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Muchomůrky

OPRAVA KOMUNIKACE V HLAVŇOVĚ
Vlivem objízdné trasy v loňském roce byla hlavňovská
průjezdní komunikace neúměrně zatížena dopravou. Tímto
došlo ke značným deformacím a rozlámání povrchových vrstev a krajnic s neúnosným podkladem. Z tohoto důvodu přistoupilo město v letošním roce k její opravě. Nebylo jednoduché zvolit optimální způsob řešení, nakonec bylo přistoupeno
k důkladné opravě nejhorších míst s tím, že nový povrch bude
řešen v příštích letech. Nedostatečná šířka komunikace není
zásadní překážkou, ale je potřebné zpevnit narušené krajnice.
Dále je nutné vybudovat odvodnění části stávajícího příkopu
od ocelového vsakovacího koše do blízké vodoteče, opravit
stávající propadlou kanalizaci v komunikaci (u kontejnerových stání), opravit vysunutá čela stávajícího mostku u prostřední zastávky a opravit kamenité čelo nátoku z pískovce.
Na označených místech vozovky jsou prováděny tzv.

plomby (kompletní výměna podkladních vrstev), které představují vyříznutí asfaltové vrstvy, vybagrování až pod nezpevněné podloží a odvoz na skládku. Na dalších označených místech (méně propadlých nebo popraskaných) bylo provedeno
vyfrézování pouze vrchní asfaltové vrstvy a položena nová
vrstva asfaltu. Po zhotovení plomb budou obě části opravovaného úseku ošetřeny postřikem asfaltovou emulzí s následným zadrcením kameniva. Jedná se o místa, které vykazují erozi povrchu, výtluky v obrusné vrstvě a nepravidelné trhliny. Tímto řešením
bude zabráněno dalšímu rozšiřování poruch a bude prodlužena životnost vozovky. Chodník u horní autobusové zastávky bude z poloviny
přeložen a vyježděná betonová obruba zvednuta. Na závěr po zaježdění

a zametení přebytečného kameniva budou opraveny krajnice. Stavbu
provádí firma STRABAG a.s. Hradec Králové a podle smlouvy by celé
dílo vyjma chodníku u autobusové zastávky mělo být dokončeno nejpozději do 30. 9. 2015, přeložení chodníku pak do 31. 10. 2015. Tato
oprava bude stát město Police n. M. jeden milion Kč, včetně DPH.
Finančnı́ podpora od Královéhradeckého kraje činı́ 515 000,- Kč.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

SAMOSTATNÉ ODVODNĚNÍ POLDRŮ
Od 10. 9. 2015 realizuje firma Zdeněk Klíma Suchý Důl, na základě smlouvy o dílo, akci „Samostatné odvodnění poldrů“. Jde o oddělení
dešťových vod ze stokové sítě, dle projektové dokumentace vypracované projektantem Jindřichem Řezníčkem z Náchoda. Stavba začíná nad
parkovištěm bytového domu Maratonstav, odtud je vedena prostorem

mezi bytovým a pečovatelským domem. Dále
pokračuje napříč parkem ke křižovatce ulic K
Sídlišti a Pod Klůčkem a
vstupuje do chodníku v
ul. K Sídlišti, jehož středem prochází na úroveň
napojení ulice Horní.
Poté přechází do travnatého pásu a v souběhu s
krajem vozovky směřuje
k čelu příkopu, jímž protéká voda ze spodního
poldru. Ukončena bude
ve stávající šachtě pod
novou komunikací do
Wihanovy ulice, úsek kanalizace k lapači splavenin je stávající. Zhotovitel se ve smlouvě zavázal
dokončit dílo nejdéle do
30. 11. 2015.

Ing. Pavel Scholz,
investiční technik

Říjen

přináší definitivní ukončení léta. Letos nezvykle
teplého.

yy Uskuteční se dvě pravidelná jednání rady
města (12. 10. a 26. 10.), jedno pracovní zas
tupitelstvo (5.10. návrh vyhlášky o zákazu
výherních hracích prostředků, priority investic pro rok 2016), jedno veřejné (21. 10.
od 17 hodin v Pellyho domech – srdečně zveme). Chystáme se na společné setkání rad
Broumova a Police (7.10.). Výměna zkušeností je určitě přínosná.
yy V pátek 9. 10. začnou Polické divadelní hry
s doprovodným programem k připomenutí
výročí Kolárova divadla a polického ochotnického hraní. Přijďte. I na Den otevřených
dveří.
yy Kromě každodenních povinností budeme vítat nové občánky – 3. 10., aktivně se organizačně zúčastníme dalšího ročníku dopravní
soutěže BESIP v Bělovsi, vyjedeme s polickými ochotníky na divadelní přehlídku do
Vysokého nad Jizerou, mateřinka pojede do
partnerské Swidnice, uskutečníme vzpomínku na zesnulé…
yy V září jsem si hodně užila dvě akce. První manifest se křtem Zkaženého moučníku
spolku Viděti MYŠ a koncert Polického symfonického orchestru v Broumově. Setkala
jsem se s pracovitým, chytrým, nápaditým,
sebevědomým a bezprostředním mládím.
Radost z jejich invence, hloubky myšlenek se
měnila v obdiv a uvědomění si, jak důležité je
mít ve městě učiliště nebo střední školu. Nejlépe obojí. Police v rámci optimalizace sítě
škol o střední odborné zemědělské učiliště
přišla. Přála bych si, aby prima páteční večer
v „zeleném domečku“ nebyl poslední. Spojení Muzea papírových modelů, kavárny a klubového prostoru po spinningu se osvědčilo.
Mládí si místnost samo vymalovalo. Takže
Kubo, Adélko, Martine, ….. u nás máte dveře
otevřené!

yy A koncert Z Hvězdy do klášterní zahrady?
Mnozí jste byli osobně účastni, přispěli
k částce 53 tis. Kč, která se vybrala pro Nadační fond Hospital Broumov, který letos
pomůže k další modernizace vybavení lůžek následné péče v broumovské nemocnici
nákupem antidekubitních matrací. Děkuji
orchestru, hostům, děkuji Vám všem. Kde se
koncert uskuteční příště? Víme jen, že někde
na Policku nebo Broumovsku. Čekáme na nabídku zajímavého a vhodného místa.

Garáže v Polici
nad Metují

Město Police nad Metují si je
vědomo nedostatku volných garáží pro osobní automobily, proto
se snaží vytipovat pozemky, vhodné pro jejich výstavbu. Z tohoto
důvodu se obrací na všechny, kdo
mají zájem si garáž postavit, případně pronajmout nebo odkoupit,
aby osobně (na Městském úřadě v
Polici n. M., v kancelářích odboru
investic, majetku a životního prostředí) nebo písemně (na adresu
město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54) tuto skutečnost městu sdělili. Vaše podněty budou sloužit pro případné
konkrétní kroky ve věci výstavby
nových garáží.

Zahrádky v Polici
nad Metují

Město Police nad Metují je
vlastníkem pozemků v některých
zdejších zahrádkových koloniích
a tyto pozemky pronajímá soukromým osobám. V případě zájmu o pronájem volné zahrádky,
pozemku se zahrádkou či pozemku vhodného pro zahrádku, vám
bližší informace podá Městský
úřad Polici n. M., odbor investic,
majetku a životního prostředí, telefon 491 509 997.

Kladské pomezí má
nové webové stránky

Turistický
region
Kladské pomezí má
nové webové stránky.
Naším cílem bylo vytvořit přehlednější a
uživatelsky příjemnější web, na kterém
snadno a rychle získají návštěvníci všechny potřebné informace o našem regionu.
Oproti starým stránkám však tento web
nabízí mnohem více. Nově se zde dozvíte
například o filmech natáčených v Kladském
pomezí. Zjistíte, kde všude natáčely slavné
filmy a pohádky jako Musíme si pomáhat,
Babička, Třetí princ, Z pekla štěstí 2 a další a také, jaká konkrétní místa našeho kraje se v záběrech objevují. Víte, jako slavné
osobnosti jsou neodmyslitelně spjaté s naším regionem? I to se nově dozvíte v sekci
Osobnosti regionu, která Vás provede životy
slavných spisovatelů jako je Božena Němcová, Alois Jirásek nebo bratři Čapkové. V
sekci Naše nabídka najdete ucelený přehled
propagačních materiálů Kladského pomezí
včetně jejich fotografií. Novinkou je také
sekce Napsali o nás se zajímavými články, rozhovory z rádia a televizní vysílání z
Kladského pomezí a nebo fotobanka, kde si
prohlédnete nové fotografie z nejrůznějších
koutů regionu.
Pohodlně si náš nový web nyní také
můžete prohlížet v i jakémkoliv chytrém telefonu či tabletu. Tak neváhejte a navštivte
stránky www.kladskepomezi.cz
BRANKA, o.p.s., Němcové 2020,
547 01 Náchod, www.kladskepomezi.cz,
tel.: 491 405 185

Prodej souboru pozemků, určeného
k výstavbě rodinného domu

Město Police nad Metují nabízí k prodeji pozemky p.č. 330/4 a p.č. 331/2
v k.ú. Police nad Metují o celkové výměře 488 m2. Tento soubor pozemků je určen
územním plánem města pro umístění stavby rodinného domu. Bližší informace
vám podá Městský úřad Police n. M., odbor investic, majetku a životního prostředí,
telefon 491 509 997.

Bc. Hana Plná, MěÚ Police n. Met.

yy Další radostí bylo setkání s třeťáky. Paní učitelky Andrea Kolářová a Karolina Pátková se
rozhodly prvoukové téma naše město rozšířit o návštěvu radnice. Znáte znak Police?
Děti ano. I další věci, odpovídající jejich věku.
Je fajn, když od malička vědí, že radnice je
otevřená i jim.

Přeji Vám zdravé podzimní dny.

Ida Jenková
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Technické služby informují
Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych vás touto cestou informoval o hlavních bodech současného
dění v Technických službách Police
nad Metují s.r.o. K 17.7.2015 odešel
z čela TS ředitel pan Ing. Vasil Bučok,
který úspěšně řídil společnost 11 let.
Zasloužil se o její současnou podobu.
Ve spolupráci s radou města (valnou
hromadou TS) zefektivnil financování TS a stabilizoval její pracovní
kádr. S účinností od 18.7.2015 jsem
převzal jeho pravomoci a stal se jednatelem společnosti, přičemž ostatní
struktura TS s.r.o. zůstala beze změny.
Mými prvními pracovními úkoly byly, kromě jiného, práce spojené
se zajištěním letní údržby. Území
spadající do kompetencí TS zahrnuje mimo samotnou Polici, také obce
Hlavňov, Pěkov, Radešov a tzv. polické zatáčky až po značku obce Velké
Petrovice.
Pracovníci TS obstarávají denně úklid veřejných prostranství, zametání a plevání chodníků, strojní
čištění městských komunikací, vysypávání a opravy odpadkových košů,
ale také např. doplňování sáčků na
psí exkrementy. Dále dle potřeby
provádějí sekání trávy na pozemcích

města, zastřihávání keřů, údržbu
přerostlých stromů zasahujících do
chodníků nebo komunikací, čištění
horských vpustí, úklid naplaveného
štěrku z nezpevněných komunikací,
atd. Po celou letní sezonu také probíhají nátěry kovových a dřevěných
konstrukcí, opravy a údržba laviček,
likvidace vosích hnízd, dle potřeby
také případná deratizace.
Samozřejmou činností TS je
mimo zajištění provozu a údržby
koupaliště, také údržba městského
hřbitova a jeho okolí. Dále také samozřejmě zajišťujeme technickou
podporu kulturních a sportovních
akcí pořádaných městem nebo místními organizacemi, kluby či spolky.
Dovolím si konstatovat, že práce
je hodně a pracovníci TS jsou vytíženi na maximum. Věřím, že Vy občané
našeho města, jste s prací TS spokojeni. Přesto bych Vás chtěl touto cestou požádat o občanskou spolupráci
- pomozte nám zvelebit naše město
a sdělte nám Vaše podněty a připomínky týkající se nepořádku či nedostatků nejen v letní údržbě města.
Své náměty zasílejte na e-mailovou
adresu: reditel@tspolice.cz.

Společnost ČEZ Distribuce,
a.s., se (ve smyslu ustanovení §25
odst.3 písm.g zákona č.458/2000
Sb., v platném znění) opět obrací
na majitele a uživatele pozemků,
aby v termínu od 1. do 15. listopadu provedli ořez větví nebo pokácení dřevin, rostoucích v blízkosti
elektrických rozvodných zařízení
(elektrického vedení). Důvodem je
především zabezpečení provozu distribuční soustavy a dodávky elektrické energie.
Ořez je potřebné provést tak, aby:
yy minimální vzdálenost větví od
vodičů nízkého napětí (do 1 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,
yy minimální vzdálenost větví od
vodičů vysokého napětí (od 1
do 35 kV), byla
- u stromů a jiných porostů,
na které lze vylézt:
3,5 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,
yy minimální vzdálenost větví od
vodičů velmi vysokého napětí
(od 35 do 110 kV), byla
- u stromů a jiných porostů,
na které lze vylézt:
4,5 m od holých a
izolovaných vodič§ů a
kabelového vedení,
- u stromů a jiných porostů,
na které nelze vylézt:
3 m od holých a izolovaných
vodičů i kabelového vedení,
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst
porosty nad výšku 3 m.
Pokud ve shora uvedené lhůtě potřebný zásah neprovedete,
vstoupí na dotčené pozemky společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a
provede zásah sama s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota
bude uložena v celých délkách do
hromad na okrajích ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy
el. vedení. V zákonem vymezených
případech je nutné před plánovaným
kácením splnit oznamovací povinnost, popřípadě si vyžádat povolení podle zákona č.114/1992 Sb, o
ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
Podle upozornění spol. CEZ Distribuce, a.s. zpracoval

Ing. Pavel Kalibán

Výzva spol. ČEZ Distribuce, a.s.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Strategický plán rozvoje
města

Jak jsme Vás již informovali v průběhu jara letošního
roku, v letošním roce dojde po dlouhých letech odkladů a
váhání, ke zpracování strategického plánu rozvoje města. Ať
již byly důvody pro váhání v minulosti jakékoliv, podařilo
se pořízení strategického plánu prosadit do rozpočtu města.
Strategický plán rozvoje města je vedle územního plánu
města základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Ve smyslu zákona
o obcích se doslovně jedná o hlavní nástroj řízení rozvoje
obce. Strategický plán je realizován na základě cíleného poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů,
zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje
představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími
k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce se
zpracovává na období 4–7 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj
obce je formulován ve strategické vizi pro období 10–20 let.
Význam strategického plánu rozvoje obce spočívá zejména v tom, že tento:
yy zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje
možná řešení (čímž umožňuje komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a
personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce);
yy dále slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji
obce (čímž slouží k prevenci budoucích sporů a zajišťuje
kontinuitu rozvoje);
yy rovněž pak podporuje vytvoření platformy spolupráce
různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál
lidí i organizací působících v obci;
yy zvyšuje připravenost obcí k podání žádostí o dotační
podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky;
yy je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět
rozvojových aktivit v územním plánu;
yy je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe
rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění vazeb
jednotlivých programů rozvoje obcí);
yy je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech (lze jej využít jako marketingový/
informační nástroj vůči obyvatelům, investorům, resp. i
návštěvníkům).
Plánování rozvoje obcí bylo v minulosti vnímáno negativně, jako něco nepatřičného zejména negativním vnímáním plánování jako něčeho zastaralého či překonaného.
K určitým pokusům o plánování rozvoje docházelo vždy
vlastně jen při volbách, kdy jednotlivé strany a hnutí prezentovaly své rozvojové plány ve volebních programech.
Ovšem, ruku na srdce, volby do zastupitelstev obcí bývají
na malých obcích a městech spíše o volbě tváří, než o volbě programů, takže tyto „politické“ plány většinou neprošly
širší diskuzí, což někdy ex post způsobilo problémy při realizaci některých zásadnější kroků.
Strategický plán rozvoje obce, který je nyní připravován, tento demokratický deficit může pomoci narovnat. Zásadní totiž je, že tento „plán“ nevzniká pouze „na radnici“
za zavřenými dveřmi, ale naopak, že bude otevřený účasti
občanů, a to ať formou dotazníkových šetření, tak formou
veřejných projednání.
Komu tedy není další rozvoj města lhostejný, nechť sleduje stránky měsíčníku, web města a výlepové plochy. V listopadu budou v měsíčníku a na webu zveřejněny dotazníky,
následně, jejich vyhodnocení bude prezentováno veřejně na
setkáních, kde bude veřejnost přizvána.
Na jakékoliv dotazy jsem připraven v případě zájmu
odpovědět. Za vedení města předem děkuji každému, kdo
se aktivně zapojí a pomůže strategický plán tzv. „odspodu
živit“.
J. Škop, místostarosta

Usnesení rady města ze zasedání č. 17 a 18 /2015 ze dne 31. 8. a 14. 9. 2015
RM schvaluje vyhlášení VŘ na veřejnou
zakázku malého rozsahu - „Dodávka silové
elektřiny - město Police nad Metují“.
1. Kritéria: nejnižší celkový náklad na silovou
elektřinu daný součtem součinu odběru v
jednotlivých distribučních sazbách a příslušnou nabídnutou cenou v Kč bez DPH.
2. Obeslané firmy: Amper Market a.s., ČEZ
Prodej s.r.o., RWE Energie a.s., Centropol
Energy a.s., ST Energy a.s.
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Pavel Pohner, tajemník, Petr Jenka - TS s.r.o.,
náhradník: Ing. Pavel Kalibán - ředitel TS
s.r.o., Ing. Ing. Pavel Scholz
a pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
hodnocení nabídek.
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva
práce a sociálních věcí na výkon sociální práce
ve výši 81.000 Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení poskytnutí
dotace z rozpočtu města na projekt „Mládež
2. pololetí“ ve výši 140 000,- Kč spolku T. J.
Spartak Police nad Metují o. s. a současně s
nimi schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace.
RM schvaluje vydání publikace „Listování v
polických kronikách“ ve spolupráci s firmou
Dalibor Hartman za fakturovanou cenu
30 000,- Kč.
RM
schvaluje
poskytnutí
finančního
příspěvku Královéhradecká labská o. p. s. na
vypracování studie proveditelnosti dálkové
cyklotrasy č. 22 ve výši 25 000 Kč a současně
také schvaluje uzavření smlouvy.
RM schvaluje přidělení bytu č. 7 v domě
čp. 268 v Polici nad Metují slečně A. M.,
nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují,
a to od 1. 9. 2015 na dobu určitou 6 měsíců
s možností dalšího prodloužení, bude - li
nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z
nájemní smlouvy.
RM bere na vědomi návrh na úpravu
městských webových stránek a ukládá správci
IS prověřit návštěvnost městského webu se
statistikou, ze kterých zařízení návštěvníci na
tento web přistupují.
RM schvaluje instalaci osvětlení věží kostela
Nanebevzetí panny Marie a přemístění
pískovcové rokokové vázy ze zahrady
benediktinského kláštera ke smuteční síni za
celkovou cenu 69 500,- Kč s DPH.
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje
bytového domu čp. 209 v Nádražní ulici v
Polici nad Metují, se stavebním pozemkem p.č.
266 o výměře 403 m2 v k.ú. Police nad Metují,
za kupní cenu ve výši 2 450 000,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení přijetí
pozemku p.č. 1100/4 v k.ú. Velká Ledhuje
o výměře 230 m2 (oddělen od p.č. 1100/2)
darem od paní P. P., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují a pana J. P., nar. xx.xx.xxxx,
bytem xxxxx, Police nad Metují, do majetku
města Police nad Metují.
RM schvaluje záměr směny části pozemku
p.č. 220/4 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca
800 m2.
RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č. 31/5 a p.č. 732 o celkové výměře 120 m2 v
k.ú. Hlavňov.
RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku p.č.

730/2 o výměře 85 m2, část pozemku p.č.
730/58 o výměře 82 m2 a část pozemku p.č.
152 o výměře 152 m2, vše v k.ú. Hlavňov.
RM schvaluje bezplatné užití znaku města
pro žákovský projekt Zkažený moučník.
RM doporučuje ZM ke schválení vzájemný
odkup pozemků v k.ú. Hlavňov takto:
1) Pan J. Š., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, prodá
městu Police nad Metují část stavebního
pozemku p.č. 21 o výměře 5 m2 (bude
sloučeno s pozemkem p.č. 730/58),
2) Město Police nad Metují prodá panu J. Š.
pozemek p.č. 730/65 o výměře 133 m2
(oddělen od p.č. 730/58).
Hodnota pozemků je sjednána na 20,- Kč/
m2. Za rozdíl ve výměře vzájemně prodaných
pozemků, který činí 128 m2 ve prospěch pana
Jana Špuláka, uhradí pan Špulák městu Police
nad Metují kupní cenu 2 560,- Kč.
RM schvaluje navýšení příspěvku příspěvkové
organizaci Mateřská škola Fučíkova 328, 549
54 Police nad Metují o 24 000,- Kč. Touto
částkou budou posíleny mzdové prostředky
pro financování pomocné síly k dvouletým
dětem ve třídě Zvonečků.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 4 - položky
rozpočtového opatření č. 16 - 22. Zvýšení
příjmů o 143.000 Kč, zvýšení výdajů o 107.000
Kč a snížení financování (položka 8113) o
36.000 Kč
RM doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 5 - položky rozpočtového opatření
č. 23 – 27. Zvýšení příjmů a výdajů o 849 561
Kč.
RM schvaluje pro školní rok 2015 – 2016 v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání výjimku z
počtu dětí stanovenou vyhláškou č. 14/2005
Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlášky
č.43/2006 Sb. takto:
třída I.
- Zvonečky
- 25 dětí
třída II.
- Berušky
- 28 dětí
třída III.
- Kopretiny
- 28 dětí
třída IV.
- Sluníčka
- 19 dětí
RM schvaluje pronájem bytu č. 36 v domě
s pečovatelskou službou paní H. K., od 15. 9.
2015.
RM schvaluje uzavření Pojistné smlouvy
č. 5800882597 pro pojištění odpovědnosti
zastupitelů obce s pojišťovnou Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
RM souhlasí s tím, aby nájemce bytu č. 5 v
domě čp. 444 v ulici Fučíkova v Polici nad
Metují paní Sýkorová Věra, podnajala tento byt
manželům L. B., nar. xx. xx. xxxx, bytem xxxx a
Marku Bydžovskému, nar. 29. 8. 1986, bytem
Číbuz 25, Smiřice.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
301/2 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře 46 m2.
RM schvaluje pronájem pozemku p. č.
1163/2 o výměře 17 m2 a části pozemku p.
č. 1163/3 o výměře 963 m2, oba v k. ú. Police
nad Metují firmě Hauk s.r.o., IČO 62029631, se
sídlem Mírová 155, 549 54 Police nad Metují,
zastoupená jednatelem Petrem Haukem, od
15. 9. 2015 na dobu určitou 10 let s možností
dalšího prodloužení. Nájemné je stanoveno na
9.800,- Kč ročně.
RM schvaluje výpověď z nájmu části
pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Police nad Metují
panu J. Š., nar. xx. xx. xxxx, bytem xxxx. Nájem

bude ukončen ke dni 15. 9. 2015. Důvodem
výpovědi je nezaplacení nájmu a stížnosti
ostatních nájemců zahrádek na nedodržování
řádu zahrádkářské kolonie.
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 14/2
o výměře 176 m2 a části pozemku p. č. 14/1
o výměře 150 m2, oba v k. ú. Police nad
Metují panu K. C., nar. xx. xx. xxxx, bytem
xxxx, Police nad Metují, a to od 1. 10. 2015 na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Nájemné je stanoveno na 652,- Kč ročně.
RM souhlasí s vypracováním projektové
dokumentace na opravu topného systému v
Základní a Mateřské škole firmou PROTERM
Ing. Jiří Bohadlo, Dlouhá 242, 547 01 Náchod,
IČ: 13543903 za dohodnutou cenu 126.160,Kč s DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo.
Rada města:
1) souhlasí s umístěním Metropolitní optické
sítě Viridium CZ s.r.o. v Polici nad Metují v ulici
K Drůbežárně, Horní, Smetanova a K
Sídlišti s tím, že veškeré náklady se stavbou
optické sítě bude hradit VIRIDIUM .CZ s.r.o.
2) pověřuje odbor IMŽP do 4 měsíců od
vybudování Metropolitní optické sítě
Viridium CZ s.r.o. v Polici nad Metují v ulici
K Drůbežárně, Horní, Smetanova a K Sídlišti
předložit RM ke schválení zřízení věcného
břemene spočívajícího v právu zřízení a
strpění optické sítě. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou
finanční náhradu 5000,- Kč bez DPH za
každou dokončenou ulici s tím, že náklady
na zřízení věcného břemene bude hradit
oprávněný – VIRIDIUM.CZ s.r.o.
3) ukládá odboru IMŽP prověřit současný
stav
rozpracovanosti
metropolitní
optické datové sítě a předložit RM
zprávu s vyjádřením firmy Viridium s.r.o.
k termínu dokončení.
RM
schvaluje
následující
parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce
kanalizačních přípojek pro č.p. 340 V Polici
nad Metují“
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
- Velké Poříčí, Broumstav s.r.o. - Broumov,
MOVIS Hronov s.r.o. - Hronov, A&C RENTAL
s.r.o. - Velké Poříčí, Stavby Pagač - Machov,
SMI-ČR group s.r.o. - Broumov.
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta města, Petr Jenka - Technické
služby Police n. M. s.r.o., Michal Mucha Technické služby Police n. M. s.r.o.
náhradník: DiS. Vítek Hynek – inv. technik;
Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP,
Ing. Pavel Pohner - tajemník
a pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
hodnocení nabídek.
RM
schvaluje
následující
parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Oprava chodníků
ulice Husova v Polici nad Metují“.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
- Velké Poříčí, Broumstav s.r.o. - Broumov,
MOVIS Hronov s.r.o. - Hronov, A&C RENTAL
s.r.o. - Velké Poříčí, Stavby Pagač - Machov,
SMI-ČR group s.r.o. - Broumov, Miroslav
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Pfeifer - Police nad Metují
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta, DiS. Vítek Hynek – inv.
technik, Michal Mucha - TS Police n. M. s.r.o.
náhradník: Ing. Jan Troutnar - vedoucí
odboru IMŽP, Petr Jenka - TS Police n. M.
s.r.o., Ing. Pavel Pohner - tajemník
a pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
hodnocení nabídek.
RM schvaluje realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „PD na rekonstrukci
sociálních zařízení v ZŠ“ firmou VK CAD s.r.o.,
Vraclavská 285, Vysoké Mýto, IČ 260 01 187,
s nabídkovou cenou 116.000,- Kč bez DPH a
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
RM schvaluje realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Rozšíření stanovišť pro
kontejnery, Police nad Metují“ firmou SMI - ČR
group s.r.o., Broumov 550 01, IČO: 288 27 627,
s nabídkovou cenou 149 516,- Kč vč. DPH a

souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
RM schvaluje vybudováním odvodnění u
komunikace na Honech za rybníkem firmou
SMI - ČR group s.r.o., Bratří Čapků 151, 551 01
Broumov, IČ: 288 27 627 za dohodnutou cenu
189.193,- Kč s DPH a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo.
Rada města:
a) souhlasí s umístěním rampy před
objektem čp. 327 na pozemku p. č. 1161/1
v k. ú. Velká Ledhuje dle nákresu bez
zásahu do chodníku (základů) s tím, že
veškeré náklady se stavbou rampy bude
hradit RBD servisní
b) pověřuje odbor IMŽP do 4 měsíců od
vybudování rampy předložit RM ke
schválení návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene spočívajícího v právu zřízení
a strpění rampy. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou
finanční náhradu 5000,- Kč bez DPH s tím,

že náklady na zřízení věcného břemene,
a na provedení stavby včetně vyvolaných
investic bude hradit oprávněný – RBD
servisní
c) RM nesouhlasí s povolením zvláštního
užívání místní komunikace, vyhrazeným
podélným parkováním na asfaltové
komunikaci v Tyršově ulici před objektem
čp. 327
RM podporuje záměr zřídit v Polici nad
Metují soukromé osmileté gymnázium
s názvem „Gymnázium Collegium“.
RM schvaluje vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu nového vánočního osvětlení
(vánoční strom, uliční převěsy a doplnění
stávajících lampových ozdob o nové LED
žárovky) na základě nabídky společnosti MK
ILLUMINATION s. r. o., se sídlem Solivarská
1/a, 080 01 Prešov, Slovenská republika, a
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy.

