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Mozaika z radnice…
Po dlouhé zimě nás jaro odměňuje sluníčkem. Zvlášť
v dubnu, květnu a červnu se s akcemi roztrhl pytel. Je
velmi obtížné vybrat termíny. Dochází tedy k prolínání
akcí. Bohužel občas ke škodě aktivních návštěvníků,
kteří by rádi stíhali všechno.
Mé poděkování a obdiv patří radešovským hasičům
/Radešovská osma/, polickým rybářům /rybářské závody
na Honech/, hasičům /křest nové cisterny/, Petru
Jansovi /Polická stovka/, lyžařskému oddílu /Běh
sídlištěm, Od pípy k pípě/, Renatě Steinerové /májky,
Našlo se vejce/, skautům /dvoudenní závody 22.
hlídek!/, polickým ochotníkům /neskutečná šňůra
zájezdů a vítězství na regionální přehlídce v Miletíně/,
manželům Nývltovým /závody koňských spřežení/,
turistům
/Polický
vandr/,
děkanskému
úřadu
/především panu faráři, který s námi spolupracuje na
mnoha akcích – koncert I. Budweisserové, křest cisterny,
návštěva jednání DSO Policko/, občanskému sdružení
Jůlinka /Den řemesel/ a mnoha dalším nejmenovaným.
V poslední květnový den jsme na náměstí „káceli“ čtyři
dětské májky. Tu velkou jsme neuhlídali, protože jsme
ji nehlídali. Společně s hasiči a skauty opět, jako čtyři
roky zpátky, slibujeme, že příští rok si ji opravdu ukrást
nenecháme.
Děkujeme manželům Koláčným, kteří městu věnovali
bronzovou plaketu v dřevěném rámečku s nápisem
„Našim legionářům“ s datem 28. 10. 1918 od Ing. Jan
Koláčného A.S. Jedná se o dědictví po Josefu Steigerovi,
předsedovi pobočky Československé obce legionářské
v Libochovicích nad Ohří a později v Čáslavi, který
pravidelně dojížděl do Police nad Metují za svým
přítelem – spolubojovníkem z 1. světové války Josefem
Flekou /majitelem restaurace na náměstí/, který
instaloval schránku s plstí od Tvorova do pilíře radnice.
Plaketa je pověšena v kanceláři starosty.
Investiční akce města jsou v plném proudu. Věřte, že
spolupráce s mnohými firmami je čím dál náročnější.
Nešvary, na které nás upozorňujete vidíme a řešíme.
Bohužel dlouho a opakovaně s nepochopitelnou
nezodpovědností těch, kterým byly akce svěřeny.
Těmto problémům se chci v příštích měsících věnovat
velmi intenzivně.
Ve středu 22. června se od 17ti hodin na sále Pellyho
domů koná veřejné jednání zastupitelstva města. Zvu
všechny, kteří mají o své město zájem.Tomuto jednání
bude v úterý 14. června předcházet pracovní jednání
zastupitelstva. Neveřejné. Témata – spolupráce města a
technických služeb, budoucnost polického koupaliště,
práce Osadního výboru Pěkov.
S koncem dalšího školního roku se těšíme na Pasování na
školáky – vyřazování předškoláčků - pondělí 20. 6. od
15ti hodin na sále Pellyho domů, Narozeninový koncert
ZUŠ s vyřazováním letošních absolventů – Kolárovo
divadlo 28. 6. od 18ti hodin, Rozloučení s 9. třídami –
sál Pellyho domů ve středu 29. června od 15.15 hodin.
Děkuji všem pracovníkům v našich školských zařízeních –
pedagogům i nepedagogům – za práci v průběhu školního
roku 2010 – 2011. Jim a všem žákům letní odpočinutí,
nové zážitky a chuť do další práce.
Vám, čtenářům Polického měsíčníku, spoluobčanům i
návštěvníkům města přeji léto prožité ve zdraví a
spokojenosti.
Ida Seidlmanová
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Vážení spoluobčané,
v březnovém čísle se Vám prvně představili zastupitelé
pro toto volební období. Snažím se vyslyšet prosby mnohých
z Vás, aby Polický měsíčník poskytoval více informací
z radnice. Z vnitřního života „řízení“ města. S dobrým
úmyslem jsem založila rubriku Zastupitelstvo města Police
nad Metují 2010 – 2014. Zde dostane každý zastupitel,
kterému jste dali důvěru, možnost prezentace své
zastupitelské činnosti.
Může zprostředkovat Vaše názory. Vyslovit svá přání,
názory, potřeby.
Je to samozřejmě dobrovolná prezentace každého
zastupitele. Věřím, že občané a čtenáři přivítají názory
svých zastupitelé a zastupitelé pochopí svoji možnost.
Ida Seidlmanová
Otázka:
Jakým způsobem si jako zastupitel města představuji,
že by město mělo podporovat sport ve městě a co pro to
v budoucnu udělám.

Mgr. Ida Seidlmanová
starostka města
I naše město se potýká dlouhodobě
s poměřováním výše podpory kultury,
společenského života a sportu. Nekonečné
téma, které diskutujeme z mnoha pohledů.
Odvíjí se, bohužel, především od čísel
vyjadřujících podporu finanční. Odvíjí se od
možností města. Od celospolečenské situace.
Na jednání rady města 13. června předložím návrh
koncepce sportu a sportování ve městě. V ní vycházím ze svých
zkušeností, ze současných možností, z vizí, z názorů občanů,
sdružení, jednot…
Nepamatuji se, že by někdo sám nebo skupinově na
takovém materiálu pracoval a pokusil se zmapovat dosavadní
podporu města. Většina hlasů požadujících větší zájem města
je zaměřena jednostranně.
Domnívám se, že úkolem zastupitelstva města je vytvořit
především podmínky pro sportování dětí a mládeže, podmínky
pro dobrovolníky, kteří toto organizované sportování zajišťují,
mají na starosti majetek potřebný ke sportování nebo získávají
peníze z pronájmů, podporu veřejného sportování ve všech
ročních obdobích, dětských hřišť a oddychových míst a pro
všechny věkové kategorie, rozumná podpora vrcholového
sportu, propagace, osvěta…
Těším se na další smysluplné rozpravy, které budou
zaměřeny objektivně ve prospěch rozvoje ducha i těla nás

všech.

Bc. Jiří Škop
místostarosta města
V řadě prvé je třeba si uvědomit, co je
slovem sport míněno…
Vnímám-li sport jako spolkovou činnost,
je nezbytné podporovat jeho existenci,
neboť jedině skrze spolky – fungující jako
právní
subjekty,
hospodařící
svými
prostředky
podle
určitého
vnitřního
rozpočtu – lze vychovávat mládež v duchu určitých tradic
daného sportovního odvětví, a v duchu jeho morálních a
etických hodnot, a posouvat individuální vnímání světa „já“ do
paradigmatu „my“, za účelem uvědomění si své niterné
odpovědnosti k druhým. Možná by tedy nebylo od věci, pokud
by každý zastupitel byl členem nějakého sportovního spolku
(analogicky obráceně), neboť by ubylo zbytečných a často
neuvážených siláckých prohlášení. Vnímám-li sport jako fyzický
výkon, je dle mého soudu nezbytné, aby město udržovalo a
rozvíjelo svá sportoviště v duchu hospodárnosti a efektivity, a
maximálně podporovalo zejména rekreační sporty pro všechny.
Nikoho snad nepřekvapí, že v tomto ohledu budu podporovat

spíše výstavbu víceúčelového hřiště, než výstavbu sportovní
haly (která je bez dotační podpory mimo naše rozpočtové
možnosti).
Město v současné chvíli dle mého soudu (to říkám se
zkušeností místostarosty TJ Sokol, a místopředsedy a bývalého
předsedy HK Ostaš) podporuje sport v rámci svých možností
dost dobře, je věcí sportovních klubů, aby skrze práci svých
členů a aktivní spolupráci se sponzory zajišťovaly další
případné prostředky pro zajištění úrovně sportu, který chtějí
provozovat.

Rada města
Ing. Jiří Vlček
Město dává do podpory sportu ročně (bez
peněz na údržbu vlastních sportovišť) více než
milion korun a to především formou grantů.
Někomu se to zdá hodně, někomu málo. Je
jednoznačné, že podpora volnočasových aktivit
občanů Police - kam sport bezesporu patří - je
jednou z funkcí, kterou by město mělo naplňovat.
Na rozdíl od ostatních oblastí - kultura, sociální
oblast, školství atd. - nemá město na oblast sportu zřízenu žádnou
organizaci ani odbor, který by se na sport profesně zaměřoval a tím je
město do vysoké míry "odsouzeno" spoléhat v této oblasti na "profesní"
organizace stojící mimo struktury města. V Polici jsou to především
Spartak a Sokol, které se prioritně věnují sportu. Těmto organizacím
město poskytuje převážnou část grantových dotací. Bohužel se občas
představy vedení těchto organizací a vedení města o tom kam směřovat
poskytnuté finanční prostředky rozcházejí. Protože otázka zní - jaké
jsou moje zastupitelské představy v této oblasti, chtěl bych zde
představit svůj osobní pohled na věc. Dlouhodobě zastávám názor, že
město tu není od toho, aby finančně podporovalo "vrcholový " sport
dospělých, ať se jedná o fotbal či o jiný druh sportu. Podpora města
musí směřovat především k tomu, aby se vytvářely podmínky pro
sportování dětí a mládeže a to jak ve formě podpory mládežnických
organizovaných celků, tak i formou budování a udržování volně
dostupných sportovišť (např. hřiště na sídlišti). K čemu nám jsou
"špičková" sportoviště, když na ně - a ve většině případů z naprosto
pochopitelných a objektivních důvodů - může jen skupina "vyvolených".
Jako zastupitel nadále budu podporovat přidělování peněz do této
oblasti formou městských grantů s prosazováním větší priority
přidělování peněz na sportování dětí a mládeže. Rovněž, pokud to
finanční situace dovolí, se budu snažit prosadit vybudování volně
přístupných sportovišť. Bylo by fajn, kdyby se v rámci tohoto volebního
období podařilo najít popř. získat peníze na připravenou a projektově
zpracovanou akci víceúčelového sportoviště v prostoru bývalého
hokejového hřiště.

Mgr. Lenka Fulková
Sport tvoří stále významnější součást
životního stylu dnešního člověka. Z tohoto
důvodu věnuje naše město velkou pozornost
nejen podpoře sportu, ale také vytváření
podmínek pro sportovní vyžití našich
obyvatel. Finančně podporujeme místní
sportovní organizace, soutěže a turnaje
jednotlivců i družstev a sportovní aktivity dětí. Právě podpora
dětí a mládeže se mi jeví jako nejdůležitější. S tím souvisí i
udržování a provozování sportovních zařízení. A co pro to
v budoucnu udělám? Budu podporovat zachování i rekonstrukci
stávajících sportovišť, popř. úpravu dalších vytipovaných ploch
ke spontánnímu sportovnímu vyžití a prostřednictvím grantů
pomáhat rozvoji dětí a mládeže.

Ing. Vladimír Seidl
Jako zastupitel podpořím, s ohledem na
možnosti města, požadavky, projekty a
akce, které budou zajišťovat, vylepšovat a
zvyšovat možnosti sportování především dětí
a mládeže v našem městě.
V Polici nad Metují je dlouhodobě
nastaven systém, ve kterém sportování dětí,
mládeže či dospělých zajišťují dobrovolníci, organizovaní
převážně v TJ Spartak a Sokole. Další organizací, která se na
sportovním vyžití dětí také nemalou měrou podílí, je základní
škola, která je bohužel dost často v tomto směru opomíjená.
Jsem přesvědčen o tom, že město má podporovat
volnočasovou sportovní činnost. Tedy podporovat a
spolupracovat s organizacemi, které toto zajišťují. Tato

podpora by ale měla být směřována hlavně do práce s dětmi a
mládeží. Město podporuje „sportování“ zhruba ve čtyřech
oblastech. Finančními dotacemi, nefinanční pomocí, údržbou
sportovišť a budováním sportovišť nových.
Domnívám se, že základní rysy systému finanční podpory,
které nastavilo ZM v minulém volebním období, jsou správné.
1) Základní částka
2) Dotace na práci s mládeží
3) Jednotlivé granty
4) Údržba a rozvoj, sportovních zařízení města.
(body 1, 2 a 4 jsou ve svých částkách mandatorními výdaji,
částka 3. bodu je závislá na možnostech městského rozpočtu
v jednotlivých letech.)
Nefinanční podpora sportu je ze strany města a jeho
vedení, alespoň podle mého názoru, na velmi dobré úrovni.
V oblasti údržby sportovišť, a to především těch veřejných,
je prostor pro zlepšení současné situace. Vytvoření přehledu
sportovišť na území města (městských či patřících jiným
organizacím) a vypracování plánu jejich údržby, abychom
neřešili až havarijní situace, by myslím, nebylo na škodu.
Na vybudování nových sportovišť je město připraveno
(sportovní hala, víceúčelové hřiště). Jejich realizace je
podmíněna získáním dalších finančních prostředků. Domnívám
se, že realizovat tyto projekty ze současných příjmů města
bude velmi problematické. To, co lze realizovat, je budování
menších „bezúdržbových“ zařízení (např. basketbalové koše),
které budou přístupné pro všechny zájemce.

Členové zastupitelstva města
Věra Kašíková
Sport patří k zdravému životnímu
stylu, který si každý člověk vybere dle
svých
možností,
schopností.
Je
společenskou
záležitostí,
prevencí,
radostí, motivací, podporuje soutěživost,
myšlení. Prostě je pro každého jedince
příjemnou záležitostí.
Město se snaží
svými finančními možnostmi sport rovnoměrně podporovat, aby
všem bylo dobře. Je jisté, že zastánci určitého druhu sportu by
chtěli mít podmínky co nejlepší. Ale nejde vše najednou, musí
se postupně, někdy dostane někdo méně, nikdy asi nebude mít
žádná sportovní společnost pocit, že nepotřebuje žádné
peníze. Podpora města spočívá i v prezentaci a ocenění
sportujících. V současné době je velkým oříškem stav
koupaliště, které se opravilo pro nadcházející sezonu, aby pro
návštěvníky bylo bezpečné. Pro příští rok se musí rozhodnout,
jak koupaliště opravit. Uvědomuji si, že oprava bude
nákladnější, ale pokud koupaliště zavřeme, je to konec
koupání na polické plovárně, její tradice. Ne každý občan má
na pořízení vlastního bazénu nebo na dojíždění do jiných
okolních koupališť. Zázemí pro další sportovní vyžití také
koupaliště nemůže poskytnout, ale domnívám se, že za jiným
sportem je možné si zajít po příchodu z koupaliště. Parkování
není ideální, ale nejsme již trošku pohodlní?
Možná, že by pro naše děti procházka na koupaliště byla
výchovnou záležitostí. Parkování pro starší občany je zajištěno
současnými možnostmi. Jsem rekreační sportovec, sportuji pro
radost, pokud budu mít možnost být něčím nápomocná, ráda.

Ing. Pavel Scholz
Pro město Police nad Metují je nyní
důležité vybudovat víceúčelové venkovní
sportoviště. Jsem přesvědčen, že bude
využité, a že za pomoci grantů
(částečného krytí od sponzorů) ho je
město
schopné
v příštích
letech
profinancovat.
Máme
vypracovanou
dokumentaci pro realizaci stavby a platné
stavební povolení. Hřiště oproti hale nebude vykazovat
následné vysoké provozní náklady (umístěno v areálu
fotbalového hřiště, umělý povrch). V rámci svých možností
nejen jako zastupitel, ale i jako investiční technik města, chci
pro jeho realizaci udělat maximum.
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Ing. Jan Pohl
Jsem rád, že se otevírá debata o
podpoře sportu městem. Současný
stav, kdy město dotuje nemalými
prostředky
tělovýchovné
jednoty
Spartak a Sokol a prostřednictvím
grantů i jednotlivé oddíly a spolky,
nepřináší spokojenost ani jedné ze
stran. Městu se zdají výdaje vysoké,
některým oddílům se naopak zdá
podpora nedostatečná. A počet aktivních členů klesá, co víc,
ruší se celé oddíly. Zlepší se situace navýšením podpory?
Těžko. Musíme si tedy stanovit, co město od sportu v Polici
očekává a proč ho vlastně podporuje. Potřebujeme
poloprofesionální sportovce pro reprezentaci města? Kvalitní
fotbalový stadion - pro hráče nebo pro diváky? Lyžařský areál
pro závodníky nebo kilometry stop pro turisty? A nebo je
rovnou poslat za lepším sněhem na Karlów? Těžko formulovat
otázky a těžko odpovídat.
Z mého pohledu je nejdůležitější vytvářet příležitosti pro
volnočasové vyžití mládeže. Nabídnout jim atraktivní sporty,
vytvořit v oddílech dobrou partu a přitáhnout jich ke sportu co
nejvíce. Nabízí se otázka - v Polici je např. několik
floorballových týmů, proč se nesdružují v oddíle pod
Spartakem?
Dnešní doba nahrává individualismu, stádnost není v módě.
I pro mě je jednodušší sednout do auta a odjet si sám zalyžovat
na Deštnou, než organizovat trénink nebo plnit auto "cizími"
dětmi. Nikdo nemá čas, každý má svoji práci a rodinu. Nakonec
by se ani to Nebíčko nemuselo upravovat, stejně se tam lyžuje
jen pár dní v roce... Tak to ale nechceme. Upravená stopa na
Nebíčku (i ta naše vysmívaná sjezdovka) přitáhne na lyže lidi,
kteří by autem za sněhem nejeli, a dovolí dětem bez nutného
doprovodu rodičů vyrazit na sníh. A proto má smysl udržovat
tato místní sportoviště, která samozřejmě nenabídnou komfort
komerčních středisek, ale dojdeme tam za pár minut pěšky...
Hokejisti taky jezdili do Hronova, jak dlouho jim to vydrželo?
Co bych rád jako zastupitel prosadil: Zpracovat přehled
činnosti a členské základny stávajících sportovních spolků,
formou ankety oslovit žáky ZŠ a zjistit, o jaké sporty by měli
zájem, když už je ty naše staré nezajímají, zviditelňovat
výsledky práce oddílů, motivovat např. horolezce a cyklisty
k práci s mládeží.

Jiří Seifert
Bavíme se o problematice sportu. Co
říct a nekecat. Ale teď vážně. Rozpočet
města je takový jaký je. Bez pomoci
vlivného investora zřejmě nebude
v dohledné době peněz více. Není ani
trvale únosná cesta přenášet tíhu na
obyvatele formou vyšších daní a
ostatních poplatků vybíraných městem.
Udržet a rozvíjet chceme kulturu a výchovnou činnost, ale i
sociální oblast. Město v současné době volí přerozdělování
peněz ( 2x ročně) formou grantů. Tj. požadavek projednaný a
doporučený, případně nedoporučený nebo krácený grantovou
komisí města. Dále tu působí podíl sponzorů na konkrétních
akcích. V minulosti např. vybudování beachvolejbalového
hřiště. To je stručně současnost.
Nezbytnost je nejen současný stav sportu udržet, ale i
rozvíjet.
V představách
je
vybudování
víceúčelového
venkovního hřiště, sportovní haly, ale i budoucnost koupaliště.
A to jsou i náměty pro vás občany. Na posledním zastupitelstvu
se hovořilo mimo jiné i o vyhlašovaných anketách. Ty slouží
především k ověření si názoru na již probíhající činnost.
V paměti je anketa k retardérům v Kostelní ulici, obsahu
Polického měsíčníku. Ankety mají v dění města opodstatnění. O
akcích, které výrazně ovlivní
čerpání rozpočtu města
doporučuji vyjádření občanů formou místního referenda. Úkol
svůj i zastupitelstva vidím ve schválení podmínek referenda.
Kolik občanů starších 15 ( případně 18 ) let se musí vyjádřit,
aby referendum bylo platné, v případě neplatnosti rozhodne
hlasováním zastupitelstvo a pod. Již jsem zmínil současnou
grantovou činnost města. Osobně si myslím, že tento způsob
bude postupem času překonán a nahrazen.

3

Věra Plachtová
Kalokagatia -

Už od školních let mě lákal antický
ideál souladu těla a ducha.
Staří
Řekové snili o dokonalém člověku, v
jehož sošném, sportem vypracovaném
těle bude navíc sídlit i duše vzdělance
a umělce. Jsem vděčná všem, kteří a
které
v socialistickém
Spartaku
uplatňovali sokolské ideály.
Vytrácí se mi sport, když školáček
řekne, že chce být fotbalistou a vydělávat hodně peněz (již
řadu let častá odpověď na dotaz „co chceš v životě dělat“). O
to víc si vážím všech aktivit, při kterých se sejdou
nevýkonnostní sportovci a dobrovolně pro radost „se hýbou“,
sportují. Dík patří všem cvičitelům a cvičitelkám, kteří
pravidelně dvakrát či vícekrát v týdnu nastoupí do tělocvičny a
věnují se svým svěřencům.
A trocha ekonomiky do té radosti z pohybu – město vlastní
fotbalové hřiště, beach volejbalové hřiště, sportoviště na
sídlišti, lyžařský vlek, koupaliště (snad jsem nic nezapomněla).
Sokol vlastní sokolovnu a hřiště za sokolovnou. Spartaku je
fotbalové hřiště pronajato. Neznám přesné podmínky pronájmu
stejně jako podmínky pronájmu tělocvičny ve škole. I tato
tělocvična je v majetku města, ovšem hospodaří s ní
příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Police
nad Metují. Myslím, že se město snaží se svým majetkem dobře
hospodařit a vynakládá na provoz svých zařízení nemalé částky
(viz rozpočet města), snaží se finančně podporovat i sportovní
akce. Přesto jsem v zápise z jednání Rady města četla:
„Starostka informovala o průběhu VH Spartak Police nad Metují
– jednotlivé oddíly ve svých zprávách vesměs děkovaly městu
za podporu, z vedení TJ Spartak však zazněla kritika na
nedostatečnou finanční podporu města.“ Škoda, když při
sportování převáží peníze.
A co mohu já pro rozvoj sportu a jeho podporu ve městě
udělat. Myslím, že v zájmu vzájemného pochopení se musí
zlepšit vzájemná komunikace. Pojďme si navzájem naslouchat
a hledat řešení.

