Lidmanom nás dostala do
veselé nálady a určitě příští rok přijdeme
posílit řady, a ochutnat dobroty řezníků,
pekařů a všech, kteří se o to zasloužili. Jen
tak dál, ať je veseleji v dnešním hektickém
čase…
Mějte se dobře!
Kde nás najdete:
http://www.meu-police.cz/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Mateřské centrum Ma Mi Na
a maminkám k popovídání si, třeba u kvalitní fair trade kávy.
Všední dny 9-11 hodin, vstup 30,- /členky
MC 20 ,- (roční členství 200,-)

PRAVIDELNÝ PROVOZ MC
- ZMĚNY!
Počasí se pomalu kazí, přijďte si pohrát
do útulné herny mateřského centra! Na
programy není třeba se hlásit ani docházet
pravidelně. Část dopoledne si děti hrají společně, zpíváme si, učíme se říkanky, tanečky,
hrajeme si a cvičíme, část programu je dětem nechán prostor k samostatnému hraní

PO – maminky s dětmi do cca 1 roku, těhotné, popř. s maminky s dětmi, které mají zájem zpestřit si dopoledne o
lehká jógová cvičení a protažení (M.
Plchová, Š. Pášmová)
ÚT – maminky s dětmi cca 1,5 roku – 2 roky
(M. Maršíková, M. Prokopová)
ST – Zvídálek - děti od cca 2,5 roku bez doprovodu rodičů, nutné přihlášení předem (M. Hornychová, B. Vrabcová)
ČT – maminky s dětmi cca 2 – 3 roky (H. Pohlová, L. Riegerová)
PÁ - maminky s dětmi cca 2 – 3 roky (E. Žáková, K. Marešová)

běháME
pro Afriku
Mnoho dětí v Etiopii nEMůžE
chodit do školy, pojďME to zMěnit!

BESEDA
O LÁTKOVÝCH PLENKÁCH
S Bc. KRISTÝNOU ŠTURMOVOU
– doporučujeme!
středa 8.10. v 16,30 hodin, MC

Všem nastávajícím maminkám
doporučujeme opakování zajímavé
loňské besedy o látkových plenkách.
Kristýna vám předvede několik typů
plenek různých výrobců i materiálů,
ukáže vám mnohé užitečné fígle, které zpříjemní používání látkových plenek a nejspíš vás svými zkušenostmi
a názornými ukázkami přesvědčí, že
látkování není žádná věda!
(na listopad plánujeme navázat
zopakováním povedené besedy s porodní asistentkou Bc. Petrou Kociánovou)

LEZECKÁ DOPOLEDNE
V SOKOLOVNĚ
Tuto sezónu jsme domluvili lezení v sokolovně na pátky dopoledne
cca 8,30 -10,30 hodin. Vhodné pro
začátečnice i prokročilé! Přijďte se
protáhnout! Dětem teplejší oblečení
a přezůvky, prosím.
Začínáme 10. října.
O týden dříve, 3.10. podpoříme
skautskou akci Běh pro Afriku!

DŘEVĚNÉ HRAČKY

Takhle jsme se učili dříve.

A tohle je naše nová škola.
Děkujeme!

Kdy a kde běžíme

pátek 3. října od polického kláštera

Rádi byste k Vánocům koupili dětem vkusnou českou hračku? Přijďte
si prohlédnout a ohmatat nabídku
několika výrobců. Firma Adlabar nabízí dřevěné hry a hračky výhradně
od českých výrobců určené od miminek až po malé školáky, zdravé lahve
nebo zipové kabelky pro slečny i pro
maminky.
KDY: ve čtvrtek 9.10. během dopoledního programu v MC, www.
adlabar.cz
www.mcmamina.cz,
mcmamina@centrum.cz
za MC MaMiNa Helena Pohlová
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Přijďte se podělit o svůj pohled
na aktuální společenská
VŠECHNY
a lidskoprávní témata!
PROJEKCE
Z cyklu Promítej i ty!, jsme pro Vás
vybrali šest úspěšných filmů posledních
let a k debatám pozvali zajímavé hosty.
S podzimními projekcemi vyrážíme
tentokrát díky partnerům v zajímavých
místech regionu za Vámi ...
POLICE NAD METUJÍ - Velký
sál benediktinského kláštera
/pátek 3. 10. v 19.30h.

na vlastní pěst přes různá omezení a překážky.

BROUMOV – Koncertní sál –
klášterní kreslírna
/pátek 24. 10. v 19h.

KREV V MOBILECH

VIVA CUBA LIBRE

(52min., Dánsko, 2010)

(60 min., Kuba, 2013)

Napadlo vás, že váš mobil skrývá minerály potřísněné krví
obětí války v Demokratické
republice Kongo? Že každým
zavoláním nepřímo podporujete největší válečný konflikt
od doby 2. světové války, kterému za posledních 15 let padlo
za oběť pět milionů lidí?

Dokument sleduje raperskou
partu Los Aldeanos, která propůjčuje svůj hlas všem státem
šikanovaným, neprávem stíhaným a týraným Kubáncům.
Jejich hudbu vláda zakazuje,
jejich koncerty se konají tajně
v odlehlých částech země,
sami rapeři čas od času končí
ve vězení.

Hostem debaty bude klient
o. s. Pferda, sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním
postižením, pracující v náchodské kavárně Láry fáry.

ZDARMA!

Hosty debaty budou ředitelé
základních škol z Červeného
Kostelce a okolí.

MALÁ ČERMNÁ – Hospoda
U Papouška / pátek 14. 11.
v 18h.

BĚLORUSKÝ SEN
(55 min, Rusko, 2011)

DOLNÍ ADRŠPACH
– Restaurace U Peňáka
pátek 17. 10. v 19h.

Hostem besedy bude novinářka,
fotografka, šéfredaktorka časopisu Lidé a Země, místopředsedkyně o. s. Femisphera (zabývajícího se problematikou žen
třetího světa) Lenka Klicperová.

POLICE NAD METUJÍ
– Muzeum papírových modelů / úterý 14. 10. v 18h.

PUNKOVÝ
SYNDROM

VERDIKT
V MAĎARSKU
(107 min., Maďarsko, 2013)

Dramatický průběh ostře sledovaného procesu se čtyřmi
maďarskými přívrženci krajní
pravice, kteří byli obviněni ze
série rasově motivovaných
vražd šesti Romů, včetně dětí.
K medializaci případu přispěl
světově známý maďarský hraný film Je to jen vítr uvedený
na Jednom světě v roce 2013.
Hostem debaty bude romistka, překladatelka a novinářka
Karolína Ryvolová.

(85 min., Finsko, 2012)

Mentálně hendikepovaní členové finské hudební skupiny
Perrti Kurrikka‘s Name Day
trpí, jak sami s úsměvem říkají, „punkovým syndromem“.
Jejich kapela naplňuje s vtipem sobě vlastním upřímný
punkový étos – dělat hudbu

Police nad Metují 9.-12. 4. 2015
banner300x100.indd 2

Hosty debaty budou pořadatel regionálních kulturních
akcí Petr Osoba, člen audiovoziálního studia Planeta ryb Martin Hrnčíř a rapper Enrico.

ČERVENÝ KOSTELEC – kino
Luník / středa 29. 10. v 18h.

Jedinečný pohled na totalitní
praktiky státního aparátu,
který se neštítí mediální propagandy, zneužívání tajné
policie, vyhrožování a vykonstruovaných procesů. Snímek
je poctou všem Bělorusům,
pro které se svoboda stala
hodnotou, za kterou se vyplatí
bojovat.
Promítáme pouze 1 metr od
státní hranice, hosty česko-polské debaty budou bývalí
diplomaté v Bělorusku Ania
Chełmińska a Pavel Pinkava.

VŠICHNI SPOLU
(87 min., Německo, 2011)

Portrét několika dětí ze základní školy v německém
Münsteru, kde se spolu
čtyři roky vzdělávají školáci
bez rozdílu věku, rasy nebo
hendikepu. Dokument ukazuje, co to znamená moderní
vzdělávání a co se stane, když
i znevýhodněné dítě dostane
šanci...

Linkový autobus z Hronova odj.
v 17.20, odj. zpět do Hronova
v 19.45

www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji

24.02.14 22:37
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promitej i ty.indd 1

23.09.14 22:27

Promítej
i ty! aneb
podzimní
kampaň
slibuje krev,
pot, slzy...
a punk
Jeden svět bude
v Polici nad Metují od
9. do 12. dubna 2015
už počtvrté. Police je
přitom nejmenší město,
kde regionální odnož
festivalu organizujeme.
A úspěšně! V loňském
roce přišlo do kina
na patnáct filmů víc
než 600 diváků. Protože
řada z nich se hned
po skončení těšila
na další ročník, i letos
nabízíme výběr z cyklu
Promítej i ty!. Vzhledem
k velkému zájmu
jsme rozšířili projekce
na více míst v regionu.
Kromě promítání
v Polici můžete
vyrazit na Promítej
i ty! do Adršpachu,
Broumova, Červeného
Kostelce či do Malé
Čermné. Zveme vás
na vybrané projekce
a jejich hosty.

Sledujte nás na www.facebook.
com/JedensvetPolicenadMetuji
Pokud chcete promítat i vy –
na www.promitejity.cz se může
kdokoli v ČR zaregistrovat a film
promítnout své rodině, přátelům,
sousedům. V programu Promítej
i ty! je nyní 31 dokumentů
s lidskoprávní tematikou.