ZM schvaluje návrh Grantové komise na
rozdělení finanční podpory města na II.
pololetí roku 2015 a současně doporučuje
s jednotlivými žadateli uzavřít veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace.
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu
města na projekt „Mládež 2. pololetí“ ve výši
140.000 Kč spolku TJ Spartak Police nad
Metují, o. s. a současně s nimi schvaluje uzavřít
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 5 - položky
rozpočtového opatření č. 23 – 27. Zvýšení
příjmů a výdajů o 849 561 Kč.
ZM schvaluje záměr prodeje bytového domu
čp. 209 v Nádražní ulici v Polici nad Metují, se
stavebním pozemkem p. č. 266 o výměře 403
m2 v k. ú. Police nad Metují, za kupní cenu ve
výši 2.450. 000 Kč.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1172 v k.
ú. Velká Ledhuje o výměře 61 m2 manželům M.
B., nar. xx. xx. xxxx a L. B., nar. xx. xx. xxxx, oba
bytem xxxx, Police nad Metují. Kupní cena je
stanovena na 30 Kč/m2. Celkovou kupní cenu
1.830 Kč uhradí kupující při podpisu kupní
smlouvy.
ZM schvaluje vzájemné darování pozemku p.

č. 966/75 (ostatní plocha - silnice) o výměře
7 m2 v k. ú. Velká Ledhuje a obci Police nad
Metují pod tělesem silnice č. II/303, z majetku
města Police nad Metují do vlastnictví
Královéhradeckého kraje a pozemku p. č.
966/74 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře
121 m2 v k. ú. Velká Ledhuje a obci Police
nad Metují pod tělesem chodníku, z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Police nad Metují. Vše v okrese Náchod.
Důvodem vzájemného darování je narovnání
vlastnických vztahů pod komunikací č. II/303.
Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz
zcizení převáděných nemovitostí, které zřizuje
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode
dne podpisu smlouvy. Obdarovaný může
předmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce. Záměr byl
zveřejněn na úřední desce ve dnech od 26. 6.
2015 do 13. 7. 2015.
ZM schvaluje odkoupení čtvrtiny pozemku p.
č. 750/2 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře 881
m2, který po rozdělení pozemku p. č. 750/2 o
celkové výměře 3524 m2, bude označen p. č.
750/2 a bude ve vlastnictví paní L. K., nar. xx.
xx. xxxx, bytem xxxxx, Ústí nad Orlicí. Kupní

cena je stanovena na 200.000 Kč. K odkupu
pozemku dojde po rozdělení a vypořádání
spoluvlastnických podílů současných majitelů
pozemku.
ZM schvaluje přijetí pozemku p.č. 1100/4 v
k.ú. Velká Ledhuje o výměře 230 m2 (oddělen
od p.č. 1100/2) darem od paní P. P., nar. xx. xx.
xxxx, bytem xxxxx, Police nad Metují a pana
J. P., nar. xx. xx. xxxx, bytem xxxxx, Police nad
Metují, do majetku města Police nad Metují.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 05 / 2015 ze dne 9. 9. 2015

VÝSLEDKY
ZÁŘIJOVÉ SOUTĚŽE

Říjnová soutěžní otázka
PTÁME SE?

OTÁZKA: PŮVODNĚ STÁVAL SE-

KDY BYLA POSTAVENA STARÁ ŠKOLA VE
HVĚZDECKÉ ULICI , TZV. DŘEVĚNKA?

LENDRŮV SLOUP, STOJÍCÍ DNES
NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ?

ODPOVĚĎ: Selendrův sloup stál
původně na Masarykově náměstí.
V průběhu srpna jsme zaznamenali 6 správných odpovědí.
Vylosovanými výherci jsou:
Jan K.
Jan R.
Jaroslav M.
Pro vylosovaného výherce máme v
Infocentru Pellyho domy připravenu drobnou pozornost.
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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.

Budeme rádi, když k nim přiložíte
i pár řádek Vašich postřehů, námětů k danému území, které by mohly
být podnětem k následné realizaci. Ze
správných odpovědí budou vylosováni
výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Značkaři

Víte, že první značenou turistickou
trasu – červenou – ze Štěchovic ke Svatojánským proudům vyznačil Klub českých
turistů 11.5.1889 hned následující rok po
svém založení?
V dnešní době je v České republice
označeno více než 40 tisíc km turistických
a lyžařských tras, o které se stará 1 300
značkařů. Polický Véna Krb je jedním
z nich. Děkujeme!

Ida Jenková

Rozpis lékařů
stomatologické služby
říjen 2015

Služba je zajištěna v době od
9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

03. – 04. 10. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
10. – 11. 10. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí
17. – 18. 10. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
24. – 25. 10. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
28. 10.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
31. – 01. 11.MUDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov

602 333 460
491 582 381
491 543 398
603 479 132
491 524 334
602 333 466

IV. Pěkovská křeč

Po loňské pauze se první víkend v srpnu konal již IV. ročník nohejbalového turnaje trojic „Pěkovská křeč“. Jako každý ročník,, i letos vyhrál
tým Pistolníků (Míra Klásek, Tomáš Thér, Pavel Berka). Na druhém místě se umístilo AZ Vrátno, třetí skončily Hejtmánkovice a bramborovou
medaili brali domácí Křečaři z Pěkova. V doprovodné soutěži v počtu
vypitých piv vyhrálo družstvo Šufti s konečným číslem XX vypitých piv
za turnaj. V soutěži jednotlivců vyhrál „Pěkovského násosku“ Jenda, ze
Šufťa týmu, který zvládl vypít celkem XX piv. Klobouk dolů, gratulujeme.
Velké DÍKY sponzorům a všem lidičkám, kteří se na turnaji podíleli.
Nutno ještě podotknouti, že se celý turnaj obešel bez jakýchkoliv problémů.
Za SK Pěkov Jan Pataki
Abychom dětem trochu zpestřili nástup do školy, pozvali jsme je na
„Odpoledne bez rodičů“, a to poslední prázdninový pátek 28. 8. 2015.
Strávili jsme společně tři hodiny, napěchované činnostmi: „petkovaná“
v „Podkově“, výroba hračky z PET lahve, přesun na „Plácek“ a kreslení společné pohlednice na asfaltu, skákání panáka, opékání špekáčků,
jablek a chlebů. Dětí se nám sešlo 15, nejmladší Emě bylo 2,5 roku a
nejstarší Michal půjde do 8. třídy, takže věkové složení velmi pestré. Děti
byly šikovné a strašně super. A jestli se jim společně strávený čas aspoň
trochu líbil, poznáme třeba příští rok, jestli nám na odpoledne bez rodičů ještě někdo z nich dorazí (Pěkovská knihovna).

Hned následující sobotu uspořádali pěkovští hasiči na místním hřišti „Loučení s prázdninami“. Navázali tak na loňský rok, kdy akce proběhla poprvé. Jednalo se o předvedení požární techniky, kterou si mohly
vyzkoušet i děti. Jestli se povedlo z řad mladých hochů ze vsi někoho
přilákat, se teprve uvidí. Zároveň se posedělo, povídalo, peklo se divoké
prase a nálada byla výborná.
Zdravotní cvičení bude pravidelně probíhat od 3. listopadu t.r.,
a to každé úterý v 19.15 hodin v bývalé škole.
Šárka Pokorná
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Změna intervalu svozu odpadu z popelnic
Oznamujeme občanům v katastrálních
územích Velká Ledhuje a velké části Police
n. Met., že po 42. kalendářním týdnu nastane pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového odpadu z popelnic, a to z týdenního na čtrnáctidenní; svážet se tedy
bude v sudých týdnech (44., 46., 48. …).
Čtrnáctidenní svozový interval potrvá do
začátku března příštího roku, kdy ho opět
vystřídá interval týdenní.

Změna otvírací doby odpa-

dového sběrného dvora

V letošním roce byla v odpadovém sběrném dvoře, z důvodu rozšíření možnosti
odkládání bioodpadu ze zahrad a dalších
ploch zeleně (především trávy), zavedena
sezónní (rozšířená) otvírací doba. V období od května byl sběrný dvůr otevřen tři dny
v týdnu, a to v pondělí, ve středu a v sobotu.
Ve středu 30. září tato otvírací doba skončila a v období říjen - březen bude otevřeno standardně ve středu a v sobotu.
Sezónní rozšíření otvírací doby bude opět
zavedeno od dubna příštího roku.

Hnědé kontejnery na rost-

linný bioodpad

Letos byla také nově zavedena další místa pro odkládání bioodpadu z domácností, a
to hnědé kontejnery na rostlinný bioodpad.
Prozatím se jedná o osm kontejnerů, které
byly umístěny na stávající stanoviště tříděných odpadů - u zdravotního střediska,

pod Havlatkou, za Pellyho domy, u dřevěnky, v Malé Ledhuji, v Ostašské ul., na
sídlišti pod kotelnou a na sídlišti pod
prodejnou.
Do těchto hnědých kontejnerů je
možné odkládat biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu z domácností, tedy slupky a zbytky z ovoce a zeleniny
• kávové a čajové zbytky, filtry a sáčky •
zbytky pečiva • skořápky z vajíček a ořechů
• papírová lepenka, kapesníky, ubrousky •
podestýlka domácích býložravých zvířat
•.pokojové květiny a uvadlé řezané květiny
bez stuh a jiných plastů • je-li dostatek kapacity tak i trávu a listí. Naopak tam není
možné odkládat kosti, odřezky masa, kůže
• stolní oleje a tuky • popel z uhlí, cigaret
• prach a prachové sáčky z vysavače • exkrementy masožravých zvířat • časopisy •
plasty, sklo, kovy, textil, kameny • rostliny
napadené chorobami, vykvetlé plevely •
chemicky ošetřené materiály a zbytky barev, laků apod.
Vývoz hnědých kontejnerů. provádí
spol. Marius Pedersen a.s. a svezený bioodpad je kompostován.

Výpůjčka zahradních drtičů

Aby město napomohlo dostát heslu „Bioodpad v Polici nekončí v popelnici“, tak kromě výše uvedeného
podpořilo také domácí kompostování
(jako nejefektivnější způsob nakládání
s rostlinným bioodpadem), a to zakoupením domácích kompostérů. Společně
s kompostéry byly zakoupeny i 3 elek-

Statistika
K 31.8.2015 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4170 obyvatel.

Jubilea

V srpnu 2015 slavili

70 let paní Eva Langrová
pan Josef Koubek
75 let paní Jana Němečková
paní Vlasta Daňková
pan Jiří Břeský
80 let pan Václav Zítka
paní Libuše Jirásková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí, a nepřejí si být jmenováni v této rubrice, nebo
si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby
toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

hambalkova@meu-police.cz,
491 509 990
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trické zahradní drtiče větví, pro krátkodobé výpůjčky občanům. Jeden je
určen pro „město“ a Radešov, druhý
pro Hlavňov a třetí pro Pěkov a Hony.
Drtiče je možné si krátkodobě půjčovat u správců. V Polici se obracejte
na pana Petra Rutara (MěÚ), v Hlavňově na pana Michala Vacka a v Pěkově na
Ing. Norberta Marela. Provoz drtičů se
řídí provozním řádem, pravidelná výpůjční doba není stanovena, výpůjčku
je potřební předem domluvit. Předání
drtiče proběhne po seznámení s obsluhou a podmínkami výpůjčky, po předložení občanského průkazu a oproti
podpisu v provozní knize.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

POZVÁNKA

na 6. veřejné zasedání

zastupitelstva města
v roce 2015,
21. října 2015
od 17.00 hodin
na sále
PELLYHO DOMŮ

Rozloučení
Celý lidský život není nic jiného než cesta ke smrti.

Seneca

yy Jirku Pášmu ml. si smrt našla
v jeho oblíbených horách, v jednačtyřiceti letech. Zanechal zde
své nejbližší, kteří se budou muset
vyrovnat s neměnnou skutečností.
Sdílíme jejich bolest.
Jirka bude navždy patřit k polické
kopané. Budeme na něj vzpomínat
při promítání jeho vysokohorských
a skialpinistických výstupů. Nezapomeneme!
yy První srpnový pátek jsme se rozloučili s paní Šárkou Seifertovou, bývalou pracovnicí našeho městského
úřadu. Po dlouhé a těžké nemoci
odešla teprve v 51 letech. Budeme
vzpomínat!

yy Nečekaná zpráva přišla z Broumova. Náhle na věčnost odešel Josef Slavík.
Kamarád, který nás učil chodit po vysokých horách, ale i našich kopcích. Nejde zapomenout.
Ida Jenková

Sňatky

Blahopřání

Hodně štěstí v manželství srpnovým novo-manželům:
1. 8. - na Ostaši
15. 8. - na Hvězdě
Aleš Beránek a Alena Marešová
Miloslav Krevňák a Lidmila Šrámková
8. 8. - na Ostaši
15. 8. v Suchém Dole v obřadní síni
21. 8. – v obřadní síni
Jiří Dostál a Alena Burianová
8. 8. - v obřadní síni
František Hurt a Jana Částková
Filip Šumpík a Dagmar Maršíková
22. 8. svatba v naší obřadní síni
8. 8. – u kapličky
22. 8. – na Hvězdě
Michal Štancl a Jana Šafářová
Jan Hájek a Martina Melničuková
29. 8. – v obřadní síni
8. 8. – u Kaštanu
Petr Richter a Barbora Ševčíková
Pavel Wanke a Pavlína Bodková
8. 8. -na Hvězdě
29. 8. – ve Skalním divadle
Ladislav Vrzal a Zdeňka Karhanová
Tomáš Kubec a Petra Ježková
8.8. Michal Štancl a Jana Šafářová

Týden knihoven

V letošním roce proběhne ve dnech 5. – 11. října
již 19. ročník „Týden knihoven“. Tuto celostátní akci
vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Hlavním tématem Týdne
letos je Zažijte knihovnu jinak.

V naší knihovně na vás čeká:

yy Burza vyřazených knih a časopisů – 7. a 8. října
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin v bývalém infocentru v přízemí Pellyho domů.
yy Opět po roce pro vás otevřeme skladiště s knihami staršími, pozapomenutými ale přesto čtivými. Přijďte během půjčovní doby oddělení pro
dospělé v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17,30 hodin.
yy Výstavka knih Znáte je z dětství, aneb provázely
vaše dětská léta. Pamatujete Káju Maříka, Gabru
a Málinku, Vinetoua … Sami doplňte své hrdiny a
přijďte se podívat do oddělení pro dospělé, zda
máme i tu vaši knížku.
yy A když knihovnu jinak, připravily jsme pro děti
prvního stupně ZŠ besedu o pohádkách jinak.

Připravujeme

Společné čtení se Senior
klubem Ostaš
Opět se budeme setkávat s našimi seniory nad
stránkami knih při společném čtení. První setkání
proběhlo 29. září. Další termíny jsou 13. 10., 24. 11.
a 15. 12. Termíny jsou vybrány tak, aby se nekřížily
s dalšími akcemi v Pellyho domech. Opět nás čeká
nepřekonatelný pan František Pivoňka. Přijďte si ho
poslechnout a naladit se na příjemnou strunu. Vždy
v úterý od 15 hodin v dětském oddělení knihovny.

Vaše knihovnice

Už si nějaký ten pátek Václav Zítka užívá důchodu. Odešel
do něj z kolektivu pracovníků
našeho domu s pečovatelskou
smlouvu. Předtím byl řidičem na
radnici. Jsme rádi, že jsme mohli
být při oslavě jeho osmdesátin.
Bylo veselo, jak jinak. Co přát?
Především, aby zdraví moc netrápilo a smysl pro humor trval.
Blahopřejeme!
Ida Jenková

29.8. Tomáš Kubec a Petra Ježková

Knihovna a město v Polici nad Metují

PROČ NÁM CHYBÍ JOSEF ČAPEK
Podvečerní čtení

Připomeneme si jeho dílo literární a výtvarné.
Účinkují: Ivana Richterová Jiří Trnovský
Hudbou doprovodí naše ZUŠ

Sál Pellyho domů v pondělí 9. listopadu 2015 v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Nabídka knih:

yy Richter, Karel: Historické drama volyňských Čechů.
Protirakouský a protifašistický odboj volyňských Čechů, příběhy, osudy.
yy Bradley, Rusty: Kandahárští lvi.
Nasazení amerických speciálních jednotek v operaci Medúza v Afghánistánu.
yy Padevět, Jiří: Průvodce protektorátní Prahou.
Historický místopis, události, lidé.
yy Slavíček, Jiří: Případy c. k. policejního komisaře Pobudy.
Historický detektivní román.
yy Hedströmová, Ingrid: Noc ve Villette.
Švédská detektivka.
yy Nesbo, Jo: Krev na sněhu.
Nová detektivní novela.
yy Hartl, Patrik: Malý pražský erotikon.
Současný milostný společenský román.
yy Bergová, Ellen: Já ti to opepřím, miláčku.
Současný humorný německý román.
yy Jogheeová, Magda: S kabelkou kolem světa a kompostu.
45 humorných fejetonů.
yy Frej, David: Zánět – skrytý zabiják.
yy Pohled alternativní medicíny na příčiny zánětů, možnou léčbu i prevenci.
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
S příchodem září se do Pellyho domů
vrátil větší provoz – byla zahájena jóga
s paní Koudelkovou, probíhají lekce
spinningu a Pilates, orientální tance,
na programu jsou a budou i kurzy. Na
sále Pellyho domů jsme zahájili taneční pro mládež, i když v letošním roce
se skromnějším počtem účastníků.
Začaly i čtvrteční taneční kurzy pro
dospělé, kterých se účastní přes dvě
desítky párů.
Probíhají přípravy na 68. Polické divadelní hry i plánování a přípravy dalších akcí, které se uskuteční do konce
roku. Např. Martinský trh (7. 11.) na
náměstí, cvičení s Olgou Šípkovou
(28. 11.), rozsvícení vánočního
stromu s doprovodným programem
(29. 11.) nebo již tradiční Vánoční
koncert Václava Hybše a orchestru
(16. 12.).
Rok 2016 zahájíme Novoročním koncertem Police Symphony Orchestra
dne 16. 1. 2016, v lednu proběhně i
IX. Ostrostřelecko-městský ples
(22. 1. 2016).
Na začátku listopadu již bude vyhlášen
zápis do tanečních pro mládež pro
podzim 2016.

Informace o akcích, činnosti apod.
zveřejňujeme
pravidelně
na
www.policko.cz, www.meu-police.cz,
webových stránkách Muzea papírových modelů a sportu, dále na facebooku (facebook.com/policko.cz), využíváme možnost publikování vlastních
článků na www.novinky.cz/vasezpravy. Příležitostně spolupracujeme
se serverem nase.broumovsko.cz a
v současné době se podílíme na přípravě dalšího vydání zimních turistických novin Kladského pomezí. Krátký
článek o našem novém informačním
centru byl zveřejněn v bulletinu vydávaném Královéhradeckým krajem.

Pokud máte zájem o zasílání informací
(kulturní a společenské akce, kurzy,
oznámení apod. – rozesíláno 1x týdně), přihlaste se k jejich odběru na
www.policko.cz/cs/infomail.php
nebo nám sdělte svůj e-mail na
ckv(zavinac)policko.cz.
Do předmětu uveďte:
"registrace infomail".
Pellyho domy, organizační složka
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PELLYHO DOMY
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ

TERMÍNY LEKCÍ v říjnu
SO 3. 10. od 10.00 hod
SO 10. 10. od 18.00 hod: prodloužená
SO 17. 10. od 18.00 hod
SO 24. 10. od 18.00 hod
SO 31. 10. od 18.00 hod

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Sál Pellyho domů od 14:30 hod
7. 10. Tomáš Cikrt - Příběhy léků
21. 10. Ivan Rössler - 50 let
v médiích
Vstupné: 60 Kč / přednáška
16. – 17. 10. 2015
Vzdělávací místnost Pellyho domů

KURZ KRESBY PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU

Za 2 dny se naučí kreslit každý!
I Vy budete schopni nakreslit autentický portrét podle předlohy. Tato
schopnost Vám již zůstane navždy.
Přijďte si odpočinout a zvednout si
sebevědomí!
Touto metodou se naučí za dva dny
kreslit opravdu každý! Kurz je vhodný
pro všechny věkové kategorie, spodní
věková hranice je 15 let.

Cena kurzu: 1.500 Kč / osoba
Přihlášky a platba předem, do 9. 10.
2015, v infocentru v Pellyho domech.

V ceně je zahrnutý veškerý potřebný
materiál i pomůcky, které si účastníci
odnesou s sebou domů.
Kurz proběhne ve vzdělávací místnosti
Pellyho domů.
Po dobu kurzu
k dispozici kuchyňka s možností uvaření kávy, čaje (káva, čaj, mléko, cukr
atd. k dispozici) či ohřátí vlastního
jídla v mikrovlnné troubě.

Časový harmonogram kurzu:
pátek 16.30 - cca 21.00 hod
sobota 9.00 - 16.00 hod (vč. přestávky
na oběd)
Minimální počet účastníků: 5 osob
Maximální počet: 10 osob

Sobota 24. 10. 2015
Sál Pellyho domů
od 8:00 do 13:00 hod

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
Setkání sběratelů všech oborů.

KOLÁROVO DIVADLO

Sobota 3. 10. 2015 od 19:00 hod

DUCHOVÉ MOŘE

Projekce v rámci PROMÍTEJ I TY!
Hluboko pod hladinou oceánu se skrývají mnohá tajemství. Ví o nich malý
Sari a jeho strýc Alexan z kmene
Badžaů na ostrově Mabul u Bornea.
Jsou to totiž jedni z posledních hlubinných potápěčů, kteří používají neobvyklou
kompresorovou
techniku
k harpunovému lovu ryb. Spolu s jejich
modlitbami k duchům moře se noříme
do tajuplného světa, kde se lovci pohybují s jistotou vodních lidí.
Tato jistota však mizí spolu se vstupem na pevninu, kde neplatí žádné
zákony, o které by se jejich kmen mohl
opřít. Jejich tradice a identita se ztrácí
mezi turistickými letovisky a pomalu
pomíjí v nekonečném moři peněz a
krátkodobé zábavy. Hostem debaty
režisérka Eliza Kubarska.
Pořádá Julinka o. s., Vstup: zdarma
Úterý 6. 10. 2015
Středa 7. 10. 2015
8:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 hod

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KOLÁROVA DIVADLA

Akce k příležitosti 75. výročí otevření
Kolárova divadla. Přijďte si s průvodcem prohlédnout zákulisí Kolárova
divadla, těsně před událostí roku –
Polickými divadelními hrami.
Chtěli jste si
někdy
vyzkoušet stát
na
jevišti?
Víte,
jak
funguje opona? Jak vypadá místnost zvukaře? Co vše je za jevištěm?
Jak si správně vybrat dobré místo v
hledišti?
Zkuste s námi na tvořivé dílně navrhnout plakát pro divadelní představení.
Výtvarný materiál a odborné vedení
zajištěno Martinou Váňovou z Muzea
papírových modelů.
Vstup: zdarma

Úterý 20. 10. 2015 od 18:00 hod

TAJE THAJSKA

Z opičího města za královskou kobrou
Multimedia show manželů Motani
Zlaté lesklé chrámy, zapálené kouřové
tyčinky, cinkání drobných mincí, monotónní modlitby, vůně kokosové polévky, spousty malých krámků, záplavy
úsměvů, písmo, které nikdo nepřečte,
indičtí sloni, rozpustilé opice nás obklopují po celou dobu naší cesty napříč
severním Thajskem - a nad tím vším
shlíží moudré oči Buddhovy.

Animovaný / Komedie / Dobrodružný
/ Rodinný
Velká Británie / Francie, 2015, 85 min
Vstupné: 40 Kč
Předprodej vstupenek v pokladně kina
(Kolárovo divadlo) hodinu před začátkem představení.

PŘIPRAVUJEME
7. 11. 2015
Masarykovo náměstí Police n. M.

MARTINSKÝ TRH
11. 11. 2015

DEN VETERÁNŮ a LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

Nově je také u nás k dostání kniha
TVÁŘE SKAL od Petra Hnyka, která
patří do kategorie regionální literatury. Svým zaměřením a obsahem přináší zcela jiný pohled na skalní svět Adršpašsko – teplických skal.
Jsou zde popsány životní osudy více
než 80 rytců, malířů a výtvarníků,
které spojilo v posledních 300 letech
jedno jediné téma: zobrazit Adršpašsko – teplické skalní scenerie. Kniha
nabízí bohatý obrazový doprovod.
Cena je 340 Kč.

INFORMAČNÍ CENTRUM
MYSTERY SHOPPING

Na naší cestě se vydáme do SEVERNÍHO THAJSKA, které uchvátí kulturními
i přírodními krásami.
Vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek od 6. 10. 2015
v infocentru.

68. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Program a informace
na samostatném listu
v tomto vydání měsíčníku.

KINO
Úterý 13. 10. 2015 od 17:30 hodin

OVEČKA SHAUN VE FILMU

Kdo by neznal ovečku Shaun? Tady je
další její úlet. Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a
dělat, co farmář nařídí.

Jak jen mít jeden jediný den volna? To
chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale i plánovat se musí
umět a každý plán se může zvrtnout!

V úterý 18. srpna 2015 proběhl
v informačním centru tzv. mystery
shopping – tj. anonymní měření kvality služeb a celkové nabídky IC. Toto
měření je součástí požadavku
k certifikátu Asociace turistických
informačních center ČR (ATIC), o jejíž
kontrole jsme Vás informovali
v minulém čísle PM. Mystery shopper
se tváří a má požadavky jako běžný
turista, takže nelze rozpoznat, že se
jedná o kontrolu.
Troufáme si tvrdit, že jsme dopadli
výborně – výsledek hodnocení byl
100%! Hodnotil se exteriér i interiér,
bezbariérový vjezd, informovanost a
ochota obsluhy, sortiment zboží a
mnoho dalšího.
Doufáme, že si toto hodnocení poneseme i do let příštích. Budeme se o to
maximálně snažit.

NOVINKY V PRODEJI

Od září je v prodeji několik novinek:
do prodeje jsme nově začlenili PARKOVACÍ KOTOUČE – je třeba používat
tam, kde je umístěna dopravní značka,
která kotouč vyžaduje – např. u Penny
Marketu nebo v Hronově na náměstí.
Cena je
20 Kč.

Kromě KALENDÁŘE Policko 2016 zde
máme v nabídce i pár kusů stolního
kalendáře historických pohlednic
Broumovska, Policka, Teplicka a Stárkovska.
Prodejní cena kalendáře je 129 Kč.

Rozrostl se též oblíbený sortiment od
firmy KITL o sirup s příchutí grepu a
Životabudič pro muže. Ideální jako
dárek.

