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Mozaika z radnice…

Ve čtvrtek 30. června skončil školní rok 2010-2011.
Všem dětem, učitelům, vychovatelům, správním
pracovníkům škol i rodičům děkujeme za celoroční úsilí a
přejeme dva příjemné letní měsíce. K odpočinku od
pravidelných povinností, k získávání jiných zkušeností,
k poznávání. K dokončení restů, k vykonání prací, na
které jindy prostě není čas.
Mateřské školy předškoláky pasovaly na školáky.
Slavnostní chvíle v Pellyho domech připomněly nám
všem, jak ten čas letí… V letních dnech školičky většinou
osiří. Je třeba vybírat dovolené.
Žáci devátých tříd se loučili také na sále Pellyho
domů. Absolutorium základní školy jistě patří k velkým
mezníkům v životě člověka. Krásné a náročné období
zároveň. Pro mladé lidi i ty, kteří je obklopují. Ať se jim
do světa letí opatrně.
Prvně jsme zažili vyřazování i absolventů naší
základní umělecké školy. V Kolárově divadle. U
příležitosti Narozeninového koncertu. Vy přítomní víte,
že stál za to. Vás ostatní zveme na repete příští rok.
Polická univerzita volného času také ctí prázdniny.
Studenti i Vy, kteří máte zájem o přednášková témata
z různých oblastí lidského konání, se sejdou prvně ve
středu 5. října. Tradičně ve 14.30 hodin na sále Pellyho
domů. S autorkou Hrdého Budžese Ilonou Douskovou si
budeme povídat nejen o této úspěšné hře.
Další
přednášková odpoledne se konají: 26. 10., 2. 11., 9. 11.,
23. 11., 30. 11. Setkat bychom se měli se scénáristou
Petrem Kolečkem a jeho maminkou Olgou Kolečkovou –
Matějkovou. S otcem Františkem Štěpánkem a jeho
synem Zdeňkem Štěpánkem. Farářkou, básnířkou,
spisovatelkou, malířkou Janou Wienerovou. V jednání
jsou návštěvy paní Vlasty Chramostové, pana Stanislava
Miloty, pana Zdeňka Mahlera. Ty budou odvislé od jejich
zdraví, které samozřejmě odpovídá věku…
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ
„Je jen jediný prostředek, jak poznat, co v kom
vězí. Připustit ho k práci.“ F.X.Šalda
Opakovaně píšeme, říkáme, odpovídáme, že naše
technické služby v této podobě, v tomto obsazení, dělají a
snaží se. V létě, v zimě. Sníh, tráva, odpadky, nepořádek,…
To jsou nejviditelnější a nejkritizovanější problémy, které
s Vámi řešíme. Po vymírání osobních aktivit ve prospěch
údržby veřejných ploch, se prostě nestíhá tak, jak bychom
si všichni představovali. Proto díky Vám všem, kteří nejste
lhostejní a pomáháte s úklidem. I přes nepříjemná
opatření, ke kterým jsme přistoupili. Např. velmi
nepopulární zvýšení daně z nemovitosti. Přijďte někdy na
veřejné jednání městského zastupitelstva a nechte se
provést hospodařením města. Možná, že následně bude Váš
náhled na kritizované věci pokornější.
Opakovaně budu jednat s Mgr. Hlaviznou vedoucím ÚP
v Náchodě o možnosti získat aktivní pomoc z řad
nezaměstnaných. V současné době využíváme cca 17 lidí,
kteří u technických služeb vykonávají veřejné práce. Mojí
snahou je, aby každý, kterého se tato činnost týká, byl
v rámci 20 nebo 30 hodin měsíčně zodpovědný za konkrétní
svěřenou práci. Z mého pohledu ušetříme čas za nutný
dohled ze strany městské policie, sociálních pracovnic i čas
můj. Lidi, kteří tu práci vykonávají, nebudou anonymní,
budou mít zodpovědnost, za kterou budou posuzováni.
Uvidíme, jak se nám tento projekt osvědčí.
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

V rámci
Operačního
programu
přeshraniční
spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika
pro realizaci mikroprojektů jsme uspěli s projektem
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Přeshraniční fotografická setkání. Bohužel náš
projektový partner město Swidnice nikoli. Nedostanemeli od nich příslib, že se budou na projektu podílet i bez
dotace, budeme nuceni od realizace zajímavé akce
ustoupit. Škoda. Hodně času, přemýšlení, společných
setkání. To jsou stinné stránky grantové politiky.
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Oslavy 755 let osady Pěkov a 130 let SDH Pěkov si
zaslouží pochvalu. Tedy ti, kteří je dlouhodobě chystali.
Sdružení pro rozvoj Pěkova a Honů, Osadní výbor Pěkov,
SDH Pěkov. Za vedení města všem velmi děkuji.
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