Krev v mobilech ukazuje odvrácenou stranu života v konzumní společnosti. Film nestojí
na množství faktů, působivá
je hlavně snaha dánského
novináře dobrat se pravdy
a jeho marná komunikace
s předním výrobcem mobilních telefonů, který svým
byznys-modelem podporuje
občanskou válku. Po zhlédnutí
filmu Krev v mobilech už asi
nezapnete svoji Nokii se stejnou samozřejmostí jako dřív.
Po filmu vám bude na skype
k dispozici šéfredaktorka
časopisu Lidé a země, fotografka a novinářka, Lenka
Klicperová. Zeptali jsme se jí
na její zkušenosti:
Myslíte si, že podobné
dokumenty mohou změnit
situaci obyvatel Afriky?
Samotný dokument něco
změní těžko. Ale má sílu mobilizovat veřejnost – jako například dokument Šmejdi, který
udělal z okrajového tématu
téma na veřejnou debatu.
S problematikou krvavých minerálů je to ovšem složitější,
protože jde o problém, který
přímo neohrožuje obyvatele
ČR, a tak se najde mnohem
menší počet lidí, kteří se
o tuto problematiku aktivně zajímají. Bez dokumentů
jako je tento, se však nikdy
nezmění nic, je potřeba, aby
novináři a dokumentaristé
tuto problematiku zpracováLenka Klicperová

vali tak, aby jí lidé porozuměli
a přestala jim být lhostejná.
Je řešením zbavit se
mobilu?
Řešení se hledají obtížně, protože do byznysu jsou zapojeni
nejen západní byznysmeni
a globální firmy, ale také afričtí vůdci. Právě proto je to
všechno tak složité. Nejsou
jen oškliví bílí a ubozí černí,
kteří trpí. Pokud bude o koltan a tantal na trhu zájem,
je pravděpodobné, že celá
válka bude pokračovat dál.
Řešením je najít jiné technologie nebo vyřešit jednoznačně
certifikaci vytěženého koltanu. Určitě je nereálné chtít
po lidech zahodit mobily – to
je utopie. Poselství filmu je
jednoznačné – chtít po výrobcích informace, za jaké
výrobky utrácíme peníze a jak
vznikaly.
Obvykle se předpokládá, že
lidé s mentálním postižením
nemohou žít tak, jak by chtěli.
Přepokládá se, že jejich životy
budou určovat opatrovníci či
instituce. Jenže, jak ukazuje
dokument Punkový syndrom,
i hendikepovaní chtějí žít bez
omezení. Chtějí od světa respekt a rovnost a také chtějí
dělat muziku. A vy nemusíte
být zrovna přívrženci punku,
abyste se po zhlédnutí filmu
stali nadšenými fanoušky
jeho hrdinů. A také nahlédli, že lidé s postižením mají
právo na svou vlastní cestu.
Do debaty jsme proto pozvali
jednoho z klientů občanského sdružení Pferda, které
zaměstnává lidi s mentálním
postižením a pomáhá jim
najít bydlení. Nevíme, zda náš
host je přívržencem punku,
ale věříme, že debata s ním
bude zajímavá.
To, že nejen Česko se potýká
s rasovou nenávistí, ukazuje
snímek Verdikt v Maďarsku.

Skupina maďarských přívrženců krajní pravice neváhala
Romy cíleně vraždit. S dopadenými pachateli se uskutečnil soudní proces, který
na kameru natáčela režisérka
Eszter Hajdú. Dokument navazuje na film Je to jen vítr, který
o rasových vraždách pojednává a při jehož sledování se
tají dech. My jsme do debaty
přizvali romistku, překladatelku a novinářku Karolínu Ryvolovou a položili jí dvě otázky:
Proč jsou dokumenty
o rasismu důležité?
Dokážou nám odhalit něco
zcela vlastního lidské povaze,
bez ohledu na zemi původu
a identitu pronásledovatelů
a utlačovaných. V samém

Karolína Ryvolová

jádru nesnášenlivosti je
strach z jinakosti a zatvrzelá
neochota dozvědět se něco
o druhých. Může se zdát, že
něco tak barbarského, jako
byla činnost maďarské domobrany, se v Česku odehrávalo jen v divokých 90. letech,
vývoj nás přesvědčuje o opaku. Od remcání na údajně
protěžované Cikány není daleko k házení zápalnou lahví
a odtud už je k chladnokrevné popravě jenom krůček.
Je napětí mezi Romy
a bílými v Maďarsku něčím
výjimečné?
Momentálně jsme svědky
radikalizace pravicového
smýšlení v celém západním
světě. Pod tlakem geopolitických událostí a následné nestability jako by se vytrácelo
středové smýšlení. Frustrace
z nemožnosti žít důstojný život
může vyústit až do rasového
násilí. Domnívám se, že alfou
a omegou je politická reprezentace, která by měla jít občanům příkladem v toleranci
a vnímání souvislostí. Pokud
ale politici latentně nebo
i otevřeně schvalují pravicový
radikalismus, občan se může
domýšlet, že útok na člena
menšiny je předem posvěcený.
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JEDEN SVĚT POLICE NAD METUJÍ POČTVRTÉ!

DOBRÁ ZPRÁVA PRO FANOUŠKY - PROMÍTÁME I NA PODZIM!
Uplynul půlrok
od poslední projekce, ideální doba
připomenout
se!
Dovolte malé ohlédnutí za festivalem
pomoci úvodní části jeho závěrečné
zprávy.
Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je největším svého
druhu na světě. Letos proběhl jeho 16. ročník. Regionální odnož festivalu, která umožňuje nabídnout divákům ve 30 městech
zhlédnout některé z festivalových snímků,
jsme v Polici zorganizovali pod hlavičkou
města a o.s. Julinka potřetí. Předsevzetí zopakovat úspěch minulých ročníků, navázat
na stoupající oblibu akce a posunout festival o krůček dál, se letos ve všech ohledech
podařilo. Na projekce 15 filmů dorazilo do
Kolárova divadla a do Pellyho domů více
než 600 diváků, na výjimečný koncert kapely Bratři Orffové dostatek posluchačů, na
základních a středních školách jsme promí-

tali po malých skupinkách pro 1340 žáků
a studentů. Během festivalu vládla dobrá
nálada zejména díky příjemné dočasné kavárně ve foyer divadla. Diváci ocenili také
dvě zajímavé doprovodné výstavy a především pofilmové debaty se zajímavými hosty.
Vzhledem k počtu obyvatel (jsme nejmenším zapojeným městem) a organizačnímu
mini týmu 4 dobrovolníků a hrstky pomocníků jsme s výsledkem spokojeni. Děkujeme znovu mnohým, kteří festivalu jakkoliv
pomohli!
S podzimem jsme slibně posílili a rozšířili organizační tým, jeho složením se brzy
podrobněji pochlubíme. V předstihu a s
vervou jsme se pustili do zajišťování čtvrtého ročníku festivalu, který proběhne v
Kolárově divadle 9.-12.4.2015. Pro ty, kterým chybí projekce zajímavých dokumentů,
jsme připravili ochutnávku úspěšných filmů
posledních ročníků z cyklu Promítej i ty!
Všechny projekce jsou zdarma a po každé
následuje debata s velmi zajímavými hosty.
Začínáme 3.10. po skautském Běhu pro Afriku - dokumentem Krev v mobilech. Díky
partnerům v okolních městech rozšíříme

podzimní program také mimo Polici. Více v
podrobné příloze.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na viděnou!
Mgr. Marie Hornychová,
hlavní koordinátorka festivalu
a také, abecedně, Jakub, Martina, Míša,
Pavel, Pavlína a Tomáš

SAUNA OTVÍRÁ

Léto uteklo jako voda a máme podzim a můžeme si přidat trochu tepla ve
zdejší sauně.
Bude se otvírat

2. října 2014 (ženy) a 3. října
(muži). Otevřeno bude vždy ve
ČTVRTEK!

Zvu všechny, kteří mají zájem o udržení zdraví a kondice. Je možno, kdo
nemůže do normální sauny použít i infrasaunu.
Těším se na všechny známé a budu
ráda, když se připojí i další klienti.
MAGDA (Macounová)

Co, nebo kdo je polický měsíčník
Važení spoluobcané,
mám velké podezřeni,že ve vašich měsíčních novinách panuje cenzura. Jsem
zdešen,že člověk na radnici,pan Pohner,který
má na práci asi redigovat vaše noviny si
dělá nárok nekompetentně komentovat naše
příspěvky a co vic,když se mu naše príspěvky nehodi,tak je tam prostě nedá a pak se
vymlouvá,že netušil,že to byl názor do novin.Jakmile napíšete do měsíčníku,okamžitě
se vám pan Pohner ozve..Jsem vážně
znepokojen,neb základem demokracie je
občanská společnost a já jako občan mám
svaté právo na svůj názor podepřeny argumenty.Prosím,aby se polický měsíčník nemusel jmenovat po panu na radnici,ale aby byl
otevřený,inspirativní,kritický a hlavně bez
cenzury.
Jiri Schmiedt
OCHOZ 21, Police nad Metuji
(do textu nebylo zasahováno)

Vážený pane Schmiedte
po celých 17 let, co Polický měsíčník
zpracovávám se nestalo, že bychom vědomě nezveřejnili příspěvek zaslaný k otištění. Podmínkou je jen to, aby ctil základní
pravidla - byl formulován slušně, byl zaslán
na správnou adresu v příslušném formátu
a jednostranně nepropagoval politické cíle
(výjimkou je radou města pravidelně uvolněný prostor pro jednotlivé strany kandidující v komunálních volbách). Na rozdíl
od jiných měst a obcí, které mají pevně
stanovený počet stran svého periodika, a
zveřejňují tak omezený počet příspěvků, se
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snažíme do každého čísla umístit vše, co od
uzávěrky obdržíme. Přiznávám, že se ojediněle stává, že se příspěvek mezi stovkami e-mailů a spamů ztratí či je omylem smazán,
ale v žádném případě se nejedná o záměr.
Ve vašem případě došlo ke zveřejnění příspěvku až po urgenci z toho důvodu, že se
jednalo o otázku k provozu Pellyho domu,
z které jsem usoudil, že jste ji zaslal proto,

že Vás zajímá odpověď, kterou jsem Vám
také obratem zaslal. Z vaší následné jízlivé
reakce jsem však rychle pochopil, že Vám
o odpovědi nejde, ale že vaše „otázka“ byla
výsledkem roztrpčení z odmítnutí pořádání
výstavy Vašich děl v Pellyho domech a neúspěch ve výběrovém řízení na kulturního
referenta.
Pavel Pohner