SPOLUPRÁCE S KLADSKÝM
POMEZÍM

Koncem srpna byly spuštěny nové
webové stránky Kladského pomezí
(viz. tisková zpráva KP). Jelikož také
vkládáme naše akce na tento web,
museli jsme se seznámit se změnami
v administraci. Ve spolupráci s o.p.s.
Branka také poskytujeme články ke
zveřejnění do bulletinu KHK. V tomto
čísle bulletinu vyjde zkrácený článek o
našem novém infocentru.
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PŘEDSTAVUJEME:

MINIEUROLAND KLODZKO

O prázdninách, 17. července letošního
roku, byl slavnostně otevřen Park
Minieuroland v Klodzku, který se rozprostírá na ploše 20.000 m2. V současné době čítá více než 30 miniatur a
plánovaných je více než 100 maket.
Jedná se o stavby z celého světa.
Můžete zde obdivovat miniaturní objekty od nejstarších dob až po stavby
moderní architektury obklopené více
než 500 druhy stromů a keřů dovezenými z Holandska a Belgie. Budovy
světoznámých jmen jako komplex
paláce Zwinger v Drážďanech, Arc de
Triomphe v Paříži, wroclavskou radnici nebo obrovskou maketu tvrze v
Klodzku.
Minieuroland se neustále rozrůstá a
obohacuje o nové modely. V současné

době park pokračuje v expanzi historických památek. Brzy zde bude postaveno 5 pozemků, které budou zahrnovat náhledy průmyslových objektů:
továrny, doly, elektrárny, stavby moderní architektury a sportovní zařízení. V blízké době bude Minieuroland
disponovat dalším lákadlem - 30 m
vysokou replikou dvojčat Petronas
Twin Towers v Kuala Lumpur.
Pro děti je zde na 1.200 m2 vybudován
dětský park plný houpaček, prolézaček, klouzaček a dalších vymožeností
pro děti.
Tak než začne sychravý podzim, vezměte děti a jeďte s nimi na výlet, určitě
nebudou zklamané!
Cena vstupného:
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Pondělí, středa
9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
O víkendech a svátcích zajišťuje
služby turistického informačního
centra a prodej turistických suvenýrů MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ, v čase 9:00 – 11:30 a 12:00
– 17:00 hod.

děti 17 zl, dospělí 19 Zl, rodinné 60 Zl.
Otevřeno po – ne 9 - 19 hodin.
Více na www.minieuroland.pl

Klášterní zahrada byla plná hvězd

Všechny hvězdy nám ten večer přály, a
jestli to nebyly hvězdy, tak to prostě a jednoduše byla naše energie a radost z hudby,
která tu hvězdnou záři způsobila.
Přípravy na benefiční koncert na podporu Nadačního fondu Hospital Broumov
byly náročné, hektické, brzo ranní i pozdně
noční. V Orlických horách proběhlo velmi
urputné prázdninové soustředění k nacvičení nového repertoáru, kde jsme si všichni
sáhli na dno – unavené ruce od dirigování,
otlačené rty od nátisků a krky od houslí,
popraskané ušní bubínky od trumpet nebo
pohlavek paličkou od bicích či odmrštěnou
taktovkou – čtyři dny, čtyři noci, denně osmi-hodinová šichta. Nás to ale baví a hudbu
jsme dostali jak do uší, tak do prstů. Parádní
pocit.
Plakáty jsme vylepili, pozvánky rozeslali, pódium poskládali a i vás jsme zvládli
usadit.
Dirigentské místo zaujali naši dvorní dirigenti Věra Vlčková a Josef Javora, sólově si
s námi opět zazpíval také Filip Hořejš. Hostující dirigent Martin Kumžák způsobil, že
orchestr hrál s úžasnou energií a pod jeho
taktovkou i se zvláštní jistotou. Zpěvačka
Dasha tak snadno dokázala roztančit i nás
sedící, hýbalo se rameny a pohupovali jsme

Provozní doba
Infocentra v ŘÍJNU:

se s ní v bocích.
A protože nám i shora byl dopřán teplý
zářijový podvečer, tak se vás, diváků, sešla
téměř tisícovka! Na dobrovolném vstupném jste podpořili charitativní smysl pořádání koncertu částkou Kč 53.115,- a my vám
za to nesmírně děkujeme! Letošní vybranou
částku fond využije při nákupu nových speciálních matrací proti proleženinám, které
budou sloužit pacientům oddělení lůžek
následné péče broumovské nemocnice.
Přejeme si, aby byla tímto tradice bene-

fičních koncertů v přírodě založena a abychom měli hodně sil k uskutečnění našich
dalších plánů! Těšte se s námi na příští ročník! Zapřemýšlejte spolu s námi, kde koncert v roce 2016 uspořádat - dejte nám na
email vědět své nápady, myšlenky a názory.
Pište na policesymphonyorchestra@gmail.
com
Tak na viděnou někde v přírodě, a zase
pod hvězdami!
Za symfonický orchestr PSO
Petra Šotolová

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

VÝSTAVA MINIMODELY

Každá středa v měsíci
od 14 do 15:30 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Děti se naučí vystřihovat, stavět papírové modely a mnoho dalšího. Tvoříme objekty z lepenky. Kroužek není
věkově omezen, lze ho navštěvovat i
nepravidelně. Přijďte vyzkoušet.
Čtvrtek 1. 10. 2015
od 7 do 19 hodin

MEZINÁRODNÍ DEN KÁVY

Zvýhodněné vstupné do Muzea
papírových modelů. Připraveny jsou
drobné dárečky a marcipánové tvoření.
BB Kavárna v tento den nabízí speciální
kávové menu.
Středa 28. 10. 2015
od 9 do 20 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Poprvé se na jednom místě představí
autoři z České i Slovenské republiky.
Poprvé budou modely v MPM vystaveny formou dioramat. K výstavě Minimodelů jsme za podpory časopisu ABC
připravili soutěž, která není omezená
věkem
ani
šikovností
ručiček.
V soutěži si můžete změřit s ostatními
jiné dovednosti. Hodnotí se nápad, vtip
a odvaha. Jak se zapojit?
Vše na www.mpmpm.cz

VÝSTAVA PESTROBARVA
ZKAŽENÉHO MOUČNÍKU
ANEB MNOHO RŮZNÝCH PRACÍ NA PODZIM

Výstavu připravila tvůrčí skupina Viděti MYŠ. Jakub Voves, Pavel Suchomel, Adéla Lněničková a Jitka
Smolíková. Výstava představuje přes
sedmdesát děl mladých výtvarníků.
Jejich první Almanach je možné zakoupit v BB Kavárně. Výstava je umístěna v prvním patře, je volně přístupná v otevírací době muzea.
Pondělí 5. 10. 2015
od 9 do 15 hodin

VSTUP ZDARMA

V tento den máme otevřeno zdarma.

V říjnu se zúčastníme modelářských
soutěží v regionu. Modelářská soutěž a
výstava Kadencup v Náchodě - 17. 10.
2015a výstavy modelů v Trutnově - 27.
10. - 1. 11. 2015. Budeme nejen
vystavovat
a
soutěžit,
pořádat
workshop, ale také rozdávat volné
vstupenky, prodávat vystřihovánky.

V tento den se Muzeum papírových
modelů připojí k Týdnu vzděláván
dospělých. Od 17 hodin proběhne
komentovaná prohlídka, v 18 hodin
workshop – papírové modely a od 19
hodin projekce krátkých dokumentů o
papírovém modelářství. Po celý den je
muzeum otevřeno zdarma.

MPM

V sobotu 5. září jsme na pozvání města
Oleśnice nedaleko Wroclawi navštívili
radnici, kde byla starostou města
Oleśnice a starostkou Police nad Metují
podepsána spolupráce na nadcházející
dotační období. Ve městě se o tomto
víkendu konal třicátý pátý ročník
modelářské soutěže, kterou připravil
místní modelářský klub. Předjednána
byla výstava modelářů z Čech v Oleśnici
na příští rok.

Sledujte nás i na našem facebooku:
www.facebook.com/MuzeumPapiro
vychModelu
V pátek 11. září se v Muzeu papírových
modelů a BB Kavárně křtil Almanach
Zkaženého moučníku. Tvůrčí skupina
Viděti
MYŠ
připravila
bohatý
doprovodný program s autorskou
hudbou, četbou i projekcí.

Tel. 777 828 657
email:info@mpmpm.cz
Návštěvní doba:
Všední dny: 9—15 hod
Víkendy, svátky: 9—17 hod
Otevřeno každý den
Děti do 6 let zdarma

WWW.MPMPM.CZ
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Muzeum města Police nad Metují
Výstavy v říjnu

Tradiční muzejní den otevřených dveří 28. října

Regionální muzeum v Náchodě zve návštěvníky u příležitosti státního
svátku 28. října 2015 na tradiční den otevřených dveří do Muzea města Police nad Metují.
V expozici muzea bude přítomen odborný pracovník regionálního muzea Mgr. Jan Tůma, který zájemcům poskytne odborný výklad či zodpoví případné dotazy. V rámci dne otevřených dveří bude možno naposledy
zhlédnout výstavu Tajemství hradu Vlčinec a také novou výstavu ŠOA - Osudy
židů z Náchodska během holocaustu. Zpřístupněna bude rovněž stará roubená škola Dřevěnka, kde si návštěvníci budou moci pod vedením lektorek
z Cechu panen rukodělných vyzkoušet tradiční textilní techniky. Muzeum,
výstavy i starou školu bude možné navštívit od 9,00 do 16,30 hod. Do muzea
vstup zdarma, ve staré škole vstupné dobrovolné.

Výstava ŠOA - Osudy židů z Náchodska během holocaustu
(28. 10. 2015)

Regionální muzeum v Náchodě zve obyvatele a návštěvníky Police nad
Metují na výstavu ŠOA - Osudy židů z Náchodska během holocaustu, která je
smutnou připomínkou 80. výročí vydání Norimberských rasových zákonů.
Výstava představí osudy židovských rodin z Náchodska a připomene i
jednu z poboček koncentračního tábora Gross-Rosen v Žakši (dnes Zakrze u
Kudowy-Zdrój), která se nacházela nedaleko od Police nad Metují. K vidění
budou dosud nepublikované fotografie, dokumenty i předměty s židovskou
tématikou.
Neorganizovaní návštěvníci mohou výstavu navštívit pouze o státním
svátku 28. října 2015 v době od 9,00 do 16,30 hod. V rámci dne otevřených
dveří muzea bude vstup na výstavu zdarma.
Školy a organizované výpravy budou moci výstavu
navštívit po předchozí telefonické domluvě i v měsíci
listopadu, kdy bude prezentovaná společně s výstavou
Lidé jako dobytek, Gross-Rosen 1940-1945, historie, která se nás týká. V případě zájmu lze zajistit i edukační
program.

SBĚRATELÉ POZOR !!!!
Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě
vetešnici, sběratelé a hokynáři ze Lhoty,
pořádaj dne 10. 10. 2015 vod 8.00 hod.
na sále hostince, přeukrutně vohromnou
sběratelskou burzu, na který bude možno
vyměnit či zakoupit / a to je jennou istý/
skvosty nedozírnejch hodnot, anebo jen
tak vočumovat a pokecat s lidima
stejnejch zájmu.
Vítaný ste úplně šecky, kerý se kolem
starožitností a sběratelskejch artefaktů
jen malinko motáte a na kerý jen trochu
dejchlo to kouzlo, vlastnit něco ve sbírce.
Známky, fotky, militárie… medajle a dantesy , tou sou
vjeci skrze kerý rval bych si třá i pačesy.
Betlémy a starý sesle, to sou taky věcičky, pro kerý bych
leťal hnedle přes sjet třá i celičký.
Motóry a železnice a starý hrnce na plotě…to jediný
možu sehnat u Lidmanů ve Lhotě.

Stolky pro nabízející – zadarmo, vlezný taky žánný
…šecko jen pro ten pocit.
Vobčerstvení zajištěný

Tradiční textilní techniky v Dřevěnce (28.
10. 2015)

Cech panen rukodělných a Regionální muzeum
v Náchodě zvou návštěvníky na státní svátek ve středu
28. 10. 2015 do staré polické školy Dřevěnky. V době
od 9,00 do 16,30 hodin zde budou členky Cechu panen
rukodělných předvádět tradiční textilní techniky. Některé z těchto technik, například tkaní na kolíkových
stavech, si pod vedením zkušených lektorek také můžete sami vyzkoušet. Podrobnější program bude uveřejněn na plakátech. Vstupné dobrovolné.
Mgr. Jan Tůma

Rada starších církve československé
husitské v Polici nad Metují

Vás zve na další oblíbený

KONCERT PRO RADOST,

Ducho
vé moře

Režie: Eliza Kubarska
Polsko, Německo, VB | 2014 | 77 minut

který se koná ve čtvrtek

22. října 2015 v 18.00 hodin
ve sboru Apoštola Pavla.
Přejeme Vám krásný zážitek.
Za Radu starších CČSM Jaroslav Trojtl

Hluboko pod hladinou oceánu se skrývají
mnohá tajemství. Ví o nich malý Sari a jeho
strýc Alexan z kmene Badžaů. Jsou to totiž
jedni z posledních hlubinných potápěčů, kteří
pužívají neobvyklou kompresorovou techniku
k harpunovému lovu ryb.

Datum a místo konání projekce:

3.10. 2015 v 19 hodin, Kolárovo divadlo Police nad Metují, ZDARMA
Přijměte pozvání na výjimečný film i debatu!
Hostem bude autorka filmu Eliza Kubarska (*1978). Filmová režisérka, umělkyně, sochařka. Vystudovala filozofickou fakultu ve Varšavě, studovala režii na Filmové škole A. Wajdy. Je také známou alpinistkou a cestovatelkou, Jednou z mála
žen na světě, která objevuje a otevírá nové lezecké cesty v Maroku, Mexiku, Vietnamu, Thajsku a Grónsku. V posledních letech tyto expedice také dokumentuje.
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KALENDÁRIUM
Zajímavé osobnosti,
události, objevy a vynálezy
Říjen je desátým měsícem roku podle
Gregoriánského kalendáře a má 31 dní.
V římském kalendáři, podle nějž rok začínal
březnem, byl původně osmým měsícem, proto
October, jak zní jeho jméno ve většině evropských jazyků. Český název vznikl od jelení říje
(souvisí se slovem řvát).
Slunce je začátkem října ve znamení vah
a přechází do znamení štíra. K prvnímu dni
tohoto měsíce se váže i konkrétní pranostika:
Fouká-li vítr na sv. Remigia od východu, bude
velmi tuhá zima. Dne ubývá v říjnu o 1 hodinu
47 minut. Délka dne je 11 hodin 36 minut až 9
hodin 49 minut.
V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích se
tradičně slaví posvícení.

ŘÍJEN– z Valašského kalendáře

yy 1. října 1946 – norimberský proces: 12
z 22 obžalovaných nacistických pohlavárů
bylo odsouzeno k trestu smrti
yy 2. října 1373 – Karel IV. získal od Oty V.
Braniborského Braniborsko, jež zůstalo
Lucemburkům do roku 1415, kdy je Zikmund prodal Hohenzollernům
yy 3. října 1990 – znovusjednocení Německa: Německá demokratická republika přestala existovat a stala se součástí Spolkové
republiky Německo a tím i Evropského
společenství
yy 4. října 1957 – z kosmodromu Bajkonur
byl vypuštěn Sputnik 1, první umělá družice Země
yy 5. října 1936 – narodil se Václav Havel,
poslední československý a první český prezident († 18. prosince 2011)
yy 6. října 1289 – narodil se Václav III., sedmý český král († 4. srpna 1306)
yy 7. října 1847 – narodil se Emil Holub, český cestovatel a etnograf († 21. února 1902)
yy 8. října 1809 – v Praze se narodil Karel
Vlach, vedoucí orchestru, aranžér a dirigent († 26. února 1986)
yy 9. října 1917 – v Rusku vznikl československý armádní sbor, jehož mužstvo zanedlouho dosáhlo počtu 40 000 vojáků

yy 10. října 1813 – narodil se Giuseppe
Verdi, slavný italský operní skladatel
(† 27. ledna 1901)
yy 11. října 1424 – na počátku tažení husitských vojsk na Moravu zemřel u Přibyslavi
hejtman Jan Žižka z Trocnova, český vojevůdce a politik
yy 12. října 1977 – zemřel v Praze Jan Zrzavý, český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, významná postava českého výtvarného umění († 5. listopadu 1890)
yy 13. října 1307 – tisíce členů Řádu templářů byly na příkaz francouzského krále
Filipa IV. Sličného uvrženy do vězení
yy 14. října 1918 – Edvard Beneš jako tajemník Národní rady československé po dohodě s T. G. Masarykem oznámil dohodovým
státům ustavení prozatímní československé vlády (26. září t. r.); zaniká Československá národní rada
yy 15. října 1582 – ve většině katolických
zemí byl zaveden gregoriánský kalendář,
bezprostředně po 4. říjnu následoval 15. říjen
yy 16. října 1978 – Karol Wojtyła, polský
kardinál z Krakova, se stal jako Jan Pavel II.
prvním neitalským papežem od roku 1522
a vůbec prvním papežem pocházejícím ze
slovanské země
yy 17. října 1920 – narodil se Rudolf Hrušínský, významný český herec († 13. dubna 1994)
yy 18. října 1931 – zemřel Thomas Alva Edison, světově proslulý americký vynálezce
(* 11. února 1847)
yy 19. října 1943 – byl objeven streptomycin, první antibiotikum proti tuberkulóze
yy 20. října 1740 – na základě pragmatické
sankce se vlády v habsburské monarchii

Proražení železničního tunelu dlouhého
289 metrů bylo dokončeno 7. května 1874,
kdy se tunelem dalo již projít. Jeho budování bylo tehdy mimořádnou událostí, pozorně sledovanou místním obyvatelstvem
i zvědavci často z dalekého okolí, zmiňuje
se o tom i V. V. Tomek ve svých „Pamětech“.
Současně v té době na lukách náležejících
polickému benediktinskému velkostatku,
ležících na katastru obce Bezděkov, již polický stavitel Vilém Pohl stavěl budovy nádraží. Vzhledem k příkladné organizaci a
užité mechanizaci (např. již zmíněného systému pomocných nákladních vlaků), byla
celá trať v délce 102 km uvedena do pro-

vozu za pouhých 26 měsíců, celá stavba si
bohužel vyžádala i deset obětí na lidských
životech. Trať překonává výškové rozdíly
210,6 m na jihu a 48 m na severu, přičemž
nejvyšší bod trati v Bohdašíně je ve výšce
500,66 m n. m. Do kategorie horských drah
byl zařazen úsek Police – Březová (stoupání 14,5 ‰). Trať měla splňovat požadavky pro rychlost jízdy nejméně 60 km/hod.
a pro nápravový tlak 13 tun. Na trati bylo
postaveno kromě lokomotivních výtopen
(Choceň, Náchod, Meziměstí), staničních,
vodárenských a skladištních budov i 95
strážních domků (nám známých vechtroven
– z něm. Bahnwächterhaus), 21 kamenných

Vzpomeňme si:

yy
yy
yy

yy
yy
yy

yy

yy
yy
yy
yy

ujala Marie Terezie, jelikož okolní státy
tento akt neuznaly, začaly krátce poté války
o rakouské dědictví
21. října 1125 – zemřel Kosmas, první
známý český kronikář, autor Kroniky české
22. října 1811 – narodil se Ferenc Liszt,
maďarský klavírní virtuóz a hudební skladatel († 31. července 1886)
23. října 1526 – český sněm zvolil jednomyslně Ferdinanda I. Habsburského
králem, čímž započala takřka 400letá habsburská vláda nad českými zeměmi
24. října 1601 – v Praze zemřel Tycho Brahe, význačný dánský astronom
(* 14. prosince 1546)
25. října 1881 – narodil se Pablo Picasso,
nejslavnější malíř 20. století († 8. dubna
1973)
26. října 1765 – v Přešticích v učitelské
rodině se narodil Jakub Jan Ryba, učitel
a hudební skladatel, jenž složil Českou mši
vánoční († 8. dubna 1815)
27. října 1913 – v Prostějově, v rodině
známého továrníka, se narodil Otto Wichterle, chemik, vynálezce kontaktních čoček
(† 18. srpna 1998)
28. října 1918 – v Praze byl vyhlášen samostatný československý stát
29. října 1787 – Mozartova opera Don Giovanni měla premiéru v Nosticově divadle
v Praze
30. října 1968 – prezident Ludvík Svoboda podepsal v Bratislavě ústavní zákon
o československé federaci
31 října 1821 – narodil se Karel Havlíček
Borovský, básník a publicista, klasik české
politické satiry († 29. července 1856 )

Vybral F. Janeček

Železnice Choceň - Broumov – 140 let - dokončení
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a ocelových mostů, 322 propustí a kanálů.
Trať křižovalo 108 přejezdů a 81 nadjezdů.
Mosty a viadukty, petrovický tunel, to vše
bylo většinou dílem zkušených italských
dělníků, odborníků, kteří již předtím prošli
stavbami železnic po celém Rakousku. Mnozí z nich bydleli v pronájmu po vesnicích
(např. v Bezděkově), poznala je i Police, kde
rovněž bydleli a občas přicházeli popovídat
si ve své mateřštině s Reginou, manželkou
polického purkmistra Jana Kejdany, rozenou Italkou. Až do dnešní doby se dochovala i historka s ošizením italského partafíry,
bydlícího v tehdejším hostinci Ferdinanda
Hitschfelda v uličce „Pod Jasany“.

Kromě toho byly na hlavních nádražích
vybudovány i nádražní restaurace (Choceň,
Týniště, Nové Město n. Met., Náchod, Meziměstí, později Teplice n. Met.). Pozoruhodné bylo i to, že pro stavbu staničních budov
bylo opakovaně použito typových projektů,
které bylo možno stavebnicově rozšiřovat.
Tato technologie byla pro tehdejší dobu
zcela nová a jedinečná. Mimořádně unikátní byla i reprezentativní nádražní budova v Meziměstí, vybavená kancelářemi
pro naše i německé pohraniční úřady, s
oddělenými čekárnami, restauracemi, dvěma velkými konferenčními sály i ojedinělé
uspořádání tamního nádražního kolejiště
v podobě tzv. „trianglu“. Již 15. května 1875
projel celou tratí z Chocně do Broumova
první zkušební vlak; kolaudační řízení a
další zkušební jízdy proběhly mezi Chocní
a Broumovem ve dnech 2. – 16. 7. 1875 a
celá trať a všechna zařízení byly uznány
za schopné provozu. Trať vybudovaná celkovým nákladem 15 884 450 zlatých sice
úplně hotová nebyla, zejména nádraží v Meziměstí. Tam došlo k nepříjemným komplikacím, když bezpečnostní a celní orgány
vznesly požadavky na dodatečné úpravy
v takovém rozsahu, že by termín zahájení
provozu musel být odsunut o řadu měsíců
(zde bylo konečné dohody dosaženo až dne
25. 8. 1874 a plánovaný stavební náklad byl
překročen o 280.000 zlatých), proto tu byl
pouze provizorní provoz. Tamní kolejová
spojka východní a severní větve trianglu a
kolejiště dnešního osobního nádraží, včetně
trati ke Starostínu byly dokončeny až ke dni
15. 5. 1877.
Slavnostní zahajovací vlak vyjel z Chocně v neděli 25. července 1875 v 10 hodin.
Po všech zastávkách ve stanicích (stavěl celkem 18x, většinou krátce, pouze v Náchodě
10 min. a v Meziměstí 20 min.) dojel ve 14
hodin 45 minut do Broumova, kde se podával slavnostní oběd. Pro svoz čestných hostí,
což byli zejména starostové měst a obcí, ležících podél trati, byl vypraven den předtím
vlak opačného směru. Všichni, stejně jako
zástupci pražských úřadů a novinářů, obdrželi na slavnostní zahajovací jízdu čestnou
vstupenku s vyobrazením choceňského nádraží a broumovského kláštera. Průvodcem
slavnostního vlaku byl sám stavební ředitel
StEG August de Serrés, známý svým protihabsburským smýšlením, který nejenže
úmyslně nepozval nikoho ze zástupců říšských vídeňských úřadů, ale téměř všechny
své oficiální projevy na stanicích vedl pouze
v českém jazyce. To bylo nakonec klasifikováno jako zneužití slavnostní jízdy k vyjádření jeho protiříšských postojů a vedlo
nakonec k jeho pozdějšímu odvolání z čelné
funkce v ředitelství StEG. Nechybělo mnoho, aby jeho jméno na pomníku stavby na
nádraží v Chocni, který uvádí jména všech
čelných funkcionářů společnosti, zmizelo a
bylo nahrazeno rakouským orlem!
Počínaje dnem 26. 7. 1875 vstoupil na
trati Choceň – Broumov v platnost pravidelný jízdní řád. Sestával ze dvou párů smíšených a dvou párů nákladních vlaků, přičemž

soupravy osobních vlaků, tažené lokomotivami systému „Engerth“, tvořily čtyři čtyřnápravové vozy, předisponované z hlavní
sítě StEG. Z Police odjížděl vlak ráno v 7.32
do Broumova a v 7.36 do Chocně, odpoledne v 20.28 do Broumova a 19.32 do Chocně.
Bez zajímavosti není ani cena jízdného, která tenkrát nebyla právě malá: z Chocně do
Broumova stál v lístek v nejlevnější III. třídě 2 zlaté 34 krejcarů! Pro porovnání uveďme, že průměrná mzda tehdejšího dělníka
v přádelně Viléma Pellyho byla cca 8,5 krejcaru za hodinu práce, tzn. že jeho měsíční
mzda při tehdejší týdenní pracovní době 66
hodin byla asi 23 zlatých. Na tento výlet by
tedy musel pracovat nejméně 28 hodin (tj.
2,5 dne); za 234 krejcarů, které by vydal za
jízdenku, by si tenkrát mohl koupit skoro 3
kg másla, nebo téměř 50 litrů mléka, bezmála 3 kopy vajec či 2 centýře brambor!
Nutno ještě dodat, že plný provoz na
2,25 km dlouhé spojce Václavice – Starkoč
byl zahájen v sobotu 5. února 1876. Původní plán spojky z Vysokova byl změněn,
protože by v tomto případě musely vlaky jedoucí od Chocně dvakrát měnit směr jízdy.
Bylo to velké vítězství Serrése, který po
vlekoucích se jednáních dokázal přesvědčit
vojenskou správu, aby ustoupila od původního požadavku bezodklonové přepravy
mezi josefovskou pevností a Broumovskem.
K otevření trati z Meziměstí k říšské hranici
u Otovic (13,6 km) došlo dne 26. 7. 1876,
z Meziměstí k říšské hranici u Starostína
dne 15. 5. 1877 (6,98 km). Mezinárodní
přeprava Broumov – Střední Stěnava byla
zahájena až dne 3. 4. 1899. Společnost StEG
očekávala z dopravy na nové železniční
trati z Chocně do broumovského výběžku
velké zisky, nakonec se však dočkala velkého zklamání. V Německu došlo v důsledku
vnitropolitických změn ke přeměně dopravní politiky a nová kategorizace železnic, schválená roku 1875, dala přednost
vedení pruských vlaků v co nejdelší trase
po svém území. Dálkové přepravy proto
směřovaly v této oblasti převážně až na
hraniční přechod z Mezilesí (Mittelwalde,
dnes Międzylesie/PL) do našeho Lichkova,
na Severo–západní Německou spojující trať
Praha – Mittelwalde, otevřenou roku 1874.
Berlínská vláda, která předtím tolikrát apelovala na vybudování zdejších tratí, vyslovila souhlas se zahájením mezinárodních
přeprav až dne 2. 3. 1877! Na novou železnici, procházející Broumovskem tak zbyly
jen slabší regionální přepravy. Choceňsko –
meziměstská trať tím ztratila hodně na své
důležitosti a prakticky nabyla jen charakteru vedlejší dráhy. Přesto však záhy všichni
v tomto regionu poznali, že „není dosud žádného vynálezu, který by do všech oborů lidské
práce zasahoval tak jako železnice“.
Nakonec ještě zůstává poslední, kupodivu až dodnes přetřásaná a živá otázka, proč
má Police nad Metují tak vzdálené nádraží
(a především, kdo to zavinil!) a zbývá pokusit se najít příčiny, proč Police, jak kdysi
trefně poznamenal Alois Jirásek, zůstala
„tichým podhorským městem, stranou že-