Konec analogového vysílání

Ke dni 30. 6. 2011, jak jsme Vás již v minulosti
informovali, dojde na území našeho města (a jeho okolí)
k ukončení analogového vysílání z vysílače Černá Hora
(potažmo z vysílače Krásné). Analogové vysílání bude
nahrazeno pozemním digitálním signálem, který je již nyní
plně (z vysílače Černá hora) a částečně (z vysílače Krásné)
na naše území šířen.
Jelikož jsme byli řadou z Vás upozorněni na potíže
s příjmem digitálního signálu, či snad dokonce s totální
absencí příjmu v některé části města, pokusili jsme se
oslovit jednotlivé správce kanálů digitálního vysílání
(multiplex 1, 2, 3) s tím, aby prostřednictvím dokrývačů
umístěných na stožár televizního převaděče Havlatka
zajistili kvalitní pokrytí digitálním signálem na celém území
města.
Zástupce Národní koordinační skupiny pro přechod na
digitální vysílání (p. Hejkal), mne při našem jednání,
týkajícím se vzájemné blokace analogového vysílání TV
Prima a Multiplexu 3 odkázal na technického ředitele TV
Prima, pana Slavíka. S panem Slavíkem jsem se při jednání
v minulém týdnu domluvil na tom, že již není nutné hledat
pro posledních 30 dní technické řešení (de facto ze strany
TV Prima bylo navrženo okamžité vypnutí analogového
vysílání), a že do 30. 6. ponecháme na 60. kanálu souběh
analogového a digitálního signálu, byť působí nemalé potíže
s příjmem.
Ve věci dokrytí digitálním pozemním signálem jsem byl
panem Slavíkem za TV Prima ujištěn, že bude-li na vysílači
Havlatka realizovat správce Multiplexu 1 (Česká televize)
dokrývač, ostatní správci multiplexů se k němu vždy
připojí, neboť jejich kroky jsou vzájemně koordinovány.
Z České televize jsem v tomto týdnu obdržel toto

vyjádření: „Česká televize obdržela od Českého
telekomunikačního úřadu výsledky série kontrolních měření
ve městě. Ta ukázala, že signál sítě 1 s multiplexem
veřejné služby pokrývá aktuálně 83 až 94 % obyvatel
Police nad Metují (v závislosti na metodice vyhodnocení
jednotlivých měření). Množství nepokrytých diváků je na
úrovni, která není relevantní pro budování digitálního
dokrývače, a to i bez přihlédnutí k neustále narůstající
penetraci satelitního příjmu v celé ČR (v tomto ohledu
totiž bude množství reálně nepokrytých diváků ještě
menší). Česká televize tedy o výstavbě digitálního
dokrývače pro síť 1 v Polici nad Metují nyní neuvažuje.
Česká televize je připravena zvážit další postup ve chvíli,
kdy se provozovatelé komerčních digitálních sítí 2 a 3
(které mají ve městě dle kontrolních měření nižší pokrytí
než síť 1) rozhodnou pro výstavbu digitálních dokrývačů.
Pak by Česká televize zvážila koordinovaný postup, aby se
diváci nemuseli potýkat se složitým příjmem jednotlivých
digitálních sítí z různých směrů a vzdáleností.
Česká televize má ze zákona povinnost zajistit u
zemského digitálního vysílání pokrytí 95 % obyvatel České
republiky. Podle zprávy Českého telekomunikačního úřadu
o vyhodnocení průběhu přechodu zemského analogového
televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
vydaného k 15. 9. 2010
(http://www.ctu.cz/cs/download/digitalni_vysilani/zprava
_5_vyhodnoceni-tpp_k_15_09_2010.pdf) dosáhlo pokrytí
obyvatel ČR digitálním signálem sítě 1 hodnoty 99,9 %. Je
tedy nezbytné, aby prostředky případně vynaložené na
vybudování a následný provoz každého dalšího vysílače byly
opodstatněné odpovídajícím počtem diváků, jenž může
takový krok obhájit při pravidelných auditech a v
neposlední řadě i ve výroční zprávě o hospodaření, kterou
se ČT každoročně zodpovídá PSPČR.
Z mnou zjištěných informací a z řady jednání vyplývá
pro nás nepříznivý závěr, neboť se nepředpokládá, že by síť
digitálních dokrývačů (vysílačů malého výkonu) měla být
tak rozsáhlá, jako tomu bylo v případě analogových
dokrývačů (nyní realizován dokrývač na vysílači Hvězda pro
Broumov a okolí). Výstavba a provoz v obdobném rozsahu
jsou ekonomicky neúnosné kvůli výrazně vyšší ceně
digitálních
dokrývačů
oproti
jejich
analogovým
předchůdcům. Současně je na místě podotknout, že dosah
digitálních vysílačů velkého výkonu není totožný s dosahem
analogových vysílačů velkého výkonu – digitálně se sice
vysílá ze stejných stanovišť, avšak na jiných kmitočtech,
jinými efektivními vyzářenými výkony a většinou také ze
zcela nových anténních systémů. Na některých místech, kde
dříve byly potřeba analogové dokrývače, dnes digitálních
dokrývačů potřeba není, protože v místě je dostupný signál
digitálního zemského vysílání z příslušného vysílače velkého
výkonu (samozřejmě za předpokladu, že mají diváci
v řádném stavu příjmový řetězec – anténu, svod, další
kabeláže a aktivní prvky jako zesilovače či rozbočovače).
Dále je potřeba zdůraznit, že pominul hlavní důvod, proč se
dokrývače budovaly v takovém rozsahu. Síť analogových
dokrývačů vznikala především v době, kdy ještě
neexistovala jiná alternativa pro příjem televizního
vysílání. Dnes však existují další možnosti, které nabízí
kabelová televize, či satelitní příjem, jehož hlavní úlohou
je v současnosti právě digitální dokrytí komplikovaných
lokalit, respektive měst a obcí s menším množstvím
nepokrytých obyvatel.
Občané, kteří tedy zjistí (prostřednictvím odborné
firmy, která se zabývá instalací TV techniky a anténních
systémů), že v jejich blízkosti není dosažitelný pozemní
digitální signál, musí pro příjem TV signálu využít zbývající
možnost, kterou je satelitní vysílání. K tomuto způsobu
uvádím více informací v následujícím odstavci.
Satelitní digitální vysílání ČT – dostupné kdekoliv v ČR
Česká televize garantuje své vlastní satelitní digitální
vysílání z pozice 23,5° východně – družice Astra 3A a Astra

3B (více na www.digict.cz v rubrice Digitální satelitní
vysílání DVB-S). Pro příjem programů ČT z uvedených družic
lze pořídit speciální přístupovou kartu za jednorázovou
cenu, vlastní příjem je poté zdarma bez měsíčních
poplatků. Karta je rozšiřitelná i o další programy. Celkové
náklady na zajištění satelitního digitálního příjmu dnes jen
velmi mírně převyšují náklady na zajištění pozemního
digitálního příjmu, respektive jsou v některých případech
téměř srovnatelné. Satelit nabízí oproti pozemnímu příjmu
o něco lepší kvalitu obrazu ve standardním rozlišení a navíc
také vybrané programy ve vysokém rozlišení HD, včetně
distribuce ČT HD (více na www.digict.cz v rubrice ČT HD:
Vysoké rozlišení obrazu). Prostřednictvím satelitu Astra 3A
je nyní možné přijímat i regionální vysílání České televize.
Ve vybraných časech jsou vysílány tři varianty programu
ČT1 pro Čechy, jižní Moravu a severní Moravu (podrobnosti
na www.digict.cz v rubrice Příjem regionálního vysílání).
Satelitní digitální příjem lze dále pořídit také jako
komerční službu od různých poskytovatelů. Takové služby
jsou zpoplatněny měsíčním paušálem. Za technickou úroveň
v těchto případech odpovídají poskytovatelé služeb, nikoliv
Česká televize.
Bohužel, není v našich možnostech ani silách nyní
vybojovat pro Vás lépe dostupný pozemní digitální signál,
přičemž je zřejmé z vyjádření ČT a TV Prima, že
v budoucnu již případné dokrývání nebude aktuální,
zejména s ohledem na to, že řada občanů vyřeší problém
s pozemním digitálním příjmem přechodem na příjem
prostřednictvím satelitní antény, a požadavky na dokrytí
tak v průběhu času odezní. Co naplat, jsa sám postižen
absencí pozemního digitálního signálu, odcházím oslovit
odborníky, kteří mi (snad) zprostředkují satelitní příjem…
vítejme v městečku plném satelitních antén!!
Jiří Škop, místostarosta

POLICKÉ KOUPALIŠTĚ
Oznamujeme, že provoz polického koupaliště bude
zahájen cca v druhé polovině června z důvodu nutných
oprav po zimě. O jeho otevření Vás budeme včas
informovat prostřednictvím městského rozhlasu a Polického
měsíčníku

Otevírací doba v červnu:

pondělí – pátek od 13.00 do 19.00 hod, sobota – neděle
8.00 – 19.00 hod.
- 30. 6. 2010 vstup zdarma pro děti s vysvědčením
samé jedničky

Otevírací doba v červenci a srpnu:

od 1. 7. 2011 otevřeno každý den od 8.00 – 19.00 hodin
v případě příznivých klimatických podmínek rozšířen
provoz vždy v pátek do 21.00 hod.

Aktivity na koupališti:
-

stolní tenis, kuželky, pískoviště, plavecké pomůcky

-

teplá jídla, cukrová vata, pivo, nealko nápoje,
zmrzlina, ledová tříšť
P. Kocián

Občerstvení:

O sociálním odboru v kostce

Práce sociálního odboru je rozdělena na několik částí.
Výplata hmotné nouze - příspěvkem na živobytí je
dopláceno kolem 50 rodin, 45 jednotlivců a doplatek na
bydlení pobírá 15 rodin. Na výplatu těchto dávek máme na
rok 2011 požadavek 3 300 000 Kč.
Pečovatelská služba – je poskytovaná kolem 70-80
občanům z Police n.M a spádových obcí.
Výdaje na rok 2010 činily 1 092 196,-Kč, příjmy za
vykonanou službu
272 000,-Kč. Pečovatelskou službu
poskytujeme i občanům v terénu.
Služby zajišťují 3
pečovatelky a jeden správce objektu. Na sociálním odboru
plánujeme
a kontrolujeme
plnění rozpočtu pro
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pečovatelskou službu, vydáváme žádosti o poskytnutí
pečovatelské služby a umístění do domu s pečovatelskou
službou, vystavujeme smlouvy o poskytování pečovatelské
služby, zpracováváme stvrzenky za poskytnutou službu.
Přestupková komise – od 1.9.2009 byla na sociální odbor
převedena i veškerá spisová agenda přestupkové komise.
Pí. Kaněrová zajišťuje přípravu komise, píše předvolání
obviněných a svědků. Při jednání komise zapisuje výpovědi
a potřebné protokoly. Poté společně s JUDr. Sedláčkovou
píše rozhodnutí. Vede evidenci přestupků obcí a provádí
vyúčtování pro FSO ohledně nákladu řízení a pokut. Za rok
2010 se na přestupkové komisi projednalo 122 přestupků.
Veřejná služba - hlavní náplní je udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství, zlepšování životního
prostředí v obci.
Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi.
Na sociálním odboru sepisujeme smlouvy o výkonu veřejné
služby a provádíme kontrolu vykonávané práce. V letošním
roce uzavřelo smlouvu o výkonu veřejné služby 25 osob,
práci jim přidělují Technické služby Police nad Metují.
Součinnost:
s bytovou komisí, vedeme evidenci uchazečů o byty,
vydáváme žádosti o přidělení bytu, podílíme se na
vymáhání dlužného nájemného.
finančním odborem – vymáhání poplatků za odpady,
pokuty..
školy – záškoláctví, výchovné problémy - kouření a
požívání alkoholu nezletilých
státní a městská policie – kontrola restauračních
zařízení, kontrola nezletilých a klientů pobírajících
sociální dávky/ výherní automaty/, přítomnost u
výslechů nezletilých
sociálně právní ochrana dětí – šetření v terénu pro
OSPOD Náchod + posudky a vyjádření
soudy - opatrovnictví,
Probační a mediační služba -spolupráce s PMS Náchod,
vykazování odpracovaných hodin, kontrola vykonávané
práce
domov důchodců, státní sociální podpora, úřad práce.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru

Smetanova. Občanům, kteří dlouhodobě museli snášet
prašnost a špatný stav komunikací, se ještě jednou
omlouváme, a děkujeme jim touto cestou za trpělivost a
notnou dávku tolerance!
Jiří Škop, místostarosta

PODNĚTY K NOVÉMU ÚZEMNÍMU
PLÁNU MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Zastupitelstvo město Police nad Metují, přistoupí v červnu
letošního roku k rozhodování o pořízení nového územního
plánu pro katastrální území Police nad Metují, Velká
Ledhuje, Pěkov, Hony, Hlavňov a Radešov nad Metují,
zahajuje práce na pořizování nového územního plánu.
Z tohoto důvodu oznamuje město Police nad Metují
občanům, že mohou podávat písemně svoje podněty
k novému územnímu plánu města Police nad Metují
v kanceláři odboru výstavby, Městského úřadu Police nad
Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují (č.
místnosti
36),
případně
elektronickou
formou
prostřednictví
adres
meu@meu-police.cz;
podatelna@meu-police.cz (pro podání s elektronickým
podpisem)

ve lhůtě do 30. 6. 2011.

O konkrétních krocích města ve věci pořízení nového
územního plánu města Vás budeme dále informovat, jak na
našich webových stránkách www.meu-police.cz, tak
prostřednictvím veřejné úřední desky, Polického měsíčníku,
a dále na veřejných jednáních zastupitelstva města.
Jiří Škop, místostarosta

Informace ze psího útulku

Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku je k 2.6.2011 umístěn jeden pes.

INVETIČNÍ AKCE MĚSTA
V závěru měsíce května a v prvních červnových dnech došlo
k dokončení několika investičních akcí. Konkrétně
k dokončení stavby chodníku v Pěkově, k dokončení
výstavby kanalizačních větví na Záměstí a k dokončení
stavby veřejného osvětlení v ulici Ledhujská. Na každé
z uvedených akcí byla zjištěna řada nedodělků, přičemž na
odstranění nedodělků nyní zhotovitelé jednotlivých
stavebních děl pracují. Ke konečnému předání staveb a
pozemků by mělo dojít v týdnu od 6. do 10. 6.
Po dokončení stavby kanalizace na Záměstí bude v této
lokalitě pokračováno s provedením rekonstrukce povrchů
místních a účelových komunikací. V této chvíli je
připravována zadávací dokumentace pro výběrové řízení,
přičemž následně bude výběrové řízení vyhlášeno.
S realizací stavby by mělo být započato v závěru srpna
tohoto roku. Do té doby bude (zejména v deštivých dnech)
určitý problém s pohybem po pozemcích, které byly
uložením kanalizačních stok dotčeny. Pokusíme se tuto věc
řešit operativně tak, aby byl život občanů v této lokalitě co
možná nejméně ztrpčován chozením a ježděním po
rozmoklé zemině.
Výstavba sítí technické infrastruktury v ulici Na Sibiři není
investiční akcí města, přičemž dle informací investora
(Občanské sdružení pro rozvoj Velké Ledhuje) se v těchto
dnech blíží rovněž její dokončení, a zejména dokončení
úprav povrchů. Město v souvislosti s realizací této stavby
bylo stavebníkem nové kanalizační stoky, přičemž v závěru
minulého měsíce se tuto stavbu podařilo rovněž dokončit, a
to zaasfaltováním povrchů v křižovatce ulic Na Sibiři a
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Menší pejsek - kříženec
světlé barvy, který byl
rovněž nalezen v první půlce
března v místní části Pěkov

Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

Květinová výzdoba ve městě
Relativně jednoduchý a rychlý způsob, jak zkrášlit
mnohdy fádní a odlidštěné městské prostory, je realizace
sezónních květinových záhonů. V Polici n. M. tak činíme, ve

skromném rozsahu, již několik let. Ani v letošním roce tomu
není jinak. Výsadba květin nám také navozuje letní
atmosféru a protože květinová výzdoba je již z velké části
realizována,
můžeme konstatovat léto se blíží.
Založeny a osázeny letničkami jsou menší či větší
letničkové záhony v parku u autobusového nádraží, za
Pellyho domy, na náměstí, u Selendrova sloupu, u kostela
Nanebevzetí P. Marie a také v mísách na náměstí u radnice
a u prodejny Koloniál. Zbývá ještě realizovat záhon
uprostřed severního kruhového objezdu, který bude letos
osazen trvalkami. Pro zdárný růst květin a estetickou
kvalitu uvedených záhonů je jak známo důležité: zálivka tu zajistí naše technické služby, teplo a sluníčko - to nám
snad dopřejí shůry, dále pletí - o to se postará Zahradnictví
Zobal, které květinové záhony realizovalo a také ochrana
před zloději a vandaly - tu snad částečně zajistí naše
městská policie, ale především (jak doufám) my všichni.
Nebuďme proto lhostejní ke vzhledu města a ochraňme si
společně tuto výzdobu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

Rozpis lékařů stomatologické
služby červen 2011
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
11. – 12. 06.
18. – 19. 06.
25. – 26. 06.

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police N. M.

602 304 594

MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí

491 582 381

Bc. J.N. Ogriščenko - dentista
ZS Veba Olivětín 66, Broumov

491 502 425

02. – 03. 07.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS Veba Olivětín 66, Police n. Met. 491 502 525

05. – 06. 07.

MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov

602 333 466

MUDr. Jan Kubec
ZS Police n. M.

491 543 398

09. – 10. 07.

Usnesení rady města ze zasedání
č.10/2011 a 11/2011 ze dne 9.5. a 23.5.2011
RM schvaluje
a) přijetí daru od firmy Svoboda ve výši 25 000,- Kč
určeného pro podporu kultury a školství.
b) schvaluje zvýšení příspěvku ZUŠ o částku 25 000,- Kč,
formou rozpočtového opatření č. 2 - změnu rozpočtu 10,
tedy navýšení rozpočtových příjmů i výdajů o částku
25 000,- Kč. Uvedená částka bude použita na rozšíření a
obnovu venkovního vánočního betlému.
RM schvaluje SK Fagone poskytnutí slevy za pronájem
společenského sálu Pellyho domů pro konání společenského
večera s vyhlášením výsledku Jarních závodů spřežení,
který se uskuteční 21. 5. 2011 od 20.00 do 1.00 hodiny ve
výši 50%.
RM schvaluje použití znaku města Police nad Metují pro
propagační účely Jarních závodů spřežení a zároveň
souhlasí, aby město bylo organizačním partnerem při
pořádání těchto závodů.
RM souhlasí s podnájmem tréninkového fotbalového
hřiště na pozemku p. č. 966/1 v k. ú. Velká Ledhuje o ploše
100 × 40 m (dále "předmět podnájmu") občanskému
sdružení SK Fagone.
RM ukládá prověřit nájemní smlouvu s TJ Spartak a
navrhnout RM doplnění této smlouvy o stálý souhlas města
s podnájmem sportovních ploch třetím osobám za podmínky
zachování kvality terénu.

RM schvaluje přidělení bytu č. 2 - 1+1 v domě č.p. 309
v ulici 17. listopadu paní A. Š. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou tří měsíců s možností dalšího
prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje, v souvislosti s realizací infrastruktury pro
8 RD k.ú. Velká Ledhuje - splašková kanalizace, rozšíření
komunikace v prodloužení ulice Na Sibiři v odhadované
hodnotě 49 232,- Kč bez DPH, tj. 59 078,- Kč včetně DPH.
Náklady budou hrazeny z rezervy odboru IMŽP.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna podlahové
krytiny v 6-ti třídách 2. stupně - ZŠ Police nad Metují".
1. Kritéria: nabídková cena, váha 100%.
2. Obeslané firmy: Ludvík Kaválek – Červený Kostelec
Bohumil Cvikýř – Broumov
Tomáš Souček - Police nad Metují
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města
Ing. Scholz Pavel – inv. technik
Mgr. Karel Nývlt – ředitel ZŠaMŠ
náhradník:
Ing. Troutnar Jan – ved. odb. IMŽP
RM bere na vědomí zprávu předloženou místostarostou
k požadavku pana J. F. na slevu z kupní ceny za odkup
pozemků parc. č. 1213, 1184/1 a 1183 (ostatní plocha) v
katastrálním území Police nad Metují z majetku města z
důvodu objevení skrytých vad věci, které spočívaly v
existenci starých zemních jímek a sklepení po bývalém
hospodářském objektu, a ve skládce odpadů po demolici
budov v trase přeložky silnice č. II/303 a pověřuje
místostarostu prověřit výši finančních nároků požadovaných
panem Fulkou jako slevu z kupní ceny věci.
RM schvaluje záměr pořídit velkoformátové fotografie
města technikou šikmého snímkování a pověřuje
místostarostu zjištěním konkrétních potřeb snímků a
celkové nabídkové ceny.
RM pověřuje starostku jednáním s firmou MERKUR TOYS
s.r.o. o převzetí společnosti MERKUR POLICE o.p.s.
provozující muzeum Merkur městem Police nad Metují.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti sociálního
odboru.
RM schvaluje přijetí daru - bronzové plakety v
dřevěném rámečku velikosti 26 x 29 cm s nápisem "Našim
legionářům" a datem 28. X. 1918, od Ing. Jana Koláčného
A.S.
RM schvaluje od 24.5.2011 cenu za pronájem hřiště pro
plážový volejbal na 100 Kč za hodinu. Ostatní ceny (denní
pronájem – 500,- Kč, měsíční permanentka - 400 Kč - 1x
týdně 2 hod., zapůjčení volejbalového míče – 20 Kč)
zůstávají ve stejné výši jako v roce 2010.
RM bere na vědomí vypracování projektu a podání
žádosti k získání finančních prostředků z Operačního
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, oblast
podpory 1.2. – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Program bude
realizován na území Královéhradeckého kraje v období
2007-2013 a financován z 85% z Evropského sociálního fondu
a z 15% ze státního rozpočtu.
RM schvaluje, aby město v souladu s ustanovením § 42
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
požádalo o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2011
Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 - 1+kk v domě č.p.
268 v ulici U Damiánky paní K. T. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího
prodloužení bude-li nájemce řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 - 1+1 v domě č.p. 268
v ulici U Damiánky paní J. H. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího
prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájmu bytu.
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RM schvaluje
a) přidělení bytu č. 2 v domě č.p. 377 v Nádražní ulici
sl. V. K. od 1.6.2011 na dobu neurčitou a souhlasí,
aby nájemce na své náklady provedl rekonstrukci
bytu spočívající v odstranění nenosné příčky mezi
kuchyní a pokojem, vybudování nové koupelny a
WC, odstranění stávajícího krbu a instalace nových
krbových kamen, výměně vnitřních dveří a
instalaci
nové
kuchyňské
linky
v hodnotě
maximálně 200 000,- Kč. Nájemcem vynaložená
částka podložená účetními doklady bude postupně
umořována měsíčním nájemným ve výši 4 127,- Kč.
Po umoření celé vynaložené částky bude nájemné
stanoveno ve výši obvyklé u městských bytů této
velikosti, kategorie a umístění.
b) provedení rekonstrukce topného systému v bytě č.
2 v domě č.p. 377 v Nádražní ulici a jeho napojení
na centrální kotelnu budovy. Rekonstrukce
vytápění bude hrazena z rezervy mandátního účtu
správy nemovitostí.
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 100 a
p.č. 730/1 o celkové výměře cca 700 m2 v k.ú. Hlavňov.
RM bere na vědomí informaci o realizaci nového
kontejnerového stání pro sběr tříděných odpadů v Pěkově
RM schvaluje použití znaku města AMK Police nad
Metují na propagační materiály motocyklových závodů
v Radvanicích konaných 25. -26. 6. 2011.
RM konstatuje, že hasičská jednotka JPO II bude v roce
2012 i nadále schopna zabezpečovat výjezd z místa své
dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení
poplachu jednotce v síle nejméně jednoho družstva a
zároveň, že velitel Jiří Hubka bude vykonávat službu
v jednotce JPO II částečně jako své zaměstnání.
RM schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od pana MUDr. Daniela Blažka ve výši
10000,- Kč na podporu činnosti pěveckého sboru Studánka.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č.2/2011 ze dne 4.5.2011
ZM jmenuje vedoucího odboru IMŽP Ing. Jana Troutnara
za zástupce města v Dozorčí radě Společnosti Horní Labe
a.s.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o odvodu části výtěžku
na veřejně prospěšný účel s firmou GAPA GROUP a.s.. Na
základě této smlouvy město Police nad Metují obdrží jako
část výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her
částku 500 tis. Kč, kterou se zavazuje použít k veřejně
prospěšným účelům v oblasti sportu, kultury, a
společenského života.
ZM schvaluje v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
pro rok 2011 poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní
památky "čp. 1 hospoda Krčma" majitelům předmětné
nemovitosti ve výši 27.000,- Kč.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 - změny rozpočtu
1 - 9, tedy navýšení rozpočtových příjmů i výdajů o částku
2 225 260,- Kč.
ZM bere na vědomí závěr z kontroly dodržování
směrnice o finanční kontrole a zákona o finanční kontrole
obecně v příspěvkové organizaci ZŠaMŠ Police nad Metují,
kterou provedl kontrolní výbor ZM.
ZM pověřuje kontrolní výbor ZM k provedení kontroly
výběru místních poplatků MěÚ Police nad Metují.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 769/232 o výměře
197 m2 v k.ú. Velká Ledhuje manželům A. a J. A. Kupní
cena je stanovena 100,- Kč/m2 a celková kupní cena činí
19.700,- Kč. Kupující rovněž uhradí náklady na geometrické
zaměření.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 731/51 o výměře 842
m2 v k.ú. Velká Ledhuje P. Š. a M. Š. do společného jmění
manželů za kupní cenu 400,- Kč/m2. Celkovou kupní cenu
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ve výši 336.800,- Kč uhradí kupující do 30 dnů od podpisu
kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude stanovena podmínka
výstavby rodinného domu na pozemku do pěti let od
podpisu kupní smlouvy. Pro případ, že by noví vlastníci
nebo jejich právní nástupci chtěli pozemek prodat
nezastavěný, bude k pozemku zřízeno předkupní právo pro
město Police nad Metují, a to za stejných podmínek, za
jakých ke koupi došlo.
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Police nad Metují
mezi městem Police nad Metují a manželi P. a E. Ž. takto:
1) město přenechá manželům Ž. pozemek p.č. 300/3
o výměře 138 m2
2) manželé Ž. přenechají městu pozemek p.č. 301/2
o výměře 46 m2.
Za rozdíl ve výměře vzájemně směněných pozemků,
který činí 92 m2 ve prospěch P. a E. Ž., uhradí manželé Ž.
kupní cenu 40,-Kč/m2, celkem 3 680,- Kč + náklady na
geometrické zaměření pozemků.
ZM schvaluje stažení bodu týkajícího pořizování
audiovizuálního
záznamu
veřejného
zasedání
ZM
z programu jednání a ukládá místostarostovi materiál
doplnit o zkušenosti z jiných měst a o právní pohled na
nezbytnost souhlasu všech přítomných s pořizováním
záznamu.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

BROUMOVSKO regionální produkt®
Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s. se ujala vedením
projektu na zavádění regionálního značení produktů
v celém regionu Broumovska. Území je vymezeno CHKO
Broumovska.
Dne 18. dubna 2011 zasedla certifikační komise, která
je složena ze zástupců Agentury pro rozvoj Broumovska,
MAS Broumovsko, DSO Policka a zástupců soukromé sféry,
aby vytvořila a následně schválila:
Jednací řád Certifikační komise
Certifikační kritéria pro značku „Broumovsko
regionální produkt®“
Zásady pro udělování a užívání značky
„Broumovsko regionální produkt®“.
Tyto podklady jsou nezbytné pro funkčnost a sjednocení
celého systému regionálního značení u nás.
Eva Pápaiová FSO MěÚ Police nad Metují
Zde je 1. výzva k předkládání žádostí o udělení značky
BROUMOVSKO regionální produkt®:
Agentura pro rozvoj Broumovska, organizační složka
Společnost pro destinační management, vyhlašuje I. kolo
příjmu žádostí o udělení značky Broumovsko regionální
produkt®
V úterý 28. 6. 2011 se
v Centru
regionálního
rozvoje
Broumovska
uskuteční první zasedání
certifikační komise, která
bude
hodnotit
přijaté
žádosti výrobců o značku
Broumovsko
regionální
produkt®.
Regionální značkou se
označují zpravidla řemeslné
výrobky
(např.
výrobky
z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika,
šperky, sněžnice, krajka, sklo, nábytek, papírové obaly,
apod.), potraviny a zemědělské produkty (pečivo, mléko,
sýry, maso, obiloviny, víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní
plody, ryby, med, apod.) a přírodní produkty (léčivky,
bylinné čaje, rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin
pro kosmetické účely, minerální voda, apod.).