Referenda nejen u nás

Slovo pochází z latiny  a  jeho význam
znamená lidové hlasování .Umožňuje  
způsob přímého  rozhodování občanů státu  nebo obyvatel určitého území  o určitých  ústavně právních nebo legislativních
otázkách.  Bohužel naši poslanci se ještě
nedohodli   na okruhu vztahů, kterých by
se   referendum mělo týkat , ačkoliv   návrhů padlo nespočet od jednotlivých politických stran. Snad se jednou dočkáme
a ten náš parlamentní sbor „moudrých
mužů“   se při jednání ujednotí. Otázkou
zůstává , zda v našich podmínkách je tento způsob rozhodování vhodný.
Ale v těchto dnech ,  18.9.2014, hlasovali všichni občané Velké Británie o tom,
zda Skotsko bude samostatným státem,
tedy se vyčlení z Království Velké Británie
a Severního Irska , jak o to Skotové usilují
, či zda   zůstane součástí tohoto státního útvaru.   Myslím, že se inspirovali též
naším počinem , příkladným způsobem

rozdělení. A bylo to správné ? Pocity mnohých však zůstávají smíšené.
Podle dnešního   výsledku hlasování zůstává   Království Velké Británie a
Severního Irska   v v tom složení,  jak je
známe po staletí. Víme, že dne 1. května
1707   vzniklo Království Velké Británie
připojením  Skotska podle Zákona o unii a
dnem 1.1.1801 je Skotsko  jednou ze čtyř
zemí Spojeného království Velké Británie  
a Severního Irska. Pro celistvost Evropské
unie je tento výsledek správný . Musíme  
si uvědomit, že Skotsko není jen severní
část Británie, ale je to velké území skládající se z více jak 790 ostrovů , z nich největší jsou Shetlandy, Orkneye a Hebridy.
Věřme, že Skotové se rozhodli správně.
Je to jen krátká připomínka toho , co
všechno se   může v   Evropské unii odehrávat a čas ukáže, jakou cestou se budeme všichni ubírat.
Jarca Seidelová

Paní Brandová, módistka

v Tomkově ulici v rohovém činžáku. Malý kšeft vlastnila drobná tichá
žena, která nabízela nezištně módní
doplňky ke garderóbě, kroje a vždy
kvitovala obligátním: „LÍBIVÉ – SLUŠIVÉ  - ŠIK“. Neodmítla, vyhověla a tak
jsme té její dobroty, my puberťačky,
využívaly. Zapalovala se nám lýtka a
chtěly jsme upoutat kluky. Dobrá duše
nás nechala hrabat se ve veteši ve veškostech; dnes v „SEKÁČI“ a zaujaly
nás živůtky = podprsenky. Byly jsme
takové PLOŠINKY a chtěly před klukama vypadat. Paní módistka si nás
omrkla a trefila na mě. Protože ráčkovala, pojmenovala mě: „Vajmandová“, ty bys mohla mít „NULKU!“ Vrhly
jsme se na další exponáty a 2 kousky
se našly. Ale i nápad. Namísto malých
perleťáků si na záda přišijeme větší
knoflíky, chce to fešná trika, a když
půjdeme hódně v předklonu to budou

kluci koukat, co? Neomráčily jsme ani
jednoho, ti nás měli dávno zmapované, a o proporcích věděli už při tělesné výchově. Vždyť i tělocvikáři dávali
v TV ZÁCHRANU těm, co měla PŘED
NAŠIMA a my ZÁMORKY tu KOZU i
KONĚ skákaly bez dozoru… Puberta
je řadu let za námi, zapomenuta, ale
epizoda u pí Brandové se připomíná
často. Z žádné z nás není SEXBOMBA
formátu Dolly Baster. Nikdo přeci nemůže mít všechno, příroda je mocná
čarodějka. Útěchou nám budiž výroky: „Co je malé, to je pěkné!“ „K potěšení stačí jen toliko, co pojme ruka
umělcova!“
Doufám, že toto mé zamyšlení
vezmete, protože mnohokrát se doporučoval humor, koření života. Proč si
ho neokořenit také troškou vzpomínky.  Díky za porozumění.
H. Krejčová

Astrologie ve vědomí Kršny

V 11. zpěvu Šrímad – Bhágavatam je řečeno, že horoskop platí pro to, co se rodí. A duše se nikdy nerodí.
V dnešní době lidé přestávají uctívat Boha a věnují se
astrologii. Astrologie je věda, která může popsat naši
karmu (osud). Můžeme vidět postavení svých planet a
to určuje karmu. Jediná věc, kterou astrologie nemůže
nikdy vidět, je sukriti, nebo-li prospěch z duchovních
činností. Naše karma tedy určuje jisté věci, které astrologie může vidět. Ale sukriti je kredit z duchovních
činností. Tento druh sukriti se může kdykoliv změnit.
Proto předpovědi astrologie nemusí být vždy plně
platné – říkám plně, ačkoliv Krišna někdy může nechat karmu, aby se projevila. Oddaní (věřící v Krišnu)
dostávají zmenšené karmické reakce a řídí to Krišna.
Někdy dovolí, aby se něco stalo, a jindy zasáhne. Proto nemůžeme spoléhat na astrologii. Pokud horoskop
říká, že v tolika a v tolika letech zemřete, může se to
změnit. Zpívejte Hare Krišna, služte Krišnovi a všechno se může změnit.  
Úryvek z přednášky
KADAMBA KÁNAVA SVÁMÍHO
Příspěvek od Markéty Jandové

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas podzimní
Je tu měsíc říjen, který definitivně potvrzuje vládu nejmalebnějšího roční období
- a to podzimu. Přijměme ho jako příležitost
k tomu, abychom žasli nad krásou Božího stvoření, ale i k tomu abychom si beze
strachu uvědomili tajemství naši pozemské
konečnosti, která má pokračování v Boží
věčnosti.
V rámci církevního roku prožíváme
období liturgického mezidobí. Na počátku
měsíce si připomeneme památku sv. Františka z Assisi a památku Panny Marie Rů-

žencové. V jeho průběhu nás pak ještě čeká
několik dalších památek a svátků a v závěru
měsíce, po stáním svátku výročí vzniku samostatného československého státu, ještě
slavnost Výročí posvěcení královéhradecké katedrály Svatého Ducha. V říjnu máme
také možnost společně s celou církví se více
modlit modlitbu Růžence. Na počátku listopadu pak prožijeme Slavnost Všech Svatých
a budeme mít příležitost společně vzpomenout na naše blízké a ostatní zemřelé, kteří
již doputovali svoji pozemskou pouť, mnozí
s nadějí na spásu v Božím království.
Ze soboty 25. na neděli 26. října bude
navrácen čas z letního na zimní, tedy o 1
hodinu zpět.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
4. října - 	

Památka sv. Františka 		
z Assisi
5. října - 	
27. neděle v mezidobí 		
(cyklus A)
Památka Panny Marie Růžen
7. října - 	
cové
12. října - 	 28. neděle v mezidobí
15. října - 	 Památka sv. Terezie od Ježíše
16. října - 	 Slavnost sv. Hedviky, řeholni
ce, hlavní patronky Slezska  
18. října - 	 Svátek sv. Lukáše, evangelis
ty
19. října - 	 29. neděle v mezidobí,
26. října - 	 30. neděle v mezidobí, Misij
ní neděle
28. října 	
- Svátek sv. Šimona a Judy, 	
apoštolů
              	
- Den vzniku samostatného 	
československého státu, stát
ní svátek
30. října - 	 Slavnost VÝROČÍ POSVĚCE
NÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ KA
TEDRÁLY SV. DUCHA
1. listopadu - 	Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - 	31. neděle v mezidobí, VZPO
MÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ 	
ZEMŘELÉ

yy Školní rok má první měsíc za sebou a
ve městě je to znát… někteří školácí si
krátí polední pauzy děláním nepořádku
v Hrnčířské uličce, Pellyho parku a dalších místech..
yy Po městě obcházeli „šmejdi“ a podle
adres účastníků zájezdů z dřívějška je
přemlouvají k nákupům dalšího zboží.
Zjistíte-li takovou iniciativu, dejte nám
prosím neprodleně vědět.
yy V útulku je stále dost pejsků, kteří marně čekají na nové pány. Víme, ohraná písnička, ale prosíme za ně - chcete je?
yy Zajišťovali jsme závod Rallye Sudety
2014. Přejezd přes Pasa je naše tradiční místo. Letos poprvé přes čtyři pruhy
projelo na 1000 závodníků. Řidičům
děkujeme za trpělivost. Těm, kteří ji neměli, doporučujeme krotit slovní spojení  
zvláště před malými dětmi, jejichž vzory
nesedí  rozezleni v autech, ale jedou na
kolech právě ten závod.

Pořad bohoslužeb v tomto období
bude jako obvykle:

yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.00 hod.
yy v sobotu   mše svatá s nedělní platností
od 17.00 hod
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod..

Úřední hodiny jsou v úterý a v pátek před
bohoslužbou a ve středu po bohoslužbě.
Za římskokatolické děkanství
v Polici nad Metují Ing. Jan Troutnar

yy Řešili jsme krádež peněz, našli jsme u
hřbitova jízdní kolo, které bylo odcizeno
ze sklepa. Doručovali jsme písemnosti,
kontrolovali řidiče.
yy Pátrali jsme společně s Policií ČR po osobách. Zajišťovali jsme převoz do zdravotnického zařízení.
yy Tak snad ještě trochu Babího léta…
Ved. strážník Petr Zima
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Mladí fotbalisté září v září