leznice“; na rozdíl od Náchoda, Hronova a
Broumova, kde železnice způsobila mohutný rozvoj průmyslu a následný velký růst
těchto měst. Vždyť např. Hronov byl do té
doby jen trochu větší vesnice.
Pravděpodobně od dob, kdy vyšla kniha Dr. Stanislava Brandejse „Kniha o Polici
nad Metují a Policku“ (1940) je až dodnes
u mnohých polických občanů pevně zakotven názor, že původní návrh trasy projektu
železnice Choceň – Broumov měl mít zcela
jiný směr, který prý nakonec nebyl z mnoha různých příčin uskutečněn. Jak píše
St. Brandejs ve své knize, „inženýři trasovali
nejprve trať od Hronova přes Žďárky k Nízké Srbské, pak od Kozínka ke Rzu a Lipce a
přes ledhujský katastr za polický hřbitov, kde
mělo míti město Police svou stanici. Definitivní však trasa vedla proti všemu očekávání
údolím Metuje, při čemž byl vybudován pod
Petrovicemi krátký tunel.“ Kdo četl pozorně
toto pojednání od začátku, musí okamžitě
poznat, že se zde ozývá předběžný pruský
návrh trati z roku 1856 (popřípadě v kombinaci s projektem Schrollovým z r. 1869).
Tato přípojná trať z Josefova do Náchoda
měla podle uvažovaného návrhu pokračovat z Náchoda dále do Žďárek, pak na
Vysokou Srbskou, do Bezděkova a k Polici
nad Metují. Ani v tomto případě by nebylo
nádraží přímo v Polici, ale určitě by nebylo tak daleko, jako je dnes. Odtud dále měla
trať pokračovat k Suchému Dolu, na Slavný
(sic!), Broumovskými stěnami sestoupit do
pruského Wünschelburgu (Hrádku, dnes
Radkówa/PL) a dále do Neurode (Nowe
Rudy/PL). Tento ryze teoretický projekt,
mající propojit dráhu SNDVB s Pruskem,
tehdy respektoval členitost terénu jen
ve velmi hrubých rysech; dalo by se říci
pouze prstem po mapě. Realizace tohoto
krkolomného plánu, zvláště v Broumovských stěnách, kde by se trať musela probít náročným skalnatým terénem, by si
vyžádala prodloužení celé trasy a nákladné
řešení obdobným způsobem, jakým jsou
vedeny pověstné železniční smyčky na horské trati mezi Levínem a Dušníky v Polsku.
Je jen logické, že byl tento nedomyšlený a
v konečném důsledku jistě velmi nákladný projekt brzy odložen. Zhruba ze stejné doby pocházel i jiný pruský návrh trati
Waldenburg – Choceň, která by se připojila
k olomoucko–pražské dráze. Zde měla trasa
této železnice směřovat od Hronova údolím
Ledhujky k Polici a pak se vracet zpět ke
Žďáru, do směru, který zhruba sleduje trasu dnešní trati údolím Metuje. Jak však již
víme, Vídeň tyto návrhy tenkrát smetla ze
stolu. Stanislav Brandejs ve své knize uvádí
i další argumenty. Že polický a broumovský
kraj zastupoval v komitétu dráhy broumovský purkmistr Carl Schöffel, který se prý
dal ovlivnit průmyslníkem Franzem Suidou
z Dědova, aby železnice byla vedena kolem
jeho továrny, že benediktinskému velkostatku příliš nezáleželo na tom, aby trať vedla
přes její pozemky na Policku (přitom polické nádraží stojí na pozemcích – loukách,
které patřily právě benediktinům!) a uvádí i
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nefunkčnost městské rady (ale v čem, na to
jsem dosud nikde nepřišel!). Dodnes se občas vyskytnou i málo hodnověrné zkazky o
odporu tehdejších formanů, obávajících se
o své živobytí, kteří prý celý projekt nádraží
v Polici zhatili, či ještě kurióznější pověsti o
strachu z možné exploze kotle lokomotivy
ve městě.
Nabízí se zde jednoduchá úvaha. Letmý
pohled na běžnou turistickou mapu nás
ihned upozorní, že trasa železnice, kterou
popisuje Stanislav Brandejs ve své knize, ne
snad že by možná nebyla, ale je velmi nepravděpodobná. Na mapě vidíme, že směr
dnešní železnice je od Hronova veden nejkratším přímým směrem přímo ke státním
hranicím (tehdy pruským), navíc celkem
příhodným terénem, zhruba sledující údolí
Metuje a navíc příznivě využívající sníženinu pohoří Stěn u Bohdašína. Je to vskutku
účelný směr, zvláště vezmeme-li v úvahu,
že tato železniční trať byla uvažovaná jako
dopravní tepna mezinárodního významu;
vždyť i petrovický tunel je projektován pro
dvoukolejný provoz. Jak by asi potom vypadala trasa směřující k Polici úzkým údolím
Ledhujky s mnoha zákrutami, se značným
stoupáním, která by se na dnešní směr někde u Žďáru stejně musela napojit. Domnívám se, že dědovský továrník Franz Suida,
i když jeho manželkou byla Johanna, dcera
Josefa Schrolla, příliš lobovat nemusel –
trať kolem jeho fabriky by vedla tak jako
tak. Zkazky o nezájmu městské rady v čele
s purkmistrem Janem Kejdanou o nádraží
ve městě se z tehdejší doby přirozeně ozývají, zejména z řad jeho protivníků. Pozdější
nástupce Kejdanův v čele města Josef Katschner jej dokonce označil za „purkmistra
povahy slabé“. Zase tak slabé povahy však
zřejmě být nemohl, když jej poličtí měšťané
odměnili zlatým prstenem za energické a
obětavé hájení zájmů města při rekvizicích
za prusko–rakouské války roku 1866. Kronikář Josef Brandejs si své, ale velmi křivé
polínko přiložil také, když napsal, že „za
stavby železné dráhy Choceňsko – Broumovské a tedy i nádraží Polického, které ¾ hodi-

ny od města vzdáleno jest, aniž by se co pro
bližší místo u města Police staral pro stanici
polickou“ – rozuměj Kejdana. Domnívám
se, že tak jednoduché to zase nebylo. StEG
měla svůj projekt trati více méně hotov již
koncem roku 1872, tzv. pochozí a staniční
komise proběhly ve velmi krátké lhůtě, stanovené ministerstvem obchodu v termínu
od 4. 5. do 1. 6. 1873, takže velká ochota
provádět výraznější změny v projektu z celkem pochopitelných důvodů určitě nebyla. Na celé trati Choceň – Broumov je dost
nádražních budov, které jsou více či méně
vzdáleny od vlastních obcí (nebo tenkrát
byly). Jejich stížnosti v tomto smyslu byly
nejčastěji odbyty argumentem, že jejich
stanice „nejsou příliš vzdáleny, takže překonání této malé vzdálenosti nebude nijak na
překážku zájmům místním“. Obce musely
být nakonec rády, že své nádraží, i když dost
vzdálené vůbec mají. Některým obcím se
ani to nepodařilo. Např. žádost obce Lípy
(u Borohrádku) o své nádraží byla nekompromisně zamítnuta! A další odstavec jasně
dokládá, že Police (resp. její reprezentanti)
pro své nádraží udělali co nejvíce za dané
situace mohli!
Polický kaplan P. Cyril Kaněra ve své Pamětní knize města Police nad Metují 1859 –
1880 poznamenává: „Rok sedmdesátý čtvrtý
zůstává pamětným stavbou železnické dráhy
od Chocně k Friedlandu a k Broumovu přes
Policko. Když byla rakouská vláda projektovanou trať za státní přijala, začalo se pilně
vyměřovati. Od Náchoda k Polici vyměřováno přes Hronov podél Metujky. Stanice
měly býti: v Náchodě, v Hronově, v Dědově,
v Teplicích atd. Polici měl vlak úplně minouti.
Uslyševši městská rada, že u Police nemá být
žádná stanice, psala hned žádost ministerstvu s prosbou, aby když nelze více proměniti
směr projektované dráhy aspoň stanice blíže
Police a sice okolo mandle panského učiněna
byla. Na žádost tuto ministerstvo ani neodpovědělo. I obrátila se městská rada se starostou v čele na p. vrchního ředitele stavby
barona Ruprechta [Engerta?] tehdáž v Hro-

Povedené republikové finále v desetiboji

Úspěšným vystoupením na okresním
i krajském finále desetiboje Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se omlazené
družstvo polické základky probojovalo na
republikové finále této soutěže. Na stadionu pražské Dukly - Julisce - tak mohli naši
žáci poměřit své síly se čtyřiceti dalšími
týmy z celé republiky. Již samotný postup
na RF je velkým úspěchem. Do tohoto projektu jsou zapojeny stovky škol, tisíce dětí a
jen 650 z nich se podívá do Prahy. Právo na
účast si kromě našeho osmičlenného týmu
vybojoval v kategorii nejstarších žáků také
David Bega.
Během tří dnů jsme měli šanci poznat
kousek Prahy, řadu nových kamarádů, setkat se s výraznými osobnostmi sportovního, kulturního i společenského života a
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nově meškajícího se svou žádostí. Pan ředitel
vlídně ji přijal a uslyšev spravedlnou žádost
její, slíbil, že Police stanici a sice II. třídy dostati musí. Což také splnil! Město muselo pro
dráhu odstoupiti kus pozemku ve Žděřině za
1.069 zl. 68 kr. Panství benediktinské odprodati muselo v Bezděkově a v Petrovicích nejkrásnější louky; neboť to místo, kde nádraží
stojí, bývala nejlepší louka celého panství. Po
celý rok 1874 pilně se pracovalo na dráze.
Poněvadž tu mnoho cizích dělníků a pánů
bylo – bylo i v Polici velmi živo. Obchod šel
výborně. V roce 1875 v neděli dne 25. července odevzdána byla dráha všeobecné potřebě.“
Vznik továrního průmyslu se v Polici
skutečně poněkud opozdil, sama železnice
ale nebyla tou hlavní a jedinou příčinou. Továrny (a veliké) stály v jiných místech již z
dřívějška a rovněž bez přispění železnice.
Na druhé straně právě tato nová železnice pomohla do Police dopravit desetitisíce osob, směřujících do „Šolcova“ lesa za
suchodolskými zjeveními, které do města
sebou přinesly i veliký a potřebný kapitál.
To nakonec prokázal Vilém Pelly roku 1895
stavbou své přádelny, kterou mu jistě z velké části zaplatili právě tito poutníci. Ne jinak než prostřednictvím jeho kořalky!
Co se tenkrát městu Polici určitě nejvíce
nedostávalo k prosazení svých zájmů (zápis
z jednání obecního výboru datovaného ke
dni 22. 9. 1872 obsahuje zmínku, že „stran
stavby železnice má se jednati s komisí, aby
nádraží přišlo na nejvhodnější místo pro Polici“), byla průbojná vrstva podnikatelů, tvrdě prosazující své ekonomické požadavky.
Kdyby tehdy Police měla své podnikatele
např. typu broumovského Josefa Schrolla,
možná (řečeno s nadsázkou) by vedl železniční tunel až do Police. Zcela určitě by ale
do města vedla železniční odbočka údolím
Ledhujky. Tu se koneckonců nepodařilo
prosadit ani později, v roce 1919, kdy se
městské zastupitelstvo zasazovalo o vybudování přípojky z nádraží do města jako
elektrickou dráhu.
Miroslav Pichl

hlavně si zazávodit v perfektních podmínkách a za bezva atmosféry. Po celou dobu
byly na stadionu přítomny sportovní osobnosti minulosti i současnosti, se kterými si
děti mohly popovídat, vyfotit se, nechat si je
podepsat …

Po prvním sportovním dnu bylo naše
družstvo na 33. místě a David šestý v jednotlivcích. Konkurence je na této akci
opravdu skvělá a řada nejen sportovních
škol si dává disciplíny tohoto víceboje do
svého celoročního programu. Sobotní soutěže nás posouvají výš: družstvo končí na
velmi slušném 24 místě. Máme mladý tým
a věřím v ještě lepší budoucnost.
Školu reprezentovali: Viktorie Gajdošová - 6 560 bodů, Bára Meierová - 6 399
b.,Veronika Gajdošová - 6 266 b., Lucka Važanová 5 715 b., Ondra Binar – 7 351 b., Štěpán Kollert – 7 083 b., Michal Sirko – 6 913
b. a Renda Poul – 6 416 b.
Dobrá práce, velké poděkování a gratulace.
Obrovského úspěchu pak dosáhl, svým
bodovým ziskem a umístěním, David Bega.

Za 9 353 body bral druhé místo. !Krásná
práce!
David jako gymnasta naháněl body v silových disciplínách a měl před svými „méně
silnými“ disciplínami umístění na bedně.
Tak trochu jsem se o jeho průběžné třetí
místo bál – hod krikeťákem a běh na kilometr naháněl strach o výsledkový propad.
Flegmatického Davida jakoby se to ani netýkalo, nervy jsem si dráždil já sám … Krikeťák nám nakonec pomohl ještě o stupínek
výš. Běh na kilometr byl zážitek. Kolem čtyřiceti běžců to napálilo za poledního žáru
hned od startu naplno, jakoby to byl sprint.
David se propadá startovním polem a já postupně přicházím o hlas. Neskutečný fofr
vydrží všichni až do cíle, předposlední probíhá David… rychlá slova uznání za bojovnost a honem se přesouvám za družstvem,
které nastupuje na start. Smiřuji se s tím,
že nám bedna uniká. Po chvíli telefon od
náchodského kolegy, který mne informuje
o tom, že i poslední běžec to měl pod čtyři
minuty a to nám dává naději na dobrý bodový zisk! Nakonec se ukázalo, že to byl super
rychlý běh, kdy vítěz dal kilometr za rovné
tři minuty a David – v osobním rekordu –
pouhých 35 vteřin po něm!
Bylo to drama se šťastným koncem a
ohromným Davidovým osobním úspěchem.
K zisku více jak devíti tisíc bodů vedly

tyto výsledky:
60 m za 8,38 s.,
dálka 5,45 m.,
hod medicinbalem 15,0 m.,
101 shybů na
šikmé lavičce za
2 minuty, skok
přes švihadlo /
4 styly za 2 minuty /285, trojskok – žabáky
7,86 m, kliků za
2 minuty – 101,
hod krikeťákem
54,50 m a kilometr za 3:35
minuty.
Chtěl bych
touto
cestou
poděkovat všem našim reprezentantům za
dobrou / a nejen sportovní / reprezentaci
školy a popřát nejen jim, ale i všem dalším
našim žákům hodně podobných zážitků a
sportovních úspěchů. Věřím a doufám, že
tato úspěšná pražská mise odstartovala
další dobrou sezónu našeho školního sportování.
Přehled výsledků i fotografií z této akce
naleznete na www.ovov.cz .
P. Jansa, kabinet TV

VÝSTAVY STŘEDNÍCH ŠKOL - INFORMACE PRO RODIČE
V
průběhu měsíce
října se uskuteční výstavy
středních škol
na podporu
volby povolání žáků 9. tříd
základních
škol. Společnost bon miroir s.r.o. Hronov se
pořádáním těchto akcí zabývá již mnoho let.
Generální záštitu nad přehlídkami přijali poslanci Parlamentu ČR a starostové měst Trutnova a Náchoda pan Mgr. Ivan Adamec a pan
Jan Birke.
Na výstavy je celkem přihlášeno téměř
40 vystavovatelů, středních škol z východočeského regionu.

Generálním sponzorem je Komerční banka, a.s., Hradec Králové. Hlavními
partnery jsou ATAS elektromotory Náchod
a.s., CDS s.r.o. Náchod, Texpro Náchod s.r.o.,
Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové a Jiráskova chata KČT Dobrošov u Náchoda. Mediálním partnerem je Český rozhlas Hradec Králové.
Spolupracujícími středními školami jsou Střední škola obchodu, služeb a
gastronomie Hradec Králové a Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad
Labem. Tisk Katalogu vystavovatelů zajišťuje
tradičně Tiskárna R. Polonček Náchod. Cílem
akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol pro školní rok
2016/2017.

yy PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH
ŠKOL REGIONU KRÁLOVÉHRADECKO
- HRADEC KRÁLOVÉ, Kongresové centrum ALDIS – úterý 6. 10. 2015.
yy PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH
ŠKOL REGIONU KRKONOŠE – TRUTNOV, Společenské centrum UFFO – čtvrtek 15. 10. 2015.
yy PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH
ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ – NÁCHOD, hala Hamra – úterý 20. 10. 2015

Výstavy jsou otevřeny rodičům a veřejnosti v den konání od 9 do 17 hodin.
Vstup na přehlídky je bezplatný !
S přátelským pozdravem
Marcela Štěpánková - Hronov
www.jiraskovachata.cz
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Z polické mateřinky…

… Vás po prázdninové odmlce srdečně
zdravíme a věříme, že jste tento oddychový čas plně využili k odpočinku, revitalizaci a uvolnění veškerého duševního napětí.
Dnešní setkání s Vámi jsme pojali poněkud
statisticky – pro představu, jak bude letošní
školní rok probíhat.
Nejprve však chceme poděkovat všem
rodičům, sympatizantům a příznivcům
netradičního tvoření, kteří nás podpořili
v soutěži Barevné hry recy – věci, pod názvem BOTA – nická zahrada. Až do konce
června jste mohli shlédnout výstavu úžasného květinového zátiší, kde jednotlivé
artefakty původně sloužily úplně jinému
poslání – staré boty, vkusně a vtipně přemalované na nejrůznější zvířátka, broučky
nebo modely v zářivých barvách. Autory
všech výrobků jsou děti z naší MŠ a jejich
rodiče. Součástí tohoto projektu bylo i hlasování prostřednictvím internetu, díky
kterému jsme obsadili pěkné 5. místo v kategorii skupin 3. ročníku této netradiční
soutěže. MŠ tím získala poukaz v hodnotě
3000,-Kč na nákup barev a předplatné časopisu Chalupář. Ještě jednou – děkujeme
moc za podporu a za to, že se umíte odvázat,
když jde o dobrou věc.
Každý rok o prázdninách se v naší MŠ
postupně některé věci vylepšují a opravují, protože ty staré nemohou sloužit věčně
– letos prošlo rekonstrukcí sociální zázemí
pro dospělé na 1. budově, včetně suterénu,
byly opraveny podlahy a vyměněno lino-

leum ve třídách Sluníček a Zvonečků a ve
třídě Zvonečků došlo i na výměnu krytů
radiátorů ústředního topení a garnyží, byla
provedena rekonstrukce vnitřní klece výtahu - dřevěná klec byla nahrazena nerezovou. Vše bylo zakončeno vymalováním celé
1. budovy. Celková investice města činila
601 146,-Kč. Tyto opravy probíhají postupně, takže se máme stále na co těšit.
A nyní již slíbený statistický přehled:
V průběhu minulého školního roku odešlo z MŠ celkem 48 dětí – některé se odstěhovaly, některé navštěvují jinou MŠ, většina
z nich postoupila do základní školy.
V letošním školním roce u nás fungují
všechny 4 třídy – třída Sluníček a Zvonečků
na 1. budově a třída Berušek a Kopretin na
2. budově.
Třídu Sluníček navštěvuje 19 dětí ve
věku od 3 let. V této třídě jsou zařazeny i 3
děti, které mají těžší vadu řeči a je s nimi individuálně pracováno, a proto je zde snížen
počet dětí ve třídě v souladu s Vyhláškou č.
14/2005 §2 odst. 3. 7 dětí v této třídě zůstalo z původní sestavy, ostatní děti jsou
nováčkové. V této třídě se na Vás a Vaše děti
těší pan učitel Filip Ticháček, paní ředitelka Dana Baláková a paní učitelka Kateřina
Rajsová.
Třída Zvonečků se letos poprvé otevřela dětem od 2 let. Celkový počet mrňousků
v této třídě činí 24, 1 dítko z tohoto celkového počtu už MŠ navštěvovalo vloni. Tuto
třídu svědomitě povedou paní učitelky Ive-

ta Vítková a Katka Berková.
Třída Kopretin má v současné době 28
dětí ve věku od 4 let, z toho 3 děti jsou noví
kamarádi, kteří do naší MŠ ještě nechodili.
V této třídě na Vaše děti čekají paní učitelky
Jana Obršálová a Kateřina Važanová.
Třídu Berušek navštěvuje 28 zdatných
předškoláků, kteří naši MŠ dobře znají. Velmi snadno zaučí 1 novou kamarádku, pro
kterou je MŠ novou zkušeností. Třídu školkových „mazáků“ povedou paní učitelky
Lenka Šimková a Jana Šedková.
Dále se o Vaše děti budou starat paní
kuchařky Jana Jirmanová a Hana Scholzová
a paní uklízečky Hana Rutarová, Jana Fulková a Martina Macounová.
Také v letošním školním roce chystáme
nadstandardní aktivity pro Vaše děti – logopedii přímo v MŠ, kroužky výtvarného
tvoření, kroužek angličtiny s jógou a hru na
flétničku. Podrobné informace o těchto činnostech najdete na webových stránkách MŠ
nebo Vás mohou ochotně informovat paní
učitelky ve třídách.
Podrobné informace o našich plánech, o
akcích, které chceme s Vašimi dětmi uskutečnit, najdete ve Školním vzdělávacím
programu, který je k dispozici na obou budovách MŠ i na webových stránkách www.
mspolice.cz.
Těšíme se s Vámi na shledanou za měsíc!!
Vaše paní učitelky
a pan učitel MŠ na sídlišti.

V květnu letošního roku vyhlásila Střední škola propagační tvorby a polygrafie ve
Velkém Poříčí kreativní soutěž pro základní
školy s názvem Vytvoř a vyhraj školní kalendář. Žáci ZŠ měli za úkol vypracovat 13
výtvarných prací určených pro tisk svého
vlastního originálního kalendáře.
Protože se do soutěže přihlásilo 13 škol,
nebylo pro odbornou porotu snadné vybrat
ty nejlepší návrhy splňující všechna kritéria
pro tisk, ale nepostrádající také výtvarnou
invenci a kreativitu. Na termín vyhlášení
výsledků vítězných prací byl naplánován na
konec prázdnin zajímavý seminář určený
pro výchovné poradce i učitele výtvarných
výchov základních škol. Vedení školy a vyučující uměleckých a polygrafických předmětů SŠPTP připravili program, jehož cílem
bylo seznámení se současnými možnostmi

technického vzdělávání v polygrafickém
odvětví.
Účastníci semináře navštívili nové prostory tiskárny velkoformátového digitálního tisku poříčské školy a vyslechli přednášku o významu polygrafie a nárůstu množství
tiskovin, kterou přednesl ředitel školy Mgr.
Rudolf Volhejn a také přednášku o moderních tiskových technologiích současnosti,
kterou připravila vyučující odborných polygrafických předmětů Ing. Ilona Černická.
Zúčastnění měli možnost prohlédnout si
vystavené soutěžní práce a svými hlasy také
zasáhnout do hodnocení. Velmi plodnou a
zajímavou se ukázala diskuze s odbornými učiteli, kdy úvahy a rozbory vybraných
výtvarných technik návrhů, forem nebo použitých výrazových prostředků vyústily v
debatu o současném
směřování výuky výtvarné výchovy, smyslu i významu tohoto
předmětu. Dále ještě
proběhla prohlídka
ateliérů a technologického vybavení školy.
Všichni pedagogové ze základních škol
velmi kladně zhodnotili celkovou organizaci tohoto projektu
a na základě jejich

podnětu proběhne ve společenském sále
školy výstava všech zaslaných prací společně s vytištěnými vítěznými kalendáři. Z této
přínosné a zajímavé akce může vzniknout
tradice každoročně pořádané soutěže spolu
se setkáváním zástupců základních a středních škol. Letos se těmi vítěznými staly tyto
školy: ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem, ZŠ a
MŠ Krčín-Nové Město nad Metují a ZŠ a MŠ
Martínkovice, přičemž první místo získává
zdarma výtisky a výrobu 20 kalendářů, druhé místo 10 kalendářů a třetí místo 5 kalendářů. A kdo si ten svůj originální kalendář
odnese příště?
Mgr. Livia Součková a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Soutěž Vytvoř a vyhraj školní kalendář
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Září na prvním stupni ZŠ
O tom, že učení může být i zábavné,
se žáci prvního stupně často přesvědčují
při různých projektech, exkurzích nebo
při skupinové práci.
Třeťáci se první měsíc nového školního roku věnují podrobnějšímu poznávání
našeho města. Povídali jsme si o dávné
historii tohoto kraje a zahráli si o tom
malé divadlo. Četli jsme si pověsti, kreslili
významné budovy podle fotografií, vytvořili celé náměstí jako koláž.
Navštívili jsme městský úřad, kde nás
uvítala paní starostka Ida Jenková, a mohli si projít celou radnici v doprovodu paní
Hauschkové.
Ve stejném týdnu jsme poslouchali
zajímavé vyprávění pana faráře Lewického, který nám také věnoval svůj čas a
provedl nás po kostele. Nahlédnout jsme
mohli i do hřbitovní kaple.
Na pořízených fotografiích ostatně
můžete sami vidět, jak žáky třetích tříd
tato práce baví – a to nás v nejbližších
dnech čeká ještě mnoho dalších činností.

V broumovském klášteře
začne již pátý ročník
Univerzity třetího věku

V září také proběhl na přání dětí ve
2. B Pyžamový den. V pohodlném nočním
oblečení, obklopeni polštářky a plyšáky,
jsme si společně užili den plný ukolébavek, pohádek, vyráběli spací úbory, přišívali knoflíky, počítali noční košile a povlečení.

Karolina Pátková

Ve čtvrtek 15. října se sál broumovského kláštera Kreslírna opět otevře pro všechny, kteří se
chtějí dále vzdělávat a dozvědět se něco nového.
Zahájen tady bude již 5. ročník Univerzity třetího
věku, na jejíž organizaci spolupracuje Univerzita
Hradec Králové a Agentura pro rozvoj Broumovska. Místa jsou ještě volná.
Přednášky se konají ve dvou semestrech –
v zimním, od října do ledna, a v letním, od února
do května, kdy se na poslední hodině tradičně
předává závěrečné osvědčení. „Oba semestry letošního ročníku jsou zaměřené na poznávání cizích
zemí a nesou název SVĚT JE PŘECE TAK BLÍZKO. Do
Broumova zavítají přednášející, kteří v konkrétní
zemi nějaký čas žili a poznali tak nejen její přírodní
krásy, ale i každodenní život,“ řekla Dana Černotová ze spolupořádající Agentury. A na které země
se mohou posluchači těšit? Na Jižní Koreu, Finsko,
Subsaharskou Afriku, Latinskou Ameriku a další
zajímavé lokality.
Zájemci, kteří by se chtěli ještě přihlásit na oba
nebo i jednotlivé semestry, si mohou vyžádat elektronickou přihlášku na adrese dana.cernotova@
broumovsko.cz nebo se mohou registrovat osobně
v kanceláři Agentury pro rozvoj Broumovska na
adrese Klášterní 1.