Broumovsko je 15 regionem, který se v rámci České
republiky připojil k projektu Regionálního značení výrobků.
Další informace o regionálním značení v České republice
naleznete na www.regionalni-znacky.cz.
K přihlášení a získání značky je nutné vyplnit Formulář
žádosti o udělení značky. Pokud budete mít zájem o
formulář žádosti v textovém formátu pro vyplnění na
počítači nebo budete potřebovat poradit, informace Vám
poskytne koordinátor projektu Markéta Hanušová, tel.
737 430 524, e-mail: marketah@broumovsko.cz.
Vyplněnou žádost můžete odevzdat osobně v sídle
Agentury pro rozvoj Broumovska, o. s. (Centrum
regionálního rozvoje Broumovska – areál broumovského
kláštera) nebo zaslat na adresu: Agentura pro rozvoj
Broumovska, organizační složka Společnost pro destinační
management, Markéta Hanušová, Klášterní 1, Broumov,
55001.

Dobrovolný svazek obcí Policka
Členové výboru svazku se setkali na 2. veřejném
zasedání DSO Policka, které se uskutečnilo 26. května 2011
v restauraci Fialka. Bohatý program jednání byl zárukou
dlouhé diskuze. Především nad žádostí organizační složky
Agentury pro rozvoj Broumovska, o. s. – Společnosti pro
destinační management, které se členové rozhodli přispět
na činnost, a to částkou 15.000,- Kč. Dále nad žádostí
občanského sdružení JULINKA o finanční půjčku, které bylo
také vyhověno. Hosty zasedání byli zástupci církví na
Policku – Mons. ThMgr. Marian Lewicki a Mgr. Olga Líbalová.
Zápis můžete shlédnout na webových stránkách
www.policko.cz, záložka Svazek obcí.
V neděli 12. června 2011 se v 15 hodin na místě shořelé
Suchodolské kapličky uskuteční Benefiční koncert společně
s poklepáním základního kamene. Z tohoto důvodu bylo
nutné přesunout Běh z Police do Police na neděli 26. května
2011 od 13 hodin. Bližší informace na letácích.
Probíhají přípravy na odbornou exkurzi do mikroregionu
Uničovsko, kam pojedou zástupci obcí nabrat zkušenosti
v oblasti čerpání dotací – Státní zemědělský intervenční
fond. Exkurze proběhne v termínu 23. a 24. června 2011.
Eva Pápaiová, manažerka DSO Policka

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU
MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Dne 31. května 2011 byla ukončena výzva k předkládání
žádostí o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města a
žádosti o příspěvek na práci s mládeží podporovaných
organizací se sportovním zaměřením v Polici nad Metují.
Současný počet žadatelů najdete na webových stránkách
www.meu-police.cz. Grantová komise zasedne nejspíše 16.
června 2011, poté budou jednotliví žadatelé vyrozuměni.
Eva Pápaiová, referentka správy dotací

Mezinárodní spolupráce
Kladské pomezí (CZ) –
Středobosenský kanton (BiH)
Dne 16. května 2011 proběhlo
jednání
o
mezinárodní
spolupráci.
Ředitel BRANKY, o. p. s. pan
Daniel Denygr a starostka Města
Police nad Metují paní Mgr. Ida Seidlmanová přijali pozvání
od vedení Ambasády Bosny a Hercegoviny v Praze.
Společně jednali s ambasadorem panem Nediljko Bilicem,
konsulem panem Nedžadem Miricou a paní Svetlanou
Luxemburkovou.

Tématem bylo projednávání mezinárodní spolupráce
regionu Kladské pomezí a Středobosenského kantonu.
Postupně byly představeny jednotlivé body projektu, které
navrhl pan Daniel Denygr.
Města Travnik a Police nad Metují odsouhlasila na svých
radách a zastupitelstvech navázání spolupráce. V současné
době je ve spolupráci
s Ambasádou republiky BiH
připravována partnerská smlouva. Zástupci města Police
nad Metují plánují návštěvu partnera na podzim roku 2011,
kde bude smlouva ratifikována.
Spolupráce regionů je ve schvalovacím řízení
bosenského partnera. V Bosně a Hercegovině na podzim
proběhly parlamentní a kantonální (krajské volby) a ještě
nebyl tento bod projednán. Dle sdělení pana ambasadora
Nediljka Bilice ve spolupráci nic nestojí v cestě, neboť
starosta Travniku byl jmenován premiérem kantonální
vlády.
Delegace z Kladského pomezí byla vedením ambasády
pozvána na společný oběd, během kterého přišla na řadu
neoficiální témata. Například gastronomie, zvyky nebo
dobré výsledky bosenského národního mužstva v kopané.
Před odjezdem byl starostce Police předán dar ve formě
nového vydání 6 knih spisovatele Iva Andrice, který získal
v 60. letech 20. století Nobelovu cenu za literaturu.
„Návštěva proběhla ve velmi přátelském duchu. Velmi
se těším na další práci v projektu. Po několika měsících
čekání a hledání partnera přichází čas konkrétní přípravy
projektu a jeho následná realizace“, shrnul výsledek
jednání ředitel BRANKY, o. p. s.

Delegace zástupců z Kladského pomezí na Ambasádě
republiky Bosny a Hercegoviny v Praze
Lenka Lembejová

 KNIHOVNA
Otvírací doba během prázdnin
1. července v pátek bude otevřeno normálně od 12 do
17 hodin. 4. července v pondělí bude zavřeno.
A pak během prázdnin bude knihovna otevřena:
Pondělí: 12 – 17 oddělení pro děti a čítárna se studovnou
Úterý a čtvrtek: 9 – 17,30 oddělení pro dospělé a čítárna se
studovnou
Omezení se týká pátku, kdy bude zavřeno. Samozřejmě
si děti i dospělí mohou půjčit během celé půjčovní doby ve
všech odděleních, ovšem obsluha u pultu bude v pondělí
v dětském a v úterý a ve čtvrtek v dospělém oddělení.
Možná vás zajímá, jak využijeme vyšetřený čas. Čeká
nás každoroční údržba fondu, tj., projít knížky na regálech,
opravit abecední řazení, přeřazení knih z půjčovny do
skladu, opravy značení, rozřaďavačů atd. Také se pokusíme
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vystřídat na dovolených, tak abychom vás v září přivítali
svěží v příjemném prostředí s kupou nových knih.

Kniha cestovatele Jana Tomšíčka
Možná si vzpomenete na besedu 7. dubna 2011 s Janem
Tomšíčkem, který od mládí rád cestoval na kole a na svém
30 let starém favoritu projel různé kontinenty. Napsal o
svých cestách celkem pět knih: Na jachtě do světa, Afrikou
domů na kole,
V Jihoafrické republice na kole, K
Viktoriiným vodopádům na kole,Do Vladivostoku na
zmrzlinu na kole. Pan Tomšíček přivezl své knihy i na
besedu a nakonec je v knihovně nechal, že si pro ně později
přijede. Pokud byste si chtěli některou koupit, jsou
v knihovně vystaveny.

23. minisjezd dětských čtenářů okresu
Náchod
Ve středu 1. června 2011 se Hanka Jenková se čtyřmi
děvčaty Monikou Janečkovou, Eliškou Jansovou, Danielou
Vojtěchovou a Markétou Žákovou rozjely do náchodské
knihovny, kde se setkaly s dětskými čtenáři náchodského
okresu. Náchodští pro ně připravili zajímavý program
s poznáváním náchodských osobností zakončený návštěvou
zámku. Domů se vrátily se zprávou, že pořadatelem už
24. ročníku minisjezdu dětských čtenářů okresu Náchod
bude v příštím roce polická knihovna. Držte nám palce, ať
zvládneme přípravu. O průběhu vás budeme informovat.

KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 28. 6. 2011 v 18 hod

KOCERT ZUŠ POLICE NAD METUJÍ
SMYČCE
Vstupné: 50 / 40 / 30 Kč

PELLYHO DOMY
LÉTO V PELLYHO DOMECH
Po čtyřech letech bude mít polická veřejnost možnost
navštívit výstavu známého polického krajináře pana Jana
Kousala. Připomeneme si tak pohledy na okolí očima známého
autora. Výstava vznikla ve spolupráci s malířovým synem
Vladimírem Kousalem.
Vernisáž výstavy proběhne 29. 6. 2011 v 18 hodin
ve druhém patře Pellyho domů v nově otevřených výstavních
prostorech. O hudební doprovod se postarají žáci polické ZUŠ.
Výstava potrvá do 17. 7. 2011, kdy ji – od 20. 7. 2011 –
vystřídá autorská výstava fotografií Veroniky Klusáčkové. Za
pěkného počasí bude otevřena i terasa. Terasa Pellyho domů
bude následně za pěkného počasí otevřena široké veřejnosti po
celé léto. Návštěvníkům bude nabízet nejen netradiční pohled
na náměstí a část města, ale i občerstvení v příjemné kavárně.
Provozní doba bude upravována dle počasí.
Martina Váňová a Pavel Frydrych

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO
DOSPĚLÉ
ZAČÁTEČNÍCI
Zahájení:

V. Plachtová
Nabídka knih:
* Březinová, Taťana: Návrat zmizelého letce.
Pátrání po dramatickém osudu českého polárníka Jana
Březiny.
* Boethe, Carsten: Nové nejlepší rady pro myslivce.
Zkušenosti a rady z myslivosti.
* Ježek, Martin: Křižovatka Balkán.
Reportáže z cestování po balkánských zemích.
* Grann. David: Ztracené město v Amazonii.
Po stopách největší záhady 20. století – tajemného
Eldoráda.
* Schönburg, Alexander: Vše, co chcete vědět o králích,
ale neodvážili jste se zeptat.
Životní styl současné aristokracie.
* Trnková, Klára: Tajemná vůně koření.
Krásně ilustrovaná knížečka o bylinkách.
* Murakami, Haruki: O čem mluvím, když mluvím o
běhání.
Autobiografické eseje.
* Binet, Laurent: HHhH.
Nový válečný román současného francouzského autora o
atentátu na Reinhardta Heydricha.
* Christie, Agatha: Místo určení neznámé.
Detektivka.
* Rendellová, Ruth: Případ ztraceného muže.
Detektivka.
Dáša Ducháčová
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čtvrtek

15.

9.

2011
v 19,00
hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a
bude probíhat 1 x za dva
týdny, vždy ve čtvrtek
od
hod
19,00
(15.9., 29.9., 13.10.,27.10.,
10.11., 24.11., závěrečný
věneček
v pátek
9.12.2011)

POKROČILÍ

Zahájení: čtvrtek 22. 9.
2011
v 19,00
hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a
bude probíhat 1 x za dva
týdny, vždy ve čtvrtek
od 19,00 hod (22.9., 6.10.,
20.10., 3.11.,17.11., 1.12.,

závěrečný věneček v pátek 9.12.2011)
Určeno pouze pro páry, které již kurz společenského tance
absolvovaly.
Oba kurzy se konají na sále Pellyho domů a vedou je
manželé Poznarovi z Červeného Kostelce. Podmínkou otevření
kurzu je minimálně 20 párů na jeden kurz.

Závazné přihlášky od 16. 5. do 30. 6. 2011.
Kurzovné Kč 1 000, / pár se platí zároveň s přihlášením
do kurzu. Přihlášky budou k dispozici na www.policko.cz nebo
v Informačním centru.

VÝSTAVY v Pellyho domech

RŮZNÉ
Obec Suchý Důl
pod záštitou města Police nad Metují

pořádá

BENEFIČNÍ KONCERT

spojený s vysvěcením základního kamene
nové kapličky

POZOR ZMĚNA!!
Výstava otevřena o víkendech 9 – 11 a 13 – 16 hodin.
Mimo tuto dobu po předchozí domluvě v Infocentru
v Pellyho domech nebo na telefonním čísle 728 267 377
7. 6. – 31. 8. 2011 budova bývalého zemědělského učiliště

VÝSTAVA PANENEK A MAGNETŮ

Výstava bude otevřena každý den
mimo pondělí v době 9 – 12 a 13 – 17
hodin. K vidění zde bude přes 200
panenek – ta nejstarší panenka je z 19.
století! Dále budete moci obdivovat přes
4 500 magnetů. O obojím Vám ráda
povypráví paní Holzknechtová, která je
majitelkou obou sbírek.
Vstupné dobrovolné.

Neděle 12. červen 2011
v 15 hodin

u bývalé zelené kapličky v Ticháčkově lese
Zahrají

The Rebel Pipers

první kompletní skotský dudácký a bubenický band
v České republice

Výtěžek bude věnován na stavbu
kapličky
Občerstvení zajištěno

Sobota 18. 6. 2011 od 19 hod,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KONCERT VĚNOVANÝ POLICKÉMU
RODÁKU HANUŠI WIHANOVI
Na programu budou Biblické písně Antonína Dvořáka –
varhany Aleš Bárta, umělecký přednes Alfréd Strejček.
Koncert se uskuteční v rámci 56. ročníku Dvořákova
festivalu
Festival je unikátním nejen co do délky trvání či rozsahu,
ale také z hlediska obsahu, protože uvádí hudbu Antonína
Dvořáka v nových aranžích a žánrech (jazz, spirituál, folk,
dixieland, crossover), čímž rozšiřuje okruh posluchačů. Důraz
je kladen i na výročí dalších autorů světové hudby.
Hanuš WIHAN (1855‐1920), narozen v Polici nad Metují,
profesor pražské konzervatoře, slavný virtuos na violoncello,
člen Českého kvarteta, k jehož založení dal předtím podnět.
Vynikající pedagog komorní hudby. Na rodném domě čp.5 v
Kostelní ulici má umístěnu pamětní desku.
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PŘI P R A V U J E M E N A ČERVENEC

Úterý 12. 7. 2011 v 17 hod, Pellyho domy

PŘÍRODNÍ ZAHRADY ANEB
BIOZAHRADNIČENÍ
Dobrovolný svazek obcí Policka
pořádá již 2. ročník společenské akce

„BĚH Z POLICE DO POLICE“,

který se uskuteční v neděli 26. června 2011
start ve 13 hodin na autobusovém nádraží.
Bohatý program je jedním velkým překvapením ☺.

Nezapomeňte na vhodný dobový kostým a kufr!
Účastnický poplatek = 20,‐ Kč/osoba (děti zdarma)

NÁCHODSKÝ SWING UVÁDÍ…
Sobota 11. 6. 2011 v 19 hod, Kolárovo divadlo

ČTYŘI DOHODY

přednáší Jaroslav Dušek a Pjér La Šéz

!!! PŘEDSTAVENÍ VYPRODÁNO !!!

Ve Čtyřech dohodách odhaluje
Don Miguel Ruiz zdroj omezujících
názorů, které připravují o radost a
vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři
dohody založené na staré toltécké
moudrosti, nabízejí silný kód
chování,
který
dokáže
rychle
proměnit náš život v nový prožitek
svobody, opravdového štěstí a lásky.
Je velmi obohacující, že je někdo, kdo umí tak jednoduše,
humorně a na krásných příkladech popsat systém, ve kterém
žijeme, a navíc nabídnout jednoduchý princip jak „z toho“ ven.
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Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice srdečně
zve všechny příznivce zahrad a zahrádek na zajímavý seminář,
nazvaný ,,Přírodní zahrady aneb biozahradničení pro
všechny“.
Uskuteční se v úterý 12. července 2011 od 17:00 hodin
v seminární místnosti v Pellyho domech v Polici nad Metují a je
určen jak úplným laikům, tak i lidem, kteří již s
biozahradničením mají zkušenosti a chtějí rozšířit své obzory.
Úvod bude věnován historii a vzniku permakultury a jejích
principů. Dále se dozvíte jaké výhody má permakulturní neboli
přírodní zahrada a že jedním z hlavních aspektů je
,,bezúdržbovost“ bez používání chemie. Zjistíte, jak se můžete
šetrně vypořádat se škůdci a proč je důležité pěstovat vlastní
ovoce a zeleninu bez chemie. Už víte, co to je bylinková spirála,
k čemu slouží vyvýšené záhony či jedlý trávník?
Že nemáte vlastní zahrádku? Nevadí, přednášející Vám
zodpoví Vaše dotazy a poradí i s možnostmi pěstování na
malých prostorech, jako jsou balkony a terasy.
Přednáškou vás provede odbornice Pavlína Božková, která
zpracovává návrhy a realizace přírodních zahrad všech
velikostí, od balkónu až po několikahektarové pozemky.
,,Pokud bude Vaše zahrada navržena jako vyvážený přírodní
systém, ušetříte si mnoho energie, nepříjemné dřiny na
zahradě, času, peněz a navíc získáte harmonické místo pro
život“, zve na přednášku autorka.
Součástí tohoto semináře bude i diskuse nad Vašimi
problémy ve vztahu k tématu. Přijďte se dozvědět, jak si
můžete užít přátelskou ekozahradu, a to jak k lidem, k přírodě,
tak i k peněžence. Jaké prvky v ní mohou být a co v ní rozhodně
nesmí chybět.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Tento seminář probíhá v rámci projektu Kapka 21, který je
spolufinancován Státním fondem životního prostředí.

INFOCENTRUM
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA
INFORMAČNÍHO CENTRA
POLICE NAD METUJÍ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Otevírací doba:
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 12:00

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

BEACH HŘIŠTĚ  JIŽ V PROVOZU !!!
Přijďte si zahrát plážový volejbal nebo nově plážový tenis!
Vybavení Vám rádi za malý poplatek zapůjčíme.

Provozní doba hřiště:
V., VI., IX.:
pracovní dny 15 – 20 hod
(mimo uvedenou dobu po domluvě)
víkendy 9 – 21 hod
VII., VIII.:
denně 9 – 21 hod
Rezervace NUTNÁ na telefonním čísle 721 264 990 – správce
hřiště.

prožijí lidové tradice, zahrají si hry, ve kterých zároveň získají
potřebné znalosti, které pak uplatní i u zápisu do školy. S tím
vším vstřebávají lásku k lidem, kraji, rodné zemi. Knížka je i
oslavou významu přátelství v lidském životě. Autorka ji věnuje
všem svým přátelům a blízkým lidem, bez kterých by to na
světě nebylo ono. Tato knížka se svým poselstvím o významu
přátelství se i pro Vaše kamarády a blízké může stát
maličkostí, která jim řekne: Jsem rád, že tě mám.
Knížka je k dostání v Informačním centru v Pellyho domech
za 260 Kč

LETNÍ BROUMOVSKO

Novinka – právě vyšlo letní
vydání těch turistických novin, ve
kterých si můžete přečíst spoustu
článků z našeho kraje, jako jsou
například: Hraničníky v našem
kraji, Ptačí oblast Broumovsko,
Broumovsko – regionální produkt,
Statky
Polského
příhraničí,
Geoparky a cestovní ruch a mnohé
další. Je zde i několik článků
týkajících se přímo Police nad
Metují. Dále nechybí ani kulturní
přehled a několik tipů na pěší i
cyklovýlety.