První zářijový fotbalový víkend zahájila mladší přípravka sobotním turnajem
v Zábrodí, kam nás vhodnou nábližkou navedl Jarda Valchař. Před turnajem jsme ale
málem přišli o našeho borce Jardu Zemka,
který cosi tušil, že máme jet na zápasy autobusem. Měl tušení správné, leč autobus byl
objednán až na neděli. Protože se nemohl
dočkat sobotního fotbalu, přišel na sraz
jako první, ještě před příchodem trenérů,
a nastoupil do autobusu, který odvážel jiný
tým neznámo kam. Naštěstí si včas uvědomil, že do tohoto dopravního prostředku
nepatří a ještě před odjezdem autobusu
stačil vystoupit.
Na hřišti nás již očekával první soupeř,
a sice „Tygřice Zábrodí“. Na dotaz našeho
mladšího trenéra, zda měly k snídani syrové maso z buvola, nadšeně odpověděly, že
ano a takto posíleny nastoupily proti nám.
I přes vydatnou snídani na naše borce přece jen Tygřice nestačily a odešly poraženy
1:5, když jsme řadu dalších našich šancí
ještě promarnili. První  branku vstřelil Matěj Danihel a druhou přidal po přihrávce
Míry Hlaváčka kolenem Pepa Hornych. Ve
druhém poločase Tygřice snížily na 1:2, ale
výrazné vítězství nám zajistila ještě branka
Matěje Prouzy a 2 góly Míry Hlaváčka.  
Ve druhém zápase proti Velké Jesenici
jsme vyhráli 7:1. Ze zápisníku trenéra vyčteme: první branku vstřelil Míra Hlaváček
z úhlu, druhou Míra bombou po autovém
vhazování, třetí Míra po sólu přes celé hřiště, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou… Fádní
čtení, všech 7 branek vstřelil Míra.
V neděli se Jarda Zemek konečně dočkal
cesty autobusem, a sice na zápasy starší přípravky do Velichovek. Prvním naším soupeřem byli domácí borci, s kterými jsme sice
loni dosti výrazně vyhrávali, letos však již
dosáhli velmi přijatelných výsledků. Jejich
zlepšení bylo znát i v tomto zápase. Dlouho
se drželi, nakonec jsme jim však přece jen
do poločasu vstřelili         4 branky. V poločase druhém však pouze jedinou, stejně jako
soupeř. Skóre otevřel Vilda Gavelek, druhou
branku přidal po Vildově přesné nahrávce
Míra Macek, třetí opět Vilda, čtvrtou Tom
Valchař prudkou ranou pod břevno a na
konečných 5:1 pro nás upravil po sólovém
úniku, jak je jeho zvykem, Míra Hlaváček.
V následujícím zápase domácí Velichovky „urvali“ historicky 1.bod za remízu 3:3
s Machovem. Vzápětí jsme proti Machovu
nastoupili my a předpokládali, že „machováci“ budou ve třetím zápase v řadě unaveni, zvláště když neměli jediného hráče
na vystřídání. Opak byl však pravdou, zle
nám zatápěli a jen díky několika výborným
zákrokům našeho brankáře Seby Hlaváčka
jsme drželi dlouho stav 0:0. Potom přišla
naštěstí hvězdná chvíle Míry Macka, který
vstřelil úvodní branku a druhou přidal Tom
Valchař, náš specialista na střílení branek
hlavou. Konečný výsledek tudíž 2:0 pro nás.
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Pohodové nedělní slunečné fotbalové
dopoledne si nejvíce užívali manželé Vítovi, a to i za přispění nápojů, podávaných
v místní občerstvovací stanici. Naprosto odlišným způsobem pojali nedělní dopoledne
manželé Hlaváčkovi, kteří svoje ratolesti
s důvěrou vložili do rukou trenérů, zamávali jim na cestu a ruku v ruce zrychleným
krokem spěchali k domovu, vstříc novým
zážitkům.  
Na cestu autobusem jsme přizvali i
naše kolegy z Teplic, kteří skončili se zápasy dříve než my. Starší trenér Kamil proto
hráče nabádal, nechť se rychle přestrojí,
aby tepličtí nemuseli dlouho čekat. Dlužno
podotknout, že spěch nebyl namístě, neb
dospělá část teplické výpravy velmi intenzivně v areálu občerstvovací stanice slavila
úspěšné vystoupení týmu a domů vůbec
nespěchala.
Odpoledne nastoupili ke svému prvnímu vystoupení mladší žáci ve Velké Jesenici. Soupeřem jim byl fotbalově i fyzickým
vzrůstem vyspělý domácí tým. V 1.poločase
se naši borci dlouho „rozkoukávali“ a prohráli jej 1:4. V poločase druhém byl již náš
výkon podstatně lepší a tato část utkání
skončila 3:3, takže celkově 4:7. Za zmínku
stojí gól Kuby Maryšky přímo z rohu, jeho

2.gól povedenou střelou zdálky a závěrečná branka Vildy Gaveleka po pěkné kombinační akci. Jednu branku si soupeř vstřelil
vlastní. Škoda, že Kubovy branky neviděla
jeho mamka, která sice byla na zápase přítomna, leč usoudila, že na vyvýšeném prostranství, kde je hřiště situováno, je velmi
dobrý signál a celý zápas protelefonovala.
Dle její verze však vše viděla a jednalo se
o „onlajn“ relaci pro nepřítomného tatíka
Otíka.
Příjemný fotbalový víkend završilo
úspěšným vystoupením i družstvo dospělých, které v Mladých Bukách zvítězilo 8:2.
Zdá se, že nejen družstva našich přípravek
začínají být na okresní úrovni postrachem
soupeřů.
Další zápas mladších žáků na domácím
hřišti ve čtvrtek 11.září proti Náchodu byl
velmi náročný nejen pro ně, ale i rozhodčího, trenéry a diváky. V době konání zápasu
se přesunující tlaková níže ze Skandinávie
na Balkán zastavila nad „Vražedným pobřežím“ a zkrápěla trávník i aktéry zápasu neutuchajícími provazy vody. Takže pro hráče
důkladný křest nikoliv ohněm, ale vodou.
Trenéři Michal Steiner a Radek Starý
zvolili náročný způsob boje s napadáním
a obsazováním hráčů soupeře. Pokud na-

CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ v ZŠ
(pro děti 4 - 7 leté)

začíná v pondělí 6. 10. 2014 v 16. 00 hod.
Sejdeme se u bočního vchodu do tělocvičny.
Cena 200 Kč na I. pololetí

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI v ZŠ
(pro děti 2 - 4 leté)

začíná v úterý 7. 10. 2014 v 17. 00 hod.
Cena 200 Kč na I. pololetí
Nezapomeňte pohodlné sportovní oblečení, cvičky nebo jinou
vhodnou obuv se světlou podrážkou a pití v praktické lahvičce.

Kateřina Važanová a Martina Macounová

šim hráčům síly stačily, počínali si úspěšně
a v poločase vedli 2:1. V poločase druhém
však převaha soupeře narůstala a nakonec
nad námi zvítězil těsně 4:3. Za nás vstřelil 2
branky Kuba Maryška, první po nádherné,
kolmé přihrávce od Vildy Gaveleka, a třetí
přidal Vojta Kubeček.
Další fotbalový víkend zahájila mladší
přípravka na hřišti ve Velké Jesenici proti   
„B“ mužstvu Náchoda. Po mnoha promarněných šancích jsme vstřelili vedoucí gól
Matějem Prouzou, který toto zopakoval
ještě dvakrát po sobě a dosáhl tak fotbalisty ceněného „hattricku“. V průběhu zápasu
přidal ještě čtvrtý gól a stal se v tomto zápase naším nejlepším střelcem. Dva góly
přidal Míra Hlaváček a po jednom Vašek
Valchař a Ondra Jirman. Celkem tedy 8:0
pro nás.
V následujícím zápase proti Velké Jesenici opět otevřel skóre Matěj Prouza, následoval jej Míra Hlaváček, potom si však naši
zkušení obránci příliš zkušeně nepočínali a
soupeř vyrovnal na 2:2. Nakonec jsme však
zvítězili 5:2, když jednu branku přidal Matěj
Danihel a další dvě Míra Hlaváček.
Tygřice ze Zábrodí byly naším posledním soupeřem. Před zápasem se sice chlubily čerstvě nabroušenými drápy, ale ani to
jim nebylo nic platné, neb jsme je porazili
vysoko 11:0. Míra Hlaváček 5 branek, Matěj Prouza 3 branky, Ondra Jirman 2 branky. O autorovi 11.branky bylo rozhodnuto
až po zhlédnutí a důkladném prostudování videozáznamu. Matěj Danihel vystřelil
na branku, míč jemně tečoval Matěj Švor-

čík hlavou, takže gól patří jemu. První gól
v mistrovském zápase a hned hlavou. To je
výkon obdivuhodný. Kromě Matěje Švorčíka
v zápasech hráli další tři hráči z „předpřípravky“, a sice Ondra Klíma, Adam Krtička a
Patrik Brusnický. Všichni čtyři nastoupili na
závěrečné dvě minuty zápasu bez podpory
starších, zkušenějších spoluhráčů a podařilo se jim udržet čisté konto.
Na závěr našeho vystoupení v Jesenici
bychom chtěli požádat babičku Káji a Davídka Vlčka Lidušku, aby v předvečer zápasů dohlédla na svoji nezkušenou dceru a
včas ji vyzvedla z bujarých večírků, aby se
v budoucnu nestávalo, že vstane až v době,
kdy rozhodčí zahajují úvodní zápasy. Kluci
tak zbytečně přicházejí o účinkování v části turnaje a jejich schopnosti tak nejsou ve
prospěch týmu zcela využity.  
Starší přípravka o den později hrála
v Teplicích a nastoupila nejprve proti domácímu týmu. Překvapivě jsme se ujali
vedení Sebou Hlaváčkem po nádherné akci
Vaška Valchaře, když obešel několik protihráčů. Potom však došlo k politováníhodné
události. Rozhodčí nejenže neodpískal faul
na našeho pronikajícího hráče Míru Hlaváčka, který zůstal zraněn ležet, ale ani se
nenamáhal fouknout do píšťalky a přerušit
hru. To rozzlobilo našeho staršího trenéra
Kamila, který mu připomněl, že nepíská zápas dospělých, ale dětí a měl by chránit jejich zdraví. To naopak rozlítilo rozhodčího,
sprintem přeběhl hřiště a začal vyhrožovat
Kamilovi, že jej ze hřiště vyvede. To však
rozesmálo přítomné diváky, neb si těžko

představovali, jak vetchý rozhodčí vyvádí
statného Kamila. Přítomný Marek Plný dokonce rozhodčímu nabízel pomoc v podobě
přistavení manipulačního vozíku ze skladu
drogerie. Tato příhoda ale svědčí o perfektní spolupráci trenérského dua. Jeden
koučuje tým a druhý rozhodčího. Potom
rozhodčí s gustem proti nám pískl penaltu,
kterou však soupeř neproměnil. Nakonec
jsme        i my v posledních vteřinách zápasu kopali penaltu po faulu na Matěje Khuna.
Proměnil ji Kuba Maryška a zvítězili jsme
slavně 2:0. Nad tímto mužstvem při mistrovském zápase poprvé.
Následoval duel s Machovem, který
předchozí dvě utkání prohrál. My jsme jej
však tentokráte porazit nedokázali. Po řadě
šancí a několika nastřelených břevnech
jsme vstřelili jen 1 gól. Soupeř po samostatném úniku vyrovnal a utkání tak skončilo
1:1. Následoval penaltový rozstřel. V něm
za nás uspěli Kubové Maryška a Pivnička a
rozhodující penaltu proměnila Hanka Slezáková, takže na penalty jsme vyhráli 3:2.
Trenéři byli po tomto turnaji kritizováni
rodiči, že se nechali unést hrou a ve snaze
dosáhnout vítězství, některé hráče méně
využívali. Je proto možné, že na turnaji
příštím se koučování již ujme tým rodičů a
trenéři se na zápasy budou v poklidu dívat
z tribuny či objektu občerstvovací stanice.
To už ale stačí, už je toho moc. Gólů i
zážitků spousta, takže o dalších událostech
z polické kopané nejdříve za měsíc.
Zpravodajové měsíčníku
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil

Úspěšný vstup obou přípravek do sezóny. Zapomeňte na Maryškovy tyče a břevna.
Míra Hlaváček jako Maradona. Hrozí stěhování fotbalových nadějí do Polska. „Kéfa“
Vít má zdatného nástupce. Fyzicky náročné
machovské dopoledne pro Janu Hlaváčkovou. Sprinter  Bolt by zíral. Vydařený fotbalový víkend, starší trenér Kamil úspěšný i
mezi dospělými.
Pro kluky, kteří hrají fotbal, byl konec
prázdnin určitě vysvobozením, neb se konečně dočkali zahájení fotbalové sezóny.
Před mistrovskými zápasy prodělala náročný test mladší přípravka, která nastoupila
ke třem přátelským zápasům proti Broumovu, jednomu z nejlepších týmů v kraji.
A porovnání s krajskou úrovní pro nás nedopadlo úplně nejlépe. Výsledky 0:10, 1:9
a 2:8 hovoří za vše. Teprve v zápase proti
„B“ mužstvu se naši prosadili a zvítězili 8:4.
Kluci aspoň vidí, že se stále mají co učit.
Zpestřením tréninků pro „předpřípravku“ byl dvojzápas se stejně starými děvčaty
z Hradce Králové, která v nedalekých Teplicích měla soustředění. Jeden zápas jsme vyhráli 4:1, druhý 2:3 prohráli. S příjemným
sobotním fotbalovým dopolednem snad
byli spokojeni i nároční rodiče dívek.
V sobotu 30.srpna začala své mistrovské turnaje mladší přípravka na domácím
hřišti. V nominaci bylo pět ostřílených bor-

ců, kteří začínají již třetí soutěžní sezónu. Ti
byli doplněni šesti kluky z „předpřípravky“,
které se obětavě věnuje Jirka „Šíďa“ Kollert.
Prvním naším soupeřem byl Hronov, který oproti předchozímu roku také omladil.
V zápase jsme se ujali vedení Mírou Hlaváčkem. Po několika našich vyložených šancích
jsme nakonec Ondrou Jirmanem zvýšili na
2:0, do poločasu soupeř snížil na 2:1. To
však bylo z jeho strany vše a my jsme přidali další čtyři branky. Míra Hlaváček se trefil
ještě 2x, Ondra Jirman 1x a svůj první gól
v mistrovském utkání přidal nechytatelnou
bombou David Vlček. Konečný výsledek tudíž 6:1 pro nás.
Dalším soupeřem byli kluci z Machova.
Po vyrovnaném začátku jsme prohrávali 1:2, potom se naši hráči vzpamatovali a
otočili výsledek až na konečných 13:3 v náš
prospěch. V tomto zápase skóroval Míra
Hlaváček 5x, Ondra Jirman 4x, Jarda Zemek 3x a z trestného kopu přidal 1 gól náš
osvědčený brankář Vašek Valchař.
V posledním zápase jsme nastoupili
proti Zábrodí. Sice jsme se ujali vedení 1:0
Jardou Zemkem, nakonec jsme však odešli
poraženi 1:4, když všechny branky padly již
v 1.poločase. Kluci z „předpřípravky“ se zatím gólově neprosadili i přesto, že se do několika dobrých šancí  dostali také. Na tomto turnaji účinkovali Pepa Hornych, Matěj

Švorčík, Samuel a Šimon Frimlovi, Adam
Krtička a Seba Kollert.
I přes dobré výkony svých svěřenců
naskočilo trenérům na čele několik nových
vrásek po výroku Samuela Frimla po závěrečném prohraném zápase: „Mě fotbal nebaví, odstěhuju se z Police do Polska a tam
fotbal vůbec nebudu hrát“.  
V neděli zajížděla na svůj úvodní turnaj do Machova přípravka starší, doplněna
o úspěšné hráče z přípravky mladší, Vaška
Valchaře (jako brankáře), Míru Hlaváčka a
Jardu Zemka. Překvapivě se objevil i Matěj
Danihel, který se rovněž tak překvapivě neobjevil v sobotu. Vše se vysvětlilo tím, že tatík Danihel myslí pouze na svoji partnerku a
méně již na to, kdy má svého synka dopravit
na zápas. V tomto směru je ještě výraznější,
než Petr „Kéfa“ Vít, který sice občas něco zapomene, někdy vyrazí do jiného města nebo
přijede na zápas o den dříve, ale ještě nikdy
se mu nestalo, aby termín utkání prošvihl.
Zahájili jsme proti velmi silnému celku
Teplic/Meziměstí, s kterým jsme v minulosti obvykle dosti výrazně prohrávali. Tentokráte to v 1.poločase vypadalo obdobně a
prohrávali jsme 0:2. Potom zkušení trenéři
udělali změny v sestavě, více jsme se zaměřili na útok a odměnou nám bylo nejprve
snížení Vildou Gavelkem a následně i vyrovnání Tomášem Valchařem po rohovém

Prázdniny končí, fotbal začíná
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kopu, a to dokonce hlavou. Tento gól byl
historicky prvním, který se našim borcům
podařilo hlavou vstřelit. Výsledek 2:2 již zůstal až do konce, takže následoval penaltový rozstřel. Za nás v něm byl úspěšný pouze
Kuba Maryška a Kuba Pivnička a prohráli
jsme jej 2:4.
V následujícím utkání proti Machovu
byl dlouho stav 0:0. Potom si Kuba Maryška řekl, že dosti již bylo střel do tyčí, zdálky
napálil tvrdou ránu pod břevno a vedli jsme
1:0. Druhou branku přidal Vilda, soupeř
zanedlouho snížil, opět Vilda na 3:1 a náš
závěrečný gól na 4:1 si zaslouží podrobnější komentář. Míra Hlaváček si vzal u vlastní
branky míč, proběhl s ním po lajně přes celé
hřiště, obešel několik protihráčů, potom si
to namířil blíže ke středu brány a vypálil
pod břevno. Žádáme tímto kameramany,
přítomné na zápase, nechť natočenou akci
pošlou do některé z televizí, ať mají ve
sportovním zpravodajství několik dnů co
vysílat. Případně do Argentiny slavnému
Maradonovi.
Míra byl při svém bojovném způsobu
hry terčem ostřejších zákroků soupeře.
To mělo za následek, že často byl střídán
z důvodu jeho odchodu ze hřiště se slzami
v očích. Jeho mamka mu sice radila: „Nevysiluj se brekem“, nic to však nebylo platno.
Mírův způsob boje byl velmi fyzicky náročný nejen pro něho, ale i pro jeho mamku,
která v průběhu turnaje několikrát vběhla
do hřiště a Míru si odnesla v náručí, aby
jej ukonejšila a během jedné či dvou minut

opět připravila pro další boj a účinkování
v turnaji.  
Závěrečný zápas proti Dolanům byl na
první pohled soubojem Davida s Goliášem.
Hráči soupeře byli většinou 2x těžší než
naši a před utkáním se divili, že mají hrát
proti takovým „prťatům“. Jedním z našich
„prťat“ byla i Hanka Slezáková, která si počínala v obraně bravurně, společně s Kubou
Maryškou a Jardou Zemkem. Nejenže soupeřům nic nedovolila, ale jednomu Goliášovi předvedla, jak hrají „prťata“. Ten odešel
po jednom jejím zákroku s pláčem ze hřiště.
Pro oba týmy byl zápas velmi náročný
a nikomu se nedařilo vstřelit branku. Až
přišla poslední vteřina zápasu a náš rohový
kop. Tu se hřištěm mihl tatík Slezák, který
sprinterským tempem přeběhl celé hřiště a
zvolal na Hanku: „Nahraj Kubovi Maryškovi“. Ten byl zcela volný, naběhl proti míči a
jak říkají fotbalisté, vystřelil „z první“. Trefil
se přesně k tyči, 1:0 pro nás! Dodejme, že
tatík Slezák přeběhl hřiště v čase 4,7s, ručně měřeno. To je výkon na úrovni nejlepších
časů Usaina Bolta, sprintera z Jamajky. Komentář Hanky: „Nemusel tak letět, to jsem
viděla taky, že je Kuba volnej“
Závěrečný vítězný pokřik a „děkovačka“ divákům zakončila naše velmi úspěšné
vystoupení v Machově. Turnaje se ještě zúčastnili, kromě hráčů již zmíněných, Matěj
Vít, Seba Hlaváček a Matyáš John
Fotbalový víkend však ještě u konce
nebyl a 45 platících diváků v Polici bylo
zvědavo, jak si povede mužstvo dospělých

SSK Police nad Metují

Střelec z velkorážní pušky Pavel Janda, člen polického střeleckého klubu, se stal ve dnech 30. - 31.8.2014 vicemistrem republiky
v neolympijské disciplíně ve střelbě na mizivé cíle do 300 metrů.  
Zajímavé je, že první stříbro získal „snajpr“ v roce 2012 na děčínské
střelnici Maxičky, kde letos svůj úspěch zopakoval i s tím, že k zisku
mistrovského titulu mu chyběl pouze jediný bod!
Po loňském pohodlí kryté střelnice a střeleckých
stolů v Holešově
se účastníci šampionátu k letošnímu mistrovskému
zápolení přesunuli
na polní střelnici
do lesů k hranicím
s Německem. Deštivé a větrné počasí, které provázelo
takřka celý závod,
to střelcům pořádně ztížilo. P. Janda
se po první části
soutěže  pohyboval
uprostřed soutěžního pole, ale v závěrečné části, kdy se střílelo na
běžící cíle, zasáhl 4 z 5. Po sečtení všech zasažených terčů získal  
399 bodů a pouze jediný chyběl k zisku zlaté medaile.
Ostatním členům polického střeleckého klubu se již tak nedařilo. V těžkých podmínkách se umístil A. Novák na 16. místě, A. Herzog 21. místě a P. Voborník na 27. místě.
Sportovním střelcům ZDAR!
SSK 0843
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TJ Sokol Police nad Metují
zve veřejnost na