2. Broumovské diskuse
nabídnou setkání a debaty
se zajímavými osobnostmi

Ve dnech 2. - 3. listopadu 2015 se v Kreslírně
broumovského kláštera uskuteční 2. ročník Broumovských diskusí, tentokrát na téma: „Mír. Jaké
jsou předpoklady mírového soužití? Aneb od sousedského soužití k válčení národů...“. Dvoudenní setkání zajímavých osobností politického, církevního
i vědeckého života chce připomenout 70. výročí
konce 2. světové války. Svou účast již potvrdili nebo
předběžně přislíbili: profesor Jan Sokol, geolog a
klimatolog Václav Cílek, kazatel Rostislav Staněk,
diplomat Petr Tůma a další…
Tentokrát si na konferenci chceme klást například i takové otázky: Je mírové soužití v zemích
EU trvale zajištěno? Jak bychom se měli chovat,
abychom žili v míru? Můžeme žít v míru a konsensu vždy a se všemi? Na čem je postavené mírové
soužití? Existují globální univerzální hodnoty, je
možné dosáhnout světového míru? Lze bránit mír
zbraněmi?
1. Panel - Mír v Evropě a ve světě I. - 2. 11. 2015 od
13,30 do 17,30 hodin.
2. Panel - Mír v Evropě a ve světě II. - 3. 11.
2015 od 9,00 do 12,30 hodin
3. Panel - Jsme dobří sousedé (tedy žijeme spolu,
vnímáme se, věříme si) aneb Jak se potýkáme
se šrámy, které způsobila válka (sudetská diskuse) - 3. 11. 2015 od 14,00 do 16,00 hodin
Broumovské diskuse jsou přístupné široké veřejnosti. Zájemci se mohou registrovat
na emailu: dana.cernotova@broumovsko.cz.
Poplatek bude upřesněn na plakátech a webu
www.klasterbroumov.cz.
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Agentura pro rozvoj Broumovska
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Základní umělecká škola informuje…
Fadrhonsova Dobrovice
Sotva začal školní rok, skočili jsme rovnýma nohama do plné práce - alespoň to
platí o Velkém dechovém orchestru řečeném BigBand, který dostal pozvání k účinkování v programu slavnostního koncertu
již 45. ročníku festivalu dechových orchestrů s názvem Fadrhonsova Dobrovice.
Festival Fadrhonsova Dobrovice vznikl
na počest rodáka zdejší obce, význačného
vojenského dirigenta a hudebního skladatele Jana Fadrhonse.
Koná se tradičně první zářijový víkend,
což znamenalo, že jsme okamžitě po prázdninách museli začít intenzivně zkoušet,
abychom se co nejrychleji dostali opět do
koncertní formy.
V pátek první zkouška, v sobotu generálka, a v neděli ráno odjezd do Dobrovice u
Mladé Boleslavi, místa konání festivalu.
Počasí bylo nevlídné, mimořádné chladno, občasný déšť a prudké poryvy větru
této akci vůbec nepřály.
Ale navzdory počasí se na místním náměstí sešli obětaví milovníci dechové hudby a odpoledne začal slavnostní koncert.
Ten zahájil místní dechový orchestr
Dobrovanka, řízený dirigentem Vilémem
Herrmannem. Spolu s orchestrem vystoupily i mažoretky Kopretinky.
Jako druhý vystoupil náš Velký dechový
orchestr a podle vyjádření konferenciéra
festivalu Martina Herrmanna místní posluchače doslova nadchl!
Závěr patřil Dechové harmonii města
Letohrad, kterou dirigoval Josef Pilný.
Účinkující i diváci, kteří přišli a vydrželi v nevlídném počasí až do konce, zaslouží
uznání a poděkování.pg

Pozvání na umělecký
pořad

„Známé a zapomenuté osobnosti české hudby 18. a 19. století“ – tak se jmenuje umělecký pořad, ve kterém Mgr. KAREL
PLOCEK představí takové hudební osobnosti, jako byli např. Pavel a Antonín Vraničtí, F. Kramář-Krommer, F. Míča, J. I. Linek, J.
Štěpán a mnozí další.
Hudebník, vydavatel a badatel Mgr. Karel Plocek, studoval na Konzervatoři v Brně
a dále na JAMU obor viola. Je zakládajícím
členem komorních souborů Trio od sv. Jakuba a Smyčcové trio Gideon. Působil jako
pedagog na Konzervatoři v Brně 1997–
2009 (obor viola, komorní hra). Je členem
Filharmonie Brno.
Tato akce se uskuteční v úterý 3. listopadu
2015 v 18:30 hodin v koncertním sále ZUŠ
Police n. M.

Improvizační
dílna
nový předmět v rámci
výuky hry na zobcovou a
příčnou
Od září tohoto školního roku je otevřen
nový předmět, který je po zapsání přístupný všem žákům studujícím na ZUŠ obor
zobcová či příčná flétna - předpokladem
je alespoň minimální zvládnutí nástroje.
Výuku povede paní učitelka Gabriela Krečmerová.
Schopnost improvizace je jednou ze základních dovedností, kterou využíváme při
řešení všech nových situací v každodenním
životě. Abychom tyto situace zvládali s lehkostí a bez zbytečného stresu, je zajisté přínosné si tuto dovednost procvičovat.
Improvizace v hudbě podporuje tvořivost, fantazii a originalitu. Vyžaduje
především
uvolněnost a vnímání
ostatních, koncentraci a pohotovost v
přítomném okamžiku tady a teď. Prostřednictvím těchto
kompetencí rozvíjí
smysl pro souhru,
melodii a rytmus.
Zároveň jsou ale
tyto
kompetence
přenositelné do běžného života mimo
hudební oblast.
Zaměřujeme se
zde na tzv. „volnou
improvizaci“ tj. bez
určení stylu, žánru,
s použitím tradičních i různých netradičních stylů
hry a improvizačních technik jako
je např. zpívání do flétny, hra na
jednotlivé části nástroje samostatně atd. Žáci si zde mají možnost vyzkoušet zahrát na všechny dostupné typy příčných i zobcových fléten
a různé perkusní nástroje (claves,
maracas, bubínky, tamburína ad.).
Získají zde také přehled o nejslavnějších hudebnících tohoto oboru
a poslechnou si jejich nahrávky.

Kurzy jsou v rámci studia hry
na flétnu bezplatné a určené pro
flétnistky ZUŠ od začátečníků pro
pokročilé.
Tyto dílny vznikly jako pokračování „Laboratoře hudební improvizace“ v rámci udržitelnosti
projektu OPVK „Výuka uměleckých
předmětů laboratorní metodou“ č.
CZ.01.07/1.1.05/04.0017 a je zde
využívána zakoupená audiovizuální technika.
Lubor Bořek
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Automobily WIKOV

Strojírenská společnost WIKOV je spojována s výrobou ozubených kol a mechanických převodovek. Podíváme-li se do historie, zjistíme zajímavé informace.
V roce 1918 vzniká strojírenský závod
Wichterle-Kovářík, zkráceně WIKOV. Má
2150 zaměstnanců. Firma se zabývá výrobou mlátiček, pluhů, vyorávačů, parních
lokomobilů, generátorů a motorů. Od roku
1922 přibyla výroba automobilů. Nejednalo
se však o výrobu sériovou, nýbrž zakázkovou.
Automobily Wikov byly v meziválečném
Československu nejen technickým, ale i kulturním fenoménem. Byly to vozy na vysoké
technické úrovni, vozy spolehlivé, výkonné,
úsporné a krásné, které dosáhly řady významných úspěchů v soutěžích spolehlivosti i ocenění v soutěžích elegance.

Pro svou technickou a estetickou vyzrálost a výjimečnost, která měla v sobě kouzlo
určitého bohémství, si vozy Wikov získaly
pověst aristokratů mezi vozy a i řadu příznivců mezi mladými umělci. V této souvislosti můžeme vzpomenout zejména Jiřího

Voskovce a Jana Wericha,
kteří se proháněli vozem
Wikov 7/28 roadster.
Začátkem letošního
června proběhla na středočeském zámku Loučeň
veteránská výstava Concours d´Elegance (Soutěž
elegance), které se účastnily věhlasné značky automobilového průmyslu.
Největší expozici měla
značka ŠKODA, která slaví letos 120 let od založení automobilky
Laurin&Klement a přivezla s sebou tak na
30 nejrůznějších motocyklových a automobilových exemplářů.
Značka Wikov měla k dispozici velké
dřevěné pódium a další přilehlé prostory,
a nakonec z toho byla
nejrozsáhlejší přehlídka vozů Wikov v novodobé historii. Sběratelé
vozů Wikov tak dokázali
představit světu neuvěřitelných 18 vozů na jednom místě!
Na samotném zámeckém nádvoří
byl vystaven
Wikov 35 v
legendární
karoserii „Kapka“, což byl první
československý aerodynamický
automobil v historii.
Akce se také zúčastnily tři
naše wikovky, které jsou rodinným pokladem pana Martina

Během měsíce září DSO Lesy Policka dokončily poslední projekt spolufinancovaný
z programů EU, pořízením universálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou. Jednalo
se o zkrácené kolo na dočerpání peněz z Programu rozvoje venkova a to přímo určenou na
lesní techniku.
Celý projekt byla symbolická tečka za
uplynulým obdobím, kdy jsme čerpali peníze
z výše uvedeného programu, do lesních majetků, kde se dalo. V lesní technice jsme pořizovali od menších strojů pro obce až po vyvážecí
vlek s hydraulickou rukou nebo příkopové
rameno a nakonec traktor, ale není to pouze
o lesní technice. V Polici nad Metují proběhla
rekonstrukce lesoparku, s výstavbou altánu
na Strážnici, výměnou zábradlí a umístěním
mobiliáře ve spodní části lesoparku. Další
větší projekt byla oprava lesní cesty v Nízké
Srbské nebo zalesnění zemědělských pozemků v katastru Bělý. V České Metuji se podařily
sehnat peníze na obnovu lesních porostů po
kalamitě Kirill.
V uplynulém období jsme finanční zdroje
využili nejen pro vlastní hospodaření sdruže-

ných obcí, ale i pro zlepšení takzvané společenské funkce lesa.
Na přelomu měsíce září a října se otevírá první kolo dotací na nové pětileté období
2015-2020. Pravidla na čerpání peněz se změnila a to i vlivem menšího finančního objemu
pro lesnictví. I tak připravujeme další projekty, v oblasti, kde jsou na
lesních majetcích největší problémy, a to lesních
cest. Rekonstrukce lesní
cesty v Machově na Bor,
rekonstrukce lesní cesty
na Žděřině a oprava něk
terých úseků v Maršovském údolí. Protože se
jedná o nákladné akce, je
využití dotačního programu nutností.
Připravujeme i výstavby mobiliářů na různých místech sdružených
obcí nebo seminář o zákonu s názvem Nařízení
o dřevě, především pro

Wichterleho, současného majitele společností WIKOV.
Citace serveru Auto.cz: „Kdo by si myslel, že Škodovky a Laurinky letošní ročník
převálcují, mýlil by se. Velmi silnou konkurencí jim byla překvapivě rozsáhlá expozice
moravské značky Wikov, která rozhodně
patří k těm, jejichž konce bychom měli litovat. Svým zaměřením na bohaté zákazníky
i inovativností z ní mohlo být takové české
BMW …“
Adéla Bartošová,
personální oddělení Wikov

Zprávy z Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka
menší vlastníky lesů.
Mimo čerpání peněz z dotačních titulů
vlastního hospodaření DSO Lesy Policka nabízí ostatním vlastníkům lesů spolupráci, jak
s prodejem dřeva nebo správou jejich majetku, tak i poradenství v dotačních titulech.

Luboš Binar
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Seniorské aktuality...
Tak nám to krásné léto odnesl čas, ale to
BABÍ si vychutnáváme plnými doušky nejen
my, zrození ve znamení PANNY, ale v Pellyho domech snad celý Senior klub Ostaš.
Předsedkyně pí H. Pivoňková zavzpomínala
na krásný letní čas dobu prázdnin a lenošení a potěšila ji hojná účast na setkání, méně
však již nedostatečný počet zájemců o jednodenní výlet. Bude se ještě dolaďovat, tak
musíme doufat…

Pan, dávno již NÁŠ FRANTIŠEK = Pivoňka je na překvapení fachman, nezklamal ani
dnes. Pronesl doslovné znění textu, a tak
jsme s radostí vyslechli skvělou novinu, že
Ivanka Richterová, naše DIVA, získlala za
mnohaletou ochotnickou činnost a mimořádné aktivity metu nejvyšší – ZLATÝ ODZNAK – Josefa Kajetána Tyla a CERTIFIKÁT!
Ze srdce jí to přejeme a velkým aplausem
jsme to dali najevo. Ať jí zdravíčko slouží a

na prknech, která znamenají svět, je obdařena ještě řadu let rolemi, po kterých touží!
Polické divadelní hry už klepou na dveře, a pro nás milé překvapení. Kdo si ze seniorů předplatí na všechna představení ABONENTKU, tak se na jedno z nich zasedne
do lavic grátis! Přemýšlejte! Paní starostka
Ida Jenková pohladila po duši svým milým
přístupem, a i ona měla pro nás mimořádně
zajímavé seznámení v podobě dokumentu.
Co se v Polici n. M. a spádových obcí v letech 2013 – 2014 uskutečnilo. Byly to desítky akcí, kultury, obnova a budování všeho,
aby se nám tady líbilo a dobře žilo. Na spolupráci se pochopitelně podíleli mladí, ale
schopní lidé, které ráda pochválila. Velikou
zásluhu na tom má kronikářka Jindra Vaníčková a další, nelze vypsat ani představovat,
desítky dobrovolníků a ochotných lidí, kteří
činí Polici pěknou. Jednoduše Police žije!
Rozhodně tu, lidově řečeno „NECHCÍP PES!“
Pochopitelně bez
„porodních bolestí“
na svět nepřijde nic,
ale snaha tu je obrovská. Proč stále jen
BRBLAT?
Jan Amos Komenský razil zásadu:
“Neslibuj, že vykonáš,
nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým
skutkům, aby za tebe
mluvily“! A za vedením města je vidět veliký kus práce. Díky!
Pan
dirigent,
aranžér a rodák na-

Hasiči z Velké Ledhuje
podpoří obecně prospěšnou
společnost Popálky

10. ročník výstavy
Šikovné ruce pro hospic 2015 aneb lidé lidem

Srdečně Vás zveme na charitativní
jubilejní a prodejní výstavu rukodělných výrobků zhotovených na podporu Hospice Anežky České mnoha dárci z celé České republiky. Slavnostní
vernisáž se uskuteční 2. října 2015 od
17 hodin a při této příležitosti budou
oceněni vítězové stejnojmenné soutěže. Do poloviny září obdržel Hospic
1840 výrobků a tak se opět můžeme
těšit na pestrou nabídku. 10 vylosovaných soutěžících obdrží zdarma
vstupenku na benefiční divadelní vystoupení Jaroslava Duška Pátá dohoda, které se bude konat v Divadle J. K.
Tyla v Červeném Kostelci ve čtvrtek
8. října. 2015 od 19 hod., benefice je
součástí projektu Šikovné ruce pro
hospic. Výstava bude pokračovat od 3.
října do 9. října ve výstavní síni Měst-
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šeho města oslavil 3/6 t. r. své osmdesátiny! Pokud mu zdraví dovolí a ten NAHOŘE
bude držet ochrannou ruku, Vánoční koncert v Kolárově divadle bude. A to dva odpolední a večerní. To je závazný slib pana Václava Hybše! Už teď se moc těšíme. Díky za
ty krásné roky, kdy se vrací k nám, DOMŮ,
rozdává krásu a radost, která dává zapomenout a povznáší. To je hudba…
20/10 se opět setkáme, mějte se fajnově, sice už podzimně, buďte k sobě vlídní a
uvědomte si, že stačí pár vteřin, abychom
způsobili lidem, které milujeme, hluboké
zranění, ale trvá řadu let, než se takové zranění uzdraví…
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

ského úřadu v Červeném Kostelci vždy
od 9 do 17 hodin a následovat bude
prodej ve střediscích Oblastní charity
Červený Kostelec až do konce listopadu. Výtěžek z prodeje bude použit na
obnovu nábytku v v pokojích pro těžce
nemocné pacienty v Hospici Anežky
České. Projekt je podpořen Královéhradeckým krajem v rámci profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit a Nadací Umění pro
zdraví. Pracovníci Hospice Anežky
České děkují za obětavou práci všech,
kteří se této akce zúčastnili svými
originálními výrobky a pomohou tak
zpříjemnit prostředí pro nemocné.
Eva Wagenknechtová
Hospic Anežky České
549 41 Červený Kostelec

www.hospic.cz

SDH ve Velké Ledhuji se připojuje ke společné
akci společnosti Popálky o.p.s a Sdružení hasičů
ČMS.
Na „Den otevřených zbrojnic“, v sobotu 10.října odpoledne připravujeme pro širokou veřejnost
osvětovou akci z oblasti prevence a základního ošetření popálenin.
V prostorách hasičské zbrojnice (garáž z čelní
strany objektu, naproti BMX parku) bude od 14. do
17. hodiny probíhat jak praktická ukázka, jak snadno k popálení může dojít, tak ukázka základního
ošetření.
Smyslem celé akce je veřejná sbírka pro o.p.s.
Popálky.
Sbírka bude pořádána v souladu s platnou legislativou naší země. Koupí náplasti na popáleniny,
v ceně 30 Kč, podpořme zajištění služeb pro popálené pacienty a dále zřízení poradenského centra pro
děti, mladé lidi a dospělé po úraze popálením. Více
viz internetové stránky www.popalky.cz
Na zajištení akce se spolupodílí členové organizace Českého červeného kříže z Teplic nad Metují.
Na ohlas mezi Poličáky i přespolními se těší SDH
ve Velké Ledhuji.
Aleš Trojtl

Náš výlet

V sobotu 19. září 2015 uspořádal výbor
fondu pro pozůstalé v Polici nad Metují a
okolí celodenní výlet. Pozvánka zvala členy
i nečleny na návštěvu pevnosti Josefov a do
Kuksu.
Počasí nám přálo a tak se nás sešlo 47
natěšených účastníků. Veselo bylo hned od
rána. Ještě jsme v Náchodě přibrali našeho
stálého kameramana, který nám dělá pěkná
DVD, abychom v zimě měli na co vzpomínat
až bude veliká chumelenice.
Prohlídku pevnosti Josefov jsme měli
zajednanou na devátou hodinu. Už jsme
tam kdysi byli s fondem na výletě, ale teď
to byla zase parta a taky v Josefově je zase
všechno jinak. Prostě změna je život. Naše
průvodkyně nás nejprve zavedla do lapidária, kde mají vystaveny originály sochy
od Matyáše Brauna. Vysvětlila nám, že jsou
to sochy skoro 300 let staré a tak kopie jsou
po Jaroměři a okolí postaveny na původním
místě. Taky nám prozradila, jak se v dnešní
moderní době taková kopie vyrábí a zhotovuje. Bylo to velice zajímavé.
Pak jsme se přemístili do podzemních
chodeb. Pevnost Josefov byla založena v r.
1780 rakouským císařem Josefem II a dokončena v r. 1787 tj. za 7 let. Je to vlastně
pevnostní město vystavěné z gruntu na
obranu hranic proti Prusům. Celé město
bylo obrovskou zbrojnicí, skladištěm střelného prachu, zásob jídla a v neposlední
řadě poskytovalo ubytování vojákům i civilistům a jejich rodinám. Chodby v podzemí
měří celkem 35 km. Celou stavbu navrhnul
a osobně dozoroval francouzský stavitel
Claude Benouit Chevalier.
Byla to i na tehdejší dobu drahá stavba.
Když ji Josef II uviděl postavenou, prý poklepal na zeď a podivil se, že ty cihly nejsou

ze zlata? Cihly jsou 200 let staré a výjimečné v jistém směru. Jako první byly vypáleny
pomocí kamenného uhlí ze Svatoňovic. Do
té doby se cihly vypalovaly dřevěným uhlím.
V podzemí se vojáci pohybovali potmě.
Svítit se nesmělo, protože bylo nebezpečí
výbuchu. Všude bylo plno střelného prachu.
Pohybovali se pomocí vystouplých cihel
po stěnách zdi. Turistická cesta je asi 1 km
dlouhá. My jsme vždy 2 + 2 dostali lampičky
se svíčkou. A taky jsme šli kus cesty potmě.
Naše slečna průvodkyně nám lampičky
zhasla, abychom měli představu, jak to asi
tenkrát bylo.
Naše delší cesta vedla do Kuksu, který je
celý nově opraven a upraven včetně zahrad
a okolí.
Hospital Kuks – dříve se nesprávně říkalo Státní zámek Kuks – byl postaven koncem 17. století. Hrabě František Antonín
Špork nechal na břehu Labe nejprve postavit lázně, později na druhém břehu kostel,
špitál a velký park a v lese nedaleko soubor
soch Betlém.
Sezval slavné stavitele, sochaře, malíře
apod. a vytvořil tak dílo, které díky své výzdobě a určení patří mezi nejvýznamnější
památky ve střední Evropě.
Prohlídku jsme měli zamluvenou na
12.00 hodin. Bylo moc hezky a tak na terase
u vchodu bylo hodně čekajících turistů. Ale
naše slečna průvodkyně si nás zavolala a už
jsme se vydali do komnat a sálů. Nejprve do
obrazové galerie předků a majitelů Kuksu.
A byla tam umístěna i veliká maketa celého
areálu i s okolím. Prošli jsme si hospic a byli
i v lapidáriu, kde na levé straně bylo 12 soch
Ctností a na konci Anděl Blažené smrti. A na
pravé straně byl zase Anděl Žalostné smrti a
následovalo 11 soch Neřestí. Navštívili jsme
i kostel, kde mají bílého
čerta. V kostele nás uvítali
hudebníci ustrojení v dobových kostýmech a předvedli nám ukázku hudby na
hudební nástroje, která se
hrála v době života hraběte Šporka na Kuksu lázeňským hostům. I hudební
nástroje byly ukázkou z té
doby.
Dostali jsme se i do
slavné lékárny na Kusu a
pak ještě do obnovených
zahrad s bylinkami a se sochami.
Zbývalo nám navštívit
plánovaný Betlém. Je to od
Kuksu asi 3 km, ale protože jsme byli parta, jak
říkám „Starší a pokročilí“,
tak jsme to autobusem objeli přes Žíreč a šli jen asi
1 km pěknou procházkou
lesem tam a zase zpátky.
Podle cesty se nachází soubor soch od Matyáše Brauna nazývaný Betlém. Toto
ojedinělé sochařské dílo

Horolezci, kamarádi,
kamarádi horolezců a
kibicové, nemáte někdo
doma fotky ze kteréhokoliv
ročníku dávné i nedávné
historie
POUŤOVÉHO STAVĚNÍ
NA BUDÍK? Podělte se,
prosíme!
Máňa, Heřman a HKO
(možno půjčit, oskenovat,
poslat, nebo předsedovi na
workup@ tiscali.cz)
(foto 2013, leze Dušan Hejl)

vznikalo v letech 1717 až 1732 tj. 15 let a
je vytesán do původních pískovcových skalních útvarů. Nápad to byl Hraběte Šporka.
Původně jich bylo soch 26, dnes je jich už
jen 10, sochy byly původně barevné. Betlém
je zapsán mezi Národní kulturní památky.
U každé sochy je cedulka, kde je podrobně
popsáno co socha představuje.
Hrabě Špork celý život bojoval s Jezuity
ze Žírče. Celé toto velkolepé divadlo mělo
ukázat, jak by měli jezuité skromně a zbožně žít v samotě a odříkání.
Pak jsme po pěkné procházce poseděli
na sluníčku a vychutnali jsme si darů „Babího léta“ a pomalu se vydali k domovu. Náš
pěkný výlet jsme zakončili v malé hospůdce
na Lhotkách u Vítů s guláškem a knedlíkem.
Největší zájem byl, ale o pivo. Za celý krásný slunečný den měli všichni nejprve žízeň.
Gulášek byl dobrý, pivečko jako křen a tak
se večer autobus vracel plný spokojených
pasažérů.
Všem patří poděkování. Byli pohodoví,
ukáznění a dochvilní.
Příště pojedeme zase…
Zapsala Marie Chaloupková
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Ohlédnutí
za Výroční členskou
schůzí MaMiNy

Činnost centra jsme po prázdninách zahájili druhý týden v září a jsme rádi, že si
hned od prvních dnů dopolední programy
i odpolední kroužky našlo mnoho pravidelných i nových návštěvníků. Věříme, že
se všichni postupně zapojí i do dalších jednorázových aktivit, které centrum během
roku pořádá. Podzimní akce: drakiáda, šipkovaná a další budeme aktuálně plánovat
dle počasí.

Velice se omlouváme, ale v době uzávěrky PM nám z technických důvodů nefungovaly webové stránky. Pracujeme na jejich
zprovoznění. Děkujeme za pochopení. Informace a zprávy hledejte na FB, v PM, na
nástěnce v tunýlku a v infomailech. Zájemci o členství ve spolku MC MaMiNa mohou
přímo v centru vyplnit přihlášku a zaplatit
členský příspěvek 200,- na rok.

Hlavním programem byla
oslava 10. výročí založení
neziskové organizace a především zahájení činnosti mateřského centra. Zorganizovat
setkání těhotných, kojících,
maminek s miminky a malými rošťáky, kdy ne každý má
možnost hlídání, jsme prostě v
hospodě nemohli. Ani prostory
našeho MC nejsou dostatečné.
Takže jsme zvolili formu zahradní párty, kde se i děti vyřádily. Počasí naštěstí vyšlo a my
jsme mohli v celkovém počtu
21 dospělých posedět venku
a u ohýnku. Bylo to velice příjemné setkání maminek na
centrum již jen vzpomínajících
a maminek, které se pomalu do
aktivní činnosti začínají zapojovat. Děkujeme všem, kteří přišli
a přinesli spoustu dobrot. Kdo
vydržel do tmy, odnesl si i výslužku domů
ke kávě.
Pozvání bohužel nemohla přijmout sta-

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Slavnost Babího léta 18.-20.9.

Slavnost Babího léta je pro nás takovým malým rozloučením s létem, posledním tábořením pod stanem a hlavně
setkáním se skauty z okolních měst. Letošního ročníku se
účastnilo přes 60 skautů nejen z Police ale i z Hronova,
Náchoda a Malých Svatoňovic. Tábořili jsme na louce nad
Hlavňovským rybníkem a počasí vyšlo nádherně - opravdové Babí léto i s létajícími pavučinkami. Motivem pro nás
tentokrát byla dvě významná skautská výročí. V sobotu
jsme putovali za trojlístkem a tím si připomněli 100 let od
založení dívčího skautingu v Čechách. Účastníci putovali z
Hlavňova přes Kamenou bránu na Junáckou vyhlídku. Po
cestě plnili na deseti stanovištích různé úkoly a dozvěděli
se něco málo z historie dívčího skautingu. V neděli jsme si
velkou hrou připomněli 100 let od nejstaršího časopisu
pro mládež s názvem Skaut-Junák. První číslo časopisu Junák vyšlo 15. ledna 1915, od té doby se rozšířil název na
Skaut-Junák a stal se nedílnou součástí skautingu v době
jeho svobodného bytí. Se zákazem organizace vždy přišel
i zákaz časopisu; v letech 1940, 1948, 1970. Vždy se však
znovu obnovil a vychází dodnes.
Jsme rádi, že se nám daří tradici Babího léta stále
udržovat, zatím se nám nepodařilo najít první ročník, ale
myslím, že tak 40 jich už mohlo být. Totou cestou děkuji
všem, kteří mají chuť Babí léto organizovat i se ho účastnit.
Fotografie z víkendu naleznete ve fotogalerii skautek:
skautky.skautipolice.cz
O časopisech je více zde: http://skaut-junak.skauting.
cz/
Za skautské středisko
Haňďa Mazancová
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rostka Ida Jenková, ale moc rádi jsme uvítali
radní Lenku Fulkovou. Děkujeme za podporu.
Helena Pohlová

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov
Vás zve na 18. ročník soutěže o putovní pohár
Soutěž je zařazena do Ostašsko-Borské ligy. Účast v lize je dobrovolná

Imitace zásahu při požáru
Datum konání

sobota 3. října 2015

Místo konání

fotbalové hřiště v Hlavňově

Startovné

150 Kč

Harmonogram
13:00

příjezd soutěžících jednotek

13:30

zahájení soutěže

Provedení zásahu
Po startu jednotka nastoupí do nenastartovaného požárního vozidla (popř.
vozidla se standardním přívěsem PPS 8 či PPS 12) a odjede na hranici zásahu,
kde vyloží a sestaví nářadí (4x savice 1.6m, 2x hadice B75 min. 19m, 4x hadice
C52 min. 19m). Vedení obsahuje přetlakový ventil a průlezové okno.
Jednotná ústroj PS II, pevná obuv a přilba. Na zásah je 1 pokus. Časový limit
na ukončení zásahu je 10 minut. Na opuštění místa po zásahu je limit
5 minut. Výměna soutěžících mezi družstvy maximálně 2 členové.
Soutěž je organizována dle platné směrnice SH ČMS-1/17-2001.
Občerstvení zajištěno! Těšíme se na hojnou účast!