V červnu proběhlo nesčetně akcí. O některých se
dovíte z obsahu tohoto čísla PM. Mnohé zůstanou
minulostí, ale doufám, že pro návštěvníky a posluchače,
třeba příjemnou vzpomínkou a výzvou.
Proběhla taky četná jednání – s rybáři /např. o nutné
opravě terasy Hospůdky na Hrázi/, s biskupem církve čs.
husitské Štěpánem Kláskem / o životě společnosti
v našem městě, o nutnosti oprav kostela a jeho okolí, o
možnosti odkupu pozemku nad kostelem/, s Karlem
Šklíbou o pomoci v prodeji bytů v bytovce Maratonstavu
na sídlišti např. formou Dne otevřených dveří, o rozšíření
nabídky služeb IC v Pellyho domech, o možnosti využití
terasy Pellyho domů, o nutnosti využití areálu bývalého
SOUz – v těchto letních měsících výstava panenek a
magnetů, o vzniku Muzea papírových modelů v rámci
projektu Police plná papíru, o využitelnosti kláštera, o
příštím ročníku Dvořákova hudebního festivalu, o
budoucnosti polického koupaliště, o opravě a údržbě
sportovišť, o zvýšení zaměstnanosti v regionu…
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

V pátek 8. července uplynul rok od požáru Zelené
kapličky v Suchém Dole. O průběhu stavby nové informace
na str. 6. V poslední době se v těchto místech hojně jezdí
na kolech. Prosíme všechny návštěvníky, turisty, cyklisty o
obezřetnost. Nyní je zde staveniště a je nutné dbát zvýšené
pozornosti a uvědomělosti. Schody ke kapličce na sjíždění
opravdu nejsou vhodné!
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Ve středu 29. června uplynuly dva roky od úmrtí pana
Miloše Puschmanna. Jeho nedožité sedmdesátiny
budeme vzpomínat 23. října. Samozřejmě každý sám za
sebe i na nezapomenutelné chvíle, které jsme s ním
strávili, na zkušenosti, které nám předával, na jeho
obdivuhodné organizační schopnosti…
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Na konci května letošního roku vstoupil do svého
100.roku života polický patriot pan Karel Vacek již nějaký
rok žijící v péči rodiny Svobodovy v Pardubicích. O osm
měsíců je starší nejstarší polický občan, pan učitel
František Šeda. Úctyhodné! Hodně elánu a přející zdraví od
nás všech.
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Čas prázdnin a dovolených je i časem, kdy je třeba
uskutečnit naplánované opravy, údržbu, stavby,
rekonstrukce. Více na www stránkách města. Přeložení
NN v Ledhujské ulici, kanalizace na Záměstí a Na Sibiři,
dokončení infrastruktury ve Wihanově ulici, oprava další
části zdi – tentokrát u zahradnictví, oprava chodníku
v ulici Ostašská, výměny linolea v MŠ i ZŠ, nákup stolů a
židlí na II. stupeň ZŠ, oprava podlahy ve školní
tělocvičně, dokončení reklamací v Pellyho domech a
v čp. 443 a čp. 444…..
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Mnozí jste již zjistili, že ve vestibulu radnice jsou dvě
kanceláře. Matrika a Poplatky. Úpravy šly ruku v ruku
s rekonstrukcí obřadní místnosti a jejího zázemí. Věřím, že
především dříve narození uvítají nabídku služeb v přízemí,
bez zdolávání nepříjemných schodů.
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Vám všem příjemné léto. Na radnici pracujeme a
jsme tu pro Vás.
Ida Seidlmanová

"Vidět daleko a dojít tam, není totéž."

Brancusi

Možná, že vnímáte "hopsání" kluků na kolech u polické
hasičárny. Někteří obdivně, jiní starostlivě nebo nechápavě.
Každá doba má své. BMX free style je jeden z trendů dnešní
mládeže. I u nás v Polici je parta kluků, která už v této
disciplíně hodně umí. Nejen "hopsat", ale i postarat se o
areál, o překážky, o provoz. Začínali pod taktovkou Pavla
Daňka, dnes pomalu ale jistě přebírají žezlo plnoletý Rosťa
Maďar a Petr Samuel Zuda.
Kluci, kteří chápou, že se přičinit musí především oni
sami.
Na Polickou pouť pro nás chystají ukázky svého umění.
Přijďte se podívat.
Ida Seidlmanová

JEŠTĚ JEDNOU O KONCI
ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ
Ke dni 30. 6. 2011, jak jsem již detailně informoval
v minulém čísle, došlo na území našeho města (a jeho okolí)
k ukončení analogového vysílání z vysílače Černá Hora
(potažmo z vysílače Krásné). Analogové vysílání je
nahrazeno pozemních digitálním signálem, který je již nyní
plně (z vysílače Černá hora) a částečně (z vysílače Krásné)
na naše území šířen.
Přes oslovení subjektů odpovědných za provoz
jednotlivých multiplexů se nepodařilo vyjednat osazení
dokrývače na televizní převaděč Havlatka. Mimo jiné proto,
že takovéto dokrytí by na straně poskytovatelů signálu
znamenalo určité výdaje a v řadě druhé z důvodu, že mezi
těmito subjekty musí vždy dojít k dohodě, kdy na projektu
dokrytí musí participovat všichni, kteří skrze daný multiplex
vysílají (přičemž ne všechny televizní stanice v rámci
provozovaných multiplexů mají na dalších výdajích
spojených s digitalizací zájem).
Z vyjádření všech subjektů odpovědných za provoz
jednotlivých multiplexů vyplývá, že případné dokrytí
digitálním signálem je spíše otázkou několika příštích let.
Bohužel tato odpověď nás, kteří máme nemovitost v místě
nepokrytém
pozemním
digitálním
signálem,
příliš
neuspokojuje, neboť jediným řešením, jak si zajistit
televizní vysílání pro nás zůstává satelitní anténa.
Představa, že všichni, kdo nyní nemají pozemní digitální
signál, budou několik let čekat na dokrytí z vysílače
Havlatka je samozřejmě lichá…