CVIČEBNÍ HODINKU
do místní sokolovny.
4. 10. 2014 od 14.00 hodin.
Přijďte povzbudit naši mládež.
Srdečně zve výbor Sokola
proti Rudníku. Vedlo si nadmíru úspěšně a
dobře živení hráči soupeře neměli proti našim rychlonohým borcům šanci. O poločase
5:0 pro nás a několik minut před koncem
9:1. Toužebně očekávané desátá branka
však ne a ne přijít. Zkušený trenér Lorenc
nasadil na závěrečné minuty našeho staršího trenéra Kamila. Ten si nejprve nanečisto vyzkoušel let plavmo mimo pokutové
území, aby vzápětí padnul již uvnitř tohoto
území. Z nařízené penalty desátou branku
vstřelil polický brankář Vojta Kučera stylem
Antonína Panenky z Bělehradu v r.1976. A
úspěšný polický fotbalový víkend tak byl
završen.
Na úvod sezóny zážitků dosti, takže o
dalších zápasech obou přípravek a mladších
žáků raději v dalším článku, aby se z článku
tohoto nestalo literární dílo, rozsahem se
blížící románům Aloise Jiráska, nikoliv fotbalisty, ale spisovatele z Hronova.
Z fotbalových hřišť okresu zpravodajové PM
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil

Konečně po deseti letech

Vážení sportovci. Je to deset let co doprovázím svého kamaráda
a motocyklového závodníka AMK Police nad Metují Miloše Théra, na
silničních závodech. V roce 2004 jsme se v Branné u Jeseníku zúčastnili prvního závodu v „Jízdě pravidelnosti“. Druhou desítku jsme začali
v pátek 12. září. Tentokrát se s námi vydal i náš kamarád a člen výboru
AMK Míra Fulka. Na místo jsme přijeli před pátou hodinou. Formální a
technickou přejímku absolvoval Miloš s Mírou bez problému. Moje práce byla připravit večeři a dát vařit brambory. Po večeři návštěva přátel
z Čech i Německa.
Sobotní ráno nás vítá pěkným počasím. Tréninky proběhly dobře.
Oběd se vydařil. Smažená krkovice a bramborový salát je několik let již
tradicí. Večer přišla parta „traťáků“ z Hořic. Než jdeme spát začíná pršet
a vydrží to až do rána.
V neděli první dvě kategorie poprchávalo. Pak se počasí umoudřilo. Kolem jedenácté přichází na řadu kategorie U. Po zaváděcím kole je
start. Z náměstí hlásí komentátor Karel Březina v čele je číslo 84 a to je
Miloš Thér“ Za okamžik prolétl kolem nás „u bytovek“ Ve mně všechno
buší. Mírovi říkám. Jen, aby vydržela motorka. Motorka vydržela a Miloš
projíždí cílem první s náskokem 34 vteřin před Milošem Bangem z Miletína. V podvečer bylo vyhlášení na náměstí. „Nejrychlejší jezdec kategorie U je Miloš
Thér a obdrží cenu
Václava Paruse".
V pravidelnosti obsadil osmé místo.
Domů odjíždíme
spokojeni. Na břehu Otmuchovského jezera pro nás
připravili smaženého pstruha. Pak
už rovnou do Petrovic.
Za AMK Čvaňhák

SPORT
SPINNING ®
OPĚT V POLICI
OHLÉDNUTÍ SE:
VÍCEÚČELOVÉ
SPORTOVIŠTĚ
Sezóna příjemných teplot se nám pomalu a jistě blíží ke svému závěru.
Stejně tak i „prvo“ provoz nového víceúčelového sportoviště. Zájemci o
kolektivní sportování se začínají pomalu přesouvat do tělocvičny, nebo hal
v okolních městech.
V dubnu - se hřiště otevřelo pro veřejnost. Jarní sluníčko přilákalo první
zájemce o vyzkoušení.
V květnu - první polovina se nesla
v duchu chladného počasí a nebyla
nakloněna venkovním sportům. Ve
druhé půli se odstranila zakrývací
plachta z BEACH hřiště a instalovaly
zábrany proti vniku koček, které každoročně svými výkaly znečišťovaly
písek, obnovily se nátěry, instalovaly
se stojany pro kola.
V červnu - se rozšířila nabídka o tenisové kurzy pro děti a mládež a světlo
světa spatřil on-line rezervační systém. Uspořádal se první turnaj v nohejbale.
V červenci - byly, hlavně díky sponzorům, instalovány ochranné a oddělující
sítě pro klidné a nerušené sportování
jednotlivých uživatelů. Proběhl další
turnaj – tentokrát ve futsale.
V srpnu - opět díky sponzorům nově
nabízíme možnost zapůjčení sportovních pomůcek.
Nakonec ještě rekapitulace v číslech:
V období duben – srpen bylo realizováno 408 rezervací. Na tomto čísle se
největší měrou podílel tenis a beach
volejbal. V průměru to činí cca 2,7
rezervací za každý den. Za jednotlivé
měsíce počet rezervací vypadal následovně: DUBEN-16 rezervací, KVĚTEN57 rezervací, ČERVEN-109 rezervací,
ČERVENEC-134 rezervací, SRPEN-92
rezervací. Nejčastěji se také sportovalo
mezi 15 – 19 hodinou, kdy proběhlo
341 rezervací z celkových 408. Ve 215
případech jste také rezervovali na 1
hodinu, v 77 případech na 1,5 hodiny a
ve 116-ti případech na 2 hodiny.
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BĚŽECKÉ TRASY
5 okruhů vyznačeno

Název: Žděřina - okruh č.1
Vzdálenost: 4 km
Nastoupáno: 30 vm
Povrch:Zpevněná cesta,
Nezpevněná cesta, Štěrk, šotolina
Název: Žděřina - okruh č.2
Vzdálenost: 6 km
Nastoupáno: 30 vm
Povrch:Zpevněná cesta,
Nezpevněná cesta, Štěrk, šotolina
Název: Žděřina - okruh č.3
Vzdálenost: 6 km
Nastoupáno: 30 vm
Povrch:Zpevněná cesta,
Nezpevněná cesta, Štěrk, šotolina
Název: Běh na Hvězdu–okruh č.10
Vzdálenost: 13 km
Nastoupáno: 280 vm
Povrch:Zpevněná cesta,
Nezpevněná cesta, Štěrk, šotolina
Název: Čertova skála–okruh č.13
Vzdálenost: 5 km
Nastoupáno: 130 vm
Povrch:Zpevněná cesta,
Nezpevněná cesta, Štěrk, šotolina
Mapy, fotky, popisy jednotlivých tras a
soubory ke stažení naleznete na
www.sportvpolici.cz
Samotné značky jsou vyrobeny z PVC
plachty a připevňovány ke stromům, či
sloupům pomocí drátu. Věřte, že za
tím vyznačit jedinou trať stojí mnoho
hodin práce a není to jen o tom pověsit
cedulku. Smutné je, že někomu cedulky asi vadí nebo líbí? a ničí tak cizí
práci jejich odstraněním. Naštěstí jsou
i mezi Vámi tací, kteří neváhají přijít,
informovat a pomoci tak k nápravě.
Jardo díky! Pokud by se kdokoliv
z Vás setkal s poškozenou či chybějící
cedulkou, budu rád za každou zprávu.
Jednou za čas určitě budou tratě kontrolovány.
S přáním příjemného sportování
Martin Balák

Pro příznivce SPINNING® programu
máme dobrou zprávu. Od října 2014 je
opět v provozu Sportcentrum HELENA
o.s., které má v Polici nad Metují tradici již od roku 2005. Na jaře letošního
roku bohužel ukončilo svoji činnost, a
tak příznivci tohoto sportu přišli o
možnost zdokonalit svoje cyklistické
umění na „pevných“ kolech během
zimních měsíců. Naštěstí se našel někdo, pro koho nebyl tento stav přijatelný. Sportovní referent ve spolupráci
s vedoucí CKV Pellyho domy podpořili
naši činnost a nabídli nám nové prostory v Pellyho domech. My jsme pro
Vás pořídili nová kola, která už nebyla
pro tento rok v kompletní sestavě.
Rádi rozšíříme Vaše sportovní aktivity
v zimních měsících. Lekce budou
probíhat v učebně č.306 v Pellyho
domech v Polici nad Metují a to v
úterý od 17:00 hodin, ve středu od
17:00 a 18:30 hodin, v pátek od
17:00 a 18:30 hodin. Ve čtvrtek
budou lekce vypisovány zhruba
týden dopředu dle obsazenosti
učebny. Přijďte si zašlapat!
Instruktoři Sportcentra HELENA o.s.