Velitel

Michal Vacek, tel.: 608 330 711, mikal.vacek@seznam.cz

Starosta

Špulák Jan, tel.: 607 634 017, janspulak@seznam.cz

NOVINKY FILATELIE

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ

Ochrana přírody - Sovy

– aršík (soutisk 4 známek + 4 kuponů)
Námět známky: Sovy
patří odjakživa k nejzajímavější skupině v ptačí
říši. Jejich atraktivita a
zájem o ně je pravděpodobně dána skrytým,
převážně nočním způsobem života. Dříve byly
řazeny mezi dravé ptáky
s noční aktivitou. Později z nich badatelé na základě anatomické stavby
těla vytvořili samostatný
řád. Ani označení „noční
dravci“ nebylo přesné,
protože celá řada sov
patří k ptákům denním.
V Evropě se vyskytuje
13 původních druhů sov
a všechny jsou na aršíku
vyobrazeny. Z toho pouze jediný, puštík vousatý,
k nám nikdy nezalétá. Dva zobrazené druhy se v České republice vzácně vyskytují, ale u nás nehnízdí. Ostatních deset druhů sov
jsou naše „hnízdní druhy“.
0853 - dospělý sýček obecný s mláďaty – je velký asi jako hrdlička, kdysi to býval běžný druh, dnes jeho stavy z blíže neobjasněných příčin klesají
0854 - sýc rousný s mláďaty – je to druh zdánlivě podobný, je
však větší a na rozdíl od sýčka, který sedá v předkloněné poloze,
sedá tento druh vždy kolmo vztyčený
0855 - dva druhy sov – v horní části známky přilétající sovice sněžní – velký tundrový predátor, zastupující na dálném severu výry. Při nedostatku potravy, kterou tvoří převážně lumíci nebo
králíci běláci, zalétá v zimě někdy k nám. V dolní části známky je
sedící puštík obecný před hradní zříceninou. Je naší nejběžnější
sovou.
0856 - výr velký – s velikostí 70 cm, vahou až 4,5 kg a rozpětím
téměř 2 m je největší evropskou sovou a zároveň největší sovou na
světě. Je doložený případ uloveného koloucha o hmotnosti 13 kg.
Loví i dravce, např. káně, jestřába, zdivočelé kočky, lišky atd.
Ostatní druhy jsou vyobrazeny na čtyřech kuponech a okrajích
aršíku. Např. nejvzácnější evropská sova výreček malý, nebo naše nejmenší sova kulíšek
nejmenší, dosahující sotva velikosti vrabce.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky
v černé barvě kombinovaný vícebarevným
ofsetem

Postcrossing

Námět známky: Koloběh celosvětové
výměny pohlednic, tzv. Postcrossing. Známka s tímto motivem je v pořadí sedmá, kterou vydavatelé poštovních známek tomuto
staronovému fenoménu věnují.
Cílem projektu je umožnit lidem, aby
dostávali pohlednice z celého světa, a to zadarmo. Tedy, skoro zadarmo! Hlavním principem je: pošlete-li pohlednici, dostanete
nejméně jednu na oplátku, od náhodného
postcrossera, kdekoli na světě.
Proč? Protože, stejně jako autoři tohoto projektu, lidi rádi dostávají opravdovou
poštu.

ŘÍJNOVÁ KONSTELACE

V první dekádě října budeme na ranní obloze pozorovat
zajímavé seskupení čtyř planet sluneční soustavy. Podíváme –
li se na oblohu ve dnech 8. až 11. října kolem 6. hodiny, uvidíme
vysoko nad jihovýchodním obzorem zářit jasnou Venuši. Východním směrem (nalevo) od Venuše najdeme méně nápadný
načervenalý Mars. Nalevo od Marsu bude svítit Jupiter a nízko
nad východním obzorem zahlédneme v případě zcela jasného
počasí i nenápadný Merkur. Nad Venuší bude svítit Regulus,
nejjasnější hvězda v souhvězdí Lva.
Čtveřici planet bude provázet úzký srpek Měsíce:
9. října - Měsíc nalevo pod Venuší,
10. října - Měsíc pod Jupiterem,

11. října - Měsíc napravo od Merkuru

Zákryt Aldebaranu Měsícem

29. října ve 23 hodin dojde k zákrytu jasné hvězdy Aldebaran v souhvězdí Býka. Zákryt Aldebaranu se bude opakovat
ještě 23. prosince. Přejme si aby nám pozorování zákrytu nepřekazilo špatné podzimní počasí.

Pohledy do vesmíru

Letní čas (SELČ) končí v neděli 25. 10. Ve tři hodiny SELČ si
posuneme hodiny zpět na druhou hodinu středoevropského
času.
SLUNCE vstupuje do znamení Štíra, 23. října ve 19 hodin 46
minut SELČ, v říjnu se den zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
MĚSÍC

4. v poslední čtvrti, 13. v novu, 20. v první čtvrti,
27. v úplňku,
MERKUR ráno nad východním obzorem, pozorovací
podmínky, jsou výhodné,
VENUŠE ráno vysoko nad východním obzorem,
MARS
ráno nad východním obzorem v souhvězdí Lva,
JUPITER ráno nad východním obzorem v souhvězdí Lva,
SATURN večer nízko nad jihozápadním obzorem v souhvězdí
Štíra, končí období pozorovatelnosti,
URAN
po celou noc v souhvězdí Ryb,
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

V prvním kroku si vyžádáte adresu jiného uživatele, kterému musíte
poslat pohlednici. E-mailem dostanete
uživatelovu adresu a identifikační kód
pohlednice (např. CZ-010101). Tento
kód (ID) je jedinečný pro každou pohlednici v systému. Pod tímto kódem
ji adresát zaregistruje, a Vaše adresa
potom bude na řadě, až si další uživatel
vyžádá adresu, na kterou pošle pohlednici. Zpočátku můžete odeslat maximálně 5 pohlednic najednou. Ve chvíli,
kdy některý z adresátů zaregistruje
Vaši pohlednici, můžete poslat další a
jejich počet časem roste.
Způsob tisku: plnobarevný ofset,
tisk: PTC Praha, a.s
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta
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Česká Saar Gummi přibírá
zodpovědnost za aktivity
mateřské skupiny v Rusku
Červenokostelecká gumárenská společnost Saar Gummi Czech (SGC) začala podporovat a řídit závod SaarGummi v Rusku. Jedna vytlačovací linka v Tutajevu přibližně 250
kilometrů severovýchodně od Moskvy nyní
vyrábí pouze v jednosměnném provozu a závod s několika desítkami zaměstnanců nemá
výkonnost, která by umožňovala provozovat v místě plnohodnotnou továrnu se všemi složkami od obchodu a vývoje
až po logistiku. Proto vedení skupiny SG rozhodlo, že začlení
ruský závod pod svoji úspěšnou českou firmu, která v Červeném Kostelci a Velkém Poříčí vyvíjí, vyrábí a dodává těsnění
karoserie do každého čtvrtého osobního auta vyrobeného
v Evropě. Společnost SGC má za úkol podstatně zefektivnit
výrobní a správní procesy v ruské pobočce a s podstatně vylepšenou efektivitou znovu oslovit evropské automobilky a
znásobit výrobu v Rusku. Nelze vyloučit ani menší přesunutí
výroby z Červeného Kostelce do Tutajeva, protože české haly
jsou plně vytížené a zájem o výrobky dále prudce narůstá.
SGC proto začíná připravovat další stamilionové investice do
rozšíření výroby v Červeném Kostelci.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
Konstruktér nástrojů
Vývoj dílů
Seřizovač linek

50 000 Kč
50 000 Kč
33 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování. Místem práce je Stolín 105, Červený Kostelec.
www.sgc.cz, tel. 491 467 442
e-mail: personalni@sgc.cz

-pl-

OZNÁMENÍ o obnově katastrálního operátu v k.ú. Hony
Na základě oznámení Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod
(dále jen „katastrální úřad“), č.j. OO13/2015-605 o obnově katastrálního operátu novým mapováním v y h l a š u j e
město Police nad Metují podle ustanovení
§ 38 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), že
v katastrálním území Hony obce Police
nad Metují bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním
(dále jen „obnova katastrálního operátu“).
Zahájení obnovy katastrálního operátu
se předpokládá přibližně v období od 21.
10. 2015 do 21. 12. 2015.
Přesný termín bude oznámen nejméně
30 dnů předem.
Vlastníci nemovitostí budou ke
zjišťování průběhu hranic pozemků a
vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem, přitom jsou
povinni označit trvalým způsobem a na
vlastní náklad nesporné hranice svých

pozemků (§ 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona). Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením
§ 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška). Pokud
vlastník hranice svých pozemků neoznačí,
může katastrální úřad rozhodnout, že hranice označí na náklad vlastníka (§ 37 odst. 2
katastrálního zákona) a vlastníku uloží pokutu za porušení pořádku na úseku katastru. Neoznačují se hranice pozemků, které
jsou sloučeny do větších půdních celků (§
62 odst. 1 katastrálního zákona). Vlastníci
takových pozemků se vyzývají, aby v zájmu
správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků, popř. zachované hraniční znaky, a při zjišťování průběhu hranic na
ně upozornili komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle §7 odst. 1 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících

s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů,
oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do
staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele.
Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo
provozovatel zařízení, které může ohrozit
život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný
uživatel povinen strpět umístění měřických
značek na nemovitosti včetně využívání
značek bodových polí a zdržet se všeho, co
by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí,
zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou
značku, dopustí se podle § 17a zákona o zeměměřictví porušení pořádku

že v katastrálním území Hony - na části
k.ú. (intravilán) obce Police nad Metují
bude dne 21. 10. 2015 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího
obvodu budov pro obnovu katastrálního
operátu novým mapováním.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně

týden předem.
Podle § 37 katastrálního zákona jsou
vlastníci nemovitostí kromě jiného povinni:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního
úřadu jednání nebo na toto jednání
vyslat svého zástupce,
b) označit ve stanovené lhůtě do 21. 10.
2015 trvalým způsobem a na vlastní

OZNÁMENÍ o zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu
budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Hony
Na základě oznámení Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod
(dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO13/2015-605, v y h l a š u j e město Police nad Metují, podle ustanovení § 38
odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o
katastru nemovitostí (katastrální zákon),
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náklad nesporné hranice svých
pozemků, kromě hranic pozemků,
které jsou sloučeny do větších celků
(§ 37 odst. 2 katastrálního zákona),
a hranic druhů pozemků mezi
sousedními pozemky téhož vlastníka
nebo jiného oprávněného,
c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny
údajů katastru týkající se jejich
nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich
vzniku a předložit listinu (podle
potřeby s geometrickým plánem),
která změnu dokládá.
Případná nepřítomnost pozvaného
vlastníka a jiného oprávněného ani jejich
zástupce při zjišťování průběhu hranic není
na překážku využití výsledků zjišťování k
vyhotovení nových souborů geodetických
a popisných informací katastrálního operátu (§ 42 odst. 6 katastrálního zákona). Za
nepřítomnost bez náležité omluvy nebo závažného důvodu může být uložena pokuta
za porušení pořádku na úseku katastru.
Způsob označení hranic pozemků musí
být v souladu s ustanovením § 91 vyhlášky
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Pokud vlastník hranice

svých pozemků neoznačí, může katastrální
úřad rozhodnout, že hranice označí na náklad vlastníka (§ 37 odst. 2 katastrálního
zákona) a vlastníku uloží pokutu za porušení pořádku na úseku katastru. Neoznačují
se hranice zemědělských a lesních pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních
celků (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona).
Vlastníci takových pozemků se vyzývají,
aby v zájmu správného doplnění hranic
do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků, popř.
zachované hraniční znaky, a při zjišťování
průběhu hranic na ně upozornili komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle §7 odst. 1 zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení vstupovat a
vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem
jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo
provozovatel zařízení, které může ohrozit

život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit
práva a majetek vlastníka a oprávněného
uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát,
aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím
upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu,
oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný
uživatel povinen strpět umístění měřických
značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co
by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí
nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se podle § 17a zeměměřického
zákona porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může být za to pokutován.

Na základě oznámení Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod (dále jen “katastrální úřad“), č.j. OO-13/2015-605 v y h
l a š u j e město Police nad Metují podle
ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), že v katastrálním území
Hony - na části k.ú. (extravilán - lesy)
obce Police nad Metují bude zahájena
obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací
do digitální podoby (dále jen „obnova
katastrálního operátu“). Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém
území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje
katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě. Obnovou katastrálního operátu
nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k
nemovitostem.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění
(dále jen „vlastníci“) se upozorňují na
tato ustanovení katastrálního zákona:

při majetkoprávních převodech k
záměně parcel,
b) v souboru popisných informací
při shodném kódu způsobu určení
výměry ponechají dosavadní výměry
v případě, že nebyl zjištěn rozdíl
mezi dosud evidovanou výměrou a
výměrou určenou z grafického
c) počítačového souboru překračující
mezní odchylku stanovenou v bodu
14.9 přílohy vyhlášky č. 357/2013
Sb.,
o
katastru
nemovitostí
(katastrální vyhláška), v ostatních
případech se zavedou výměry
určené ze souřadnic lomových
bodů v obnoveném katastrálním
operátu; výměra parcely nepatří
mezi závazné údaje katastru (§ 51
katastrálního zákona).
3) Katastrální úřad vyloží na dobu
nejméně 10 pracovních dnů nový
obnovený katastrální operát v obci k
veřejnému nahlédnutí (§ 45 odst. 1
katastrálního zákona).
4) Obec na úřední desce, popřípadě též
způsobem v místě obvyklým oznámí
termín a dobu vyložení obnoveného
katastrálního operátu nejméně 30 dnů
před jeho vyložením. Současně oznámí,
že obnovený katastrální operát nabude
platnosti dnem, který určí katastrální
úřad. Vlastníkům a jiným oprávněným,
kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo
sídlo, zašle katastrální úřad oznámení
o těchto skutečnostech nejméně 30
dnů před vyložením obnoveného
katastrálního operátu (§ 45 odst. 2
katastrálního zákona).
5) Vlastníci a jiní oprávnění mohou během
vyložení obnoveného katastrálního

operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy
skončilo jeho vyložení, podat námitky
proti obsahu obnoveného katastrálního
operátu. O podaných námitkách
rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst.
3 katastrálního zákona).
6) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu
o námitkách je možno podat odvolání
k Zeměměřickému a katastrálnímu
inspektorátu v Pardubicích (§ 88 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s § 4 písm. d) zákona č.
359/1992 Sb., o zeměměřických
a katastrálních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů).
7) Katastrální úřad vyhlásí platnost
obnoveného katastrálního operátu,
pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti
obsahu obnoveného operátu podány
námitky, nebo bylo o námitkách
pravomocně rozhodnuto. Jestliže o
některých námitkách nebylo dosud
pravomocně
rozhodnuto,
může
katastrální úřad vyhlásit platnost
obnoveného katastrálního operátu
pouze za předpokladu, že tuto
okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí
právní moci rozhodnutí o námitkách
katastrální úřad toto upozornění
odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního
zákona).
8) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu se dosavadní
katastrální operát stává neplatným a
nadále se používá obnovený katastrální
operát (§ 46 odst. 2 katastrálního
zákona).

O Z N Á M E N Í o obnově katastrálního operátu přepracováním
souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Hony

1) Součástí obnovy katastrálního operátu
není zjišťování průběhu hranic
pozemků v terénu (§ 42 katastrálního
zákona).
2) Při obnově katastrálního operátu se
a) doplňuje
katastrální
mapa
zobrazením hranic pozemků, jejichž
hranice v terénu neexistují a jsou
sloučeny do větších půdních celků,
a to podle zobrazení v mapách
bývalého pozemkového katastru (§
40 odst. 4 katastrálního zákona);
přitom se tyto parcely zpravidla
označují novými parcelními čísly,
aby se zabránilo duplicitě a nedošlo
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O Z N Á M E N Í o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Hony
Na základě sdělení Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod
(dále jen „katastrální úřad“), č.j. OO13/2015-605, město Police nad Metují
podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o z n a m u j e, že v
katastrálním území Hony - na části k.ú.
(extravilán - lesy) obce Police nad Metují
bude dne 01. 12. 2015 zahájena částečná
revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 31. 12. 2015.
Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající
z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního
zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního
úřadu jednání,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny
údajů katastru týkající se jejich
nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne
jejich vzniku a předložit listinu,
která změnu dokládá, nejedná-li se
o listiny, které předkládají příslušné

orgány veřejné moci přímo k zápisu
do katastru,
c) na výzvu předložit ve stanovené
lhůtě příslušné listiny pro zápis do
katastru.
Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k
revizi údajů katastru písemně zváni jen ve
zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci
nemovitostí se upozorňují, aby při revizi
splnili své výše uvedené povinnosti, pokud
se tak již dříve nestalo.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen “oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů,
oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do
staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele.
Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo
provozovatel zařízení, které může ohrozit
život nebo zdraví, je povinen poučit opráv-

něné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit
práva a majetek vlastníka a oprávněného
uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát,
aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím
upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu,
oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný
uživatel povinen strpět umístění měřických
značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co
by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí
nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se porušení pořádku na úseku
zeměměřictví a může za to být pokutován.
Katastrální úřad v Náchodě

ZEMĚPISNÉ REKORDY ČESKA – závěrečný test
Na závěr seriálu prověřme své znalosti
v následujícím kontrolním testu. Vámi zvolenou alternativu zaškrtněte. Nakonec si
proveďte vyhodnocení podle správně uvedených odpovědí. Předpokládám, že budete
úspěšní.
1. Nejdelší část státních hranic máme s
a) Polskem
b) Německem
c) Maďarskem
2. Nejvyšší hora je
a) Klínovec
b) Sněžka
c) Praděd
3. Největrnější hora na našem území je
a) Sněžka
b) Milešovka
c) Plechý
4. Přírodní bod s nejmenší nadmořskou
výškou je
a) hladina řeky Labe na hranicích
s Německem
b) hladina řeky Dyje na hranicích
s Rakouskem
c) hladina rybníka Svět
5. Nejdelší řeka na českém území je
a) Labe
b) Vltava
c) Morava
6. Největší jezero je
a) Máchovo jezero
b) Čertovo jezero
c) Černé jezero
7. Rybník s největší plochou hladiny je
a) Rožmberk

Polický měsíčník - říjen 2015 - strana 31

b) Svět
c) Horusický rybník
8. Přehradní nádrž s největší plochou
hladiny je
a) Lipno
b) Želivka
c) Malešice
9. Přehradní nádrž s největším
objemem vody je
a) Lipno
b) Orlík
c) Nechranice
10. Nejvýše položená vodní nádrž je
a) Malešice
b) Dlouhé Stráně
c) Nýrsko
11. Nejvyšší vodopád je
a) Velký Úpský vodopád
b) Pančavský vodopád
c) Dvorský vodopád
12. Největší národní park je
a) NP Šumava
b) KRNAP
c) NP Podyjí
13. Nejdelší jeskyně je
a) Amatérská
b) Koněpruská
c) Punkevní
14. Největší propast je
a) Macocha
b) Hranická propast
c) Hluboká
15. Nejdeštivější oblast je
a) Krkonošsko
b) Krušnohorsko

c) Šumavsko
16. Nejvýše položená obec je
a) Vyšší Brod
b) Hrčava
c) Kvilda
17. Nejníže položená obec je
a) Hřensko
b) Mimoň
c) Ivančice
18. Nejzápadnější obec je
a) Krásná
b) Aš
c) Šluknov
19. Nejvýše položená železniční stanice
je
a) Harrachov
b) Kubova Huť
c) Pernink
20. Největší náměstí je
a) Václavské náměstí v Praze
b) Karlovo náměstí v Praze
c) Masarykovo náměstí v Jihlavě
21. Nejstarší dochovaný most je
a) Karlův most
b) Juditin most
c) Písecký most
22. Nejvyšší kostelní věž má
a) Katedrála sv. Václava v Olomouci
b) Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni
c) Katedrála sv. Víta v Praze

Správné odpovědi:
1b), 2b), 3b), 4a), 5b), 6c), 7a), 8a), 9b), 10b) 11b),
12a), 13a), 14b), 15b), 16c), 17a), 18a), 19b), 20b),
21c), 22b)

František Janeček

KDO JE KDO NA ČESKÝCH BANKOVKÁCH - 1. ČÁST
tou 100 Kč (sto korun českých platných od
30.6.1993). Hlavním motivem této bankovky je Karel IV.

Karel IV.

V rámci každodenní rutiny se nám pod
rukama bankovky jen otáčejí a často vůbec
nevnímáme, co je na nich zobrazeno. V současné době je v České republice v oběhu
celkem šest různých bankovek. Jedná se o
bankovky 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč,
2000 Kč a 5000 Kč. Jednotlivé bankovky
nesou podobu významných osobností z historie české republiky. Vyskytují se v různých provedeních (vzorech), které se liší
některými drobnými detaily nebo kvalitou
ochranných prvků.

Autorem grafické podoby současných českých bankovek je malíř, grafik,
ilustrátor, scénograf a edagog Oldřich Kulhánek (26. února 1940 Praha – 28. ledna 2013).
K jednotlivým bankovkám postupně
přiřadíme tváře českých velikánů .a zároveň si řekneme, čím tito velikáni byli.

České bankovky 100 Kč

Česká bankovka s nejnižší nominální
hodnotou je v současné době ta s hodno-

Český a německý král, římský
císař Karel IV. se
narodil jako Václav
Lucemburský14.
května 1316 v Praze jako nejstarší
syn dědičky Přemyslovců Elišky a
českého krále Jana
Lucemburského. Jako malý čelil Karel rozporům svých rodičů, které zapříčinily, že byl
malý princ odloučen od matky a ukrýván na
hradě Loket a poté na Křivoklátě. V roce
1323 odvezl otec sedmiletého Václava na
francouzský královský dvůr na vychování.
Ve Francii na pařížské univerzitě studoval
Karel svobodná umění a učil se vladaření.
Uměl číst a psát, to nebylo v té době u panovníků běžné. Ovládal latinu, francouzštinu, italštinu a němčinu. Po francouzském
králi Karlu IV Sličném, který byl jeho kmotrem, přijal při biřmování jméno Karel, které si již ponechal jako své jméno vlastní a
pod nímž vešel trvale do historie. Pobyt ve
Francii a zejména přátelství s Pierrem de
Rosières, budoucím papežem Klimentem
VI., výrazně ovlivnily jeho povahu a myšlení
a tím do značné míry i vývoj českého státu.
Do Čech se Karel vrátil na podzim r. 1333. V
následujícím roce obdržel titul markraběte
moravského a oficiální pověření zastupovat
krále Jana Lucemburského v celém českém
státě. Českým králem se stal po smrti Jana
Lucemburského v srpnu 1346, o měsíc dříve byl zvolen králem římským. Jako císař
římský byl korunován v r. 1355.
Po celý svůj život Karel IV. usiloval o to,
aby se české království a Praha staly hlavním centrem římské říše. Velkého úspěchu v tomto směru dosáhl již v r. 1344,
kdy papež Kliment VI. povýšil na jeho žádost pražské biskupství na arcibiskupství.
V souladu s tím byl také položen základní
kámen katedrály sv. Víta na Pražském
hradě v gotické podobě. Přítel Karla IV.
Arnošt z Pardubic se stal prvním pražským
arcibiskupem. Založením pražského arcibiskupství vymanil Karel IV. českou církev
z německého područí a pozdvihl Prahu na

město evropského významu.
V březnu r. 12348 vydal Karel IV. zakládací listinu Nového Města pražského, díky které se Praha stala největším
městem celé římské říše. O měsíc později
byla vydána i zakládající listina první univerzity ve střední Evropě – Pražského vysokého učení (nynější Univerzity Karlovy),
bylo složeno z fakulty teologické, právnické,
lékařské a artistické. Jednalo se o první univerzitu na sever od Alp. Univerzita získala
v krátké době vysoké uznání, umožnila českým studentům studovat doma a nejezdit
za vzděláním do ciziny. Nebyla to však jediná škola, která v Karlově době vznikla. Jen
v Praze bylo založeno 25 tzv. partikulárních
(částečných) škol, což bylo v té době několikanásobně víc než v jiných velkých evropských městech.
Za vlády Karla IV. došlo také k velkému
rozvoji obchodu, řemesel a zemědělství.
Z dnešního pohledu však nejvýznamnější
byla jeho podpora kultuře, umění a vědě.
Do Čech pozval mnoho vynikajících stavitelů, malířů a sochařů, dal vybudovat řadu
hradů, chrámů, klášterů a dalších významných staveb. Vystavěl Karlův most, čtvrtý
kamenný most na našem území, který je
v současnosti druhým nejdéle dochovaným.
Na Petříně nechal postavit tzv. hladovou
zeď, aby podpořil zaměstnanost. Založil
hrad Karlštejn s cílem vytvoření místa, kde
budou uchovávány ostatky svatých a korunovační klenoty.
Karel IV. výrazně podporoval rozvoj písemnictví a práva, propagoval český jazyk,
který se za jeho vlády stal jednou z evropských diplomatických řečí. Písemnictví a
právu se král věnoval i osobně. Psal básně,
legendy, vlastní životopis, sestavoval slovníky, vydával řády a zákony. K jeho nejvýznamnějším počinům v této oblasti patří
vydání Zlaté buly Karla IV. z r. 1356 – prvního latinsky psaného uceleného říšského zákoníku, jehož některá ustanovení platila až
do rozpadu římské říše v r. 1806. Pro Čechy
bylo důležité, že bulou byla uzákoněna řada
výsad pro český stát a českého krále, takže
české království mělo v říši zvláštní privilegované postavení. Obdobný český zákoník,
Majestas Carolina, se však pro silný odpor
šlechty Karlovi vydat nepodařilo.
V rámci „soukromého“ života se v mládí na základě předem domluveného sňatku
oženil s Blankou z Alois, se kterou měl dce-
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ry Markétu a Kateřinu. Jeho druhou ženou
byla Anna Falcká, která Karlovi IV. porodila
syna Václava, ten ale po roce života zemřel.
S třetí ženou Annou Svídnickou měl král
syna Václava IV., který se měl stát Karlovým
nástupcem. Posledním čtvrtým sňatkem byl
sňatek s o třicet let mladší Alžbětou Pomořanskou, Karlovi porodila další dva syny,
Zikmunda , Jana a dceru Markétu. I přes to,
že Karel všechny své sňatky dobře naplánoval tak, aby vyhovovaly jeho mocenským
a dynastickým zájmům, byly tyto vztahy
harmonické. Karel IV. podporoval zaznamenávání historických událostí do kronik, přičemž i on sám si vedl kroniku o svém životě.
V posledních letech své vlády usiloval
Karel IV. o dokončení konsolidace českého
státu a zabezpečení dalších držav a římského císařství pro své potomky. V závěti se
snažil mezi své syny rozdělit moc tak, aby
v budoucnosti nedocházelo ke zbytečným
sporům. Tato jeho snaha se však minula
účinkem – rozdělení moci později vedlo k
oslabení postavení českých králů i celého
království. Snad i proto, že žádný z Karlových synů nezdědil jeho nadání a sílu jeho
osobnosti. Karel IV. zemřel večer 28. listopadu 1378 na silný zápal plic. V pohřební
řeči 16. prosince byl poprvé osloven jako
„otec vlasti“, titulem, který mu jistě právem
náleží. Jeho ostatky jsou uloženy v královské hrobce u katedrály sv. Víta, Václava a
Vojtěcha na Pražském hradě.

České bankovky 200 Kč

Další českou bankovkou v pořadí je
s hodnotou 200 Kč (dvě stě korun českých
platných od 8.2.1993), na ní je vyobrazen
Jan Amos Komenský.
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Jan Amos Komenský
„Šťasten národ,
který má hojnost
dobrých škol a dobrých knih a o vychování mládeže dobré
předpisy nebo zvyky.“
(Schola ludus)
Osobnost učitele národů, Jana
Amose Komenského, byla pro 200 Kč
bankovku vybrána proto, že tato bankovka
je vydávána krátce poté, co celý svět oslavil
400. výročí jeho narození. Jan Amos Komenský se pravděpodobně narodil 28. března
1592 v obci Komňa u Nivnice na Moravě.
Původně se jmenoval Jan Šegeš Nivnický.
Jméno Amos – ve volném překladu „láskyplný“ – přijal při svém vysvěcení na kněze
evangelické českobratrské církve, příjmení
Komenský po otci začal používat až později.
Navštěvoval střední školu Jednoty bratrské v Přerově, kde se později stal učitelem
a správcem. V Přerově působil rovněž jako
kněz. Své vzdělání si rozšiřoval studiem v
Herbornu a Heidelbergu.
Na počátku třicetileté války byl Komenský rektorem bratrského sboru ve Fulneku
a učitelem ve zdejší škole. Současně založil
rodinu s manželkou Magdalenou, která mu
dala dva syny. Fulnek byl však probíhající
pobělohorskou bitvou zničen, jeho rodina
zahynula a on sám se poté do roku 1624
skrýval. Téhož roku uzavřel druhý sňatek s
Marií Dorotou Cyrillovou, který trval 24 let
a přinesl 4 děti.