K dostání zdarma v Informačním centru v Pellyho domech.
Martina Golová

Ceník pro letošní rok:
Hodinová sazba: 100 Kč
Denní sazba: 500 Kč
Měsíční permanentka: 400 Kč
(1x týdně 2 hodiny)
Více informací na www.policko.cz (sport, kultura, volný čas)

NOVÁ REGIONÁLNÍ LITERATURA
NEUVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY STARÉHO MYSLIVCE
Tato povídková kniha byla vydána
v letošním roce. Jejím autorem je pan
František
Štěpánek.
V knize
naleznete 42 povídek z mysliveckého
prostředí
doplněných
krásnými
fotografiemi. Můžete si přečíst
například povídku Můj první divočák,
Odlov černé s pytláckým hledím,
Jízda na divočáku a mnohé další…
Tak lovu zdar!
Knížka je k dostání v Informačním centru v Pellyho domech
za 310 Kč

DVĚ HOLKY NA STROMĚ
Knížka (nejen) pro děti
Autor ‐ Jiřina Voltrová
Ilustrace ‐ Hana Říhová
Dvě holky na stromě je knížka, ve
které najde každý ozvěnu svého dětství,
svých bláznivých nápadů, obav, touhy po
samostatnosti a poznání. Děti pak
s malými nerozlučnými kamarádkami
Ilonkou a Inkou prožijí poslední
předškolní rok těsně před vstupem do
základní školy. Oslaví s nimi svátky,

Červnový víkend ve Velkém
Dřevíči

Již 5. ročník Dřevíčské lávky se uskuteční v sobotu
18. června na koupališti ve Velkém Dřevíči. Soutěžící i diváci se
opět budou moci těšit na dvě lávky spojující břehy dřevíčského
koupaliště a na spoustu zábavných disciplín, včetně novinek,
které připravujeme. Nebude chybět ani atraktivní doplňkový
program. Již tradičně budou návštěvníci seznámeni s novinkami
automobilů Citroën z autosalonu ACBOOM Dvůr Králové na
Labem, Hitradio Magic již podruhé vyšle svůj promo-team,
dětský soutěžní stánek zde bude mít i Česká pojišťovna a to
jsou jen střípky toho, co letos ve Dřevíči uvidíte. Novinkou
v letošním roce bude dětská stage, kde mimo jiné budou mít
mladí návštěvníci šanci shlédnout pohádkové představení,
nebude chybět ani skákací hrad a nafukovací balónky.
Samozřejmostí bude i množství občerstvení. Zábavné
odpoledne začne těsně po obědě, kdy budou probíhat
prezentace soutěžících a volné tréninky a ve 14 hodin vše
vypukne naostro, to vše pod taktovkou moderátora Martina
Bohadla, člena divadla Ypsilon. V přestávce i po celé
odpoledne uvidíte umění na chůdách v podání Long Vehicle
Circus, finalisty soutěže Česko Slovensko má talent. Na závěr
je připravena hudební produkce s kapelami Trilobeat, Asacra a
Plazma rock.
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Předvečer Dřevíčské lávky, v pátek 17.června, se uskuteční
koncert Lávka rock, kde uvidíte a uslyšíte kapely Nil, N.V.Ú.,
Tleskač a Czech Sepultura revival. Koncert začíná v 19 hodin.
Zábavný víkend skončí v neděli 19. června tradičním
dětským dnem od 14:00 hod. Čekat můžete opět zábavné
odpoledne plné soutěží i ukázek pro děti i dospělé, kterým
bude provázet moderátorka Lucie Peterková. Hlavní hvězdou
odpoledního programu bude kouzelník Tommy. Nebude chybět
oblíbený dětský kolotoč, skákací hrad, cukrová vata, balónky
s héliem, ukázky hasičské techniky, projížďky na koních a na
různých plavidlech na vodě, přechod lávky přes vodu, apod.
Děti si budou moci vyzkoušet své dovednosti v mnoha soutěžích
jako např. skákání v pytlích, průlez tunelem, hod na různé cíle,
kousání koláčů se zapečenými mincemi, plivání fazolí na dálku
a mnoho dalších originálních soutěží. Za účast v jednotlivých
soutěžích budou děti odměněny Dřevíčskými dukáty, které si
pak budou moci vyměnit za různé ceny, kde hlavní cenou jsou
již tradičně poukázky na vyhlídkový let dle vlastního výběru.
Průběžné informace můžete najít na www.velkydrevic.cz
Martin Krtička SDH Velký Dřevíč

Z bezděkovské školy
Besídka pro maminky
Ve středu 18.5. proběhla v naší MŠ besídka pro
maminky.
Děti předvedly své vystoupení - básničky, písničky i
pohybové hry. Vzhledem k tomu, že besídka probíhala ve
třídě, byly všechny velmi bezprostřední a uvolněné.
Po programu rozdaly maminkám dárečky, které samy
vyrobily. Pak nastala hostina, kdy se všechny posilnily
dobrotami, které jim maminky napekly.

Nonstop ŠD
V pátek dne 13. května 2011 proběhla již tradiční a
oblíbená NONSTOP DRUŽINA. Děti z bezděkovské školy se po
vyučování vypravily do Police. Tam je na dvoře polické
základní školy čekala paní Zemková, která nejen předvedla
několik pejsků ze svého chovu yorkšírských teriérů, ale
také o této rase vyprávěla různé zajímavosti.
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Následovala návštěva knihovny. Paní knihovnice dětem
ukázala zajímavé knížky, zejména o zvířatech, pak dětem z
jedné přečetla pěknou ukázku.
Odpoledne nás ještě čekala návštěva koňské farmy v
Radešově. To už se ale schýlilo k večeru, a protože dětem
pořádně vytrávilo, šli jsme na Mýto do restaurace, kde už
byla připravena večeře. Pomalou procházkou jsme se asi v
osm hodin vrátili do Bezděkova. Po setmění děti statečně
absolvovaly tolik očekávanou stezku odvahy.

Celé páteční odpoledne i večer byly naplněny
různorodými činnostmi a podle vyjádření dětí se jim
připravený program NONSTOP DRUŽINY opravdu líbil.

Dopravní hřiště
Ve čtvrtek 12.5. jela 4.A. s 4.C. na dopravní hřiště.
Byla to tento školní rok již druhá návštěva. Žáky čekalo
zopakování pravidel silničního provozu, praktická zkouška z
jízdy na kole a nakonec testové otázky z pravidel silničního
provozu.

Každý, kdo zvládl jízdu na kole a v testech v 20
otázkách udělal maximálně 4 chyby, získal průkaz cyklisty.
Marie Vaisarová

Z polické mateřinky
…Vás dnes chceme informovat o projektu, na který se nám
podařilo získat částečně finanční podporu z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Tento projekt umožňuje přiblížit
všem dětem předškolního věku život v přírodě ve všech jeho
formách.
Projekt má název Pohled zblízka do přírody a týká se
oblasti environmentální výchovy (česky výchova k péči o životní
prostředí), vzdělávání a osvěty. Co to znamená?
Naše školka je již několik let členem celostátní sítě
mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu. Tato síť se
jmenuje Mrkvička. Kromě toho spolupracujeme se Střediskem
ekologické výchovy Sever v Horním Maršově a v Hradci Králové,
a s Ekocentrem Violka Teplice nad Metují. Konkrétně tato
spolupráce představuje různé besedy, divadelní pohádky a
setkání s dětmi, zaměřené na život v přírodě, na způsoby péče
o přírodu a na pravidla chování a jednání v přírodním prostředí.
S dětmi pracujeme podle Výchovně-vzdělávacího programu
,,Javorový stromeček, všech tvorečků domeček“, který

akceptuje spojení ekologického a společenského vnímání světa
kolem nás, poznávání tradic a zvyků, to vše v souladu
s proměnami přírody.
Ikdyž výše uvedená slova tak trochu zavánějí pouze teorií,
nenechte se mýlit – můžete se zeptat i Vašich dětí: díky
finanční podpoře Královéhradeckého kraje se nám podařilo
nakoupit spoustu užitečných a zajímavých pomůcek pro
námětově zaměřené činnosti s dětmi – jednoduché i složitější
mikroskopy pro pozorování všech forem života, sadu
magnetických Demonstračních obrázků, podle kterých si
mohou děti udělat představu o jednotlivých věcech našeho
každodenního života, o zvířátkách, rostlinách a všech
součástech světa kolem nás, sady učebních pomůcek,
zaměřených na konkrétní oblasti Voda a Jehličí, které
umožní dětem prožitkové učení, což znamená na vlastní oči
vidět, vlastnoručně si osahat, ne jen přijímat informace od
dospělých, na základě toho si potom také vytvořit vlastní
(věku odpovídající) úsudek. Dalším významným prvkem bylo
nakoupení boxů na třídění odpadu do každé třídy naší MŠ –
děti dnes automaticky třídí papíry a plasty, pod dohledem paní
učitelky i sklo.
Projekt ale neznamená jen nákup pomůcek. Díky finanční
podpoře můžeme uskutečnit s pomocí laminovacího přístroje
vlastnoruční výrobu Herbáře – děti osobně sbírají bylinky a
kytičky, pečují o jejich vylisování a paní učitelky je po zatavení
do laminátové fólie shromažďují ve formě herbáře – za dobu
trvání projektu jsme už nasbírali a tím se i vlastně seznámili se
spoustou dosud neznámých a nenápadných rostlinek. Tento náš
herbář byl představen žákům školní družiny ZŠ i nejmenším
dětem, které navštěvují Zvídálka v o.s. Mamina – děti se přišly
podívat do školky a mohly porovnat kytičky skutečné s těmi na
obrázcích.
Kromě pomůcek a knížek (námětových metodických pro
práci s dětmi i knížek přímo pro práci dětí) se nám podařilo
zajistit účast na výukových programech – v praxi to znamená
návštěvu dospěláka v naší MŠ, který je nejen ekolog, ale tak
trochu i nadšenec pro práci s dětmi a hlavně pro pohádky.
Tento dospělák připraví pro děti program formou příběhu nebo
pohádky, ve kterém se děti dozvědí nové informace, do děje
mohou vstupovat sami nebo na výzvu dospělých, mohou si
prohlédnout zblízka i pomůcky k příběhu apod. – některé názvy
těchto programů posuďte sami: Anička a nemoc, Anička a
správné nakupování, apod. Poznatky o přírodě v našem okolí
nám krásně přiblížili zaměstnanci CHKO v Polici nad Metují při
naší návštěvě v dubnu . Největším zážitkem bylo pozorování
čápa na komíně dalekohledem .
A na závěr informace pro ekonomy: celková částka projektu
je 63.800,-- Kč, z toho vlastní podíl naší MŠ na tomto projektu
činí 13 000,-- Kč a výše finanční podpory z rozpočtu
Královéhradeckého kraje je 50.800,-- Kč. Pro někoho možná
málo, pro někoho moc – ale my můžeme s určitostí říci, že
projekt nám umožnil zpřístupnit dětem poznávání světa kolem
nás novou, netradiční formou. Do budoucna bychom chtěli
vybudovat v prostoru školní zahrady tzv. ,,zelenou učebnu“
pro práci s dětmi venku za krásného počasí. Děti zde budou
tvořit z přírodních materiálů, pozorovat proměny přírody péčí o
vlastní záhonky, seznámí se s mnoha druhy stromů a keřů
…Bohužel, toto je v současné chvíli jen sen a my doufáme, že
nám jej pomůže uskutečnit některý z dalších vyhlašovaných
grantů a finančních podpor, o které budeme žádat a doufat, že
budeme úspěšní, protože“ Pro děti je i to nejlepší málo.“
Vaše učitelky MŠ Police nad Metují
Realizováno
za
finanční
podpory
Královéhradeckého kraje
Dotační program Královéhradeckého kraje č.
ZPD 052010/0010
Název: „Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta“
„POHLED ZBLÍZKA DO PŘÍRODY“

JETEL LUČNÍ
JETELÍČEK RŮŽOVÝ,
VŠUDE KVETE, TO SE VÍ,
MÁLO KDY VŠAK NACHÁZÍ SE,
ČTYŘLÍSTEK, CO ŠTĚSTÍ NESE
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PLASTOVNÍK ODPADOVÝ
JARNÍ TÁNÍ ZA SVÍTÁNÍ,
PŘIPRAVÍ NÁM PŘEKVÁPKO,
POD KEŘI A NA TRÁVNÍKU,
VYKLVETLO NÁM …PLASŤÁTKO

Základní umělecká
škola informuje
Hudební soutěže
Závěr školního roku se pomalu blíží a s ním také vrcholí
jednotlivé soutěže, které jsou přehlídkou těch nejlepších
výkonů v celé republice. V minulém čísle PM jsme vás
informovali o skvělých úspěších našich žáků v národním
finále soutěží ZUŠ a nyní vás seznámíme s tím, co se na
soutěžních polích událo od té doby:
Mezinárodní houslová soutěž Kocianovo Ústí
V prvním květnovém týdnu se v Ústí nad Orlicí konal již
53. ročník mezinárodní Kocianovy houslové soutěže. Stalo
se již tradicí, že každý rok se této prestižní soutěže
zúčastňuje početná výprava houslistů i z naší školy. Letos to
byla čtyři děvčata: v nejmladší, neuvěřitelně nabité
kategorii to byla Anna Pospíšilová a Anna Lichá, která
dosáhla svého životního úspěchu – postoupila do finále a
nakonec vybojovala 3. cenu!
Ve třetí kategorii soutěžila Anna Novotná a v nejvyšší
čtvrté kategorii, kde jsou zastoupeni i studenti
konzervatoří, soutěžila Markéta Nádvorníková. Obě naše
děvčata postoupila do finálového kola, kde Anna nakonec
získala čestné uznání II. stupně a Markéta vybojovala 3.
cenu.

Finále IV. kategorie (Markéta Nádvorníková první zprava)
Ústřední kolo smyčcové soutěže ZUŠ v Liberci
Ve dnech 19. až 22. května 2011 vyvrcholila v
Liberci ústředním kolem celostátní soutěž základních
uměleckých škol v sólové hře na smyčcové nástroje. Do
tohoto finále postoupilo za náš kraj 15 soutěžících, z toho
10 z naší ZUŠ! A také zde dosáhli vynikajícího
úspěchu: Získali 4 první místa, 3 druhá a 2 třetí místa.
Získali jsme také tyto mimořádné ceny poroty:
Cena poroty nejúspěšnější škole za nejvyšší počet
udělených 1. míst - ZUŠ Police nad Metují
Ocenění poroty za pedagogickou práci - Ladislav Michal,
ZUŠ Police nad Metují
A toto jsou naši úspěšní žáci:
Nádvorníková Markéta (housle)
Lichá Anna (housle)
Soumarová Kateřina (housle)
Novotná Anna (housle)
Pospíšilová Anna Klára (housle)
Soukupová Petra (viola)
Soukupová Karolína (violoncello)
Lichý Petr (violoncello)
Kašpar Adam (violoncello)
Blažková Anna (kontrabas)

- 1. místo
- 1. místo
- 2. místo
- 3. místo
- 3. místo
- 1. místo
- 1. místo
- 2. místo
- ČU I. stupně
- 2. místo

Žáci jsou ze tříd Ladislava Michala (housle, viola),
Michaely Michalové (violoncello) a Lubora Bořka
(kontrabas).
Blahopřejeme!
Archetti in Moravia
Poslední víkend v květnu patřil v Kroměříži houslové
soutěži Archetti in Moravia. Z naší školy bylo přihlášeno pět
houslistek a z dvoudenního klání se vrátily s těmito
výsledky:
I. kategorie:
Anna Lichá
Anna Pospíšilová
III. kategorie:
Markéta Nádvorníková
Kateřina Soumarová
Anna Novotná

Finále I. kategorie (Anna Lichá první zprava)
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- 1. místo
- 2. místo
- 3. místo

Porota zvlášť ocenila výkon Kateřiny Soumarové a
navrhla ji pro prestižní vystoupení s Filharmonií Bohuslava
Martinů v příštím roce.

.

Finále III. kategorie (Anna Novotná první zprava)

- 1. místo
- 3. místo

Kateřina Soumarová

Závěrečné vystoupení tanečního oboru
Základní umělecká škola v Polici nad Metují zve všechny
tanečníky a kamarády tance na Závěrečné vystoupení
tanečního oboru, které proběhne v Kolárově divadle v
úterý 7. června 2011 od 18 hodin.
V programu vystoupí žáci paní učitelky Alžběty Černé
(taneční obor) a také hosté z hudebního oboru.
Předprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují.
Concerto Bohemia 2011
Již jsme vás informovali o neuvěřitelném úspěchu
orchestrální výuky na naší škole: V letošním ročníku
prestižní rozhlasové soutěže CONCERTO BOHEMIA zvítězily
v obou kategoriích naše orchestry! V kategorii smyčcových
orchestrů je to opět soubor ARCHI PICCOLI a v kategorii
dechových orchestrů náš Velký dechový orchestr – Bigband.
Ve čtvrtek 9. června přijede štáb techniků Českého
rozhlasu do Kolárova divadla, aby s našimi orchestry pořídil
profesionální nahrávky, které budou sloužit nejen
k rozhlasovému vysílání, ale budou též vydány na CD
s vítězi tohoto ročníku soutěže.
Koncert vítězů se bude konat dne 12. listopadu 2011 ve
Velkém sále Paláce Žofín a opět bude vysílán přímým
přenosem na stanici Český rozhlas 3 – Vltava. Česká televize
pořídí a odvysílá záznam koncertu. O podrobnostech vás
budeme samozřejmě včas informovat.
Co nás ještě čeká?
Závěr školního roku je především ve znamení třídních
koncertů, které probíhají v koncertním sále naší ZUŠ, a kde
každý pedagog předvede se svými žáky rodičům a
příbuzným výsledky celoroční práce. Některé tyto třídní
večírky již proběhly, na zbývající vás srdečně zveme:
8. června
v 18:00 žáci Reginy Goslinské (klavír)
11. června v 18:00 žáci Gabriely Krečmerové (flétna)
12. června v 17:00 Absolventský koncert žáků
žesťového oddělení
13. června v 17:00 žáci Miriam Blažkové (zpěv)
a Pavla Čapka (klavír)
14. června v 18:00 žáci Aliny Kozlovské (klavír)
16. června v 17:00 žáci Tomáše a Petra Ševců (kytara)
23. června v 17:00 žáci Jána Pastorka
(akordeon a keyboard)
25. června v 16:00
žáci Karoliny Sorokinové (klavír)
28. června v 18:00 Škola má narozeniny
(Kolárovo
divadlo) – koncert smyčcového
oddělení a slavnostní rozloučení se
všemi letošními absolventy ZUŠ

událost za přítomnosti starostky města: Slavnostní
rozloučení se všemi letošními absolventy I. i II. stupně
základního studia na naší škole. Kromě Pamětních listů
Města a drobných dárků jim třídní učitelé předají závěrečná
vysvědčení a List absolventa.
Srdečně zveme nejen rodiče, ale i širokou veřejnost na
tyto akce, které slibují nevšední zážitek!

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
oznamuje, že v měsíci červnu probíhá

ZÁPIS
dětí ve věku 5 – 8 let
do přípravného studia
• hudebního,
• tanečního
• výtvarného oboru
pro školní rok 2011 – 2012.
Každý den během odpoledne je možno si v kanceláři školy
vyzvednout přihlášku a získat informace o možnostech
studia.
Starší žáci, kteří mají zájem o výuku hry na některý hudební
nástroj nebo o studium výtvarných disciplín a tance získají
informace o možnostech studia na ředitelství ZUŠ.
Upozorňujeme rodiče, aby případný zájem o studium
svých dětí neodkládali na období po prázdninách –
úvazky učitelů musí být v té době hotovy a případní opozdilci
již nemusí být ke studiu z kapacitních důvodů přijati!
Další informace můžete získat v kanceláři školy,
nebo telefonicky na čísle 491 541 155 - 6.

Big Band ZUŠ Police n. M.
Červen je také vyvrcholením práce Velkého dechového
orchestru – Big Bandu, který v tomto měsíci čekají tři velké
akce:
v sobotu 4. června odjíždí do Dolního Benešova u
Ostravy na XXI. ročník mezinárodního festivalu dechových
orchestrů „Hudební jaro na Hlučínsku“,
ve čtvrtek 9. června uskuteční natáčení pro Český
rozhlas Concerto Bohemia a 19. června ukončí sezónu
vystoupením na náměstí v Novém Městě nad Metují.
Škola má narozeniny - Koncert
V úterý 28. června od 18 hodin uspořádáme v Kolárově
divadle koncert smyčcového oboru, který uzavře oslavy
20. výročí založení naší ZUŠ. V programu se představí
smyčcové orchestry se svými absolventy a také překvapení
večera: Naše bývalá žákyně a čerstvá absolventka
University of Michigan, USA, Anna Skálová! Vystoupí
společně s dalšími našimi odchovanci – Matoušem a
Šimonem Michalovými, kteří nyní také studují v USA.
Slavnostní vyřazení absolventů
V úterý 28. června také jako součást koncertu
k narozeninám školy v Kolárově divadle proběhne velká
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Nový obor na ZUŠ!
Díky reformě školství zahájí naše škola od září výuku
podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Jednou
z novinek bude i otevření nového oboru studia s poněkud
obsáhlým názvem: Elektronické zpracování hudby a
zvuková tvorba. Tento obor je určen pro všechny, kteří se
zajímají o moderní oblasti zpracování a produkce hudby i o
vlastní hudební tvorbu v profesionálním nahrávacím studiu
a práci zvukaře.
Zájemci o studium (nejlépe ve věku 13 – 18 let) se
mohou hlásit během měsíce června v kanceláři ZUŠ, nebo u
ředitele Lubora Bořka.

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Praktické
maturitní
zkoušky
v
hronovské hotelovce – pastva pro oči i
pro jazyk
Letošní maturanti to vůbec nemají lehké. Dlouho
slibovaná státní maturitní zkouška na ně dolehla celou
vahou. Právě oni budou těmi historicky prvními, kteří ji
vyzkoušejí na vlastní kůži. Ale ještě dříve, než probíhají
ústní zkoušky a písemné testy, skládali v Hronově budoucí
absolventi praktickou maturitní zkoušku. Ta má ukázat to
nejpodstatnější – co se naučili ve svém oboru.
Jako každý rok i letos se nádherně vyzdobený rautový
stůl prohýbal pod úhledně a nápaditě zhotovenými
pestrobarevnými výrobky. Mnohé z nich vypadaly jako malá
umělecká díla. Na své si přišli milovníci lahůdek z masa,
ryb, zeleniny a ovoce i sladkých dezertů. A rodiče se mohli
na vlastní oči i chuť přesvědčit, že jejich ratolesti se
naučily opravdu hodně a po absolvování školy se určitě
neztratí.
Tak teď už jen hodně štěstí u té maturitní premiéry!
Jako ukázku některých maturitních gastronomických
skvostů přinášíme dva recepty s fotografiemi.
Plněný hermelín
Hermelín, tvrdý salám, máslo, sůl, česnek, mleté
ořechy.
Hermelín
rozkrojíme po délce na
dvě kolečka. Opatrně
je vydlabeme tak, aby
zbyla jen povrchová
kůrka s ušlechtilou
plísní. Hmotu z vnitřku
hermelínu vyšleháme
společně s máslem,
přidáme sůl, česnek a
trochu mletých ořechů.
Hermelín
plníme
střídavě
kolečkem
salámu a vzniklou pomazánkou. Obě naplněné půlky
hermelínu spojíme, potřeme po kraji zbytkem pomazánky a
obalíme v ořechách. Povrch ozdobíme pomazánkou,
petrželkou, ořechy a paprikou. Nakrájíme na trojúhelníčky.
Carpaccio z lososa s bazalkovým pestem
Čerstvý losos, sůl, cukr, citrónová šťáva, kopr, bazalka,
česnek, piniové oříšky, olivový olej, parmazán.
Filet
z
lososa
stáhneme z kůže a
naložíme do směsi soli
a cukru v poměru 1:1.
Do směsi ještě přidáme
citrónovou šťávu a
nasekaný kopr. Losos
musí být plně zakryt
touto směsí. Poté rybu
marinujeme 24 hodin.
Losos tím zkřehne,
ztuhne a je chutnější.
Maso pak krájíme na tenké plátky a servírujeme,
doplňujeme bazalkovým pestem a parmazánem. Bazalkové
pesto připravíme rozmixováním bazalky, piniových oříšků,
česneku, parmazánu a soli v olivovém oleji.
Dobrou chuť přejí čtenářům Polického měsíčníku žáci a
pracovníci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov,
s. r. o. www.hshronov.cz
Text připravili Jiří John a Mgr. Renata Lelková

(ZUŠ)
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Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Jarní semestr Polické univerzity
volného času byl završen ve čtvrtek
12.května dalším výletem za poznáváním
historie a krás našeho kraje. Ráno v 7.30
hod. jsme nasedli do velkého a
pohodlného autobusu a vydali se na cestu.
Po zastávkách v Bezděkově, Hronově a
Velkém Poříčí, kde přisedli další naši spolužáci, jsme asi po
hodině cesty zastavili v cíli 1. etapy našeho výletu –
uprostřed rozlehlého Husova náměstí v Novém Městě nad
Metují. Po výstupu z autobusu jsme se volným krokem
vydali do přilehlého zámku. Z teras zámku jsme si prohlédli
zahradu a pak již následovala prohlídka zámeckého
interiéru se zasvěceným komentářem průvodkyně. Z něj
jsme se dozvěděli mnoho informací nejen o vystavených
exponátech, mezi nimiž jsou díla našich předních umělců
jako např. Myslbeka, Štursy, Švabinského, Hudečka,
Preislera, Mánesa, Brandla či Kupeckého, ale i o historii
zámku nebo o přestavbě zámku v letech 1909 – 1913, po
tom, co zámek v roce 1908 koupili bratři Bartoňové,
náchodští textilní průmyslníci. Rekonstrukci tehdy svěřili
renomovanému architektu Dušanu Jurkovičovi, který nejen
přeměnil chátrající zámek na reprezentační sídlo, ale navíc
jej značně zmodernizoval a přizpůsobil tehdejším
představám bydlení. Prohlídková trasa skončila ve velkém
společenském sále, kde nás již očekával majitel zámku, pan
Josef Marian Bartoň z Dobenína, který prostými slovy
zavzpomínal na svou životní pouť. Krátké dětství na zámku
v Novém Městě nad Metují, po únoru 1948 dlouhá léta
emigrace v Kanadě a USA, začátkem 90. let návrat do vlasti
a po vyřešení restitučních nároků i návrat do rodného
zámku. V následující besedě pak zodpověděl dotazy z řad
posluchačů a po předání dárků jsme se se zámeckým pánem
rozloučili. Po obědě jsme se opět sešli před místní Základní
uměleckou školou, kde nás již očekávala paní Ing. Dagmar
Krsková z Odboru školství, kultury a sportu Městského
úřadu. Pod jejím vedením jsme absolvovali procházku po
historickém jádru města, doprovázenou pestrým a
zajímavým vyprávěním. Poznali jsme tak historické náměstí
nejen z čelního pohledu, ale i z té méně známé, odvrácené
části, mohli jsme obdivovat výhledy do nádherné krajiny a
seznámit se s mnoha kulturními památkami.