K příjmu signálu prostřednictvím satelitní antény ještě
jednou uvádím následující:
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. 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, nebylo v našich možnostech ani silách
vybojovat pro Vás lépe dostupný pozemní digitální signál.
Silnějšími hráči, kteří si dokrytí vybojovali, jsou sousední
Broumovsko (z vysílače Hvězda) a Náchod (z vysílače
Vyhlídka), přičemž nám nezbývá než si postesknout nad
tím, jak jsme někdy malí.
Jiří Škop, místostarosta

PODNĚTY K NOVÉMU ÚZEMNÍMU
PLÁNU MĚSTA POLICE NAD METUJÍ –
prodloužení lhůty pro podání
Zastupitelstvo město Police nad Metují, schválilo na
svém červnovém zasedání dne 22. 6. 2011 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. O
tomto kroku jsem se snažil Vás průběžně informovat,
přičemž současně jsem touto cestou vyzýval veřejnost,
vlastníky nemovitostí, popřípadě občanská sdružení k tomu,
aby do 30. 6. 2011 podávali své podněty k novému
územnímu plánu města Police nad Metují.
Na tomto nyní místě zdůrazňuji, že své podněty
mohou podat i Ti, kteří neuspěli se svými podněty a
návrhy při projednání změn č. 1 – 3 stávajícího územního
plánu.
S ohledem na nadcházející čas dovolených jsme se
rozhodli prosloužit původně určenou lhůtu o 2 měsíce,
přičemž tedy podněty k novému územnímu plánu města
Police nad Metují JE MOŽNÉ NADÁLE PODÁVAT
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 31. 8. 2011 včetně.
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

Sečení krajnic silnic ve správě SÚS
V minulém měsíci jsme byli konfrontováni s (další)
nepříjemnou skutečností. Před pěkovskými oslavami jsme
zjistili, že správa a údržba silnic v letošním roce provádí
sečení krajnic silnic pouze po dopravní značky označující
vjezd do obce, resp. výjezd z ní.
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Jelikož nás nikdo ze SÚS o této změně v údržbě
komunikací předem neinformoval, je pro nás současná
situace dosti překvapující. Pokoušeli jsme se posečení
krajnic domluvit s některými subjekty soukromého sektoru,
ale bezúspěšně (buď nemají na tento typ sečení techniku,
nebo jim technika dočasně vypověděla službu). Dojde tak
patrně k paradoxu, kdy budeme o posečení krajnic
komunikací žádat SÚS, jako jejího správce (a subjekt
zastupující současně vlastníka), a navíc, kdy budeme toto
sečení muset platit z prostředků našeho rozpočtu.
Jak se s touto situací potýkají okolní města a obce
v současné době zjišťujeme (paní starostka se obrátila na
starosty některých okolních měst s dotazem, jak k řešení
této věci přistupují), nicméně soudě z pohledu, který se mi
naskýtá ze sedla mého kola, nebo zpoza volantu, je situace
všude stejná. Krajnice nejsou posečeny, a vozovka se
opticky zužuje, což je leckdy dosti nebezpečné!
V některých místech nám pomáhají sami občané, za
což jim z tohoto místa děkuji! Vím, že to není
samozřejmost, ale každá takováto pomoc v konečném
důsledku pomáhá uspořit veřejné prostředky na jiný účel
(např. na opravu chodníků a komunikací ve vlastnictví
města).
Kam se situace vyvine, nelze zatím odtušit, nicméně
budeme se snažit o zajištění posečení krajnic komunikací
v co možná nejkratším termínu s tím.
Jiří Škop, místostarosta