Po bitvě na Bílé Hoře byl pronásledován
pro českobratrskou víru a skrýval se u přátel na Moravě.V r.1628 byl nucen odejít do
vyhnanství za hranice, nejprve do polského
Lešna, kde opět vyučoval na místní škole a
připravoval učebnice, metodologické a jazykovědné studie. Později se zde stal rektorem gymnázia, biskupem a sekretářem Jednoty bratrské.
V cizině strávil Komenský celý zbytek
svého života.B yl požádán o provedení reformy vědy a školství v Anglii a Švédsku.
Roku 1948 se vrátil do Lešna a po smrti své
druhé ženy si vzal Janu Gajusovou. Roku
1650 byl Zikmundem Rákóczim pozván na
reformaci sedmihradského školství, hlavně potockého gymnázia. Po zničení Lešna
r. 1655 se přestěhoval do Amsterdamu v
Nizozemí na základě pozvání Vavřince de
Geera. Zde roku 1670 zemřel a byl pohřben
v Naardenu.
V průběhu života byl požádán o provedení reformy vědy a školství v Anglii a Švédsku. Roku 1948 se vrátil do Lešna a po smrti
své druhé ženy si vzal Janu Gajusovou. Roku
1650 byl Zikmundem Rákóczim pozván na
reformaci sedmihradského školství, hlavně potockého gymnázia. Po zničení Lešna
r. 1655 se přestěhoval do Amsterdamu v
Nizozemí na základě pozvání Vavřince de
Geera. Zde roku 1670 zemřel a byl pohřben
v Naardenu.
Pro jeho činnost pedagogickou a literární si ho vážily všechny významné osobnosti
tehdejší kultury a vědy, z nichž mnohé patřily k jeho osobním přátelům. Jeho práce
byly již za jeho života překládány a vydávány v mnoha zemích. Většina jeho děl je
výrazně nadčasová a má nám i dnes co říci.
Jan Amos Komenský vytvořil řadu filosofický a teologických textů a děl v českém,
latinském a německém jazyce jako například Listové do nebe, Cesta světla, Hlubina bezpečnosti, Kšaft umírající matky
Jednoty bratrské či Labyrint světa a ráj
srdce. Z oblasti lingvistiky můžeme jmenovat díla Moudrost starých Čechů, Orbis
pictus, Grammatica latina nebo Poklad
jazyka českého - ten se však z důvodu jednoho ze tří požárů, které Komenského v
průběhu života zastihly, nedochoval. Dále
z oblasti školství zmíníme spis Didactica
magna, Informatorium školy mateřské,
Nejnovější metoda jazyků nebo Schola
Pansophica.
Velmi aktuální je myšlenka Komenského o budoucím spojení všech zemí do
Spojených států světových a o nutné spolupráci všech států a všech lidí na vybudování lepšího světa bez válek a nepřátelství.
Připomeňme si na závěr jeho myšlenku ze
spisu Unum necessarium z r. 1668: „My, celé
pokolení lidské, jsme jedním potomstvem,
jednou krví, jedním domem. Proto stejným
právem jako část pomáhá celku, jako úd pomáhá všem ostatním údům těla, máme i my
pomáhat jedni druhým.“
Pokračování v příštím čísle.
František Janček

Všecky krásy léta

Letošní léto se ukázalo ve své tropické nahotě. Koupaliště a rybníky se plnily
plavci. Ti už ale při třetím tempu ohrožovali obočí a hlavy ostatních a při tom dalším je v ohrožení jejich vlastní nos.
Koncem léta už i při sebemenším pohybu vzduchu opadávají vedrem unavené
listy ze stromů. Z jabloní padá tolik nezralých jablek, že by dokázaly nejednomu
Isaacu Newtonovi způsobit otřes mozku.
Pozitivem bylo, že přes víkendy umlkly jinak vždy o slovo mohutně se hlásící
sekačky trávy. A na polích zemědělci naměřili praskliny do hloubky sedmdesáti
centimetrů. Lidé na chodnících záviděli
prodavačům uvnitř kamenných obchodů.
Ale i tam se odpolední teploty šplhaly nad
třicet stupňů. Teploměr položený na parapet výkladu v pět hodin odpoledne se
zastavil na padesáti stupních, protože dál
už stupnice nesahá. Podle klimatologů si
máme začít zvykat, protože takhle budou
údajně vypadat léta i v letech následujících. Ovšem mám ještě v paměti předpověď z června, kdy meteorologové tvrdili,
že letošní léto bude teplotně podprůměrné a proprší. Faktem zůstává, že v době
této předpovědi jsme si večer přitápěli. A
dnes, na začátku září, se teplota šplhá vysoko nad dvacet stupňů.
K radostem letošního léta patří spálené listy ostružin a jejich scvrklé plody.
Zažloutlá a sluncem spálená místa na loukách a pastvinách. A sem tam hořící strniště. Hladiny potoků klesající na mnohaletá
minima, vysychající rybníky ženoucí plav-

ce a koupající se do bazénů a plováren.
V polovině srpna dokonce hlásil místní rozhlas zákaz čerpání vody z potoků.
Tři následující dny pak hučela čerpadla
na všech myslitelných i nemyslitelných
místech. Reakce na hlášení mi připomněla scénu z filmu „Obecná škola“. „Upozorňujeme žáky, aby nepřikládali jazyk na
kovové předměty.“ Když se už zdálo, že se
všecky krásy léta se scvrkly do unavených
nutností nejzákladnějších pohybů po městech, přišly kroupy a bouřky, které naplnily sudy pod okapovými svody, aby bylo
čím zalévat rajčata. A na pár minut pročistily vzduch města, aby ta byla provoněna
prudce zchlazeným asfaltem (pokud se
v této chvíli dá vůbec o vůni mluvit). Krásy
léta se pro naši psí slečnu proměnily v celodenní polehávání převážně na chladivé
dlažbě chodby a večerní aktivitu, začínající až po setmění. Těžko jsme jí vysvětlovali, že potřebujeme jít spát. Symbolem
letošního léta se ale pro mě stala krabička
cigaret, kterou jsem při jedné cestě stopem v kapse promáčel vlastním potem.
Už teď se těším na letošní zimu - až budeme nadávat na hromady sněhu a mráz.
A budeme si přát teplo, které jsme proklínali. Potom přijde další léto, které ukáže,
zda klimatologové a meteorologové předpovídali správně. Osobně si myslím, že nás
příští léto opět něčím překvapí. Sice nevím
čím, ale zeptám se svých vedrem unavených rosniček - snad mi nějak napoví.
Pavel Frydrych

Je to zajímavý úkaz. Čas od času se téměř pravidelně opakují diskuze, jak se to
slovo správně píše: Žděřina nebo Zděřina? Název tohoto obecního lesa je hodně
starého data. Jeho první písemná zmínka
se objevila již roku 1546 v listině, kterou
vydal broumovský opat Matěj, a kterou
obci Polici potvrdil její dosavadní výsady,
udělené jí králi a předchozími opaty, stanovil užívání lesů i vod na polickém panství i k nim přilehlých luk i vaření piva ve
městečku. Krom toho daroval obci i les
Žděřinu za roční poplatek jedné kopy grošů. Učinil tak významný dar – les je obecní
až do dnešní doby. Polická obec zde měla
dosud jen právo pastvy dobytka, i když ze
začátku, po požáru lesa v roce 1544, z lesa
zřejmě mnoho užitku neměla.
Opat Matěj tento dar formuloval takto:
… „A poněvadž ten les ve Žděřině v suché léto vyhořel i také od našich hajných
vyprodán byl, tak že nám i konventu našemu z té Žděřiny žádný užitek nepřicházel a
vzhlédše na to, že ti poddaní při městečku
na obci své některým lidem našim stavěti
dopustili a úroky a roboty k nám konventu
a budoucím našim obrátili, touž Žděřinu i
vyšustalou v ní chrastinu jsme jim Polickým pod úrok jedny kopy grošů, sedm bí-

lých peněz za groš počítajíc, dědičně dali a
tímto listem mocně a dědičně dáváme, tak
aby Poličtí nynější a budoucí, dajíc nám,
konventu, a budoucím našim jednu kopu
v roce při sv. Havle ten plat svrchu psaný,
touž Žděřinu všechnu až na luka naší na
Vlčinci i s tou vší horou držeti a užívati
mohli, buď pastvou neb jinak, jak se jim
nejlépe a užitečně zdáti a líbiti bude, beze
vší překážky naší i budoucích našich.
Pomístní název Žděřina svým významem koresponduje s názvy obcí Žďár
(těch je v České republice opravdu hodně)
i s obcí Žďárky (ten název je v ČR jediný).
A co znamená? Ivan Lutterer v publikaci
„Zeměpisná jména Československa“ uvádí,
že středověká čeština jej používala pro vypálené, vyžďářené místo. Což dobře odpovídá i pro les, který v roce 1544 vyhořel a
který naši dávní předchůdci nazvali Žděřinou. A tak až půjdeme na procházku nebo
na houby do obecního lesa, půjdeme kam?
Do Žděřiny!
Nic nedejte na různé internetové
upoutávky typu „Chatový areál Zděřina“ i
na další podobné údaje. Používají se buď
z neznalosti nebo z čirého diletantismu.

Zděřina nebo Žděřina?

Miroslav Pichl

Vážení,

myslím, že loni, nebo předloni byla
v klášteře na chodbě výstavka k výročí
srpnové okupace 68, kde byla uvedena
prominentní rakouská spisovatelka Elfriede Jelinek z komunistické rodiny, která
naopak souhlasila se vstupem vojsk do
Československa. Tento nonsens prošel
bez povšimnutí a tak letos bez povšimnutí se v Polici rači nedělo vubec nic. Zajímavé řešení a la co s historií, dyť to stejně
nikoho nezajímá.
Zdraví

Jiří Schmiedt, Ochoz 21

Vážení,

je mou povinností odpovědět paní
Bonaventůrové a panu Mazáčovi.
Takže, vážená paní, je pravda, že jsem
vám řekl, že vaše poezie je špatná a to
proto, že není pouze naivní, ale připomíná velmi kýčovité a diletantské obrazy,
které obsahují váš horizont. Jinak si můžete básnit jak chcete, i když jste zvedla
kotvy, ale mně to prosím nedoporučujte,
neb to zavání latentní xenofobií, kterou v
Polici cítím na každém kroku. Kdybyste
chtěla mě opět navštívit v Praze, s maminou a dcerou, rád vás opět ubytuji a
zařídím zdarma vstupenky do pražských
divadel, ale velmi nerad.
Pane Mazáči,
mate asi pravdu, že Pelly - terasa
vyvíjí produkci, která je v Polici možná
a víc to nejde, nemáte ale pravdu v tom,
že jsem v polické kultuře se nechtěl angažovat. Několikrát jsem se nabízel, ale
vždy jsem byl nakonec odmítnut. Nyní již
rezignuji, a tak jako Pitaš i Školník žijeme
ve veřejné samotě. Koneckonců až do Police zavítají první běženci, jsem ochoten
jim pomoc. Velmi zajímavé budou reakce
místních občanů, na to se těším.
Váš

Jiří Schmiedt, Ochoz 21

NEZÁVISLOST

Bůh dává nezávislost všem. Když
tedy někdo touží po hmotném požitku a
vroucně si to přeje Nejvyšší Pán jakožto
Nadduše v srdci každého to ví a dá mu vše
potřebné. Je svrchovaným otcem všech
živých bytostí a jako takový nezasahuje
do jejich nezávislosti, ale naopak jim pos
kytuje všechny možnosti k uspokojení jejich hmotných tužeb.
Někdo se možná zeptá, proč všemocný Bůh umožňuje živým bytostem užívat
si hmotného světa a nechává je také padnout do léčky matoucí energie. Odpověď
zní: Kdyby jim tyto možnosti neposkytoval, neměla by nezávislost žádný význam.
Pán dává všem úplnou volnost, mohou si
dělat, co chtějí, ale v Bhagavadgítě nalezneme Jeho závěrečný pokyn: Člověk má
zanechat všech ostatních činností a zcela
se odevzdat Jemu. Potom bude šťastný.
Z Bhagavadgíty

opsala M. Jandová
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas podzimní

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

S měsícem říjnem jsme vstoupili do posledního čtvrtletí letošního roku a také do
nejmalebnějšího roční období - 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.

4. října -

V rámci církevního roku prožíváme období liturgického mezidobí. Na počátku měsíce si připomeneme památku sv. Františka
z Assisi a památku Panny Marie Růžencové.
V jeho průběhu nás pak ještě čeká několik
dalších památek a svátků a v závěru měsíce,
po státním 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..
Také se již naplno rozběhlo vyučování náboženství, které se podle jednotlivých
ročníků koná v úterý (8. a 9. třída) a v pátek
(1. – 7. třída).

Jak již bylo avizováno na počátku léta, v
září proběhlo 2. kolo chemického ošetření interiéru kostela, z důvodu likvidace červotoče, značně rozšířeného v dřevěném zařízení
kostela.

Ze soboty 24. na neděli 25. října
bude navrácen čas z letního na zimní,
tedy o 1 hodinu zpět.

Pořad bohoslužeb v tomto období bude
jako obvykle:

yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 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.

27. neděle v mezidobí 		
(cyklus B), Památka sv.
Františka z Assisi
7. října Památka Panny Marie 		
Růžencové
11. října 28. neděle v mezidobí
15. října Památka sv. Terezie od
Ježíše
16. října Slavnost sv. Hedviky, 		
řeholnice, hlavní 		
patronky Slezska
18. října 29. neděle v mezidobí,
Misijní neděle, Svátek 		
sv. Lukáše, evangelisty
25. října 30. neděle v mezidobí
28. října Svátek sv. Šimona a Judy,
apoštolů
- Den vzniku samostatného
československého státu,
státní svátek
30. října Slavnost VÝROČÍ 		
POSVĚCENÍ 			
KRÁLOVÉHRADECKÉ 		
KATEDRÁLY SV. DUCHA
1. listopadu - 31. neděle v mezidobí,
Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA 		
VŠECHNY VĚRNÉ 		
ZEMŘELÉ

Ve dnech 16. a 17. 10. 2015 se koná
v Brně Národní eucharistický kongres,
s bohatým doprovodným programem.
Hlavní bohoslužba se koná 17. 10. od
10.30 hod. na náměstí Svobody. Farnost
Police n. M. pořádá na tuto mimořádnou
událost zájezd. Zájemci se mohou přihlásit
v kostele nebo na děkanství.
Za Římskokatolickou farnost
Police n. M. Ing. Jan Troutnar

MS Koruna Police nad Metují, MS Bor Machov
a římskokatolická farnost Police nad Metují
pořádají dne

17. 10. 2015 v 17.00 hod.

SVATOHUBERTSKOU MŠI
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují
Zpívá - Bohemáček Broumov
Hraje - Sbor Trubačů Eustach
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yy Městská policie v září prováděla celou
řadu kontrol veřejného pořádku. Na několika místech byla střídavě umístěna i
fotopast.

yy Zajistila pachatele krádeže v místním
obchodě. Řešili jsme pokusy podomních
prodejců ošálit naše občany prodejem
zaručeně pravého zlata i výtečných dalekohledů a nožů, které krájí všechno.
V těchto případech jsme se přesvědčili,
že prodejci u nás narazili na zeď neoblomných oslovených... obecná povědomost o nevýhodnosti takto na ulici
uzavřených obchodů roste a to je dobře.
yy S počátkem školního roku jsme se věnovali dohledu na přechodech.
yy Zajišťovali jsme cyklistický závod Rallye Sudety, dohledem na vrcholku Pas a
křižovatky v Suchém Dole, kde jsme bohužel museli na několik kusů roztrhat
svatební kolonu vozidel, která vezla ku
svatební hostině svatebčany a ten den
ženícího se místostarostu Bezděkova.

yy Společně se sociálním odborem a starostkou města jsme řešili problémy
kolem sociálně slabých občanů. Někteří
z nich nejsou s to zvládnout věci, které
jsou pro jiné hračkou. Chybí jim obecné
povědomí, rozhled. I tam se spíše než
trestat snažíme pomoci.
yy Kontrolovali jsme kontejnerová stání,
sběrný dvůr. Pro některé z nás je stále
problém vhodit věci dovnitř kontejneru. I přesto, že kontejnery jsou poloprázdné, odpad se povaluje kolem nich.
Samostatnou kapitolou jsou pak občané, kteří ke kontejnerům nepřicházejí
něco do nich dát, ale naopak si z nich
něco odnést.
yy Pátrali jsme po zaběhnutém chovanci
z ústavu.

yy Víte, že od 1.10. 2015 dochází ke
změně v evidenci přestupků? Víte, že
recidivistům se zvýší horní hranice
pokuty, kterou je za přestupek možné uložit, o polovinu? Opakovaného
spáchání přestupku se dopustí ten,
kdo spáchá přestupek do jednoho
roku poté, co jej správní orgán uzná
vinným z předchozího přestupku.
Novelou tohoto zákona se zvyšují
pokuty za opakované spáchání přestupků proti majetku, občanskému
soužití a veřejnému pořádku, ale
také horní hranice pokut, které lze
za přestupky uložit. Je rozšířena
možnost uložit zákaz vstupu do veřejně přístupných míst, a ne zrovna
se v těchto místech musí podávat alkohol, a tak se zákaz vztahuje např.
i na vstup do konkrétní ulice a dále i
do prostranství před obchody či parky
Ved. strážník Petr Zima

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŘÍJEN
neděle 4. října
AFK HRONOV - SPARTAK POLICE
Fotbalové utkání
Pořadatel: AFK Hronov
Místo: Hronov
neděle 11. října
SPARTAK POLICE –
TJ START OHNIŠOV
Fotbalové utkání
Pořadatel: T.J. Spartak Police
Místo: Fotbalové hřiště

neděle 18. října
OKOLO OSTAŠE
Běžecké závody
Pořadatel: LO TJ SPARTAK
Místo: „Nebíčko“, Police n/Met.
neděle 18. října
SPARTAK POLICE –
FK NÁCHOD B
Fotbalové utkání
Pořadatel: T. J. Spartak Police
Místo: Fotbalové hřiště

ma koloběžky vyzkoušet v Petrovických
zatáčkách. Účast koloběžkářů na této akci
byla hojná.
Vybavení půjčovny je zcela v režii firmy
S-Sport a město Police n/Met. nemuselo
vynaložit ani korunu na nákup koloběžek.
Cena jedné „dospělácké“ koloběžky se pohybuje okolo 9000 Kč. Celkem máme k dispozici 6 ks dospělých a 2 dětské koloběžky. Samozřejmostí jsou i ochranné přilby,
zámek a servisní sada. Celkové náklady na
vybavení půjčovny se pohybují okolo 70tis.
V půjčovně jsou k dispozici koloběžky
silniční KOSTKA TOUR, terénní KOSTKA
HILL i dětské KOSTKA KID (CITY). Koloběžky si lze zapůjčit v INFOCENTRU v PELLYHO DOMECH. K zapůjčení je nutná vyplněná smlouva o pronájmu, občanský průkaz a
vratná kauce 1000 Kč. Koloběžky si můžete
zapůjčit na hodinu, den, víkend, nebo si je
můžete vzít na svou dovolenou. Na webu
www.sportvpolici.cz postupně zveřejňujeme vhodné trasy v našem okolí, které vznikají ve spolupráci s oddílem Koloběžkářů
v Náchodě.

BAGR NA DĚTSKÉM
HŘIŠTI
Po drobných úpravách na jaře letošního roku, budou následovat úpravy většího rozsahu. Informujeme tímto občany
našeho města, že v druhé polovině měsíce
října začnou postupně s použitím těžké
techniky probíhat stavebně-terénní úpravy na dětských hřištích: na sídlišti a tzv.
PAMPERS hřiště u hřbitova. Po celou dobu
rekonstrukce budou obě hřiště uzavřena
pro veřejnost. Prosíme všechny rodiče, aby
toto omezení respektovali a informovali své
děti. Spodní část hřiště (atletická dráha a
tenisová zeď) bude i během stavby přístupná. Důvodem takto zásadní rekonstrukce je
odstranění závad, které byly popsány v revizní zprávě z jara letošního roku, zhotovení
dopadových ploch pod jednotlivými herními prvky pro větší bezpečnost našich dětí,
tak jak předepisují platné normy a v neposlední řadě k přípravě prostoru pro herní
prvky nové.
Martin Balák-Sportovní referent

sobota 24. října
SPARTAK OPOČNO –
SPARTAK POLICE
Fotbalové utkání
Pořadatel: Spartak Opočno
Místo: Opočno

sobota 24. října
BĚH HRONOV-NÁCHOD
Místo: Hronov
Více nanwww.sportvpolici.cz

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

V našem městě od září nově funguje
půjčovna koloběžek. Půjčovna vznikla hlavně díky nově navázané spolupráci s firmou
S-SPORT, která má výhradní zastoupení pro
prodej koloběžek KOSTKA v našem regionu.
Díky ochotě p. Čermáka (majitel firmy) a
firmy KOSTKA jsme si mohli poprvé a zdar-

TIKY TEAM pořádá v

sobotu 31. října 2015 již třináctý ročník florbalového turnaje pro starší a
pokročilé.

URNA CUP 2015,
kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní
hráči (netýká se brankařů a žen)
yy mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více  
yy ženské týmy bez věkového limitu
yy týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více
yy firemní tým

V ceně startovného, které činí 600,- Kč na jeden tým,
jsou zahrnuty hodnotné ceny a diplom pro každý tým. Vítěz získá putovní cenu.
Začátek turnaje je stanoven na 8.00 hodin v tělocvičně u Základní školy v Polici nad Metují.
Přihlášky můžete zasílat na  datlicek@atlas.cz nebo volejte na telefon: č. 608 908 006 nejpozději do 12. října
2015.
Více informací k turnaji, pravidla, rozpis jednotlivých
zápasů s časy zahájení najdete na: http://www.tiky.cz/
Občerstvení s jídlem a pitím širokého sortimentu zajištěno.
Těšíme se na hojnou účast startujících i fanoušků,
kteří vytvoří perfektní sportovní atmosféru.
Tiky team
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Mladší žáci a mladší fotbalová přípravka

Koncem prázdnin se rozjely soutěže
mládežnických družstev. Ve čtvrtek 27.srpna zahájili mladší žáci pod vedením trenérů Michala Steinera a Radka Starého na
domácím hřišti zápasem s Babím. Po docela
dobrém výkonu vedli až do poslední vteřiny zápasu 1:0 brankou Petra Šolce. Petr je
jednou z posil z Machova, kde v této věkové
kategorii nemají dostatečný počet hráčů,
takže hrají s námi. V nastaveném čase však
soupeř po rohovém kopu vyrovnal na 1:1 a
dlouho očekávané vítězství se tak nekonalo. V penaltovém rozstřelu jsme pak utrpěli
debakl 0:5. V zápase jsme promarnili řadu
šancí. Citelně chyběl střelec Vilda Gavelek,
který si při průjezdu Petrovickými zatáčkami na kolečkových bruslích zlomil ruku.
V dalším zápase mladší žáci doma opět
remizovali, tentokráte se Zábrodím 3:3. Zajímavý příběh prožil David Prouza, který tři
minuty před koncem střelou z dálky z trestného kopu dostal naše mužstvo do vedení
3:2, aby vzápětí vlastním gólem pomohl
soupeři vyrovnat. Penalty opět v náš neprospěch poměrem 1:3.
K vítězství jsme nedospěli ani následující týden ve Velkém Poříčí. I před zraky předsedy oddílu jsme záhy prohrávali 0:3. Za tohoto stavu předseda oddílu další sledování
zápasu psychicky nezvládl a odjel na polické hřiště, aby se potěšil pohledem na tréninkovou jednotku dospělých, kteří se sešli
v nebývale vysokém počtu pěti trénujících
hráčů. Kluci se později částečně vzpamatovali, měli několik dobrých šancí, které však
většinou neproměnili a odešli poraženi 2:7.
Stejný týden, jako soutěž žáků, se rozjela i soutěž přípravek. Mladší ve zcela novém
personálním obsazení (všichni loňští hráči
až na Matěje Prouzu již přešli do starší kategorie) pod vedením trenérského tria Jirka Kollert, Dan Denygr a Jan Klikar nejprve
hráli ve Velké Jesenici s Broumovem. Po vyrovnaném zápase a našem vedení 3:2 jsme
nakonec prohráli 4:7. Remízou 1:1 skončil
souboj brankářů, když nejprve vsítil branku
střelou přes celé hřiště náš brankář Matěj
Prouza, což mu jeho broumovský kolega
vzápětí vrátil.
Ve druhém zápase jsme hráli s domácími borci. Vedli jsme 1:0, potom jsme se však
nestačili divit. Do poločasu 1:4 a nakonec
1:12. A tak jsme si vzpomněli, že historie
se opakuje. Podobných výsledků jsme dosahovali před čtyřmi lety, když jsme začínali
s klukama, kteří dnes již hrají za starší přípravku či mladší žáky.
Na výsledek předchozího zápasu jsme
„úspěšně“ navázali hned následující týden.
Nejprve jsme podlehli Zábrodí 2:14 a vzápětí Hronovu dokonce 0:16. Matěj Švorčík
v rámci taktické přípravy doma při snídani
dodržel při zápase pokyny tatíka Kamila:
„Kličkou se uvolni, vystřel a dej gól“. A tak se
také stalo a alespoň jeden gól byl na světě.
Nejlepší výkon z našeho týmu podal Honza
Zmátlo, přejmenovaný podle dlouhodobé

Polický měsíčník - říjen 2015 - strana 37

výdrže ve vodě na „Vydru říční“. Úspěšný
debut v brance si odbyl Šimon Friml, který
kromě několika střel zlikvidoval i pokutový
kop. Zatím neměl nárok jen na dobře mířené střely pod břevno či
k tyči.
Naši kluci mají také silně vyvinuté sociální cítění. Když po souboji soupeř upadne, naši ihned přestanou hrát a dívají se
na něho, co se mu přihodilo. Výkon kluků
v těchto zápasech možná charakterizují i
slova jejich trenéra Jirky Kollerta: „ Mně se
zdá, že radši děláte kraviny, než pořádně
hrajete fotbal.“
Další týden jsme vyjeli do vzdálených a
částečně se probouzejících lázní Velichovek
v poněkud zredukované sestavě. Zredukoval se i počet obdržených branek. Nejprve
jsme hráli s Babím, kterému jsme podlehli
pouze 0:8 a následně s Provodovem. S tímto soupeřem jsme již dokonce několikrát
vystřelili na branku a vsítili 3 góly. Soupeř
byl ale přece jen trochu produktivnější a
vstřelil nám branek deset.
Soutěžní utkání pokračují až do konce
října. Mladší přípravku můžete v akci vidět
na domácím hřišti v sobotu 17.října od 09
hod., nejprve proti Sokolu Velká Jesenice a
následně proti Slovanu Broumov.