opět nabýt zraku. Na místě pak vyrostla dřevěná kaplička,
kterou po požáru nahradila kaplička zděná a v roce 1930
zde byl postaven kostelík s Loretou, ve které lidový umělec
zobrazil sedm bolestí Panny Marie. Nejnovější stavbou pak
je tzv. Schönstattská kaple, která byla vysvěcena v roce
1997. Hnutí, nazývané Schhönstattské se zrodilo téměř před
sto lety v roce 1914 v Porýní nedaleko města Koblenz a jeho
cílem byla mravní obroda církve a světa. V rámci
rozšiřování idejí tohoto hnutí pak byly budovány kopie
původní Schönstattské kaple po celém světě a dnes je jich
údajně ve světě asi 150. Klášter postavený poblíž této kaple
je sídlem řádových sester, které mimo jiné o celý areál
pečují. Jedné z nich vděčíme i za zajímavý komentář o
tomto poutním místě.
Další a poslední zastávkou na našem výletě byl
historický dřevěný kostel ve Slavoňově. Byl postaven v roce
1553 a původně zasvěcen sv. Martinovi, ale v roce 1683 byl
vysvěcen znovu jako kostel sv. Jana Křtitele. I zde se nám
dostalo z úst pana faráře zasvěceného výkladu o historii
kostela, o opravách a rekonstrukcích a o náročné restauraci
původních maleb v 70. letech minulého století. Kostelík je
obklopen hřbitovem a u vchodu do areálu stojí zvonice,
rovněž dřevěná, v níž jsou zavěšeny tři zvony. Největší,
vážící 1 200 kg je z roku 1949 a stejně jako ten nejmenší
z roku 1950 pochází ze zvonařské dílny pana Manouška,
tedy z dílny otce Ing. Petra Rudolfa Manouška, který byl
hostem naší univerzity v březnu letošního roku.
A tak skončil nejen krásný výlet, ale i další semestr naší
Polické univerzity. Nezbývá než poděkovat autorům, či lépe
řečeno autorkám výletu paní starostce Idě Seidlmanové a
paní Vlastě Klapalové, která kromě autorství zásobovala
posluchače dalšími informacemi po celou dobu cestování a
samozřejmě dík patří i řidiči, panu Františkovi Krausovi za
bezpečnou a pohodlnou jízdu. Pro studenty PUVČ teď
začínají prázdniny a ti se nyní rozletí na všechny světové
strany, aby si ve vzdálených, atraktivních destinacích
celého světa řádně
odpočali před dalším náročným
semestrem. Tak, na shledanou opět v říjnu!
Václav Eichler, posluchač PUVČ

STATISTIKA
K 31.5. 2011 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4273 obyvatel.

JUBILEA

Po skončení prohlídky jsme prošli zámeckým parkem
k autobusu a vydali se k dalšímu cíli. Tím bylo nedaleké
poutní místo Rokole. Vznik tohoto poutního místa je spojen
s legendou ne nepodobnou legendě suchodolské nebo
boušínské. Ve zdejších hlubokých lesích prý totiž kdysi
zbloudila mladá dívka a v nouzi nejvyšší se obrátila s
modlitbou o pomoc k Panně Marii. Modlitba byla vyslyšena,
Panna Maria dívenku vyvedla z lesa a na onom místě
vytryskl zázračný pramen. Podle další legendy pak tato
zázračná voda pomohla slepému synkovi místního lesníka

=========

Květen 2011 byl měsícem oslav pro tyto jubilanty:
70 let
paní Helena Thérová
paní Milena Janková
paní Jana Obršálová
paní Jana Grätzová
pan Jarmil Pohl
pan Jaroslav Pokorný
75 let
pan Jan Říha
paní Růžena Tillerová
pan Manfred Schirlo
pan Josef Hauk
80 let
paní Milada Vacková
paní Jaroslava Michlová
paní Jiřina Klimešová
85 let
paní Ljuba Frýblová
paní Naděžda Kalibánová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
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Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY
Květen – měsíc lásky. Pro 5 párů rozhodně ano, a proto ho zvolilo jako ten
pravý pro uzavření manželství.
7.5. Samuel Štefaniak a Zdeňka Siglová – obřadní síň
10.5. Petr Zwikirsch a Iva Charousová – v České Metuji. Poprvé
oddával pan starosta Vaněček a vůbec poprvé proběhl takový obřad na
zdejším obecním úřadě.
21.5. Karel Křepelka a Jana Brýdlová – na Hvězdě
21.5. Lukáš Ježek a Renata Hejnyšová – na Hvězdě
31.5. Jaroslav Heinzl a Lenka Kubaláková – u kapličky na Radešově

Dagmar Hambálková, matrikářka

Vzpomínka

Před 100 lety se narodil náš otec

Otakar Hejlek.
Na zdejší Základní škole
vyučoval řadu let.
S vděčností vzpomínají
jeho děti s rodinami.
Vzpomeňte s námi na
jeho originální
učitelskou praxi.

Seniorské aktuality >>>>>>>>>

Jubilanti – kulatiny, jim patřilo odpoledne 18. 5.
v Pellyho domech. Po úvodu pí předsedkyně H. Pivoňkové
krásnou básní zaujal p. František Pivoňka. A to už jako
vojáci se řadili ti, kteří letos dovršují oněch kulatin! Jedna
růžička vedle druhé, trn co k ní patří, pouze jeden, ten
druhý nepřišel, nepřišel a my nemuseli ani zhasínat
lampióny. Donáška až do domu. Tomu říkám servis!
Blahopřát přišli pí starostka města Ida Seidlmanová, Ivana
Richterová, pí Němečková, p. Pivoňka, předali dárky a
zapěli jsme slavnostní Živijo! Od MaMiNy keramické medaile
a to byla práce těch maličkých. Milé pásmo s tanečky, to je
mravenčí práce, udržet je nejen v rytmu, ale pamatovat si
tolik prvků, to si zasloužilo potlesk. A odměna, čokoládička.
Rozjařené, plné energie přijely „BÁBRLINKY“ až z Doudleb.
Vtipné, milé, hezké. Už úvodní slovo od jedné z nich nás
vrátilo do historie Police n. M. a Doudleb. Od prapředků
přes fotbal, až do nostalgického vzpomínání na oblíbený
„BERKABAR“, který zamlada navštěvovala, na usměvavého
p. Berku, úžasný personál a housličky p. Truněčka. Pan
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Berka, to byl zářivý příklad hostinského, kterému mnozí
dnešní rádoby také hoteliéři nesahají ani po kotníky, natož
po „Havlovky“! Vřelý, vděčný potlesk, pohoštění na
zpáteční cestu vlakem, aby dobře dojely domů! Ani my
nepřišli zkrátka, chlebíčky, káva a dobrá nálada nás
neopustila a něco málo zbylo, to se pod rukou rozprodalo.
Nic nepřišlo nazmar.
Odpoledne se už chystalo do „HAJAN“ a my se
rozcházeli s vidinou výletu a 15. června na tu naši stolovou
horu Ostaš, tady bude veselo!
Krásné dny, radost dělejte sobě a druhým a naši
jubilanti, zdraví, štěstí, spokojenost a dlouhá plnohodnotná
léta i další, nejméně 100!
Kde nás najdete? s-k-o@seznam.cz, http://www.meupolice.cz/, s-k-o .rajce-net
Hana Krejčová

KSO na cestách

Po dlouhé zimě, která si zařádila ještě 3.května, kdy
pokryla naše městečko sněhem, jsme si dne 25. 5. už za
krásného počasí vyjeli na výlet. Tedy Klub senior Ostaš, náš
sjednotitel a taky ochránce.
Pod vedením Helenky Pivoňkové a hospodářky Jany
Němečkové (ostatní „výboři“ byli buď nemocní či
zaneprázdnění) jsme vyrazili 25. 5. 2011 s CDS na
Náchodsko. Začali jsme zostra - návštěvou Náchodského
pivovaru a tam jsme se pomněli. Dozvěděli jsme se něco
z jeho historie, vlastníkem bylo vždy město, proto se mu
také říkalo Městský pivovar. A nejvíce nás zaujala nabídka
různých druhů piv, snad jich je 13 a mnohé jsme i
ochutnali. Jako namátkou uvedu Primátor Ležák 11,
Primátor Weizenbier, Primátor Stout,tmavé, irského typu.
Pivaři by mě asi opravovali, leč pivo jakékoliv tam
ochutnané bylo výborné, výborná obsluha i dobrá krmě.
Aby nezůstalo jen u „pozemských statků“, navštívili
i výstavu „Jak mizel starý židovský
jsme i muzeum
Náchod“. Dozvěděli jsme se něco o historii města, jehož
zakladatelem v první pol.13. stol. byl rytíř Hron z rodu
Načeradců, vystřídalo se tam mnoho vlastníků a jak už to
bývá, po válkách se to změnami jen hemžilo, ale to zřejmě
z historie našeho kraje všichni znají. Uvedu jen poslední
pány
a to Ottavia I.Piccolomini, Petra Kuronského,
Kateřinu Zaháňskou a rod Schaumburg – Lippe do r.1945. Od
průvodkyně náchodského muzea jsme se též dozvěděli, že
mnohé cenné exponáty muzea jsou ze sbírek paní Jarmily
Hassan Abdel Wahab, (1917 – 1996) Češky, manželky
egyptského vyslance, která žila v bývalé faře ve Studnici na
Náchodsku a je pochována na Boušíně, kam naše cesta též
směřovala. Podle pamětníků to byla operní pěvkyně a
zřejmě navštívila i naše město. Tuto informaci mám od
p.Tomáše Součka, také našeho účastníka zájezdu. O této
výjimečné ženě jsme slyšeli v muzeu i na Boušíně, kde je na
místním hřbitově pochována.
Potěšili jsme se
Náchodem a ujížděli
do obce Boušín, kde
nás
v kostelíku
Navštívení
Panny
Marie přivítala bývalá
starostka
paní
M. Kolisková, pokud
mě paměť neklame.
Obec leží na krásném
místě a tvoří ji čtyři
chalupy,
zmíněný
kostel, fara a hřbitov. Jen stručně. Původní dřevěný
kostelík byl založen ve 2.pol. 12.stol. Bohušem Bradatým,
kladským kastelánem, jak se domnívá první kronikář
P. Josef Myslimír Ludvík. V husitských válkách byl Boušín
vypálen a kostelík pobořen, znovu vybudován v r. 1464
Janem Litobořským z Chlumu a Turyně. K tomu založení se

váže pověst o uzdravení hluchoněmé dcerky turyňského
pána.O tom se zmiňuje B. Němcová v knize Babička.
Kostelík byl znovu vypálen Slezany a nově vybudován
Lorenzem Piccolomini v letech 1682-92 a je dochován až
dodnes.
Z původní výzdoby se zachovala kazatelna a
cínová křtitelnice. Zaujal nás dále vzácný oltářní obraz
Navštívení Panny Marie od akad. malíře Gustava Vacka,
který žil v Červeném Kostelci.
Na Boušíně jsme se pokochali krásou zdejšího kraje a
dále ujížděli do Hořiček, kde nás čekalo překvapení – Vila
Barbora, přebudovaná v r. 2009 na penzion Barbora, kde
jsme měli připraveno pohoštění. Ale trochu z historie. Vila
byla postavena v r. 1931 pro početnou rodinu
JUDr. Emericha Poláka, který se podílel na vybudování
justiční správy po r. 1918. Nejvíce však přišla do povědomí
místních obyvatel tím, že v pozdějších letech užíval vilu
jeho syn, věhlasný univerzální chirurg MUDr. Emerich
Polák, DrSc. (1901 – 1980).
A teď to milé překvapení. V hostinské místnosti
s krásným pohledem na krajinu jsme měli připraveny
sladkosti – závin se zmrzlinou, šlehačkou a kávou a vše
podle vlastního výběru. Z Barunčiny vyhlídky byl úchvatný
panoramatický výhled na krajinu mezi Krkonošemi a
Orlickými horami.Bylo tam pěkně, milo. Závěr našich cest
se vyvedl, jak se patří. Vzpomínky uložíme do svého
pamatováčku a budeme se těšit na další výlet na podzim.
Veliké díky patří všem, kteří se podíleli na organizaci,
protože nic není samozřejmostí a za vším je práce a
snažení. Díky též panu řidiči Tlapákovi, který nás bezpečně
vozil po cestách a dovezl do cíle .
Za KSO Jar@a Seidelová

SVP VARIANTA, POLICE NAD METUJÍ
Středisko výchovné péče Varianta působí v Polici nad
Metují od 1. října 2009. Od 1. ledna 2011 sídlí nově
v prostorách Základní školy Police nad Metují. Současným
trendem je umísťování takovýchto poradenských zařízení
do objektů škol, aby docházelo k větší provázanosti a
spolupráci všech zainteresovaných složek při práci
s dítětem.
V České republice v současné době funguje 43 středisek
výchovné péče. Působnost střediska je dána příslušným
územním obvodem. V našem případě se jedná o oblast
Broumovska a okolí. Z tohoto důvodu vidíme velkou výhodu
obyvatel Police nad Metují a okolí v dostupnosti našich
služeb.
Středisko výchovné péče je zařízení, které nabízí pomoc
dětem ve věku od 3 do 26 let, které se ocitly v nesnázích i
jejich nejbližšímu okolí. Středisko je preventivním
zařízením, které nabízí ambulantní péči dětem,
mladistvým, jejich rodičům, učitelům a dalším případným
zájemcům.
Ve středisku výchovné péče pracuje psycholog, speciální
pedagog a sociální pracovník. Všichni tito pracovníci se
potom společně podílejí na řešení vzniklých problémů. Péče
a terapie je určena dětem s různým stupněm poruch
chování. Pomáháme řešit vztahové problémy mezi
vrstevníky, krizové situace ve škole, krizové situace v
rodině, problémy v komunikaci. Dále středisko poskytuje
služby všem, kteří se ocitli ve složitých životních situacích a
řeší je způsoby, které poškozují nejen je samotné, mnohdy
i jejich okolí.
Střediska výchovné péče rodinnou výchovu doplňují,
podporují a korigují, ale v žádném případě jí nekonkurují
ani jí nechtějí nahradit. Cílem práce střediska je zachytit
první signály problémů či potíží v procesu psychického
vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo systematickou
péči a tím předejít vážným problémům, jakými jsou
psychické poruchy, kriminalita a toxikomanie. Podaří-li se
intenzivní prací naplnit tento cíl, může se středisko stát pro
dítě pozitivně přijímaným prostředím a činitelem účinného

řešení problémové situace v rámci rodiny bez nutnosti
umístění dítěte do výchovného zařízení.
Typy problémů, se kterými se nejčastěji ve své práci
setkáváme:
školní problematika (absence a záškoláctví, nízká
motivace ke školnímu výkonu, špatná adaptace na
školní prostředí, vztahy s učiteli či spolužáky, šikana,
poruchy chování, agresivita, problematický vztah
rodina - škola)
závadové a problematické chování mimo školu
(krádeže, šikana, zneužívání návykových látek …)
rodinná problematika (špatná komunikace jednotlivých
členů rodiny, disfunkční vztahy uvnitř rodiny,
problematické rodinné soužití, útěky z domova,
zanedbání a ohrožování mravní výchovy …)
Jsme tady pro ty, kteří se rozhodli své problémy řešit.
Každý problém má vždy několik alternativ. Na základě
zjištěných problémů potom pracujeme různými formami:
individuální terapie
skupinová terapie
rodinná terapie
programy na školách, práce s třídními kolektivy
krizová intervence
Dále spolupracujeme s následujícími institucemi
dalšími odborníky:
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
pediatr
policie ČR
pedopsychiatr

a

Možnost využití poradenských služeb pro širší veřejnost po
individuální domluvě.
Při spolupráci s klientem se řídíme pravidly:
respekt vůči klientovi
porozumění
vzájemná důvěra
Rádi pomůžeme i Vám.
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Nývltová (vedoucí SVP)
Adresa: Na Babí 190, Police nad Metují
Tel.: 491 521 519, 731 389 631
e-mail: svp.varianta@seznam.cz
webové stránky:
http://www.ddu-hk.cz/strediska/varianta-v-polici-nad-metuji

Řemesla v klášteře
Letos potřetí ožil
klášter v Polici prací
řemeslníků a hlasy
Dne
návštěvníků
řemesel. Řemeslníků
bylo o něco více, a to
i přesto, že někteří
s ohledem
na
předcházející počasí
nepřijeli.
I
návštěvníků bylo o
trochu méně. Letos
701
prodaných
vstupenek oproti 720
loňským.
Přesto
se podařilo dosáhnout
toho,
oč
jsme
usilovali.
Vytvoření
příjemné, pohodové
atmosféry,
ve
společnosti šikovných
lidí, kteří se zájmem
a často i s humorem
předváděli své umění a řemeslnou zručnost. Výborná byla
např. parta mladých kluků, kteří obsluhovali zajímavou pilu
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na rozřezávání klád, značné veselí bylo kolem necek a
valchy, na které jste si mohli přeprat připravené (nebo i
své) prádlo. Skvělé byly i děti z bukovické školy, které
společně se svými rodiči ukazovali, čemu všemu se naučily
a jak mohou být šikovné. Když chtějí. Příjemné bylo i jejich
vystoupení s jarmarečními písničkami. Novinkou byla
krejčovská dílna, kde jste si mohli ušít na šlapacím stroji
pytlíček na cokoliv. Novinkou byla i výroba březových
košťat, kterých si návštěvníci také dost odnesli domů.
Tradicí byla truhlárna
se spoustou starého ale
doposud
funkčního
nářadí,
šlapací
soustruh, kolíkový stav
a další domácí řemesla
předváděná
spolkem
Křinických žen. K dobré
atmosféře přispělo i
vyhlášené
pečené
selátko pana Mazance a
také
výrobky
Kvíčerovské
pekárny,
která je pekla přímo na
místě a ještě teplé a
vonící
nabízela
návštěvníkům.
Jejich
spokojenost
byla
dobrým zadostiučiněním
pořadatelům, kteří na
přípravu
i
následný
úklid vynaložili nemálo
úsilí. Všem patří velké
poděkování.
Ať
už
řemeslníkům, kteří byli
nejvíce vidět, ale i těm,
které tak vidět nebylo –
členům
občanského
sdružení JULINKA, které
akci pořádalo, také
hasičům
z Police
i
z Leduhje, skautům i
mnohým jednotlivcům.
A na závěr jednu
perličku.
Takovou
humornou
příhodu.
Protože jak se říká, cizí
neštěstí potěší, aneb
škodolibost nezná mezí. Kluci se snažili pomoci při
nakládání ovcí. Ovšem podcenili jejich sílu a touhu po
svobodě. Zkrátka milé ovečky porazily zábrany a vydaly se
na obhlídku města. Nedobrovolní ovčáci běželi za nimi.
Ovšem o to více před nimi prchaly ovečky. Když se je
podařilo zahnat někam do kouta nebo je obklíčit v ulici.
Vyrazily s notnou energií proti ovčákům, prorazily jejich
kordon a pokračovaly v cestě městem. Nakonec si to
zamířily dokonce ulicí ven z města a ocitly se na volném
prostranství, v polích u vodojemu. Nicméně společnými
silami se je podařilo opět zahnat zpět a postupně zvítězila
přesila a odhodlání nedobrovolných ovčáků a všechny čtyři
ovečky skončily na korbě vozu. Ale za tu hodinu jsem
naběhal pomalu víc než za celý rok. Největší ránu nám ale
dala majitelka ovcí, které jsem s obavami příhodu líčil. „A
to jsem vám zapomněla říct. Kdyby vám utekly, tak stačí
zatleskat a ony přijdou k vám“.
Josef Hejnyš

Kanafasová látka, Den řemesel a
běhání po sídlišti
Touto cestou bych velmi chtěla poděkovat panu Václavu
Zítkovi za pěknou kanafasovou látku. Tato látka má
všestranné využití. Nejen, že se dá z ní vyrobit kupa
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výrobků do bytu od prostírání začínaje a u povlečení konče,
dá se z ní i ušít model ala švadlenka, pradlenka. Takový
model je velmi pohodlný jak při sezení, tak i při běhu. Na
běh doporučuji vykasání sukně…
S tímto modelem jsem seděla celý den v klášteře na Dni
řemesel u starého šlapacího stroje. Ještě, že utekli ovce a
já se mohla proběhnout okolo divadla směr Klůček, dále
přes sídliště k hřišti za klášterem. Ovce byli lapeny a
řemeslný den mohl skončit. Byla to krásná tečka …
Švadlenka Maxovka

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Svojsíkův závod aneb Skaut vždy
připraven?
Druhou květnovou sobotu se v Polici nad Metují a okolí
konalo základní kolo Svojsíkova závodu, na které se sjeli
skauti z celého okresu a jako hosté, skupinka polských
harcerů.
Organizační centrum závodu mělo své sídlo v prostorách
bývalého Benediktýnského kláštera.
Klání bylo rozděleno do 3 etap - závod, výprava a brány.
Skauti zde museli dokázat znalost přírody, schopnost
týmové práce, zručnost, znalost první pomoci, ale také
orientaci v přírodě a všímavost okolního světa.
Samostatný závod byl zahájen o deváté hodině ranní.
Hlídky dostali od hlavních organizátorů podrobné
informace, upřesnění celého dění a pak už jen obdrželi
mapky, na nichž byla zakreslena jednotlivá stanoviště a
mohli hromadným startem začít 1. etapu - závod. Ten se
odehrál v centru města. V městské knihovně, musely
skupiny vyhledat zadané informace, poté v muzeu Merkuru,
následovalo týmově stavění modelu ze stavebnice, v
časovém limitu. Nechybělo ani testování znalostí o přírodě
na Správě CHKO Broumovsko.
V etapě výprava byla
zajímavou disciplínou
plavba
lodí
po
Hlavňovském rybníku.
V
údolí
Klučanky
přišlo na řadu vaření
večeře v kotlíku nad
vlastnoručně
rozdělaným ohněm.
Třetí
etapa
proběhla na Ostaši, kde se závodníkům otevřely tzv. brány –
stanoviště na které vyrazily vždy jen dva členové z hlídky.
Mezi bránami byly - horolezecká zdatnost,znalost historie
Skautingu a přidalo se i štípání dřeva do určitého času.
Josef Hejnyš, jeden
z hlavních organizátorů
konstatoval,
závodu,
že celý závod proběhl
bez
sebemenších
problémů. Mile nás
překvapilo to, že i
většina hlídek prošla
všechny
stanoviště
(nebylo povinné projít
všechna) s tím, že
nachodili
cca.
15
kilometrů.
Polické dívčí hlídky
obsadily 1. i 2. místo,
třetí příčku vybojovaly
skautky z Jaroměře.
Mezi chlapci zvítězili poličtí skauti, druhé a třetí místo
patřilo skautům z Nového Města nad Metují a z Náchoda,

kteří ve všech disciplínách získali shodný počet bodů.
Všechny tyto hlídky postupují do krajského kola, které se
koná 18.-19.6. v Potštejně.
Magdaléna Troutnarová - Wokno

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Z filatelistických novinek
Námět známky: Společná
česko-slovinská
emise
připomíná
výročí
narození
Johanna (Hanse) Gerstnera (17.
8. 1851, Žlutice - 9. 1. 1939,
Lublaň). Rodák ze Žlutic
v Čechách hned po ukončení
studií v Praze odešel do
Lublaně, kde začal působit jako
ředitel Zemského divadla a
jako houslový pedagog na škole
Filharmonické
společnosti.
Hans
Gerstner
svými
houslovými
dovednostmi
a
pedagogickými
znalostmi
otevřel
cestu
rozvoje
houslového umění ve Slovinsku.
Položil
první,
ale
velmi
důležité základy, na kterých stavěly všechny další generace
houslových pedagogů.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky v barvě černé
kombinovaný ofsetem v barvách modré, červené, žluté a
černé.
Námět

známky:
Malá
čarodějnice z díla Zdeňka
Smetany,
českého
animátora, scenáristy a
výtvarníka. Narodil se 26.
července 1925 v Praze,
pracoval ve studiu "Bratři v
triku"
a
později
byl
režisérem v Krátkém filmu
Praha. Za svůj život stvořil
mnoho postaviček a podílel
se na animaci oblíbených českých večerníčků. Mezi nejznámější
z nich patří Pohádky z mechu a kapradí (Křemílek a
Vochomůrka), Rákosníček, Štaflík a Špagetka, Radovanovy
radovánky a Malá čarodějnice, která byla vybrána pro letošní
známku. Ilustroval také několik knih pro děti.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný
hlubotiskem v barvách hnědé, modré, červené a žluté.
Stanislav Plachta

Hradecký kraj už zná své
regionální potraviny
Osm potravinářských výrobků z produkce malých a
středních firem se od 11.5.2011 může chlubit titulem
„Regionální potravina Královéhradeckého kraje“. V letoším
roce se soutěže zúčastnilo 25 společností se 48 výrobky.
Soutěž pořádá každoročně Ministerstvo zemědělství ČR a
dosažený výsledek nás moc potěšil.
První místo ve své kategorii a ocenění „Regionální
potravina Královéhradeckého kraje„
získal náš „Polický chléb“.
Chceme touto cestou poděkovat všem našim
zaměstnancům za dosažený úspěch, protože vyrobit kvalitní
chléb, není vůbec snadné. Ne vždy se vše daří, jak bychom
si přáli. Toto ocenění je pro nás velkou odměnou za dvacet
let poctivé práce všech, kteří ve firmě pracovali a dodnes
pracují.
Přejeme si, aby „Polický chléb“ byl stále tak jedinečný,
jak je doposud. Čistý, bez přísad, zdravý a nenapodobitelný

jako příroda kolem Police.
Regionální potraviny budou prezentovány a také
mediálně propagovány v různých městech našeho kraje.
Podrobnější
informace
naleznete
na
www.
regionalnipotraviny.cz. a www.potravinarroku.cz, kde se
můžete zapojit do hlasování v soutěži „Potravinář roku
2011“ a vyhrát mnoho hodnotných cen.
Krtičková H, Vichterová M.
Kvíčerovská pekárna s.r.o.