PŘIPRAVUJE SE ANKETA O OSUDU
POLICKÉHO KOUPALIŠTĚ
Od celkové rekonstrukce polického koupaliště již uběhlo
15 let, každé jaro je stále obtížnější a nákladnější uvést ho
do provozuschopného stavu. V tomto roce již celkový
rozsah oprav bazénů staví zastupitelstvo města před
zásadní rozhodnutí, co s koupalištěm dál.
Jelikož jeho oprava bude věcí nákladnou a omezí
investice města v jiných oblastech, chce zastupitelstvo před
samotným rozhodnutím znát názor co nejširší skupiny
obyvatel města.
Proto bylo rozhodnuto vyhlásit na srpen 2011 anketu o
budoucnosti polického koupaliště.
V současné době rada města připravuje znění anketní
otázky a organizační podobu celé ankety. Po odsouhlasení
podoby anketních lístků dojde k jejich distribuci do každé
domácnosti prostřednictvím české pošty. Anketa by měla
být vyhodnocena v první dekádě měsíce září a diskuze o
výsledcích vedena na veřejném zasedání zastupitelstva ve
středu 14. září v Pellyho domech. Definitivní rozhodnutí o
budoucnosti koupaliště by mělo padnout na veřejném
zasedání zastupitelstva města 12.10.2011.
Pro všechny, kdo mají zájem seznámit se základními
informacemi o polickém koupališti, je na titulní straně
webových stránkách města www.meu-police.cz připravena
stručná prezentace.
Pavel Pohner

FINANČNÍ GRANTY POSKYTOVANÉ
MĚSTEM VE 2. POLOLETÍ 2011
Ve středu 22. června 2011 se uskutečnilo 3. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují v tomto
roce, kde mimo jiné zastupitelé schvalovali uvolnění
finančních prostředků na 2. pololetí 2011 z rozpočtu města
na různé sportovní, kulturní, společenské a jiné akce v
regionu Police nad Metují, o které bylo možné zažádat do
31. května 2011. Tomuto schválení předcházelo zasedání
grantové komise, která navrhla výši finančního grantu, a
rady města.
Zde je k nahlédnutí výše schválených a přidělených
finančních prostředků pro jednotlivé žadatele:
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Žadatel
SDH Velká Ledhuje
TJ Spartak Police n. M.- LO
Team "OPATACI" Police n. M.
TJ Sokol Hlavňov
TJ Sokol Bukovice
TJ Spartak Police n. M.
TJ Spartak Police n. M.
TJ Sokol Police n. M.
TJ Sokol Police n. M.
Spol. pro rozvoj Pěkova a Honů,
TJ Spartak Police n. M.
TJ Spartak Police n. M.
Horolezecký klub Ostaš
TJ Spartak Police n. M.
TJ Sokol Police n. M.
Svaz skautů a skautek ČR

Akce
O pohár starostky města Police n.M.
Letní dětský výcvik. tábor - Radków
Euro Hry Doksy
Práce s mládeží
Činnost TJ Sokol Bukovice
činnost TJ Spartak - 2. pol.
činnost TJ Sokol Police
Honský vandr
Fotbalové branky na náhr. hřišti
Podzimní soustředění mládeže
Práce s mládeží
Práce s mládeží
Práce s mládeží
Práce s mládeží
Práce s mládeží
Práce s mládeží

CELKEM SPORT
Dobročinný fond pro pozůstalé

Mikulášská zábava

MC MaMiNa

Činnost MC ve 2. pololetí

Senior klub Ostaš
CELKEM KULTURA

Kulturní, vzdělávací a spol. akce

Společné cesty, o. s.

Zajištění soc. služby os. asistence

Občanské poradenské středisko,

provoz občanské poradny v NA

Žádaná
částka

Schválená
částka

3 000
12 600
10 000
neuvedeno
10 000
224 000

3 500
50 000
8 000
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
401 100

2 000
15 500
1 000
4 996
0
200 000
24 000
50 000
17 000
1 000
0
8 000
5 655
4 500
47 879
19 227
22 243
8 000
431 000

5 000

5 000

neuvedeno

34 500

8 000
13 000

5 000
44 500

80 000

neuvedeno

4 000

5 000

5 000

CELKEM SOCIÁLNÍ OBLAST

5 000

9 000

CELKEM ZE VŠECH OBLASTÍ

419 100

484 500

Ti žadatelé, kterým je finanční grant poskytnut, budou
během měsíce července jednotlivě osloveni a vyzváni k
podpisu smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z
rozpočtu města Police nad Metují.
Eva Pápaiová- referentka dotací

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 7.7.2011 umístěn jeden pes.

Menší pejsek - kříženec
světlé barvy, který byl
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

Rozpis lékařů stomatologické
služby červenec 2011
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
16. – 17. 07.
23. – 24. 07.

MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
MUDr. Rožnovský
ZS Police n. Met.

603 479 084

491 541 654, 654 608 035

30. – 31. 07.

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n.M. 491 581 394, 602 333 460

06. – 07. 08.

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. Met.