Ve dnech 28.- 30. 8. 2015 se družstvo
sportovních nadšenců z Policka, ve složení Zdeněk Kaufman, Miroslav Biško, Jan
Pataki, Jana Hoffmannová (všichni z Pěkova), Jakub Binar a Ondřej Binar (oba
z Bukovice), již posedmé zúčastnilo akce
Eurohry Doksy na březích Máchova jezeLetošní,
ra.
již
12. ročník nás přivítal
krásným
slunečným
počasím, takže nic nebránilo tomu, abychom
se s odhodláním pustili
do soutěžního zápolení.
Plavání, orientační
běh, bungee running,
lukostřelba,
biatlon,
stolní tenis, tenis, beach volejbal, horolezecká stěna, cyklistika,
fotbal, veslařský trenažér, rafty, nohejbal,
kuželky, lanová dráha,
in-line brusle - to vše
jsou disciplíny, ve kterých jsme bojovali o co
nejlepší umístění. Konečné 90. místo je proti
loňsku mírné zhoršení,
ale již samotná účast na
tomto sportovním klání
pro nás byla odměnou.
Probojovat se do kapacity 132 soutěžních
týmů není jednoduchá

Zájemci o fotbal z řad mládeže, kluci
i dívky, ve věku 5 až 12 let přijďte každé
úterý a čtvrtek od 16 hod. na fotbalové
hřiště, začněte s námi trénovat a staňte
se členy fotbalového oddílu Spartak Police. Přes zimu budeme v tréninku pokračovat ve školní tělocvičně a na jaře se již
zapojíte do mistrovských utkání. Přijďte
a neváhejte, polický fotbal nové naděje
nutně potřebuje.
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil,
zpravodajové PM

Vážení příznivci sauny, léto
skončilo a opět nám začíná

PROVOZ SAUNY.
Začínáme

ve čtvrtek 1. října 2015.
Provozní doba:

Čtvrtek – ženy od 17. - 22.00 hod.
Pátek – muži od 17.00 – 22.00 hod.

věc, ale věříme, že se nám to podaří i v roce
2016, protože kdo jednou okusí atmosféru
EHD Doksy, neodolá ani příště.
Tímto bychom chtěli poděkovat městu Police nad Metují za finanční příspěvek
pro nejmladšího člena týmu.
Tým OPAŤÁCI

Starší fotbalová přípravka

Fotbalisté se nezajímají pouze o ten
svůj „kulatej nesmysl“, ale také o společenské dění ve městě. A tak vědí, že po katastrálním území města se pohybuje jakýsi
nespokojený občan, bydlící v Ochozi. My
tohoto občana zveme, ať se přijde podívat
na fotbal. Je nám jasné, že pro tohoto muže
je pohled na fotbal hrající mládež zábavou
ubohou a úpadkovou. Naši kluci však patří
k nejlépe živeným borcům okresní soutěže.
Jsou svými mamkami zásobeni kaloricky
vydatnou stravou nejen před zápasem a po
zápase, ale i v jejich průběhu, během střídání. A pokud si tento dobrý muž šikovně
stoupne mezi štědré polické maminy, určitě
nějaké pochutiny obdrží též a nebude tak
muset bez kulturního vyžití a hladový bloumat městem.
Po polické pouti se však bohužel počet
nespokojených občanů polických minimálně zdvojnásobil. Mohou za to redaktoři
„Hlasů z Kvíčerova“. Ti i přes nedostatek
kvalitních příspěvků neotiskli našemu trenérovi Kamilovi reklamu na pouťové spartakiádní vystoupení jeho kolegů. A jestli se
Kamil spojí s paní Dagmar Hauschkovou
z radnice, která je velmi smutná z toho, že
v letošních „Hlasech“ o ní nebyla jediná
zmínka a nostalgicky, se slzou v oku vzpomíná na doby, kdy bylo líčeno, jak s pomocí
horských vůdců dosáhla vrcholu v Tatrách,
budou se muset redaktoři skrývat hodně
dlouho a hodně hluboko ve skalách, aby
unikli hněvu této zklamané dvojice.
Ale zpět k fotbalovým zápasům. V kategorii starší přípravky máme dost velký počet kluků, takže jsme přihlásili do soutěže
dva týmy, Real a Vosy. K tomu ještě máme
dohodu s Machovem o společném družstvu
Machov/Police. Týmy mají na starost kromě výše zmíněného Kamila Švorčíka ještě
Radim Tér, Marek Plný a Vojta Kvapil.
Starší trenér Kamil je však na začátku
podzimní sezóny spíše sekretářem nebo IT

manažerem „Fotbalové asociace ČR“ z důvodu elektronického zavádění registrací
hráčů, nominace na zápasy nebo zápisů
o utkáních.
Radim Tér jako nejmladší a zároveň svobodný člen trenérského týmu zastává ještě
kumulovanou funkci „manažera pro styk
s veřejností“ s dlouhodobým úkolem průběžně doplňovat a rozšiřovat mládežnické
týmy.
V prvním soutěžním utkání nového ročníku „Okresní soutěže“ se střetla na domácím hřišti družstva Realu a Vos. Real zvítězil
3:1, když Vosy spaly a nebodaly na začátku
2.poločasu, kdy obdržely 2 branky během
minuty. V dalším zápase Real porazil kluky
z Machova 4:2 (dvě branky Matyáš John)
a Vosy hráče z Nového Města nad Metují
překvapivě vysoko 13:3. Dvanáct branek ze
třinácti vstřelilo nerozlučné a obávané duo
Matějů, Prouzy a Danihela, každý se trefil
6x. Dobře si vedly posily z mladší přípravky,
Adam Krtička a Pepa Hornych.
Další neděli nás opustilo léto a my jsme
vyjeli na „Větrnou Hůrku“ do Zábrodí. Cestu
již máme „namakanou“ a tak nikdo nebloudí. Jen Jarda Zemek nám opět chtěl odjet autobusem s hráči Broumova do nedalekého
Červeného Kostelce.
Real hrál nejprve s domácím týmem a
podlehl 4:7, Vosy souběžně s Hronovem a
po tradičně napínavém souboji podlehly
těsně 2:3. Vzápětí jsme si soupeře prohodili a změnili jsme
i výsledky. Real vyhrál s Hronovem 2:1 (krásné branky Jardy
Zemka a Petra Krále přímo
„z voleje“)
a Vosy přehrály Zábrodí 7:3 (krásná branka
Marka Ištoka rovnou „z voleje“, leč do vlastní branky, 3 góly Jirky Klímy a dva Matěje
Danihela).
Kromě našich několika pěkných gólů
a akcí, ale i chyb, stojí za zmínku konflikt
mezi naším „vznětlivým“ starším trenérem

Kamilem a „mírumilovným“ trenérem Zábrodí, týkající se pravidel o hře brankáře.
Oni v tom ale mají bordel i někteří rozhodčí. Před časem nám chtěl v Teplicích jeden
z nich Kamila nechat ze hřiště vyvést, teď
tohle, takže bůhví co nás ještě čeká do třetice…
Týden uběhl a další dvojzápas jsme sehráli na břehu údolní nádrže Rozkoš, v Provodově. Real nejprve remizoval s domácím
týmem 1:1, aby v penaltovém rozstřelu
zvítězil 3:1. Vašek Valchař dvě penalty chytil a rozhodující proměnil. Souběžně Vosy
zvítězily nad Velkým Poříčím 4:3, i když
prohrávali 2:3. To asi dost těžce nesli trenéři soupeře, kteří zapomněli na obvyklé
pozdravení se soupeřem po zápase. Na další
zápas si naše týmy soupeře prohodily. Real
podlehl těsně V.Poříčí 2:3, když náročný
starší trenér Kamil nebyl spokojen s podporou útočných akcí ze strany zkušených
obránců Švorčíka a Zemka.
Vosy zdolaly domácí tým opět těsně,
tentokráte 3:2, když opět prohrávaly 1:2.
Fotbaloví experti v televizi by řekli, že
„mužstvo má charakter“. My spíše tvrdíme,
že když se kluci snaží na sto procent, tak jde
vše. Událostí zápasu byla pěkná trefa Marka Ištoka, tentokráte již do správné branky
a vítězný gól Jirky Klímy po výborné akci a
tvrdé střele Petra Krále.
Obě naše družstva, Real i Vosy, mohou
poličtí fotbaloví příznivci vidět v neděli
11.října od 09 hodin proti Hronovu a Zábrodí. O čtrnáct dní později, tudíž 25.října,
pak odvety proti stejným soupeřům. Přijďte
se podívat, nebudete litovat, utkání s těmito
týmy jsou vždy velmi zajímavá, napínavá a
vyrovnaná.
Kamil Švorčík, toho času sekretář
a IT manažer FAČRu
Vojta Kvapil, t.č. stále mladší
trenér starší přípravky
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SILNICE, TŘI V JEDNOM

V Hořicích pořádal AČR další mistrovský závod na přírodních okruzích silničních
motocyklů vč. kategorie „Klasik“ historických závodních motocyklů a to ve dnech 22.
a 23. 8. 2015. Pro náš tým mají Hořice velký
význam. Přijde celý náš Fanklub, který bydlí
v Hořicích a blízkém okolí. V sobotu se odtrénovalo a stroje ČZ 125 a 260 ccm jsou
připraveny na nedělní závod. Nedělní dopoledne a start závodu do 175 ccm společně
s dvěstěpadesátkami. Miloš se snaží zetku
rozjet, ale jde to ztuha. Špička rychle získala
náskok a během šesti kol se nepodařilo je
dorazit. Nakonec projel na pátém místě. Což
není špatné. Ve třídě 350 ccm je snaha stroje a jezdce velká, ale na víc než sedmé místo
to nestačilo. Jak říkám Milošovi, jsi první
mezi ostatními. V Dymokurech pořádala
Českomoravská Asociace Motocyklového
Sportu ve dnech 5. a 6. 9. 2015, další zá-

vod na přírodních
okruzích pro nové
i staré motorky. Byl
to náš první závod
na tomto obnoveném okruhu, který
spíše
připomíná
obdélník. V sobotu, jako vždy oba
tréninky a menší
oprava stroje ČZ
125 ccm. V neděli
je start spojeného
závodu 175 + 250.
Miloš vyráží od
startu a nechává
za sebou všechny
závodníky. V předposledním
kole
předjíždí druhého závodníka o celé jedno
kolo a vyhrává svůj závod průměrnou rychlostí 133, 082 km/hod. Když zazněla česká
hymna na počest vítěze Miloše Théra z AMK
Police nad Metují, vzpomněl jsem si na vás
všechny, kteří nám při našem bláznění držíte palce. Ve třídě do 350 ccm si Miloš moc
nadějí nedával. Přesto v závodě držel krok
se špicí. Cílem projel na šestém místě a nechal za sebou dalších patnáct závodníků.
Pro porovnání, vítěz jel průměrnou rychlostí 143, 632 km/hod. Dobrého výsledku
také dosáhl Milošův kamarád Pavel Zima ze
Zlíčka. Ve svém závodě skončil na 10. místě.
Jak říkáme, byl to dobrý zájezd. Autoklub
České republiky, pořádal ve dnech 12. a 13.
9. 2015, na Kolštejnském okruhu v Branné
u Jeseníků, závod v jízdě pravidelnosti historických závodních motocyklů. Je to závod,
kde poslední může být i první. Miloš tyto zá-

vody nemá rád. Dvůr Králové a Branná jsou
okruhy se zvláštní atmosférou, proto tam
jezdíme. V sobotu se odtrénovalo bez problémů. Stroj ČZ 125 ccm startuje v kategorii
T se stroji 250 4T. V neděli start kat. T se
jelo ve dvou závodech. Samostatně a spolu
s kat. F. Po startu se Miloš ujal vedení. V polovině závodu se objevila na několika místech olejová skvrna. Miloš ubral, protože
nechtěl riskovat pád. Toho využil Cihlář na
250 čtyřtaktu. A dokonce se jej nepodařilo
předjet. Výsledek, cílem projel druhý. Když
přišel od výsledkové tabule, povídá, jsem
třetí, ale od konce (20). Není to o umění,
ale o štěstí. Děkujeme všem našim fandům
a fanynkám. Těším se s vámi na shledanou.
Za AMK Čvaňhák

Mistrovství Evropy v koloběhu a zakončení sezóny koloběhu
5 medailí pro náchodský tým, z toho 4x zlato do Police nad Metují
3x vítězství v Rollo lize v ČR

Ve dnech 5. a 6. září 2015 proběhlo
v Lipníku nad Bečvou ME v koloběhu v disciplínách sprint a v dlouhém závodu - maratonu. Oba dva tyto závody se započítávaly
do Evropského poháru a do celkového pořadí české Rollo ligy.
Skupina nadšenců tohoto sportu závodící za team KOSTKA Racing z. s., která po-

Kateřina Šefcová – kvalifikace sprint.
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řádala i letošní Mistrovství České republiky
v koloběhu právě v Náchodě, se tohoto svátku všech koloběžkářů zúčastnila. A ostudu
určitě Náchodsku a ani České republice neudělala.
První den ve sprintech porazila napříč
všemi kategoriemi všechny české ženy
Kačka „motorová myš“ Šefcová, která svým
časem zaostala za
jedinou o kategorii
starší holandskou závodnicí. To je výsledek z kategorie snů.
Se svojí kamarádkou
Anet Morávkovou a
další závodnicí teamu Kostka Racing z
.s. z Jeseníku pak vybojovaly v sobotním
podvečeru 3. místo ve
štafetovém závodu.
Ve veteránkách pak
zvítězila Eva Šefcová.

Druhý den se jela královská koloběžková disciplína – maraton. Hodinu před závodem začalo silně pršet a přestalo až těsně
před startem.
V kadetkách opět potvrdila svoji nadvládu Katka Šefcová, ve veteránkách 1.
místo Eva Šefcová, která celkově v ženách
dojela na 5 místě (v ČR pak celk.3 místo). Další úspěch se podařil Janu Horákovi
v kategorii veterán – 2. místo, v nejsilněji
obsazené kategorii muži Vlasta Kráčmar
6. místo,kadetka Anet Morávková 6.místo.
Hana Čermáková po oba dny získala místo
4.
19. - 20. 9. v Brandýse nad Labem se jeli
poslední závody Rollo ligy, které rozhodovaly o celkovém pořadí 2015.
Katka i Eva Šefcová a Jan Horák ve svých
kategoriích měli vítezství díky plnému počtu bodů jisté. Škoda jen, že Svaz koloběhu
neumožnil Katce jet stejnou délku dlouhého
závodu jako ženám a tím ji chyběl do celk.
bodování jediný závod, kterým by jasně vy-

hrála celkové pořadí ze všech kategorií žen.
Musí si tak počkat na sezónu 2016 a ukázat
tak českému koloběhu, kdo je nejlepší z žen
v ČR. Má tak motivaci pro další rok.
Katka s mamkou opět zvítězili v dlouhém závodě ve svých kategoriích, Anet
Morávková se umístila na 5. místě, Lenka
Kráčmarová na 5. místě,Vlasta Kráčmar na
4.místě,Hanka Čermáková na 3. místě
V neděli se jelo MČR v kritérium na
okruhu 1,2 km-10 kol-Katka opět zvítězila
jak ve své kategorii, tak byla i nejrychlejší
ženou, Eva Šefcová 1. místo ve své kategorie
jako i Jan Horák.
V absolutním pořadí se se Evě Šefcové
podařilo propracovat na 3.místě v ženách,
ve své kategorii pak v Rollo lize brala vítězství.
V kategoriích pak zvítězila Katka, Anet
Morávková byla na místě 3., Vlasta Kráčmar
na místě 3. A Jan Horák ve veteránech vyhrál.
V družstvu žen jasnou nadvládu ukázal
team Kostka Racing z.s., hlavně díky Katce,

která pokud jela shodnou trať se ženami,
vždy zvítězila a posbírala tak plný počet
bodů, další členové Eva Šefcová,Hanka
Čermáková,Jana Strouhalová a Lenka Kráčmarová.

Pouťový víkend v Polici byl nejen ve
znamení kolotočů, výstav, dobrého jídla a
pití a řady dalších atrakcí, ale i připomínkou 95 let fotbalu v Polici. Upoutávka na
zápas starých gard Hradce Králové a Police
v srpnovém Polickém měsíčníku příznivce kopané poněkud znejistěla, neboť byli
zváni na sobotu 14. srpna. Leč toto datum
možná bylo loni nebo bude za rok, ale pro
letošek příliš nepasovalo. Příznivci polické
kopané jsou naštěstí vychovaní a vědí, že
každou informaci v měsíčníku je třeba si
ověřit a tak přišli v docela hojném počtu
správně již v pátek 14. srpna. Viděli tak pohledný a poklidný fotbal s množstvím povedených útočných akcí v podání několika
bývalých prvoligových hráčů (Podhajský,
Havlíček, Ptáček, Dvořák a další) a bývalých
borců polických. Na některých postavách
našich hráčů bylo vidět, že jim pivo chutná
ještě více, než soupeři, takže se jim nepodařilo zachytit několik rychlejších protiútoků
a prohráli 3:6.
Na závěr se kopaly penalty. Tady byli
úspěšnější naši borci. Náš brankář a současný předseda oddílu Karel Klimeš předčil
svého ligového kolegu a chytil skoro všechno. Zcela na hlavu tak postavil teorii, že
dobře kopnutá penalta se nedá chytit. Karel
létal až do prostoru horních rohů branky
jak pohádkový „létající Čestmír“ a dobře
mířené střely likvidoval. Škoda pro něho, že
si jej funkcionáři některého prvoligového
klubu nevšimli dříve.
Při pozápasovém posezení obou týmů
se zcela určitě řešily problémy českého,
hradeckého
i polického fotbalu. Konstruktivní závěry však bohužel zanikly
v hluku hard-rockových kapel, takže se
fotbalové problémy asi nevyjasnily ani po
tomto významném zasedání.
Zápasu starých gard předcházela utkání mezi dvěma družstvy polické starší pří-

pravky a dvěma družstvy stejně starých
broumovských fotbalistů. Sehrána tak byla
čtyři pohledná utkání, ve kterých se našim
klukům podařilo nad silnými družstvy, hrajícími krajskou soutěž, jedenkrát zvítězit.
Oslavy pokračovaly nedělním mistrovským zápasem s tradičním rivalem Hronovem. Naši borci téměř před čtyřmi stovkami
diváků však oslavy trochu pokazili, neboť
po bídném výkonu prohráli 1:2 (byly snad
fotbalové a pouťové oslavy příliš náročné a
bujaré?). Asi jediné, co oko diváka potěšilo,
bylo přestávkové spartakiádní vystoupení
lepých dívek, Hauka a Čermáka, na základě
prohrané tenisové sázky.
A tak asi nejlépe udělali diváci, kteří na
hřišti vydrželi až do nočních hodin při příjemném posezení s hudbou. Při cestách na
WC pak mohli slyšet z prostoru kabin vášnivé diskuse fotbalových odborníků z řad
bývalých hráčů či trenérů o tom, co všechno

Družstvo mužů skončilo pak na 3. místě.
Do další sezóny hodně úspěchů a „3, 4…
Trhni si nohou!“
Koloběžky Náchod

Brandýs nad Labem

Oslavy 95 let fotbalu v Polici

je třeba udělat jinak a lépe. A tím asi oslavy
skončily. Zda závěry z této diskuse vejdou
v život není jisté, neb stenografický záznam
vystoupení jednotlivých diskutujících nebyl
pořízen.
K 95 letům fotbalu byly vydány některé
upomínkové i praktické předměty, jako jsou
vlajky a vlaječky, dresy, minidresy, šály, ručníky nebo hrníčky. Pravděpodobně z důvodu malé propagace o ně však doposud nebyl příliš velký zájem, takže je ještě šance
na jejich získání. Třeba dojde i na slevové
akce.
Přejme si, aby se našim borcům vždy
dařilo, a pokud náhodou někdy prohrají,
aby to bylo po výkonu, kdy na hřišti odevzdali všechny své síly a předvedli veškeré
svoje fotbalové umění.
Vojta Kvapil, příznivec polického fotbalu
v dobách dobrých i zlých
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3 x s … SSK PEDRO
Míčový víceboj.

Jedenáctý ročník této akce začal zářijovou triádu sportování pod vlajkou SSK
Pedro. Dvoudenní soutěžení tříčlenných
týmů v jedenácti disciplínách je již osvědčenou pohodovou akcí. A přidá li se k tomu
bezva počasí – výsledek je zaručen. Od
cvrkání kuliček až po baseballové odpaly
– pestrá nabídka míčových sportů, pestrá
nabídka zajímavých akcí, pestrá nabídka
zážitků. Úroveň některých zápasů – bez
rozdílu sportů – bývá opravdu mistrovská,
stejně tak se najdou utkání, kde je to více o
radosti. A o tom to je.
Letošní vítěznou trojici sestavil Honza
Miler. Společně s Honzou Průšou a Mírou
Kláskem poměrně s přehledem kontrolovali místo na špici. Vítěz – AZ Vrátno. Druhý
dokončil turnaj Lehkej veltr. Libor Průša,
Zdenda Teichman a Tomáš Dražinovský
ztratili na vítěze v celkovém součtu osm
bodů a naopak nahnali o devět bodů více
nad třetí Čertovinou – Jirka Oleják, Vláďa
Honzů a Jožka Chrobák. Sportovalo se v pátek, v sobotu od rána do večera a bylo toho
dost. Díky všem za klidný průběh, za předvedené výkony. Stejně tak díky moc všem,
kteří pomáhali se zázemím. Výsledkový
servis, přehled výkonů jednotlivců i něco
fotek naleznete na webových stránkách SSK
Pedro o které se mi vzorně stará Štěpán Horák. Štěpáne – díky moc !
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Plážový volejbal
... Pohár plný písku.
Opakovaně používám slovo pohoda –
ale jenom proto, že to je pravda pravdoucí.
Pohár plný písku se letos mohl konat pouze v jeden jediný den – v neděli 13. září. To
byl jediný volný den v mém zářijovém programu. Protože na jeden hrací den mohu
přizvat maximálně osm týmů, musel jsem
, s těžkým srdcem, stejný počet týmů odmítnout. O plážák je prostě zájem – a to je
dobře !
Dvě skupiny a pak zápasy o pořadí.
Mydlili jsme do toho od rána až do večera

a užili si pěkný den.
Slunce pralo, písek
hřál a bylo milo. Sešla
se opravdu pohodová
společnost a vydrželo nám to po celý
den. Přeci jen, je to
turnaj a tak na bedně se nakonec sešly
tyto týmy: třetí Hello
Kitty – Adéla Hažmuková, Martin Kejdana
a Marek Pošmura.
Druhé byly Růžičky
– Magdaléna Novotná, Pavlína Fulková a
Milena Frýbová. Šestý
ročník Poháru plného
písku vyhrál Výběr
z hroznů - Linda Kraj-

čírová, Vladimír Felkl a Petr Jansa.

Bylo vidět, že řada lidiček chodí plácat
na písek pravidelně a na hře je to znát.

V souvislosti s plážovým volejbalem
mi dovolte malou odbočku – přes léto je
pískové hřiště, jako jediné, plně využité.
Na jednu stranu je to dobře, ale řada lidí
opakovaně smutní nad tím, že se na písek
nedostanou… a to je škoda. Přes původní
obavy a nedůvěru, které jsme si museli vyposlechnou při výstavbě tohoto hřiště, je
jasné, že plážák si našel své místo na slunci. A tak jen - nestálo by za úvahu podumat
nad možností druhého hřiště ? Místo by na
to bylo hned vedle, v prostoru mezi pískem
a umělkou. Ve výsledku by to i nákladově
nebylo tak „horké“. A jediné sportoviště, u
kterého nebyl snížen pronájem pro přetlak
zájmu, by si bráchu zasloužilo… ku prospěch sportování, ku radosti všech …

Pivní triatlon 2015.

Lepší podmínky snad už ani nemohly
být. Také třetí zářijová akce SSK Pedro měla
nádherný sluneční den. Hodinu po poledni vyráží barevné pole na běžeckou trať.
Nejen běh, ale i cyklotrasa roztrhaly početné startovní pole na skupinky. Bojovalo se o
každou vteřinu. Byl to fofr, který rozhodlo
nakonec zase to pití… Jirka Fulka posunul
hranici nemožného opět o kus výš: jeho výkon ve třetí disciplíně dosáhl času 3:01 minuty ! Bez komentáře …

Asi pak nepřekvapí, že dosáhl nejen na
stupeň nejvyšší v kategorii veteránů, ale i
na nejlepší čas dne. Ve starších mužích ho
na bednu doprovodil druhý Míra Hejnyš a
třetí Luboš Binar.
Ve stejné kategorii žen vyhrála Alena
Klimešová před Jiřinou Vlčkovou a Andreou Matyskovou. V hlavních kategoriích pak
zvítězila Eva Kotyšynová před Renátou Vajsarovou a Markétou Jakubcovou a v mužích
Lukáš Jánský před Honzou Pohlem a Jaromírem Lecnarem.
Soutěž v hodu pivním sudem ovládl Luděk Pivnička.
Akci si ale užili všichni a tak to má být.
Tato poslední podzimní akce totiž není až
tak o soutěžení, ale o pohodě, potkávání se
se známými, o ohlédnutí se za tou končící
letní sezónou.
A tak tomu bylo i dnes.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
účastníkům za přízeň a bezva atmosféru,
všem rozhodčím a pomocníkům za pomoc
vždy, když je potřebuji a všem lidem dobré
vůle za podporu.

Pobočka
Náchod Camelot
Zámecká 1845, Náchod

A nezapomeňte – všecinko naleznete na
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

A na závěr ještě jedno oznámení.

Vlivem okolností ruším v příštím roce
lednový florbalový turnaj o starostenský
pohár, další ročník promítací akce Diašou
i jarní atletické závody – Polickou stovku a
Atleta roku.
Děkuji za pochopení.

Přeji hezký den, Petr Jansa – SSK Pedro.

Daniel Denygr
Vedoucí pobočky

+420 776 342 569
denygr@reality11.cz
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DOUČOVÁNÍ
NABÍZÍM VÍKENDOVÉ
DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Police nad Metují a okolí

TEL: 77783777

PRODÁM BYT 2+1

v Broumově na Křinickém sídlišti
vhodný k rekonstrukci
původní umakartové jádro,
bez kuchyňské linky

cena : 400.000 Kč
bližší informace
na tel. č.: 603 997 393

PRODÁM
MYČKU NÁDOBÍ
značky Electrolux,

barva bílá, málo používaná.
Cena 5000,-Kč nebo dle
dohody.
Tel: 774 517 727

PŘIJMEME MONTÉRA
KRBŮ A KAMEN
Nabízíme :

mzdové ohodnocení, po zapracování HPP

Požadujeme :

zručnost, zodpovědnost, samostatnost,
řidičský průkaz

Bližší informace na tel. :
776 263 574

KOUPÍM
POZŮSTALOST

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

veteš, vyklidím
půdu,
sklep, dům, byt.

Hradec Králové
Nové Město n.M.

Polický měsíčník - říjen 2015 - strana 43

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

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

Kontakt: 608 103 810
KOUPÍM
STARÉ KOLO, MOPED

NABÍZÍM PRONÁJEM
pěkného nového bytu
v Polici nad Metují
(Velká Ledhuje, nad zahradnictvím)

Bytová jednotka v kategorii
2+1 o výměře 56 m2
za cenu 5 250 Kč
plus služby a energie.
K tomu navíc nadstandardně
velký sklep a jedno vyhrazené
parkové stání.
Vybavení:
plně vybavená koupelna a WC, nová
kuchyňská linka se sporákem, kuchyňská
vestavěná skříň a šatní předsíňová
skříň, podlahové krytiny, vnitřní
žaluzie, osvětlení. Vratná kauce ve výši
dvojnásobku celkové měsíční platby za
nájem, služby a energie.

Kontakt na e-mail: bytynachodsko@
gmail.com nebo mob. 776 102 458

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.: 774701717, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., Na Kozínku 13, 54931 Hronov areál prodejny krmiv
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

27. 10. 2015 v 15.00 hod.

Police n. Metují

29. 10. 2015 v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech:
491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/
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Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 930 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o., Velké Petrovice 66 - Kozinek
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)
• velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují

ÚPRAVA KANALIZACE U KOLÁROVA DIVADLA
Firma Broumstav s.r.o. provádí úpravu kanalizace pro objekt Kolárova divadla a Divadelní klub.
Jedná se především o instalaci typového odlučovače tuků (plastová nádrž o vnějším průměru 1,2
m a hloubce 2,0 m) pro objekt Divadelního klubu
s novou kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace. Součástí úpravy je i přepojení části
vnitřní kanalizace z provozu kuchyně na tento nový
odlučovač tuků a přepojení hlavní větve vnitřní kanalizace na novou kanalizační přípojku. Dále bude
na novou kanalizační přípojku napojena také část
vnějších dešťových svodů. V rámci těchto prací byly
vybourány veškeré stávající podlahy v místě výměny kanalizačního potrubí a vybourány prostupy v
základových konstrukcích pro vyvedení potrubí a
napojení na venkovní kanalizaci. Dále byly vybourány dvě stávající betonové šachtice před vstupem
do klubu a provedena výměna stávající hlavní kanalizační a vodovodní větve potrubí v chodbě k divadelnímu klubu. Na nové kanalizační potrubí byly
napojeny
všechny
stávající kanalizační
odbočky a osazen
čistící kus. Šachta
bude zakryta novým
pachotěsným poklopem, opatřeným rámečkem pro zadláždění.
Na závěr budou
provedeny
nové
dlažby na vybouraných podlahách v
chodbě a v sociálních
zařízeních a nově
vymalováno. Všechny venkovní plochy
budou urovnány a
upraveny a opraven
chodník v místě realizace kanalizační
přípojky.
Ing. Pavel Scholz,
investiční technik
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