Proč kupovat „Regionální potraviny“
1. Potraviny z našeho kraje jsou čerstvé a většinou bez
konzervantů. Nemusí absolvovat dlouhou cestu na Váš
stůl, jsou proto díky své čerstvosti chutnější.
2. Studie prokázaly, že potraviny rychle ztrácejí cenné
nutriční vlastnosti. Čerstvé potraviny
jsou proto
zdravější.
3. Chrání životní prostředí. Dopravou potravin na dlouhou
vzdálenost zatěžujeme životní prostředí. Čím kratší
cesta, tím méně škodlivin v ovzduší.
4. Podporují
místní
zaměstnanost.
Bude-li
mezi
spotřebiteli zájem o regionální potraviny, zůstanou
zachována pracovní místa, případně se nabídka
pracovních míst v regionu ještě zvýší.
5. Víte, co jíte. O potravinách vyrobených v regionu máte
většinou mnohem více informací, než o anonymních
výrobcích zdaleka.
My, výrobci, kteří jsme byli v letošním roce oceněni
značkou „Regionální potravina Královéhradeckého kraje“ si
přejeme, aby naše potraviny našly místo na Vašem
každodenním stole.
Krtičková H, Vichterová M.
Kvíčerovská pekárna s.r.o.

Astronomický klub
Police nad Metují
ZATMĚNÍ MĚSÍCE
uvidíme ve večerních hodinách ve středu 15. června.
Toto zatmění bude úplné. Pokud nám bude přát počasí,
uvidíme jej téměř v celém průběhu s výjimkou „úvodní“
polostínové a částečné fáze.
15. června vychází u nás (v Polici) Měsíc vlivem
převýšení obzoru ve 21 hodin 25 minut SELČ, kdy zatmění
dosáhne již úplné fáze. Uvidíme tedy vycházet temný
Měsíc.
Ze školy víme, že zatmění Měsíce způsobuje jeho vstup
do stínu naší Země. Z tohoto pohledu je nadcházející
zatmění mimořádné, protože Měsíc projde středem
zemského stínu a úplná fáze potrvá 100 minut.
V čase zatmění se Měsíc bude nacházet v souhvězdí
Hadonoše. Západním směrem (napravo) si povšimneme
jasné načervenalé hvězdy Antares, která již patří do
souhvězdí Štíra. Na jihovýchod od Měsíce uvidíme souhvězdí
Střelce. Tato část oblohy je velmi bohatá na hvězdy, nalézá
se poblíž středu Mléčné dráhy.
Během úplné fáze zatmění bude též zajímavé sledovat
barvu povrchu Měsíce, která souvisí se znečištěním zemské
atmosféry. Nachově červená barva povrchu signalizuje
čistou pozemskou atmosféru, tmavě šedá znečištěnou
prachem (např. pozemských sopek).

Průběh zatmění Měsíce – údaje uvedeny v SELČ
Začátek úplného zatmění:
Střed zatmění (maximální fáze):
Konec úplného zatmění:
Konec částečného zatmění:
Výstup Měsíce z polostínu:

21hod 23min
22hod 13min
23hod 3 min
0hod 2min (16.6.)
1hod 1min (16.6.)
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Pro úplnost je třeba dodat, že 10 prosince letošního
roku uvidíme další zatmění Měsíce, tentokrát částečné.
Měsíc bude vycházet těsně po ukončení úplné fáze zatmění.
Na další úplné zatmění Měsíce si budeme muset počkat
až do 28. září 2015.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

21. června v 19 hodin 16 minut SELČ vstupuje
do znamení Raka, začíná astronomické léto,
letní slunovrat,
Den se o 16 min prodlouží, ale do konce
měsíce již o 4 minuty zkrátí,
1. v novu, 9. v první čtvrti, 15. v úplňku (úplné
zatmění Měsíce), 23. v poslední čtvrti,
není pozorovatelný,
není pozorovatelná,
na konci měsíce ráno velmi nízko nad
východním obzorem v souhvězdí Býka,
ráno nízko nad východním obzorem v souhvězdí
Berana,
večer a v první polovině noci v souhvězdí
Panny,
na ranní obloze v souhvězdí Ryb,
na ranní obloze v souhvězdí Vodnáře,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

MaMiNa >>>>>>>>>>>>

(Maminky, Miminka a Nápady)

Mateřské centrum MaMiNa, o.s. pořádá

Prázdniny s MaMiNou
pro děti od 3 – cca 7 let
v termínech

18.-22.7., 25.-29.7., 1.-5.8.
Pro děti je připraven zajímavý program,
týden je členěný na pět denních akcí,
od 8.00 do 15.00 hodin.
Srpnový termín je určen dětem starším 6-ti let.
V ceně 690,- za týden a dítě
je zahrnuta 2x svačinka, oběd,
výtvarný a další potřebný materiál.
V ceně není zahrnuto 50,- na pojištění, které zajišťuje MC.
Akce bude probíhat v prostorách mateřského centra
MaMiNa, na 1. stupni ZŠ v Polici nad Metují,
plánovány jsou procházky do blízkého okolí.

Pro otevření týdne je třeba min. počet 8 dětí, max.
12 dětí, děti musí být zvyklé být delší dobu bez
rodičů, částečně samostatné.
Jejich předchozí chození do MŠ je vítáno.
Přihlásit se můžete na jeden či více termínů.
Za jedno dítě vybíráme nevratnou zálohu 300,-.
Uzávěrka přihlášek a zaplacení zálohy
je 30. června.
Přihlášky a bližší info podá pí. Hlávková na tel. 777 903 029
nebo na katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC.
O prázdninách máme speciální provoz MC - otevřeno pouze
ve středu – 13.7., 10.8., 17.8. a 24.8. od 9:30-11:30
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Stavba kapličky
Stavba „zelené kapličky“ v Ticháčkově lese byla
zahájena dne 23. května 2011. Ve výběrovém řízení
zvítězila firma Movis s.r.o. Hronov, která stavbu provádí.
Do konce měsíce května
byla provedena likvidace
zbytků z původní kapličky –
demontáž soklového zdiva,
podlahy
a
základů.
Zemními
pracemi
byl
upraven svah za budoucí
kapličkou,
byly
zlikvidovány pařezy, snížen
terén pro stavbu nové
kapličky a proveden výkop
základů.
Po
vybetonování
základů
a
podkladní
betonové mazaniny bylo
kolem základů položeno
drenážní flexibilní potrubí,
které bylo obsypáno drtí.
Po slavnostním položení
základního kamene bude
zahájeno
vyzdívání
soklového
zdiva
z pískovcových kvádrů.
Zveme vás všechny na toto slavnostní položení
základního kamene, které se koná u kaple dne 12. června
2011 v 15,00 hod.
Rádi bychom poděkovali městu Police nad Metují za
odprodej měděného plechu za zůstatkovou cenu, dále pak
Farnosti Police nad Metují, která přispěla do sbírky částkou
30 000,- Kč (výtěžek z plesu a koncertu) a také samozřejmě
všem občanům a dalším příznivcům, kteří přispívají na
stavbu.
Pořádání veřejné sbírky ve prospěch kapličky je
prodlouženo do 30.9.2012.
Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl

BOOM PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍ

NAKUPUJTE JEN TO, CO SKUTEČNĚ POTŘEBUJETE
Několik desítek letáčků – pozvánek na
předváděcí akce se objevilo v poštovních
schránkách královéhradeckých občanů. Po
částečném útlumu v loňském roce se tento
způsob prodeje znovu a ve větší míře začíná
opět provozovat. Salónky v hotelu Černigov,
Adalbertinu, KD Střelnice, U Švagerků, Hotel
u Královny Elišky nebo prodejní zájezdy
do pivovarů či různé výstavy… zde všude se odehrávají
prezentační akce tzv. exkluzivních a zázračných výrobků
pro domácnost. Této výjimečnosti výrobků odpovídá
výjimečností i jejich cena.
Cílovou skupinou „promotérů“ jsou převážně senioři, a
to i přes svůj nízký příjem. Na ně
je zaměřena psychologicky propracovaná a často až
agresivní obchodní kampaň, jejímž vyvrcholením
je podpis značně nevýhodné smlouvy.
„Šéf“ s jedním až dvěma pomocníky se snaží zpočátku
navodit přátelskou atmosféru a vyvolat pocit sounáležitosti.
Představení se křestními jmény, informace kdo je ženatý,
kdo má kolik dětí… Kritika hospodářské politiky státu,
nostalgické vzpomínání na dřívější dobu, pohanění mladé
generace, která si neváží práce starších lidí. To vše
podmalováno klasickou dechovkou nebo country music.
Řada návštěvníků těchto akcí je zlákána vidinou získání
různých dárečků zdarma. V poslední době frčí zejména
uzeniny ( ze slíbených šišek jsou ve finále minisalámky) a
víno (značkové je ve skutečnosti zaměněno za nejlevnější

bolehlav). Občas se v nabídce objeví i rotační mop, sada
nářadí, mast na klouby nebo prací prášek.
Škála nabízených produktů, které jsou seniorům
nabízeny je vesměs u různých (nebo se tak alespoň
tvářících) společností stejná. Na čelním stole jsou
vystaveny indukční plotny, sady titanového nádobí,
bezsáčkové vysavače. Uprostřed vždy vyniká a pozornost
přitahuje ubrusem zakrytý produkt – zlatý hřeb předváděcí
show. Nejčastěji to bývá horkovzdušný hrnec nebo parní
čistič.
Zpočátku vše vypadá nevinně. Návštěvníci jsou
obeznámeni s tím, že jde jen o prezentaci zboží, že si nikdo
nemusí nic kupovat… po této odlehčující části, kdy
z potencionálních zákazníků opadá ostražitost následuje
samotné předvádění nabízených výrobků. A to je zřejmě
jediný klad a přínos akce – názorně je předvedeno, jak si
s výrobkem počínat a co vše s jeho pomocí dokážete. Opět
se trošku útočí na city – buď výrobky používají rodiče nebo
prarodiče promotéra a jsou s nimi navýsost spokojeni, nebo
záhadně jejich používáním došlo ke zlepšení zdravotního
stavu v rodině atd. V této fázi jsou návštěvníci vtahováni do
děje, komunikují, sdělují své zkušenosti … až to skoro
začíná působit dojemně, jak se vzájemně překřikují a hlásí
se jako ve škole.
A pak přichází finále. Všichni mají to štěstí, že se bude
dnes výjimečně losovat ceny, a to z nabízeného zboží.
Fabulací získáte dojem, že je to výhra, která není nikterak
podmíněna a je zdarma. V lepším případě se ještě během
tohoto „představení“
dozvíte, že k výhře si musíte
zakoupit jeden z nabízených produktů. Parní čistič za
jedinečnou cenu 39.990,- Kč, sadu nádobí za 29.990,- Kč
nebo vysavač za pouhých 19.990,- Kč. Výherci jsou
odměněni bouřlivým potleskem ostatních. Ti jsou k potlesku
donuceni promotérem a snad i radostí z toho, že kupónek
s jejich jménem nebyl vytažen z osudí. Poté výherci,
obvykle jich bývá až pět odchází po jednom ke stolečku
v zákulisí, kde jsou následně vmanipulováni do podpisu
smlouvy. Smlouvu nemají čas číst, protože z jedné strany
na ně působí promotér (od laskavého tónu až po agresivní
výhružky, že vše je v pořádku, všechny zákony jsou
dodrženy), ze strany druhé lomozící dav ostatních, kteří
čekají na své dárečky a slíbené občerstvení…
Dokonáno jest!
Na dnešní akci všech pět výherců podepsalo smlouvu na
předražené zboží a nevýhodně úročený
a sankcionovaný úvěr.
Na předváděcí akce je kolikrát problém se vůbec dostat,
řada zúčastněných seniorů se již důvěrně zná
(rekordmankou byla paní s 360 návštěvami různých
prezentací), na akce si nosí termosky s kávičkou a
tatrankou, aby vydrželi příval informací. I přes značně
„vyšponované“ ceny zjistíte, že řada na pohled
„nebohatých“ babiček má doma dvě sady titanového nádobí
nebo tři parní čističe ( jeden pro sebe, druhý náhradní,
třetí pro děti … ). Jsou i tací, kteří se během dne přesouvají
z jedné prezentace na druhou…
I přes nedávno provedenou kampaň, která se věnovala
rizikům předváděcích akcí a varovala před nekalými
praktikami těchto prodejců, dennodenní „masáží“ o
oklamaných a okradených občanech v médiích existuje
stále spousta důvěřivých lidí, kteří jsou ochotni
podvodníkům naletět a odevzdat jim své úspory.
Řada těchto lidí pak končí s existenčními potížemi,
popř. exekucemi a hledá oporu v různých poradnách.
Zkušenosti s pomocí těmto lidem a lidem ve finanční tísni,
kteří chtějí svou situaci řešit má
v našem krajském městě Poradna
pro lidi v tísni, středisko Oblastní
charity Hradec Králové. Ta sídlí
nedaleko Muzea východních Čech
v Kotěrově ulici.
Roman BINDER

Roste agrese podomních prodejců
Levné telefonní tarify, výhodné dodávky energií pro
domácnost, zázračné výrobky, které Vás omladí, zkrášlí a
udrží při životě minimálně dalších sto let, přípravky na
hubnutí… Rádoby prodejci
se přizpůsobují nabídce trhu a tak se objevují falešní
kominíci s fingovanými revizními zprávami, prodejci
důchodového připojištění a výhodných úvěrů.
Výdělek podomních prodejců je přímo úměrný tomu,
kolik produktů prodají nebo uzavřou smluv. S rostoucí
konkurencí a počtem nabídek se zvyšuje agrese dealerů,
kteří se snaží za každou cenu
( provizi) uspět. Je třeba zmínit i skupinu podvodníků,
kteří nic nenabízejí a jejich cílem je přímo podvodně
vyloudit (popř.zcizit) peníze a majetek.
Nejčastějšími oběťmi se stávají senioři a sociálně slabší
občané. U seniorů přehnaná důvěřivost,
u sociálně slabších vzkříšená jiskřička naděje na získání
financí je živnou půdu pro podvodníky všech kategorií. A
když k tomu přidáme tradiční nechuť veřejnosti ke čtení
smluv a jejich ochotné parafování je na „průšvih
zaděláno“.
Podvedení a většinou nešťastní lide se stávají klienty
různých poraden, nezřídka se dostávají do dluhové pasti,
následných exekucí …
Mnozí z podvedených z celého Královéhradeckého kraje
využívají služeb střediska Oblastní charity Hradec Králové
- Poradny pro lidi v tísni, v Kotěrově ulici 847, a to
zejména pomoc v oblasti dluhového poradenství.
Několik rad a doporučení, která vám mohou zachránit
peněženku a majetek :
- vždy si důsledně ověřte totožnost toho, kdo vás
navštívil ( v případě pochybností telefonicky informujte
firmu nebo společnost, kterou má dotyčný zastupovat ),
- nic nepodepisujte, a to minimálně do doby, než se
s nabídkou seznámíte, důkladně pročtete smlouvu a
porozumíte ji, porovnáte s jinými, získáte informace o
produktu a firmě např. na internetu, v různých diskusních
fórech, ze zkušeností známých, z tisku,
- nepodlehněte naoko lákavým slevám, výhodnému
nákupu právě tady a teď, který se již nebude nikdy
opakovat,
- nevpouštějte cizí osoby do bytu, držte se přísloví – „Můj
dům, můj hrad“.
- buďte opatrní, jedná se o
vaše peníze, majetek, zdraví
- v případě násilného chování
nebo vyhrožování neváhejte
kontaktovat Policii ČR
Kontakt: Poradna pro lidi v tísni, středisko Oblastní
charity Hradec Králové
Kotěrova 847, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 591 382,
mobil:777 737 612, e-mail:plt@hk.caritas.cz
Roman BINDER

Letošní květen u nás proběhl ve znamení výletů.
7.května to byl poznávací zájezd do polské Wroclawi –
města sta mostů.Navštívili jsme několik kostelů a z věže se
podívali na nádherně upravené parčíky v okolí církevních
budov a řeky, divili se neskutečnému množství mostů. Prošli
jsme pivnici v budově staré radnice, kde se vaří pivo a
k němu tu podávají chleba se sádlem. U čerstvého piva
jsme i poseděli. Žasli jsme na „Květinovém rynku“ – tady se
prodávají květiny 365 dní v roce, a to 24 hodin denně.
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Pořadatel: Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů ve
spolupráci s Lenkou a Jardou Soumarovými.

Vysvětlení k pokácení májky

Druhý výlet – ke Dni dětí – pořádaly Pěkovské ženy.
Vyjelo se ráno 28. května 2011 v 8 hodin z Pěkova. Cíl:
„Perníková chaloupka“ u Pardubic. Autobus CDS odvezl
účastníky (v počtu 45 osob) do Pardubic. Zde se přestoupilo
na výletní restaurační loď Arnošt (možnost občerstvení) a
po 1,5 hodině příjemné plavby proti proudu a přes
zdymadlo se přistálo v kunětickém přístavu. Tady už opět
čekal autobus a vyrazil s výletníky do obce Ráby, kde se
nachází lovecký zámeček z roku 1882 proměněný
v PERNÍKOVOU CHALOUPKU – MUZEUM PERNÍKU s živou
čarodějnicí. Mimo prohlídky muzea a malování perníku byla
možnost vidět odběr plástů z včelích úlů a také stáčení
medu, což předvedli členové Svazu včelařů. Odvážné děti
dokonce dostaly do dlaně na prozkoumání (očima) živého
trubce.