AKCE NA ŘÍJEN

středa 1. října 2014
5. Středeční pohár horských kol
Start: od 16:00 hod na Z� děřině
Pořadatel: Pítrs Bikes
www.stredecnipohar.cz
neděle 12 .října 2014
Police n. Met - Tatran Hostinné
Čas: v 16.00 hod
Pořadatel: TJ SPARTAK

sobota 20. října 2014
Běh Okolo Ostaše
Prezentace: od 8:30 hod u lyž. vleku
Pořadatel: TJ SPARTAK

sobota 25. října 2014
URNA CUP 2014 - florbalový turnaj
Místo: tělocvična ZŠ Police n. Met.
Pořadatel: TIKY TEAM

sobota 26. října 2014
Police n/Met - FC Mladé Buky
Místo: fotbalové hřiště Police nad
Pořadatel: TJ SPARTAK
Více akcí nanwww.sportvpolici.cz
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MS V KOLOBĚHU V PLZNI S POLICKOU ÚČASTÍ

Náchodští koloběžkáři z MS přivezli 3
bronzové a 3 stříbrné
medail a 1.místo   ve
štafetě kategorie kadetky
Poslední
prázdninový víkend se
v Plzni uskutečnilo 6.
Mistrovství světa na
koloběžkách, kterého
se zúčastnila skupina
koloběžkářů z Náchodska za podpory
firmy KOSTKA. Mistrovství se zúčastnily reprezentace Austrálie, Kanady, USA, Kolumbie, Francie, Finska, Holandska, Rakouska,
Německa, Itálie a samozřejmě České republiky.
V pátek se jelo kritérium a štafety. Závod kadetek, kadetů, juniorek a žen bohužel
provázel vytrvalý déšť, což v technických
pasážích tratě způsobovalo značné problémy. Ale ani to
nezabránilo
naší kadetce Kateřině
Šefcové, aby
si dojela pro
krásné 3.místo. V ženách
dojela Lenka
Kráčmarová
ve své kategorii 10 a Eva
Šefcová 5. Na
závod mužů  
trať částečně

osychá, i přesto  dochází k pádům. V juniorech 2.místo vybojoval Matěj Berka, v kategorii masters dojíždí 10. Vlasta Kráčmar a
ve veteránech je Honza Horák 6.
Ještě před štafetami se na stejné trati
jel hobby závod s Koloběžkou pro radost.
I v tomto závodě máme zastoupení v kategorii dětí,kde si pro 4. místo dojela Anička
Kráčmarová jako nejmladší účastnice.
Nejatraktivnějším závodem dne se stává
závod štafet. Jako štafetový kolík slouží závodníkům celá koloběžka. Takže předávka
v tomto sportu je divácky velmi atraktivní.
O kolize, pády a různé komické situace není
nouze. Ve štafetách nás velice úspěšně reprezentovala Kateřina Šefcová,ač bez  zkušeností se  svým Kostka teamem v kategorii
kadetky vybojovala zlaté medaile!
V sobotu byly na programu sprinty. Dopoledne se jela kvalifikace, ve které skončil
Vlasta Kráčmar 22., Lenka Kráčmarová 12.
a Hanka Čermáková 7. Další naši závodníci
se už probojovali do vyřazovacích bojů.
Katka Šefcová a Matěj Berka vybojovali
3. místa, Eva Šefcová 4. místo a Honza Horák

7. místo. Vyřazovací boje byly opět atraktivní podívanou pro diváky, na trati byly ostré
zatáčky a o strkanice a o pády nebyla nouze.
V neděli  na nás čekal dlouhý závod - 18
km pro mládež, 27 km pro ženy a pro muže
36 km. Počasí opět nepřálo,závody doprovázel  vytrvalý déšt a chladné počasí.
Stříbrné medaile získal Matěj Berka
a Eva Šefcová. Káťa Šefcová   si dojela pro
4.místo, Lenka Kráčmarová byla 8., Hanka
Čermáková 5., Vlasta Kráčmar 7., Honza
Horák 5. Mezi muži kompletní stupně vítězů obsadili čeští závodníci  v pořadí Michal
Kulka, Tomáš Pelc a Marek Kadlec.
Kompletní výsledky a fotografie na
www.ceskykolobeh.cz
Koloběžkáře čeká ještě účast na půlmaratonech Ostrava a Plzeň a hlavně pak
v druhé polovině září závěr Rollo ligy v Lipníku nad Bečvou-MČR, které se příštím rok
bude konat v Náchodě a blízkém okolí .
Tímto již předem zveme všechny příznivce a milovníky sportu na zajímavou
podívanou.
Za koloběžky Náchod Šefc Jiří

Pohár plný písku - popáté pohodové polické
plážové plácání pořádané Pedrem

V obavách, zda turnaj dohrajeme,
naplní li se nepříznivá předpověď
počasí, jsme zahájili letošní ročník
turnaje trojic v plážovém volejbalu.
A za ideálních podmínek jsme si zahráli po celý den… maximální počet
osmi týmů se ve dvou skupinách prokousal k dílčímu umístění a na základě dosažených výsledků se pak bojovalo o celkové pořadí. Vyrovnané
boje, zázračné zákroky i nepochopitelné chyby a hlavně pohodový průběh po celý den, to dělá z této akce
radostnou událost nejen pro všechny
účastníky, ale i pro řadu přítomných
diváků. Atmosféra je prostě tradičně
„rodinná“, pohodová a to je obrovská výhra pro všechny – díky moc.
Po roční odmlce se stali vítězi opět Kristýna Lantová, Pavel Macek a Jan Jirman, kteří prošli turnajem bez porážky, i když dvakrát
jim k postupu pomohl lepší poměr vyhraných míčů. Druhé místo
patří letos Výběru z hroznů, který podlehl ve finále na míče právě
týmu Áčka / Linda Krajčírová, Honza Hotárek a Petr Jansa /, bronzoví byli letos Bratři s doktorkou / Adéla Hažmuková,   Marek a
Láďa Kejdanovi.
   Nejstaršího účastníka mi „vyfoukl“ polický volejbalový guru a

Polický měsíčník - říjen 2014 - strana 43

vzorný děda Jarda Jarčuška, který opět nezničitelně „hópal“ do písku a který dorazil tradičně obklopen houfem vnoučat. I když se stalo již téměř tradicí, že každý tým má v sestavě jednu hráčku, letošní
sestava Kousadel byla opačná : Švejk si k sobě povolal / nebo to
snad bylo obráceně ? / Pavlínu s Mílou a společně odehráli zajímavé
zápasy. Dobrá práce. Bouchali jsme do balonu od rána do večera,
nakonec nás i sluníčko pozdravilo tak se poháry pro nejlepší týmy
pěkně leskly. Díky všem za účast a bezva akci. Tak zase někdy …
Více informací, výsledky i fotky z této akce najdete opět na
stránkách SSK Pedro.
Přeji hezký den, Petr Jansa

Pivní triatlon – kapitola patnáct …

Asi jsme nebyli jediní, komu posunutí
termínu letošních Sudet nabouralo zaběhnutou termínovou listinu. I přesto si věrní
a odvážní účastníci našli cestu na patnáctý
ročník akce, ve které snad ani nejde o závodění, jako o setkání se na závěr sportovního
léta. Pršelo před, pršelo po akci, ale sobota
byla slunečná a teplá a to přispělo k celkové
příjemné atmosféře letošního ročníku. Dovolil bych si několik postřehů. Při probírání záznamů z let minulých mi došlo, jak se

nějakou historii, na polických triatlonech
jsme už uvítali účastníky z Anglie, Kanady,
Polska, Ukrajiny, měli jsme tady Rakušáka
a poslední tři roky k nám doráží skupinka z Německa.  A z té byla i letošní vítězka
ženské kategorie / mimochodem policejní
komisařka /. Popravdě – nebyla to první německá vítězka na této akci –  vloni jsme měli
ze SRN vítězku ve veteránkách, ale – ale letos poprvé vyhrála „von“...! A to už tuto akci
posouvá do vyšších společenských vrstev,
pivním sudem – vyhrála Romana Jansová
v ženách a Luďa Pivnička v mužské kategorii.
Běhalo se, jezdilo se na kole, popíjelo
pivko, pekli jsme buřty, povídali a nakonec i
zpívali – a bylo to fajn. Díky všem, kteří pomáhají se zajišťováním takových akcí, kteří
podpoří tradici – originální cenu pro každého účastníka a hlavně všem, kteří přijdou.

pomalu, ale jistě mění tradiční sestavy na
sportovních akcích, objevují se nové tváře,
nové partičky / což je dobře / a pomalu se
vytrácí ti vyzrálejší – oumyslně vynechávám termín „ti starší “ / a to mi je líto /.  Ale
díky této akci zase potkávám i lidi, kteří
z Police odešli z různých důvodů a nevídáme se často, proto rád stisknu ruku a dám
řeč s Fíkem-Filipem Kovaříkem, s Radkem
Pivničkou, tradičně přijíždí kamarád Petr
Svoboda ze Žatce a řada dalších si v září naplánuje příjezd do Police v termínu triatlonu. A to potěší.  Patnáct ročníků už napsalo

to je snad jasné, ne …?!
Takže vítězkou kategorie žen se stala
Vanessa von Hahn před Radkou Zeiskovou,
veteránky vyhrála Jiřina Vlčková před Zinou Zítkovou, muže – v rekordu dne – vyhrál Hanýsek Honza Pohl před Pájou Jiráskem a Zdeňkem Berkou, veterány Jiří Fulka
před Mírou Hejnyšem a Oldou Vackem.
Kategorii týmů vyhrál Giant Pítrs Bike /
Drejsl,Šupich,Hanousková/, druhý byl Miri
tým / Černý, Černá, Hejl / a třetí byl rodinný
tým Pivňů – Tereza, Luděk a Radek.
Doplňkovou sportovní disciplínu – hod

Na stránkách SSK Pedro naleznete kompletní výsledkový servis, fotogalerii z akce.
A kdo byl letos nejvzdálenějším účastníkem? Věřte, nebo ne – Poličák ! Když jsme

Dvojnásobná mistryně světa v mažoretkovém
sportu 2014 - Dominika Studentová

Ve dnech 28. 8. až 1. 9. 2014 proběhlo v Praze Mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Z našeho regionu se zúčastnily mažoretky Mona Náchod, které
získaly celkem 11 pohárů.
Ve skupině seniorek je i Dominika
Studentová, která bydlí v Polici nad Metují. Mažoretkovému sportu se věnuje
od osmi let, několikrát byla mistryně
republiky i Evropy, ale toto je největší
úspěch.
V Praze na Mistrovství světa vyhrála
děvčata v kategorii seniorek 2 zlaté a 1
stříbrnou medaili v hůlkách i třásních.
Gratuluji Dominice i ostatním děvčatům za snahu a vytrvalost a přeji
mnoho dalších úspěchů.
Renata Studentová

spolu mluvili na konci srpna, litoval, že letos nedorazí, ale nakonec ho více jak 1200
km neodradilo a byl tady - z Francie, kde
momentálně žije, dovalil a užil si to Míla Trnovský! Trndo - díky a díky všem. Byli jste
skvělí.
A nejen Vám – hezký den.
Petr Jansa, SSK Pedro
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RF OVOV v podání družstva z polické základky

Vítězstvím v okresním a následně i
v krajském kole si družstvo našich žáků vybojovalo účast na republikovém finále desetiboje – OVOV. Patroni a hlavní tahouni toho
projektu – Robert Změlík a Roman Šeberle
– olympijští vítězové v desetiboji, již pátým