602 304 594

Usnesení rady města ze zasedání
č.12/2011 a 13/2011 ze dne 13.6. a 27.6.2011
RM pověřuje členku zastupitelstva paní Věru Kašíkovou,
aby přijímala prohlášení o uzavření manželství, zároveň
schvaluje, aby při této příležitosti užívala závěsný odznak
se státním znakem.
RM doporučuje ZM ke schválení:
a) Celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města
za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Police nad Metují za rok 2010 s
výhradou nedostatků uvedených ve zprávě.
b) Opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad
Metují za rok 2010
RM schvaluje přijetí dotace a uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
pro rok 2010, číslo smlouvy RR/2010/138-SDH/MV/3.
RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011,
číslo smlouvy RR/2011/032-SDH/MV/1-2.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu č. 3 Územního
plánu města Police nad Metují, vydanou formou opatření
obecné povahy č. 3/2011.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3 změny rozpočtu 11 - 16, snížení rozpočtových příjmů o
částku - 4 446 479,- Kč, snížení rozpočtových výdajů o
částku - 4 573 979,- Kč a snížení financování o - 127 500,Kč. Zároveň doporučuje ke schválení poskytnutí příspěvků
fyzickým a právnickým osobám, dle rozpisu v příloze.
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č. 03/2011
na akci: „II/303 průtah obcí Pěkov" mezi městem Police nad
Metují a Královéhradeckým krajem. .
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 1244 o výměře
91 m2 v k.ú. Police nad Metují a p.č. 1120/5 o výměře 1184
m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy uzavřené dne
30.5.2007 mezi městem a TJ Spartak Police nad Metují na
pronájem pozemků p.č. 966/1, 966/27 a 963/9 v k.ú. Velká
Ledhuje. Změna se týká poslední věty článku II. nájemní
smlouvy, která se mění následovně:
- vypouští se část "bez písemného souhlasu
pronajímatele není nájemce oprávněn předmět
nájmu dále pronajímat"
- doplňuje se "nájemce je oprávněn předmět nájmu
dále pronajímat třetím osobám za podmínky
zachování kvality terénu."
RM schvaluje pronájem nebytových prostor – 1 místnost o
ploše 25 m2 + soc. zařízení o ploše 3 m2 v přízemí domu č.p.
341 v Tyršově ulici v k.ú. Police nad Metují paní R. K. k
provozování masérských služeb od 1.6.2011 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je

stanoveno ve výši 230,- Kč/m2 ročně a bude každoročně
upraveno o míru inflace za uplynulý rok.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej plynárenského
zařízení vybudovaného v rámci stavby „Plynofikace 20 RD –
Police nad Metují – lokalita Pod Klůčkem“, včetně všech
součástí a příslušenství, kupujícímu VČP Net, s.r.o., za
kupní cenu 516.600,- Kč včetně DPH. Kupní cena bude
uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje, aby DSO Lesy Policka podal v rámci 13. kola
dotačního grantu Program obnovy venkova, osa II,
neproduktivní investice v lesích žádost o dotaci na
rekonstrukci zábradlí ve "starém parku" v městských lesích.
Podmínkou je, že maximální finanční spoluúčast města
bude činit 26 %, projekt bude doplněn o úpravu a rozšíření
existujících stezek a o zřízení naučné stezky a zástupce
města bude členem výběrové komise na dodavatele prací.
RM souhlasí, aby ZŠaMŠ Police nad Metují odprodala
použité lavice, židle a katedry za cenu 50,- Kč za 1 ks.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava mostku a komunikace v
Hlavňově“ firmu Zdeněk Klíma, Suchý Důl 118 s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 141.577,- Kč vč. DPH za opravu
mostku a 205.235,- Kč za opravu komunikace.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava povrchu
komunikace Pěkov - Hony“ a „Oprava povrchu komunikace
Police nad Metují - Záměstí".
1. Kritéria:
nabídková cena, váha 100%.
2. Obeslané firmy:
SVOBODA a.s. - Meziměstí
STRABAG, a.s. - Hradec Králové
EUROVIA CS, a.s. - Hradec Králové
REPARE Trutnov s.r.o. - Trutnov
SOVIS s.r.o. - Hradec Králové
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města
Ing. Vasil Bučok - ředitel, Technické
služby Police n. M, s.r.o.
Ing. Scholz Pavel - investiční technik města
Ing. Kateřina Brátová - vedoucí odboru
výstavby MěÚ, člen OV Pěkov
náhradník:
Ing. Pavel Pohner - tajemník, Ing. Troutnar
Jan - vedoucí odboru IMŽP MěÚ, člen OV
Pěkov, Michal Mucha - TS Police n. M s.r.o.,
Petr Jenka - TS Police n. M, s.r.o.