Dobrý den, dovolte, abych se vyjádřil k pokácení májky
na náměstí v Polici nad Metují a vysvětlil panu Jiřímu
Škopovi, co je to tradice stavění a hlídání máje!!!
Když si někdo postaví májku, tak je pravidlem, že si ji
musí pohlídat. Před dávnými lety, když stavěl májku můj
děda, tak bylo veliké nebezpečí, že ji někdo uřízne a
ukradne. V té době museli chodit hlídat májku celý měsíc,
nevím, jak dlouho to trvalo, kolik let se tato tradice
udržovala, ale hlídat chodili! Dneska už se nemusí hlídat
celý měsíc, ale pravidlem zůstalo, že poslední dubnový
večer a noc se hlídat musí! Když od pamětníků slýchám
příběhy, jak se dřív jezdilo na májky, tak dnes to již dávno
takové není! My jsme měli naštěstí kliku, že jsme
nepoškodili kašnu, jak jste naznačoval, ale nevím, proč do
toho zapojujete právní předpisy, nějakou ústavu ve vztahu
k životnímu prostředí, to opravdu k tradici májky nepatří,
to patří k soudu!!! Myslíte si, že když jedna skupina vyrazí
na májku do určité vesnice, tak myslí na právní předpisy, to
asi ne! A nevím, proč do toho pletete vánoční strom, že se
za chvíli bude krást, to už si opravdu pletete pojmy co je
májka a co Vánoce!!! A paní Steinerové vzkazujeme, že my
víme, že se májka bere hned napoprvé, ale přijet na
náměstí za 30 minut znovu a zjistit, že je dál úplně
prázdné, tak to je opravdu smutné. Smutné, že si lidé
pokácené májky všimnou až ráno!!! Kdyby tam byl jediný
člověk, který by ji hlídal, tak se otočíme a jedeme hned
domů. Pokud vím, tak májku mají hlídat svobodní a to pan
Jiří Škop je!
S pozdravem za suchodolskou mládež
Pavel Kollert

Žijí mezi námi…
MANŽELÉ EVA A LIBOR
FRIDRICHOVI – majitelé Pohřební
služby v Polici nad Metují

Šárka Pokorná
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Jak ses dostal k tak
náročnému povolání?
Libor: To bylo
úplně neplánované.
Původem jsem od
Hradce Králové a sem
jsem
začal
kdysi
jezdit
enduro,
trempoval a lezl ve
skalách. Tak jsem si
zamiloval tenhle kraj.
Potom jsem skončil v
práci – dělal jsem
mistra ve fabrice – a
rozhodl se
usadit
tady.
Začal
jsem
společně s jedním
kamarádem podnikat,
nejdřív jsme natírali
ploty
a
všechno
možné… Pak byla
možnost
vzít
si
Sběrnu a Komunální podnik nabízel práci hrobníka. Takže
jsme si to s kamarádem rozdělili. Ale nějak to nedopadlo,
zůstal jsem sám, takže jsem nakonec Sběrnu prodal a začal

jsem se věnovat této službě. Třeba, když jsem začínal,
nebyly mobilní telefony, takže jsem v Bělém chodil
dvakrát, třikrát denně do kravína si zavolat na svůj
záznamník do kanceláře, abych věděl, jestli se něco děje.
Pro mě to není zaměstnání, práce, ale služba. Služba lidem
ve chvílích, kdy si sami nevědí rady.
Říkal jsi, že je to pro Tebe služba. Můžeš to nějak
upřesnit?
Libor: Jednám s lidmi ve vypjaté situaci. Často se
nemůžou pořádně soustředit, smrt blízkého člověka se
podepíše na jejich psychice. Snažíme se to dělat co
nejcitlivěji – prostě služba, při který jsem ve dne v noci v
pohotovosti. Pořád na telefonu.
Eva: Nedá se to brát jako práce. S lidmi lomcují city a
přes naše pocity a zkušenosti se k tomu snažíme postavit co
nejšetrněji.
Libor: Naše civilizace vytěsnila smrt na okraj. Jakoby
byla tabu. Dříve byla smrt přirozená, už malý děti viděly,
jak umírají jejich prarodiče. V dnešní době, kromě věřících,
je smrt blízkého zpravidla zaskočí a jsou bezradní.
Spolupracujete s nějakými kameníky? A měli jste
nějakou zajímavou sochařskou zakázku?
Libor: Spoustu věcí si dokážeme udělat sami. V poslední
době se vrací móda náhrobků s nějakou plastikou. Například
nedávno jsme nechávali dělat na náhrobek kapra. Potom
jedna paní chtěla pro svého muže skálu. V podstatě se dá
splnit všechno. Největším problémem je, že plníme
představu někoho jiného, který ji možná ani nemá pořádně
promyšlenou.
Eva: Dnes, po dvaceti letech praxe, si sami vymýšlíme
parte a vytváříme i veškerou grafiku.
Hřbitov je v Polici na stejném místě už hodně dlouho.
Když kopete hrob, musí se zaručeně stát, že narazíte na
nějaké starší ostatky. Co s nimi?
Libor: Polický hřbitov funguje zhruba od patnáctého
století. Odhaduju, že v každém hrobě je průměrně 8 až 10
kosterních ostatků a pokud na nějaké narazíme, necháváme
je na místě, pod dnem hrobu.
Stalo se někdy, že bys našel nějaký šperk? Odevzdáváš
to třeba na policii?
Libor: Ne, nikam to neodevzdáváme. Jsou to věci, které
podle mě prostě do hrobu patří, tak je necháváme tam, kde
se objeví. Dneska už většinou nikdo nenechává nebožtíka
pohřbít se šperky. Dnes se spíš jedná o fotografie, dopisy…
Není nebezpečné manipulovat se starými ostatky?
Existuje při tom nějaké zdravotní riziko?
Libor: U hrobů, při základní hygieně, v podstatě ne. Ale
uzavřená hrobka je horší problém. Bakterie v ní můžou
vydržet i několik stovek let a tam pak existuje jisté riziko,
že by se i dnes někdo mohl nakazit třeba morem.
Provádíš pohřby i jinde než v nejbližším okolí?
Libor: Samozřejmě, pokud mě někdo osloví, udělám
pohřeb i jinde. Ale nejdřív si zjišťuji tamní tradice a
přizpůsobuji se jim. Zvyky v každém kraji se maličko liší.
Mluvili jste o tom, že smrt odsunula společnost na její
samotný okraj. Setkal ses někdy s nějakými předsudky
vůči sobě?
Libor: Dneska už ne. Ale pamatujeme si, že v Ostaši měl
hrobař vlastní stůl. V minulosti to bylo hodně podobné
tomu, co zažívali kati. Četl jsem Paměti kata Mydláře a
uvědomil jsem si, že předsudky lidí jsou dost podobné.
Eva: Musíme si uvědomit, že smrt je od okamžiku
narození jedinou jistotou, která existuje. Nikdo jí neuteče,
nikoho nevynechá.
Jak dlouho spolu pracujete?
Eva: No, bude to už dvacet let.
Říkal jsi, že ses tady poprvé ocitl na trempu. Nelákala
Tě někdy nějaká delší cesta?

Libor: Jistě, ale to jsem si už splnil. Krátce po revoluci
jsem byl s jeskyňáři v Austrálii a na Novém Zélandu a bylo
to skvělý. Úžasný. Netvrdím, že bych zase někam nevyrazil,
ale už na to není čas. I díky práci. Ale neznamená to, že
bych svého rozhodnutí litoval. Jenom na koníčky se už tolik
nedostává.
Jak relaxujete? Libor je vášnivý nimrod a Eva?
Eva: Můj relax je zahrádka a kytky. Když si potřebuji
odpočinout, tak se hrabu v záhonech a všechno pustím z
hlavy. To musí pochopit každý, kdo uvidí náš dům v Bělém.
Teď máme nový rituál – někdo o půl šesté zapíná televizi na
seriál, já se postavím k oknu a koukám ven, protože to je
čas, kdy se chodí srny pást.
Libor: Nimrodská činnost mi jako jedna z mála zůstala.
Je to povinnost jak vůči zvířatům, tak vůči lidem. V zimě je
nutné chodit přikrmovat, na jaře hlídáme pole, aby je
nezničily prasata… a za odměnu je možné si nějaký kus
střelit. Samozřejmě, že ne jakýkoliv, ale co je potřeba.
Slabé kusy, přestárlá zvířata. Protože jakmile jednou je
zvíře střelené, tak je to nevratný fakt. Ale lovit
prvoplánovitě pro trofeje mě nebaví. Všechno musí mít
svoje plusy i mínusy – něco tomu musím dát, abych si mohl
něco vzít.
Potkal si nějaké zvíře jen jednou? Anebo je nějaké
setkání, na které vzpomínáš?
Libor: Výra velkého. Když jedu na čekanou, tak za
vesnicí zhasínám světla a jedu pomaličku a co nejvíc tiše,
abych nic nevyplašil. U toho výra jsem si nejdřív myslel, že
na kraji cesty sedí nějaký vlčák, ale pak to roztáhlo křídla a
odletělo. Jinak docela běžně potkávám třeba jezevce. Když
k tomu všemu máš vztah, tak najednou přírodu vnímáš jinak
než turista. Několikrát jsem se k srně dostal na metr, skoro
jsem si ji mohl pohladit. Tahle setkání mám rád.
Starali jste se o nějaké divoké zvíře doma.
Eva: Jednu extrémní zimu jsme měli doma dva srnce.
Ale jinak se snažíme co nejvíc, aby si tohle všechno
„vyřešila“ příroda sama.
Libor: Občas nějakého ptáka, který když se oklepe, tak
si zase odletí.
Eva: A měli jsme doma ježka, ale strašně funěl a dupal.
(smích) Takže už zimuje v kůlně.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Žijeme v CHKO

Žijeme v CHKO? Žijeme. Tak proč se něco zajímavého
nedozvědět, že? Tohle napadlo nás a další 4 lidi, kteří se
zúčastnili přednášky Správy CHKO a Ekocentra Violka.o.s.
Přednáška měla původně trvat asi tři hodiny, což nás trochu
vyděsilo, ale řekli jsme si, však co, když tak „utečeme“
dřív. Neutekli. Téměř po čtyřech hodinách jsme se ale
rozloučit museli, aby nás v „Pelláku“ nezamkli. Svědčí to o
tom, že bylo o čem si povídat. Škoda, že jste nepřišli i vy.
Za velice poutavou a zajímavou přednášku děkujeme.
H & H Pohlovi

Z pamětní knihy obce Hlavňova
XIX. století (pokračování ze 4. čísla)
Dne 26. října 1852 byl prodán obecní pozemek pod
„Píštikem“ o výměře 70 čtverečních sáhů na staveniště
Václavu Vackovi za 12 zl 10 kr.
V roce 1855 pokračovaly katastrální práce, počaté
vlastně již v červenci 1853. V důsledku přehlídek a třídění
z toho roku byl pro každou obec vypočítán a určen čistý
výnos všech tříd pozemků. Přitom bylo však obcím dáno
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právo proti výměře si stěžovat nebo reklamovat. I
reklamovaly všecky obce: jedny proti odhadu polí, jiné
proti odhadu luk atd. V říjnu r. 1855 přišli do obce
vyšetřující komisaři, porovnali odhady s reklamacemi a
téměř všem byl čistý výnos o něco snížen. Mezi tím
uspořádávali jednatelé katastrální opravy. Jednání a
uspořádání všeho toho bylo dosti pracné a jednatelé
obdrželi za tyto práce každý po archu státní půjčky v ceně
6 zl.
V roce 1855 byl vystavěn most u čís. 56, 64, 79 a 60.
Kámen a něco dříví dodala vrchnost.
V měsíci únoru 1856 přišli do zdejšího okresu a též i do
naší obce jednatelé prvního rakouského spolku ve Vídni
pojišťujícího proti ohni. Při té příležitosti nechalo 37
zdejších občanů pojistit své příbytky.
Na podzim t.r. byla v dolejších drahách zřízena okolo
cesty ode mlýna k Bukavici potřebná mádla, k čemuž
darovala potřebné dříví vrchnost.
Již na podzim roku 1856 a začátkem roku 1857 nastaly
opět důležité práce v oboru katastrálním. Každý jednotlivý
osadník obdržel arch, na němž byla obsažena celá jeho
držebnost a naznačeno, do které třídy každá pozemková
držebnost byla vřazena. Právo reklamace bylo občanům
ponecháno. I reklamovalo se velmi často.
Tak zvané domovní zahrady, které byly okolo příbytků,
byly sice považovány za vlastnictví chalupníků, ale
zapisovány byly v archu obecním. Chalupníci měli ve svých
katastrálních arších zaneseny pouze stavební prostory, což
zadalo v mnohých obcích příčinu nespokojenosti. Chalupníci
domáhali se toho, aby ve svých arších měli zapsány též i
zahrádky. Po dlouhých debatách ve schůzích bylo konečně
na návrh obecního tajemníka (či jak se tehdy říkalo písaře)
Josefa Vepřeka, místního učitele, stanoveno že se zahrady
chalupníkům postoupí a zapíší do jejich archů. Vycházelo se
z úvahy, že bezpochybně budou časem stejně zahrady
jednotlivcům odprodány. Také se tím docílilo řádného
rozvržení katastrálního.
***
Varhany v Polici. Varhany v polickém chrámu Páně
potřebovaly větší opravy. Proto se konaly v celé farnosti
k tomu účelu sbírky. Duchovní sami sbírali po obcích
peněžité dary. V Hlavňově sbíral P. Placid Středa a ku
svému uspokojení tu sebral 20 zl. stř.
30. srpna 1857 oslaveno bylo důstojně narození
korunního prince Rudolfa.
Postavení kříže. Nákladem manželů Floriana a Anny
Berkových, majitelů selské živnosti čp. 41, postaven jest ve
vsi blíže téhož statku nad stezníkem, kudy se chodí od
Police k Broumovu, sv. Kříž – Krucifix – se čtyřmi malými
sochami. Dne 27. října 1861 v neděli odpoledne byl tento
kříž od polického p. faráře P. Sr.Placida posvěcen. Od školy
k novému kříži bylo vedeno procesí při zpěvu a hudbě. Po
vykonaném obřadu bylo kázání a přítomní se modlili litanie
k Pánu Ježíši a k Panně Marii a byly zpívány mariánské písně
při hudbě. Přítomná školní mládež byla podělována od
Berků pečivem. Poněvadž počasí bylo velmi pěkné, sešlo se
k obřadu mnoho lidí i z okolí.
Dne 18. června 1866 měla se ve škole konat veřejná
kanonická zkouška, od které však sešlo pro obávání
vypuknutí války s Pruskem. Od vyššího místa bylo též
nařízeno zastavit hned školní vyučování v pohraničních
školách po dobu nepokojů. A vskutku již 26. června
překročilo pruské vojsko české hranice na několika místech
a též u Broumova. Dne 27. června na to byla první bitva u
Náchoda na Brance. Válka se skončila pro Rakousko
nešťastně. Prusové zvítězili. Když se válečné nepokoje
nablízku poněkud utišily, počalo opět školní vyučování.
Největší rekvizicí byl postižen Beneš Rosenberg, čp. 26,
a to: 1 pár koní 340 zl, 1 vůz 80 zl, 1 měřice ovsa 2 zl 33 kr,
1 pytel 50 kr, 1 jalovice 25 zl, mandel vajec 30 kr, 5 liber
másla 1 zl 75 kr, 30 žejdlíků mléka 60 kr, 49 dní přípřeže
147 zl,, celkem 597 zl 48 kr.
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Dalšími rekvizicemi byli postiženi: Jan Winter, č.27,
rekvizice celkem 140 zl 24 kr, František Jirků, č. 28 – 29 zl
83 kr, Jan Jirke č. 29 – 29 zl 58 kr, František Kleiner č. 38 –
28 zl. 50 kr, Antonín Kollert č. 31 – 160 zl 78 kr., Josef
Borna č. 33 – 148 zl 53 kr, Václav Kubeček č. 19 – 2 zl 65 kr,
Václav Birke č. 36 – 2 zl 70 kr, František Wintr č. 25 – 4 zl
75 kr, František Žák č. 82, hospodský u Hvězdy – 88 zl 50 kr,
Antonín Janeček č. 2 – 1 zl 50 kr, Karel Osoba č. 3 – 75 kr,
Karel Winter č. 34 – 145 zl 65 kr, Hynek Berka č. 1 – 95 kr,
Antonín Kinzl č. 39 – 37 zl 5 kr, Hynek Berka č. 41 – 172 zl.
43 kr, Antonín Weiser č. 42 – 57 zl 73 kr, Karel Berka č. 37 –
5 zl 42 kr, Jan Hrubý č. 43 – 27 zl 75 kr.
Představenstvo obce Hlavňova 9. října 1866:
Představený - Jan Jirke, radní - František Winter, Antonín
Weiser, výbor - Benedikt Rosenberg, Antonín Kollert, Josef
Borna, Ignác Berka, Antonín Berka, Václav Klíma.
František Janeček

Svatý Jan Křtitel
Na svatého Jána (24.června) není noc žádná
Jan Křtitel byl podle Ježíše největším ze všech proroků.
Podle Nového zákona se narodil kolem roku 1 n.l. Alžbětě,
sestřenici Panny Marie a chrámovému knězi Zachariášovi,
kterému narození syna předpověděl anděl. Ve svých 27
letech odešel do judské pustiny kázat, aby připravoval lidi
na příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým
životem se stal velmi populární. Proto za ním přicházelo
mnoho lidí, které křtil v řece Jordán, takto pokřtil i Ježíše
Krista.
Dostal se také do Galileje, kde panoval kníže Herodes
Antipas. Ten žil se ženou, jménem Herodiada. Byla to
manželka jeho bratra Filipa, ještě živého. To mu Jan velmi
vytýkal a Herodes ho proto vsadil do žaláře, kde ho držel v
okovech. Herodiana se rozhodla, že Jana sprovodí ze světa
a k tomuto zneužila svou dceru Salome. Herodes okouzlen
jejím tancem jí přislíbil splnění jakéhokoliv přání. Na
matčinu radu si Salomé vyžádala Janovu hlavu. Herodes
musel svůj slib splnit a proto byl Jan kolem roku 30 n.l.
sťat.
Jan Křtitel bývá znázorněn s křížem a beránkem. Je
patronem slavnosti křtu a řeholníků. Po staletí je Janův den
důležitým svátkem v kalendáři. Souvisí to ovšem hlavně s
tím, že 24. červen, doba slunovratu, je nejdelším dnem v
roce. Janův den se slavil poutěmi, procesími a lidovými
slavnostmi. Nejznámějším zvykem o svátku sv. Jana je
takzvaný svatojánský oheň.
Zdroj:
Biblické dějiny od Dr. Václava Kubíčka
Český rok od jara do zimy
František Janeček

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Doba velikonoční a liturgické
mezidobí
Májový čas je za námi a máme tu opět červen a s ním
nástup léta. Letošní květen nebyl z liturgického pohledu tak
pestrý, jako v jiných letech, zato mohl být naplno věnován
mariánské tématice. Přinesl také krásné počasí, díky
kterému se vydařilo i tradiční putování do Vambeřic. Letos
jsme po vambeřické cestě vyšli po desáté, a až do Vambeřic
po osmé. Sešlo se nás cca 60, od batolat po důchodce,
ponejvíce přespolních - od Prahy, Černilova, Trutnova,
Červeného
Kostelce, Hronova, místních z polické,
machovské a bezděkovské farnosti minimum. Letos s námi
pěšky putoval také kněz z Hronova. Kromě osobních intencí

byla letošní pouť věnována za našeho nového
královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála. Pouť jsme
zahájili v našem kostele přivítáním poutníků, slovem a
požehnáním na cestu a předáním poutního kříže z rukou
našeho kněze již tradičně do rukou Káji Vacka, který o
něho celou cestu pečoval. Poté jsme se vydali na cestu
kolem Krčmy, Ledhujskou ulicí vzhůru na Pohoř, na Pohoři
doprava ke kravínu a nad Červeňák, zde malé zastavení,
dále kolem Kohlova kříže dolů k Barešovu kříži, malé
zastavení a opět nahoru k Cihlářovu kříži, podél lesa kolem
Ringlova kříže s malým zastavením k lesní propojce, po ní
obloukem k Pelovce a na hřebenovou cestu Broumovských
stěn, odtud doprava k Pánovu kříži, což je nejvyšší místo
vambeřické cesty, zde byla první delší přestávka na
občerstvení z vlastních zásob. Poté jsme putovali dále
k Machovskému kříži, malé zastavení, poté po svážnici dolů
pod Broumovské stěny a po silnici kolem odbočky na
Studenou vodu do Božanova na náves, zde byla druhá delší
přestávka
na
jídlo,
s možností
využití
místních
pohostinství. Zde se k nám také již po několik let připojují
poutníci z Broumova, letos jich bylo cca 20 (a bez kněze
který nemohl). Z Božanova jsme pokračovali kolem
břidlicové stráně k hraničnímu přechodu, kde jsme
vstoupili na polské území, a dále do Radkova, přes celé
město k cestě do Karlova, a poté doleva po nové cestě
kolem kaple P. Marie, kde byla třetí delší přestávka na
jídlo, podél stolové hory Mnich a přes Nový svět do
Vambeřic. Po krátkém odpočinku, jsme společně s těmi,
kteří připutovali do Vambeřic autem nebo na kole, zcela
zaplnili baziliku P. Marie a naše putování zakončili
bohoslužbou, kterou sloužili společně náš a hronovský
kněz. Zpáteční cesta do Police byla pro pěší poutníky již
tradičně zajištěna autobusem. Čas do odjezdu autobusu
bylo možné vyplnit prohlídkou tohoto poutního místa a
jeho okolí nebo s dětmi, letos nově, na dětském hřišti.
Všichni jsme byli příjemně unavení a tváře většiny
poutníků vyzařovaly spokojenost a vděčnost. Tolik
ohlédnutí za uplynulými májovými dny. Letošní červen bude
z liturgického pohledu značně košatější. Na jeho počátku,
přesněji
minulou
neděli,
jsme
slavili
Svátek
Nanebevstoupení Páně a tuto neděli prožijeme Slavnost
Seslání Ducha svatého, Pána a dárce života, který do srdcí
rozsévá duchovní dary (dar moudrosti, rozumu, rady, síly,
umění, zbožnosti a bázně Boží), které jsou oporou mravního
a duchovního života a jehož působením můžeme sklízet
duchovní plody (láska, radost, pokoj, trpělivost,
shovívavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, tichost,
zdrženlivost a čistota). Touto slavností zakončíme
velikonoční období. Čeká nás ještě Slavnost Nejsvětější
Trojice (Boha Otce, Syna a Ducha svatého), Slavnost Těla a
Krve Páně (lidově Boží Tělo) s průvodem, Slavnost Narození
Sv. Jana Křtitele a Slavnost Sv. Petra a Pavla. V červnu
také ukončíme výuku náboženství ve školním roce
2010/2011 a budeme vyhlížet prázdniny.

Liturgický kalendář:
5. června 12. června 13. června 19. června 24. června 23. června 24. června 29. června 1. července 3. července -

Svátek nanebevstoupení Páně, 7. neděle
velikonoční
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (letnice)
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a
učitele církve
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
13. neděle v mezidobí
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů,
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
14. neděle v mezidobí, Svátek sv. Tomáše,
apoštola
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci květnu
-

-

řešila stížnosti na výlep plakátů a letáků po městě
řešila odkládání odpadů a neoprávněný zábor
veřejného prostranství u koupaliště
umístila do kotců útulku dva pejsky
řešila odstavení vraků a zajistila jejich odklizení na
sídlišti a v ulici Pod Havlatkou
společně s Policií ČR a zásahovou jednotkou správy VčK
se zúčastnila zásahu při razii na výrobce pervitinu
řešila stížnosti na znečišťování prostoru před školní
jídelnou močením a nepořádkem
spolupracovala při pátrání po nemocné ženě
vyřešila krádež v pečovatelském domě a pachatelku
odměnila po zásluze blokovou pokutou
prováděla ve spolupráci se sociálním odborem a
správou TS kontrolu činnosti veřejných prací
vyřešila na tři desítky různých žádostí občanů
pomohla starší cyklistce po hrozivě vypadajícím pádu
z kola…
řeší stížnosti na krádeže květin na hřbitově a žádá
občany, aby se v případě zjištění takové skutečností na
ni obrátili a věc oznámili.
nebezpečná jízda cyklistů po chodníku kolem zdi
zahradnictví vyvolává mezi chodci obavy a to
oprávněné.. trpělivost nedochází jenom jim…

Vzhledem k tomu, že mnozí z Vás chtějí znát povinnosti
těch, kteří jezdí na kolečkových lyžích či in-line bruslích,
uvádíme k věci následující. Obecně platí, že bruslaři, lyžaři
včetně skateboardistů se mohou pohybovat po chodnících
jen za předpokladu že nebudou ohrožovat chodce..to
znamená, že jízda mezi chodci nesmí být rychlejší než
rychlost chůze, bez náhlých změn směru. Při jízdě po
chodnících, jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti.
Na komunikacích se pak bruslaři, lyžaři a skateboardisté
pohybují tak, jako chodci.
Další diskuse se rozpoutala kolem přívěsných vozíků za
jízdní kola, ve kterých jsou přepravovány děti.
Je třeba rozlišit přívěsný vozík za kolo, určený
k přepravě nákladu, jehož technické předpoklady zákon
jasně upravuje a potom přepravu osob v přípojných
vozidlech, která je krom případů uvedených v § 51 zákona
361/2000 sb. zakázána. A vězte, že tento paragraf přípojné
vozíky pro přepravu osob za jízdním kolem nezná. Výrobci a
prodejci delegují toto vozítko jako přívěsný vozík a dovětek
„určený pro přepravu osob“ jim často uniká zrovna jako to,
že vozík není pevně uchycen ke kostře kola, jak vyžaduje
zákon, ale zpravidla pomocí výkyvného ramena. Jízda
s takovým vozíkem je přípustná všude tam, kde se s ním
nepohybujete po pozemní komunikaci a je povinností
prodejce, kupujícího o tom poučit.
Pojem, co je pozemní komunikace, je vymezen v zákoně
a jeho znění následuje :
(1) Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití
silničními a jinými vozidly 1a) a chodci, včetně pevných
zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho
bezpečnosti.
(2) Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:
a) dálnice,
c) místní komunikace,
b) silnice,
d) účelová komunikace.
O stanovisko jsme požádali Ministerstvo dopravy ČR,
které přetiskujeme v plném znění :
Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není
širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky
netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním
obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným
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spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho
náklad za snížené viditelnosti i zadní obrysové červené
světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo
na zádi červeným neoslňujícím světlem."
Takto definované vozidlo je ovšem přívěs nákladní.
Přívěs pro dopravu osob na pozemních komunikacích
není obecně v současné době povolen.
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.
ředitel odboru provozu silničních vozidel
Tedy každý, kdo se s tímto vozíkem pohybuje po
pozemní komunikaci, se dopouští přestupku podle zákona a
lze mu za něj uložit blokovou pokutu. To je jedno faktum.
Druhé a poněkud důležitější je to, že když se stane
v souvislosti s provozem takového zařízení na pozemní
komunikaci dopravní nehoda, dojde ke zranění, či nedej
Bože k usmrcení, jsou náhrady škod od pojišťoven,
zjišťování povinností a viny, velmi nepříjemné věci,
neberoucí konce. Statistické údaje hovoří o tom, že v
posledních pěti letech došlo v souvislosti s provozem těchto
vozíků u nás ke třem závažným dopravním nehodám, které
skončily smrtí přepravovaných dětí.
Městská policie se bude tedy držet dikce zákona a
odhalí-li takovýto přestupek, bude jej řešit dle pravomocí jí
svěřených.
Petr Zima – vrchní strážník MP