Je to hodně? Je to málo ?
Popravdě asi maximum možného… společný tým čtyř holek a čtyř kluků potřebuje
mít v sestavě alespoň tři dobré závodnice a
závodníky. A i přesto, že naše děti opravdu
nechaly na sportovištích maximum svých

rokem hýbají stále větším počtem dětí. Ti se
celoročně zapojují do plnění jednotlivých
disciplín a sbírají bodíky za své osobní rekordy. Republiky jsme se za polickou školu
zúčastnili již třetím rokem: nejdříve s jednotlivcem, loni se dvěma sportovci a letos
si účast vybojovalo osmičlenné družstvo.
Ve stále početnější konkurenci je samotný
postup velkým úspěchem, na který jsme
v Praze navázali i velmi solidním celkovým
umístěním. Ze čtyřiceti finálových týmů
jsme nakonec obsadili 16. místo.

schopností, nevyrovnanost výkonnosti
v naší sestavě nás nemohla pustit výš. Osobně jsem přesvědčen o tom, že jsme udělali
velmi dobrý výsledek a děkuji touto cestou
všem našim reprezentantům: Davidu Begovi 8 113 b., Romanu Ducháčovi  7 749 b.,
Katce Šefcové  6 781 b., Sašu Žigovi 6 630 b.,
Filipu Riegrovi  6 238 b., Viktorii Gajdošové
5 675 b., Veronice Gajdošové 5 623b.  a Báře
Meierové 5 419 b.
Kromě bodů pro tým jsou výsledky jednotlivých účastníků hodnoceny také samo-
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statně, společně s vybranými 24 nejlepšími
jednotlivci v republice  v každé věkové kategorii. O to více je třeba vyzvednout nádherného umístění Kačky Šefcové, devatenácté
místo ze 104 hodnocených stejně starých
děvčat a vynikajícího osmého místa Davida
Begy, který obstál v konkurenci 121 kluků
ročníku narození 2000.   Vítěz v této kategorii byl jasný, ale za ním to bylo našlapané
jako nikdy – Davida od stříbra dělilo „pouhých“ 250 bodů, což je nic – ale takových
těsných rozdílů tam mohlo litovat zhruba
deset borců a každý z nich si může říkat: „
kdyby …  kdyby …. “ I tak – krásná práce a
velká gratulace !
Perfektní organizace, sportování v úžasných podmínkách ke kterým nám přálo i
skvělé počasí, atmosféra a péče o všechny,
to skládá mozaiku zážitků a jistě i vzpomínek na tuto akci. Přidáme li k tomu možnosti setkávání se s osobnostmi a legendami
českého sportu, jsem přesvědčen, že se pro
mnohé z účastníků stává tato akce zážitkem na celý život. Kde jinde se můžete potkat, nechat si podepsat, vyfotit se společně
nebo jen dát prostě řeč s osminásobnou
držitelkou olympijských medailí paní Věrou
Čáslavskou, obdivovat nejen sportovní kariéru, ale i životní vitalitu a užasnou duševní
kondici   paní Dany Zátopové, která právě
dnes, kdy smolím tato řádky, slaví 92. narozeniny, pobavit se s mistry světa a třeba
i televizními tanečníky Šárkou Kašpárkovou nebo Imrichem Bugárem, stále úřadující držitelkou světového rekordu Jarmilou
Kratochvílovou a řadou dalších. Za dva dny
se na Julisce prostřídalo kolem padesáti
sportovců z dob sportovně minulých, ale i ti
současní, stále aktivní. A i jejich vstřícnost
a snaha poradit, pomoci, pobavit doplňují naše zážitky z Prahy. Rád bych na tomto
místě také poděkoval přidělené patronce
našeho týmu, paní Oldřišce Roušavé – Kaplanové, která se opravdu starala o náš tým
s neskutečnou péčí.

Kromě sportování jsme měli také možnost shlédnout několik kulturních akcí a tak sečteno a podtrženo – velmi vydařené tři dny v Praze, na které budeme všichni jistě nějakou tu
dobu vzpomínat. Z mého pohledu je neméně důležité, že jsme
se všichni v pořádku, ve zdraví a bez zásadních problémů vrátili
domů, že naše děti velmi dobře reprezentovaly nejen sebe, ale i
svoji školu, svoje město. Dík patří i kolegu Břeskému, který nám
dělal doprovod a škole za podporu a pomoc.

Věřím, že i v tomto školním roce se do projektu OVOV zapojí
co nejvíce dětí a že se do Prahy ještě někdy podíváme. Pokud
se chcete o akci samotné, o výsledcích a výkonech našich dětí
dozvědět něco navíc nebo shlédnout obrovskou fotogalerii – najděte si www.ovov.cz a tam je úplně všechno.
Třeba i popis jednotlivých disciplín a bodování pro všechny
– opakuji ještě jednou – pro všechny věkové kategorie. Zkuste si
to také – třeba jen tak pro sebe …
Přeji hezký den.  
Petr Jansa, kabinet TV
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Přijme do pracovního poměru:
elektromontéra

TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY
O VÍKENDU 10. - 12. 10.
A V PONDĚLÍ 13. 10.
POSEZENÍ S HUDBOU
SOBOTA 11. 10. VÝPRODEJ OBLEČENÍ
ZN. SENSOR A BERGHAUS 10 - 16 HOD.

Kurzy řízení motorových vozidel
Rybářská 317, 550 01 Broumov
e-mail: autoskolabroumov@seznam.cz
mob.: +420 605 591 751

na montáže technologických zařízení
po celém území ČR
Požadujeme: vzdělání elektrotechn. směru,
řidičský průkaz sk. B, časovou flexibilitu.
zásobovače-skladníka
pro nákup materiálu a vedení skladu
Požadujeme: vzdělání elektrotechn. směru,
řidičský průkaz sk.B, znalost práce na PC,
komunikativnost, pečlivost, samostatnost
Nabízíme dobré platové podmínky
Nabídky na adresu:
RUDOLF-elektro, s.r.o.
Bukovice 5
tel: 491 541 705
mob. 602 624 432
e-mail. info@rudolf.cz

Úřední hodiny
každý čtvrtek
na gymnáziu Broumov

od 15-16 hodin

AKCE! Při doložení tohoto inzerátu

společně s přihláškou do autoškoly obdržíte učebnici zdarma
(akce platí do 31.12.2014).

www.AUTOSKOLABROUMOV.cz

TIKY TEAM

pořádá

v sobotu 25. října 2014

již dvanáctý ročník florbalového turnaje pro starší a pokročilé

AutoskolaHORKY-inzBZ_90x60.indd 1

18.06.14 9:08

URNA CUP 2014,

kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči (netýká se brankařů a žen)
* mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
* ženské týmy bez věkového limitu
* týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více
* firemní týmy
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D

Broumov

Police n. Metují

Datum:
21. 10. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
30. 10. 2014
v 15.00 hod.

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+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

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., Parkány 466, 547 01 NÁCHOD
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KOUPÍM POZŮSTALOST - veteš, vyklidím půdu, sklep, dům, byt.
Kontakt: 608 103 810
KOUPÍM STARÉ HRAČKY

KOUPÍM
plechový
vláček

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

Hradec Králové
Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

MERKUR
a
krejčovskou
pannu

499 886 131
491 472 927

w w w. p ro p l a s t - k . c z

telefon
608 103 810

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

ZASTÁVKOVÉ PŘÍSTŘEŠKY NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ
Nové moderní přístřešky TREBIO, vizuálně zajímavé a přitom
jednoduché umístěné u autobusových zastávek chrání cestující
proti nepřízni počasí. Konstrukce zastávkových přístřešků je složena z ocelových pozinkovaných profilů ošetřených práškovou vypalovací barvou. Výplň tvoří tvrzené sklo, uvnitř přístřešku jsou la-

vičky z masivního dřeva (finské borovice) ve stejném designu jako
přístřešek. Přístřešky dodala a smontovala firma BLACKBOX s.r.o.
z Třebíče, zámkovou dlažbu položila firma A C Rental s.r.o. z Velkého Poříčí.

ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
V ČÁSTI TYRŠOVY ULICE

V předposledním zářijovém týdnu bylo dokončeno a předáno
do užívání potřebné opatření, plánované v letošním rozpočtu města Police n. M. - rozšíření odpadového sběrného dvora. Akci zrealizovala spol. Brikosmont, s.r.o., Police n. M., vybraná na základě
výběrového řízení.  Co bylo předmětem tohoto opatření: stávající
mobilní plot byl zrušen a cca o 6 m dále východním směrem a cca
o 1 m dále jižním směrem byl postaven nový stabilní plot s bránou
uprostřed východní strany, pro vyvážení kontejnerů. Tímto posunutím došlo ke zvětšení plochy sběrného dvora o cca 120 m2. Část
této zvětšené plochy - cca 50 m2, byla zpevněna silničními panely.
Poslední částí tohoto opatření byla úprava plotu na západní straně. Tento plot byl zpevněn, včetně boční brány a opatřen vlnitým
plechem.
Cílem celé akce bylo zlepšení dopravní obslužnosti sběrného dvora a zlepšení jeho ochrany proti poškození a vnikání zlodějů. Po umístění kontejnerů na nová místa bude ještě posouzena
možnost změny směru najíždění a vyjíždění automobilů.

Ing. Pavel Scholz investiční technik

V minulém týdnu byly zahájeny práce na opravě místní komunikace v Tyršově ulici před Muzeem Merkur. Při realizaci této opravy
bylo nutné uzavřít část autobusového nádraží, zastávky v uzavřeném úseku jsou přesunuty před poštu a sokolovnu. V celé lokalitě
bude dočasně změněn směr jízdy, a bude zde zakázáno stání vozidel. Viz. situační mapka. V případě potíží s těmito prováděnými
stavbami se obracejte na investičního technika města, pana Ing.
Pavla Scholze 606 728 382; scholz@meu-police.cz; nebo na místostarostu, pana Mgr. Jiřího Škopa 606 719 554; skop@meu-police.
cz.

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ POLICE NAD METUJÍ
ROZMÍSTÌNÍ ZASTÁVEK PO DOBU
REKONSTRUKCE ÈÁSTI TYRŠOVY ULICE

v období 22. 09. - 19. 10. 2014

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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