RM schvaluje zajištění náhrady škody, které na majetku ve
vlastnictví města způsobila svým jednáním společnost
KOBLA spol. s r. o., ve formě materiálních náhrad, přičemž
pověřuje místostarostu, aby v dalším jednání typ
provedených náhrad konkretizoval a následně prověřil
zajištění náhrady škody.
RM schvaluje zajištění náhrady škody, které na majetku ve
vlastnictví města způsobila svým jednáním společnost
KERSON a.s., ve formě materiálních náhrad, přičemž
pověřuje místostarostu, aby v dalším jednání typ
provedených náhrad konkretizoval a následně prověřil
zajištění náhrady škody.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Výměna podlahové krytiny v 6-ti
třídách 2. stupně ZŠ Police nad Metují" firmu Ludvík
Kaválek, Náchodská 66 Červený Kostelec s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 289.224,- Kč vč. DPH.
RM souhlasí se vydáním podpůrného stanoviska, které bude
zasláno Královéhradeckému kraji ve věci úvah vlády ČR o
zrušení či výrazném snížení příspěvku státu na financování
drážní osobní dopravy.
RM ruší výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Parkoviště v areálu MILPO, Police nad
Metují". Důvodem je, že i nejnižší předložená nabídka
překračuje
rozpočtem
města
stanovené
finanční
prostředky.
RM schvaluje pořízení velkoformátových fotografií města a
místních částí technikou šikmého snímkování s tím, že
náklady na pořízení snímků budou hrazeny z nevyčerpaných
prostředků rozpočtu města na rok 2011, konkrétně z úspor
akce rekonstrukce veřejného osvětlení v Lehujské ulici.
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RM schvaluje, aby DSO Lesy Policka pořídil v rámci dotace
ze Státního zemědělského intervenčního fondu ČR Programu rozvoje venkova - dotační titulu - investice do
lesů lesní techniku - traktůrek v ceně cca 72 000,- Kč
včetně DPH
a sekačku a 20 000,- Kč včetně DPH a
doporučuje ZM ke schválení poskytnout DSO lesy Policka
z rozpočtu města roku 2012 příspěvek ve výši 43 700,- Kč.
RM doporučuje ZM schválit pořízení nového Územního
plánu města Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření následujících
smluv a dohod se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska –
krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje:
a) Smlouvy o výpůjčce cisternové automobilové stříkačky
CAS 20 – T 815 4x4,2, kategorie podvozku 2,
v hmotnostní třídě S, registrační značka 4H8 9073,
inventární číslo 102011, VIN TNU 231R55 BK 045833.
b) Dohody o kolektivním členství uzavřené dle čl. 25,
Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
c) Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 20 – T 815 4x4,2,
kategorie podvozku 2, v hmotnostní třídě S, registrační
značka 4H8 9073, inventární číslo 102011, VIN TNU
231R55 BK 045833.
d) Dodatku č.1 ke Smlouvě o součinnosti při realizaci
projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko –
polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a
vzájemná pomoc při krizových situacích
RM schvaluje plán zasedání RM na II. pololetí roku 2011.
RM souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 13 v domě č. p. 407
v ulici Na Babí v Polici nad Metují nájemci V. N. dohodou k
31.7.2011.
RM neschvaluje přiznání slevy z nájemného za užívání bytu
v č. p. 407, ul Na Babí ve prospěch paní A. T.
RM schvaluje Organizační směrnici rady města č. 04/2011
pro časové rozlišování k § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
platnou od 1. 7. 2011.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují pořídila z
prostředků svého Investičního fondu investiční majetek –
klavír, koncertní křídlo YAMAHA v ceně 310 000,- Kč.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od pana J. H. ve výši 2 000,- Kč na podporu
činnosti pěveckého sboru Studánka.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od firmy Hauk s.r.o. ve výši 50 000,- Kč do
fondu investic na pořízení klavíru.
RM schvaluje smlouvu na zajištění pouťových atrakcí na
Polickou pouť v roce 2011 uzavíranou s firmou Jan Janeček,
Sychrovská 800, Praha 9.
RM schvaluje poskytnutí příspěvku za umístění reklamy
města Police nad Metují s poděkováním firmám na kapotě
vozidla Renault Kangoo pro DPS ve výši 15 tis. Kč včetně
DPH. Příspěvek bude hrazen z daru, který městu na sociální
služby věnovala paní E. D.
RM nominuje pro další volební období od 1. 7. 2011 do 30.
6. 2012 do kontrolní komise DSO Lesy Policka pana Ing. Jana
Troutnara.
RM bere na vědomí zprávu o spolupráci v oblasti
zemědělství a lesnictví.
RM bere na vědomí zprávu o informovanosti obyvatel.
RM souhlasí s provedení úpravy sjezdů k rodinným domům
č. p. 384 a 383 v ulici Smetanova na pozem. parc. č. 769/68
v k. ú. Velká Ledhuje dle předloženého návrhu na náklady
stavebníků.
RM nesouhlasí s uhrazením příspěvku na uhrazení části
nákladů souvisejících s opravou dlažby stávajícího chodníku
v ulici Smetanova, p. p. č. 769/68 v katastrálním území
Velká Ledhuje, před rodinnými domy č. p. 366 a 367, v ulici
Smetanova, v obci Police nad Metují.
RM bere na vědomí hospodaření ZŠ Police nad Metují za
období leden až květen 2011. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
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finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM projednala zápis č. 2 kontrolního výboru ZM
s následujícím závěrem:
Poznámku ve stanovisku KV o tom, že zvýšení platby za
pronájem hrobového místa a s tím spojené služby měla
předcházet důsledná analýza problému, považuje RM za
irelevantní, neboť ke zvýšení přistoupila po předložení
důkladné analýzy nákladů a výnosů připravené referentkou
finančně správního odboru paní Ivetou Osobou.
Rada města:
a) schvaluje poskytnutí slevy z kupní ceny za prodej
pozemku tvořeného parcelami č. 1213, 1184/1 a 1183
(ostatní plocha) v katastrálním území Police nad
Metují, u něhož došlo k převodu vlastnického práva z
města Police nad Metují na pana Jaroslava Fulku. Sleva
je poskytována ve formě jednorázové konečné úhrady
ve výši 93.000 Kč (11,4 % z kupní ceny věci), přičemž
důvodem poskytnutí slevy je objevení skrytých vad
věci, které spočívaly v existenci starých zemních jímek
a sklepení po bývalých hospodářských objektech, které
se v minulosti na dotčeném pozemku nacházely, jakož i
ve skládce založené bez vědomí vlastníka pozemku na
pozemku v návaznosti na realizaci přeložky silnice č.
II/303;
b) pověřuje místostarostu vypracováním návrhu na
uzavření smíru s kupujícím;
c) schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – změnu rozpočtu 17
v částce 93.000 Kč, spočívající v přesunu výdajů z par
3639 pol. 5901 (rezerva na projekt nákupu hasičské
cisterny) na par 3639 pol. 5179 (náhrada škody ze
smírčí dohody).
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č.3/2011 ze dne 22.6.2011
ZM bere na vědomí závěr z kontroly pronájmu hrobových
míst v roce 2010, které provedl KV ZM a ukládá RM
předložit ZM rozbor nákladů spojených s provozem hřbitova
za rok 2011. Termín: duben 2012
ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný
účet města za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok
2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě a přijímá
Opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad Metují
za rok 2010
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 - změny rozpočtu 11
- 16, snížení rozpočtových příjmů o částku - 4 446 479,- Kč,
snížení rozpočtových výdajů o částku - 4 573 979,- Kč a
snížení financování o
- 127 500,- Kč. Zároveň
schvaluje poskytnutí příspěvků fyzickým a právnickým
osobám, dle rozpisu v příloze.
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2011, číslo smlouvy
RR/2011/032-SDH/MV/1-2.
ZM schvaluje uzavření následujících smluv a dohody se
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení
hasičů Královéhradeckého kraje:
a) Smlouvy o výpůjčce cisternové automobilové stříkačky
CAS 20 – T 815 4x4,2, kategorie podvozku 2,
v hmotnostní třídě S, registrační značka 4H8 9073,
inventární číslo 102011, VIN TNU 231R55 BK 045833.
b) Dohody o kolektivním členství uzavřené dle čl. 25,
Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
c) Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 20 – T 815 4x4,2,
kategorie podvozku 2, v hmotnostní třídě S, registrační
značka 4H8 9073, inventární číslo 102011, VIN TNU
231R55 BK 045833.