Jarní závody spřežení
Ve dnech 20. – 22. 5. 2011
se konaly na závodišti Jana
Čermáka v Polici nad Metují
Jarní
závody
spřežení.
Přestože jsme pořádali teprve
druhé závody, podařilo se
nám na základě úspěšnosti
podzimních závodů a jednání
se
Světovou
jezdeckou
federací zajistit, že tyto závody se staly kvalifikačními
závody pro Mistrovství světa jednospřežní, dvojspřeží a
čtyřspřeží, čímž se naše závody staly třetími
nejdůležitějšími závody v ČR. I z tohoto důvodu se na startu
objevila skoro kompletní polská ekipa jezdců, kteří patří
mezi světovou špičku. Vždyť Bartlomiej Kwiatek je
v současnosti nejlepším jezdcem světa v kategorii
jednospřežní, je několikanásobným vítězem Světového
poháru a šestinásobným mistrem Polska. Stejně tak Adrian
Kostrzewa patří mezi světovou špičku ve dvojspřeží. Je pro
nás velice potěšitelné, že celá polská ekipa, včetně dalších
jezdců, má v plánu účastnit se našich podzimních závodů ve
dnech 2. – 4. 9. 2011. O kvalitě obsazení našich závodů
svědčí i fakt, že Marek Zaleski, který byl autorem tratě a
Stefan Keszycki, který byl hlavním rozhodčím, patří mezi
uznávané rozhodcovské kapacity a společně stojí v čele
dalších 4 velkých mezinárodních závodů, včetně rakouského
Altenfeldenu, který patří mezi největší závody spřežení a
letos se ho účastní 120!!! spřežení.
Nejvíce jezdců se sešlo na startu kategorie dvojspřeží
velkých koní, protože to byla pro jezdce jedna z možností,
jak se kvalifikovat na letošní Mistrovství světa ve
francouzském Conty. Mezi největší favority tak patřili bratři
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Jiří a Radek Nesvačilové, Tomáš Barták nebo Jaroslav
Juráň, kteří měřili síly se zástupci polské ekipy.
Letos se jela drezúra poprvé na pozemcích Družstva
vlastníků z Police nad Metují na začátku Bukovice. Tyto
pozemky poskytly vynikající prostředí pro drezúry, které
bylo umocněno krásným počasím a rozkvetlými loukami
kolem. Maratón se jel na stejné trati jako vloni, ale přibyla
šestá překážka v prostoru u Zámečku. Závěrečný nedělní
parkur se jel potom opět za benzínovou pumpou. Velice nás
potěšila návštěvnost, která byla samozřejmě největší
v sobotu, kdy se jede maratón. Po všechny tři dny nám bylo
velice nakloněno počasí a vyhýbala se zranění jak koním,
tak jezdcům, což je pro nás to nejdůležitější.
Výsledky v jednotlivých kategoriích
Dvojspřeží pony
1. Monika Pospíšilová
2. Jan Hladík

Jednospřeží
1. Batolomiej Kwaitek
2. Alena Brixová
3. Pavel Drbohlav

Dvojspřeží
1. Adrian Kostrzewa
2. Jiří Nesvačil
3. Radek Nesvačil

Čtyřspřeží
1. Zdeněk Jirásek
2. Kateřina Sklenská

Výsledky v jednotlivých disciplínách, stejně tak jako
velké
množství
fotografií,
můžete
najít
na
www.skfagone.cz .
Pořádat takovéto závody je po organizační stránce, ale
také po finanční stránce velice náročné. Proto patří velké
poděkování všem našim partnerům, kteří se podíleli na
přípravě našich závodů.
Hlavní partneři
• HAUK, s.r.o Police nad Metují
• VEBA a.s., Borumov
• Promusic Trutnov
Partneři
• Družstvo vlastníků Police nad Metují; Město Police
nad Metují; FARMET, a.s. Česká Skalice; KŠK
stavebniny Police nad Metují; MycoMedica –
medicinální houby; Oceltech, s.r.o.; Continental
Automotive Czech Republic, s.r.o.; Auto Ramax
Mediálními partneři: Český rozhlas Hradec Králové,
Náchodský deník
Poděkování také patří všem dalším partnerům, kteří
nám pomohli svými službami nebo věcným darem:
Zahradnictví Zobal, Police nad Metují; Truhlářství
Langhamer a Pohl, Police nad Metují; ManMat Police nad
Metují, Jaroslav Soumar; A-Z Elektro Pavel Melichar; Grim
& synové s.r.o., Bukovice; Dušan Schreiber, Police nad
Metují; Technické služby Police nad Metují; Rijat, s.r.o.
Police nad Metují; Ing. Jiří Gloser – GLOR; Václav a Petr
Kolbovi,
Rád bych také osobně poděkoval všem, kteří se
podíleli na přípravách celých závodů
Velké poděkování patří mé manželce Daně a dceři
Šárce, Martině Riegrové, Lucce Maryškové, Pavle Pavlové,
Heleně a Standovi Rubáčkovým se svými dětmi, Karlu
Pišimu a „Spolku holek“, který se staral o občerstvení
během celých závodů. Dále nám v konečné fázi příprav
významně pomohli Jiří Seidl, Michal Šrytr, Bára Beranová,
Sabina Líbalová, Markéta Konrátová a Tereza Meisnerová.
Závěrem mi dovolte, pozvat Vás na Podzimní
závody spřežení ve dnech 2. – 4. 9. 2011.
Karel Nývlt

Je sice důležité mít Filipa, ale
důležitější je mít Karla Šnábla
Tak 36. ročník Mezinárodního Polického vandru máme
zdárně za sebou. Počasí konečně přálo a i přes konkurenční
akce, které se konaly nejen v Polici, přišlo vandrovat

necelých 600 lidiček. Což je super. Vandr má stále „zvuk“.
Jinak je vidět, že koordinace akcí realizovat moc dobře
nejde. Dotazníky, kde jsem uváděl kdy se koná Vandr a
Zimní Táboření na Hvězdě, jsem v minulých letech
vyplňoval několikrát. A většinou to bylo zcela zbytečné.
Letos jsem nevyplňoval nic. Nakonec by se stejně některé
akce 21.5.2011 ve městě konaly…
Ale to není podstatné. Podstatné pro náš Klub přátel
turistiky je skutečnost, že se můžeme opřít o pomoc
několika jedinců a sponzorů. Nechci jmenovat, neb bych na
někoho zapomněl. Ale jedno jméno přeci jen napíšu. Karel
Šnábl. Každý rok píšeme jak děkujeme kolektivu Karla
Šnábla, který zabezpečil občerstvení na trase. Letos opět
občerstvení zajišťoval Kája. Krzevá Vandr odřekl popíjení a
toulání na horách. Vše klapalo jako hodinky. A tak bych
chtěl touto cestou poděkovat vedoucímu rychlého
občerstvení a bufetu PRIMA Karlu Šnáblovi, za dlouhou
věrnost a spolehlivost. Karle, díky a věř, že Vandr si bez
Tvoji pomoci neumíme představit. Je prostě důležité mít
Karla Šnábla.
p.s. Vandr je každou třetí sobotu v květnu a Zimní táboření
na Hvězdě první víkend v prosinci.
Za Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují
Petr Scholz

Cross Country 2011

Automotoklub Police nad Metují pořádá ve dnech 25.26.6.2011 v Radvanicích v Čechách, okr. Trutnov, Mezinárodní
Mistrovství České republiky v Cross Country motocyklů a
čtyřkolek.
Cross Country je dvoudenní soutěž motocyklů konaná
v přírodním terénu na cca 10-ti kilometrovém uzavřeném
okruhu, který jezdci absolvují několikrát v předem stanoveném
časovém limitu. Motocykly pro cross country mohou být typu
enduro nebo motokros. Taktéž pneumatiky mohou být enduro
nebo motokros. Každý motocykl musí odpovídat všem
předpisům všeobecného sportovního řádu, technických
předpisů pro tuto disciplínu, řádům a přílohám FMS AČR.
Motocykly enduro nemusí splňovat požadavky pro soutěže
Enduro (tzn. přední a zadní světlo, tachometr, houkačka atd.).

Objemové třídy motocyklů ve dvoudenních soutěžích
MMČR cross country jsou následující:

E 1 /od 100 ccm do 144 dvoudobé a od 175 ccm do 250 ccm
čtyřdobé /, E 2 / od 175 ccm do 250 dvoudobé a od 290 ccm do
450 ccm čtyřdobé /, E 3 / od 290 ccm do 500 dvoudobé a od
475 ccm do 650 ccm čtyřdobé /, absolutní junior (pro jezdce
do 23 let)

Objemové třídy v soutěžích motocyklů PČR cross country
jsou následující:
80cm /od 50 ccm do 85 ccm dvoudobé a od 75 ccm do 175
ccm čtyřdobé/, E 1 /od 100 ccm do 144 dvoudobé a od 175 ccm
do 250 ccm čtyřdobé /, E 2 / od 175 ccm do 250 dvoudobé a od
290 ccm do 450 ccm čtyřdobé /, E 3 / od 290 ccm do 500
dvoudobé a od 475 ccm do 650 ccm čtyřdobé /, VETERAN 1
(nad 40 let do 50 let bez rozdílu objemu motocyklu), VETERAN
2 (nad 50 let bez rozdílu objemu motocyklu)
Ve třídě Přeboru „C“ se zúčastní jezdci bez rozdílu objemu
motoru motocyklu. Pro jezdce Přeboru „C“platí věkové limity
shodné s PČR

Třídy MMČR čtyřkolek:

Objemové třídy čtyřkolek a věková hranice - QUAD JUNIOR I
7 - 10 let do 125 ccm, QUAD JUNIOR II 10 - 14 let do 200 ccm
2T a do 300 ccm 4T, QUAD od 14 let 175 - 250 ccm 2T, 250 450 ccm 4T, od 15 let 175 – 660 ccm 2T, 250 – 800 ccm 4T,
pracovní čtyřkolka od 18 let TR 4x4 do 750 ccm, od 21 let TR
4x4 nad 750 ccm

Třídy PČR čtyřkolek
Objemové třídy čtyřkolek a věková hranice - QUAD do
400ccm 4T a 250 2T od 14 let 175 - 250 ccm 2T, 250 - 400 ccm
4T, QUAD nad 400ccm 4T a nad 250 2T od 15 let 175 – 660 ccm
2T, 250 – 800 ccm 4T, pracovní čtyřkolka do 750ccm od 18 let
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TR 4x4 do 750 ccm, pracovní čtyřkolka nad 750ccm od 21 let
TR 4x4 nad 750 ccm
Jezdec může startovat a bodovat v daném dni podniku pouze
v jedné přihlášené třídě.

Doba jízdy:
pro podnik MOTO MMČR je doba denního závodu 2 x 45
minut, pro podnik MOTO PČR + C je doba denního závodu 110
minut, pro podnik QUAD MMČR JUNIOR I je doba denního
závodu 20 minut, pro podnik QUAD, MMČR JUNIOR II je doba
denního závodu 25 minut, pro podnik QUAD PČR je doba
denního závodu 75 minut, pro podnik QUAD MMČR je doba
denního závodu 90 minut.
25. června 2011
QUAD MMČR JUNIOR I a II
Registrace a technická přejímka 7:00 - 8:00, Předdepo
QUAD JUNIOR I 8:00 - 8:10, Závod QUAD JUNIOR I 8:20 - 8:40,
Předdepo QUAD JUNIOR II 8:40 - 8:50, Závod QUAD JUNIOR II
QUAD HOBBY
Registrace a technická přejímka 8:00 - 9:30, Předdepo
QUAD HOBBY 9:30 - 9:50, Závod QUAD HOBBY 10:00 - 11:00
QUAD MMČR + PČR
Registrace a technická přejímka 9:30 - 11:00, Předdepo
QUAD MMČR + PČR 11:00 - 11:20, Závod QUAD MMČR + PČR
11:30 - 13:00
MOTO MMČR
Registrace a technická přejímka 11:00 - 12:30, Předdepo
MOTO MČR 13:00 - 13:20, Závod MOTO MČR 13:30 - 15:25
MOTO PČR+C
Registrace a technická přejímka 13:30 - 15:00, Předdepo
MOTO PČR +C 15:30 - 15:50, Závod MOTO PČR +C 16:00 - 17:50
26. června 2011
MOTO HOBBY
Registrace a technická přejímka 7:30 – 9:00, Předdepo
MOTO HOBBY 9:00 – 9:20, Závod MOTO HOBBY 9:30 – 10:30
MOTO PČR+C
Registrace a technická přejímka 9:30 – 10:15, Předdepo
MOTO PČR +C 10:25 – 10:45, Závod MOTO PČR +C 11:00 – 12:50
MOTO MMČR
Registrace a technická přejímka 10:15 – 11:00, Předdepo
MOTO MČR 12:55 - 13:15, Závod MOTO MČR 13:30 - 15:25
Ve večerních hodinách v pátek a v sobotu bude v místě
konání podniku večerní zábava.
Za AMK Police – Petr Dostál
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Polická stovka
počtrnácté …

a

Atlet

roku

Letní počasí, solidní účast a
pohoda. To je letmé ohlédnutí za
letošním
ročníkem
polického
atletického klání. Velké poděkování
nejen všem účastníkům za jejich
výkony, hlavně však všem lidičkám,
kteří přišli a pomohli s organizací.
Bez nich by to prostě nešlo.
Tradičně nabitým dětským kategoriím letos konkurovala
kategorie mužů do čtyřiceti let. Kromě početného
zastoupení byla tato kategorie i neskutečně výkonnostně
vyrovnaná – nejlepšího času / 14,1 s / v ní dosáhli hned
čtyři borci…
Vítězi sprintu pro rok 2011 se stali Světlana Karafiátová
v ženách – 15,1 a Zoltán Parady v mužích za 13,4 s.
Veškerý výsledkový servis najdete na webových stránkách
SSK Pedro.
Atletkou roku pro letošní rok se stala Gábina Jochová.
Vyrovnané výsledky ve všech třech disciplínách jí daly, jako
jediné v ženských kategoriích, v součtu více jak tisíc bodů.
Hlavně díky výkonu ve vrhu koulí / 1119 cm / se na
nejvyšší příčku v kategorii mužů vyšvihl Petr Kaněra.
Gratulace nejen vítězům, ale všem, kteří si přišli
protáhnout tělo a zasportovat pro radost. Přehled výsledků
i fotografie je vyvěšen na webovkách.
Byl to opět mazec a díky tomu jsme nestihli spočítat a
vyhlásit vítěze Atleta roku a tak touto cestou vyzývám oba
vítěze k převzetí pohárů – díky za pochopení. Také letos
dostali všichni účastníci hned po doběhu diplom a cenu i
tradiční kvíčerovský koláč a tak poděkování za podporu i
sponzorům.
SSK Pedro pořádá v červnu druhý ročník turnaje
v plážovém volejbalu /25. – 26.6./, v září bude opět

míčový víceboj /11.9./ a Pivní
pětadvacátého.
Přijďte pobejt . Hezký den přeje

triatlon

v sobotu
Petr Jansa

RADEŠOVSKÁ OSMA JIŽ PO DESÁTÉ
Když do sboru dobrovolných hasičů v Radešově před
dvanácti lety přestoupil Jan Román (alias Třešňák) a vzal
funkci velitele, měl k tomu jednu podmínku. A to, že se
založí soutěžní družstvo, které bude reprezentovat náš sbor
na okolních soutěžích. To logicky vedlo k tomu, že se i
v Radešově založila hasičská soutěž pod názvem Radešovská
osma, protože jsme tenkrát měli pouze PS8.
První ročník byl pojat jako zkušební, jestli bude o
soutěž zájem. Chtěli jsme si osahat, co obnáší organizace
takovéto akce. Jelikož zde máme dobrou partu lidí a ruce
k dílu přiložila skoro celá vesnice, proběhlo vše bez větších
potíží. Naše vítězství bylo už jen třešinka na dortu.
Postupem času jsme se snažili vylepšovat zázemí a kvalitu
celé soutěže. Nakoupili jsme nový stan, protože poprvé se
sedělo pod přístřeškem z plachty, a jelikož je koncem
dubna počasí nevyzpytatelné, tak je nutné mít se kam
schovat. Dršťková polévka, která se vaří podle přísně
střeženého receptu, na ještě tajnějším místě, se stala léty
vyhlášenou a jednou se nám dokonce podařilo vydražit
poslední porci za cca 350 Kč. Poslední 3 roky jsme v zájmu
spravedlnosti začali dělat celou soutěž se stejnou
stříkačkou pro všechna družstva a i to mělo kladný ohlas.
Letos nám počasí opravdu přálo a tak se u rybníčka sešlo
hodně lidí a to nejen hasičů. Mám radost z toho, že je
Radešovská osma populární, a že se lidem u nás líbí.
Bohužel i přes velkou podporu fanoušků se nám ani letos
nepodařilo zvítězit, takže máme do dalšího roku co
vylepšovat. V každém případě jsme si tento ročník
maximálně užili a za to musím poděkovat hlavně městu
Police nad Metují, Kvíčerovské pekárně, PEPSICO CZ s.r.o.,
jednomu moc šikovnému řezníkovi a i ostatním, co pomohli.
Když se ohlédnu na uplynulých deset let, co tuto soutěž
pořádáme, jsem s naší prací spokojený a doufám, že i
ostatní zúčastnění se u nás cítili dobře. A proto děkuji
hlavně tobě Třešňáku, za to, že jsi náš sbor dovedl až
k desátému ročníku Radešovské osmy.
Takže zase za rok nashledanou.
1. Bezděkov - muži
36:41
2. Žďár – muži
41:97
3. Radešov „G“
44:65
4. Suchý Důl
47:02
5. Bělý
50:67
6. Machov-Lhota
53:90
7. Radešov „A“
54:78
8. Bezděkov – ženy
58:06
9. Velká Ledhuje
1:01:85
10. Bukovice
1:06:55
11. Nízská Srbská
1:12:55
12. Žďár – ženy
1:23:44
S pozdravem
Marek Voborník

Staromák na začátek

Přebor ČR Klasik historických motocyklů začal 7. a 8.
května na Slováckém okruhu ve Starém Městě u Uherského
hradiště. Dobré počasí, připravená trať a dobrá organizace.
Miloš Thér, jezdec místního AMK, vkládal velké naděje do
dobře vyladěného motoru ČZ 125. Naděje skončila ve třetím
kole sobotního tréninku. Upálený kontakt svíčky a
poškozená hlava válce, přidřený válec, to byla diagnosa
nemoci motoru. Nezklamal starý motor, ale není schopný
konkurovat špičce jezdeckého pole. Nedělní ráno přineslo
tvrdé boje ve všech třídách. V třistapedesátkách Miloš
bojoval velmi dobře, ale sedm strojů Yamaha bylo
rychlejších. Takže ČZ 260 vybojovala 8. místo. Ve třídě do

175 ccm motor ČZ 125 jede dobře, ale na Kovrovce, MZ,
Beuchlia a Maico nestačí. Nakonec skončil na 12. místě. Na
taková umístění si Miloš nechce zvyknout, proto bude
bojovat dál.
Další přebor ČR Klasik pokračoval 14. a 15. května na
krásném přírodním okruhu v Hořicích. Je to okruh, kde
nerozhoduje rychlost a výkon motocyklu, ale umění jezdce.
Tento rok se jela jen třída do 350 a 50 ccm. Sobotní trénink
proběhl bez problému, takže číza se jen prohlédla a
očistila. Pak jsme měli čas na přátele, Primátora a Lišáka.
Po ohňostroji jsme šli do pytle. V noci nás budil liják. Ráno
po sedmé hodině přestalo pršet a čekali jsme, jestli to
dopadne. ČZ 260 se vyzbrojila na závody. Po zaváděcím
kole závodu společné třídy do 350 a 500 ccm se seřadily
jezdci na své pozice. V tom Miloš cuknul a odstartoval
s prvním jezdcem – ulitý start. Po prvním kole přišel za
mnou ředitel závodu a povídal, přestože mám Miloše rád,
musí dostat trest. Poprvé v životě jsem ukazoval jezdci na
tabulce + 20. Závod pokračoval a Miloš celou dobu jezdil na
třetím místě až do cíle. I přes malou smůlu to bylo nakonec
krásné páté místo.
Příští závod je v Hořicích 18. a 19. 6. a ve Dvoře Králové
25. 6. a 26. 6. jízda pravidelnosti. V Ostravě – Radvanicích
pak 2. – 3. 7. přebor ČR Klasik. Přijďte se za námi do depa
podívat, rádi Vás uvidíme.
Za AMK – Čvaňhák

Legenda k fotografii: Miloš na trati ve Starém Městě.
Foto: Jiří Franěk

NABÍDKA BYTU
Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení bytu
1. kategorie v Havlíčkově ulici 462
v Hronově
(naproti mateřské škole) o rozloze 96.7 m2.
Byt se nachází v prvním poschodí.
K dispozici je sklep a půda.
Předpokládaný datum nastěhování od srpna
2011. Nejnižší nájemné je 4.200,- Kč.
Informace v pracovních dnech
do 14.00 hodin na 491 485 048.
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Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

mob.+420 608 280 563
email: vera.novakova.avareal.cz
www.novakova.avareal.cz

Potřebujete sjednat a poradit podle Vašich
finančních možností v oblastech veškerého
pojištění tj. životní a úrazové pojištění,
pojištění majetku, pojištění motorových
vozidel, pojištění firem, cestovní pojištění a
také penzijní připojištění. Volejte 608 280 563
a zařídíme Vám nezávaznou schůzku se
zástupcem Generali Pojišťovny a.s.
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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA

Vám nabízí:
montáže televizních
a rozhlasových antén;

opravy STA a TKR; dodávky STA
na klíč - bytovky, penziony;
opravy a montáže na rodinné
domy
SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních
možností a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 510, 491 462 129
Mobil: 602 940 731 nonstop

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

21. červen 2011

v 15.00 hod.

23. červen 2011

v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz
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DROGERIE JAROSLAVA VÁVROVÁ
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 86, POLICE NAD METUJÍ

Vás zve na prezentaci s odborným výkladem české firmy
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, která vyrábí např. známé barvy
FEST – B, LAZUROL, REMAL, DENAS, FORMEX.

Odbornou radu Vám poskytnou profesionálové
výše zmiňované firmy, pan Kubíček a pan Kříž.

Prezentace se koná dne

13.června 2011 od 10 hodin do 15 hodin.
ODBORNÉ RADY VÁM BUDOU POSKYTNUTY ZDARMA!!!

35

Jarní závody
v jízdě spřežení
závodiště Jana Čermáka, Police nad Metují
20. - 22. května 2011

Štěpána Horáka

MVDr. Jadrníček Pavel

pan Bartolomiej Kwiatek
vítěz kategorie jednospřeží

pan Jiří Nesvačil jun.

pan Adrian Kostrzewa - vítěz dvojspřeží

pan Zdeněk Jirásek a paní Sklenská Kateřina
- čtyřspřeží 1. a 2. místo

pan Jaroslav Juráň
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 7 . č e r v e n ce 2 0 1 1
Dis t ribuc e : 13. č e rve nc e 2011
V ychá zí v ná kladu: 1 000 ks
A u t o ř i o bá lk y : M a r t ina Vá ň o vá , Pa v e l F r y dr y c h a Ja r os la v So uma r

Současná podoba ulice 17. listopadu při příjezdu od Bezděkova nad Metují

Re gist ra č ní č ís lo : M K ČR E 1 19 7 4
T is k: T IS K ÁR NA F ra nt iš ek M ATĚ NA Pol i ce na d M e t ují
A dre s re dak c e: MěÚ M a s a r yk o vo nám. 98 , Po l i ce na d M e t u j í 5 49 5 4
t e l : 49 1 54 1 1 1 3
IČ O 27 2 9 49
E - mai l : meu@me u- po lice.cz