d)

Dodatku č.1 ke Smlouvě o součinnosti při realizaci
projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko –
polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a
vzájemná pomoc při krizových situacích
ZM schvaluje změnu č. 3 Územního plánu města Police nad
Metují, vydanou formou opatření obecné povahy č. 3/2011.
ZM schvaluje pořízení nového Územního plánu města Police
nad Metují.
ZM schvaluje prodej plynárenského zařízení vybudovaného
v rámci stavby „Plynofikace 20 RD – Police nad Metují –
lokalita Pod Klůčkem“, včetně všech součástí a
příslušenství, kupujícímu VČP Net, s.r.o., za kupní cenu
516.600,- Kč včetně DPH. Kupní cena bude uhrazena do 30
dnů od podpisu kupní smlouvy.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POLICKA
Měsíc červen byl pro členy
DSO Policka ve znamení
spousty práce, nejen na
jednáních,
ale
také
na
připravovaných
akcích
a
odborných exkurzích.
V neděli 12. června 2011 se
uskutečnil benefiční koncert se
svěcením
základního
kamene
„Zelené
kapličky“
v Ticháčkově lese, která shořela v loňském roce. Akce byla
velmi zdařilá, zúčastnilo se mnoho lidí a vybralo se téměř
30.000,- Kč. O neobvyklou podívanou se postaral skotský
dudácký band The Rebel Pipers z České republiky. Na
památku svazek obcí nechal vyrobit buttony/odznáčky
s fotografií kapličky před tím, než shořela.
Následující den zasedli členové svazku na pracovním
jednání. Řešilo se mnohé, především se však hodnotily již
uskutečněné akce. Na programu bylo i partnerství DSO
Policka a Gminy Radków pro budoucí podání žádosti do
Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis, příprava na
odbornou exkurzi do Mikroregionu Uničovsko.
Ve dnech 23. a 24. června proběhla již zmíněná
dvoudenní odborná exkurze, která byla připravena ve
spolupráci s Agenturou pro zemědělství a venkov Náchod a
MAS Uničovsko, o. p. s. Cílem této exkurze bylo získání
zkušeností z úspěšně realizovaných projektů z prostředků
PRV a navazujících podpůrných programů. Této exkurze se
zúčastnilo celkem 25 zástupců DSO Policka (starostové,
místostarostové, účetní, zastupitelé). Navštívili jsme
spousty realizovaných projektů, např. zrekonstruované
náměstí města Uničiv, nově vybudovanou ČOV v obci
Troubelice, boudy pro telata v Dlouhé Loučce, dětská
hřiště, jimiž se mohou pyšnit téměř všechny obce atd.
V rámci této exkurze pro nás zástupci Místní akční skupiny
Uničovalo, o. p. s. připravili seminář „Problematika
mikroregionů“. Všichni zúčastnění si přivezli opravdu
bohaté zkušenosti a závazek. Nyní
bychom my měli
připravit pro zástupce MAS Uničovsko prezentační program
našeho regionu.
Koncem měsíce, v neděli 26. června, se uskutečnil 2.
ročník recesistické akce „Běh z Police do Police“. Počasí
nebylo příliš příznivé, přesto se zúčastnil velký počet
nadšenců, kteří se postarali o báječnou atmosféru.
Zde jsou výsledky běhu v kategorii děti:
1)
2)
3)

Běh byl zpříjemněn občerstvením ve Velkých Petrovicích
a na vlakovém nádraží společně s muzikou, o kterou se
postarala kapela Country Kysela Band. Vlak v 15:15 nás
odvezl do Žďára nad Metují, kde na nás čekal bohatý
program připravený zastupiteli obce. Děkujeme všem
zúčastněným i nápomocným aktérům a těšíme se na další
ročník!
V průběhu letních měsíců bude v prostorách bývalého
kontaktního místa sociální podpory - dnes výstava panenek
a magnetů - instalována výstavka DSO Policko. Je naší
povinností prezentovat návštěvníkům města náš krásný
region a podporou rozumného turismu lákat celoroční
návštěvníky.
Eva Pápaiová, manažerka DSO Policka
Ida Seidlmanová, předsedkyně DSO Policka

Stavba kapličky

Stavba zelené kapličky v Ticháčkově lese byla zahájena
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 kapličky a
proveden výkop základů.
Po vybetonování základů a podkladní betonové
mazaniny bylo kolem základů položeno drenážní flexibilní
potrubí, které bylo obsypáno drtí.
V neděli 12.6.2011 se konal benefiční koncert u bývalé
zelené kapličky. Vysvěcení a položení základního kamene se
zúčastnilo asi 400 lidí. Na novou kapličku tak přibylo
30 146,- Kč. Po slavnostním položení základního kamene
bude zahájeno vyzdívání soklového zdiva z pískovcových
kvádrů.
Rádi bychom poděkovali městu Police na Metují za
odprodej měděného plechu za zůstatkovou cenu, dále pak
Farnosti Police n.M., která přispěla do sbírky částkou
30 000,- Kč (výtěžek z plesu a koncertu), panu Václavu
Kohlovi za zdarma provedené zemní práce u kapličky 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

Štěpán Kollert – 32,6 min.
Šimon Čálek – 34,1 min.
Lucie Važanová, Simona Kaněrová, Richard Kaněra
– 37,6 min.

Výsledky - dospělí:
1) paní Kolertová, paní Nosková – 36,2 min.
2) Paní Bonaventurová, paní Štěpánová, paní Čálková
– 42,0 min.
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 KNIHOVNA
Literatura z našeho regionu
Pro milovníky pohádkových
příběhů vyšla v těchto dnech
bohatě
ilustrovaná
knížka
Příhody myšáka Šmejdila, kterou
napsal Jaromír Joo a ilustroval
Petr Čuhanič. Vydal ji jako svou
prvotinu
Dalibor
Hartman.
Poutavé vyprávění o lásce, cti a
statečnosti jistě potěší malé i
velké čtenáře.
Doporučená prodejní cena je
149,- Kč. Kniha je k dostání i
v polickém
Kohlově
knihkupectví.
V. Plachtová

Malý průzkum čtenářské vyspělosti
letošních osmáků:
Po besedě v knihovně žáci 8. tříd obdrželi malý
dotazník, který nám dospělým měl napovědět, co a jak si
vybírají osmáci k četbě a zda vůbec čtou. Sešlo se nám 28
odpovědí. Díky za ně.
1. Co si myslím, že mi může čtení přinést?
I ti, kteří nečtou rádi, vědí, že čtení jim: zlepší slovník,
obohatí slovní zásobu, přinese nové informace, v pravopise
nebudou dělat takové chyby. A myslí si, že celkově čtení
rozvíjí lidský mozek.
2. Co je to čtenářská gramotnost?
Ve dvou odpovědích se dočteme: a) Jak rychle a dobře
zvládáme číst různý text. b) Porozumění textu (správně
odpověděl ten, který sice čte rád, ale jen časopisy).
Ostatní nevědí, ale přesto budou v budoucnu nuceni ji
zvládnout ať už při studiu nebo v běžném životě při čtení a
vyplňování různých formulářů.
3. Čtu, čtu rád nebo ráda?
5 x čtou neradi
12 x čtou rádi
8 x čtou rádi jen to, co je baví
3 x čtou rádi, ale nemají na čtení čas
4. Co mě napadne při vyslovení slov: fantazie a čtení.
Za všechny jedna odpověď, která jasně říká, že vědí o
čem je řeč: „Když čtu, tak si představuju, jak postavy
vypadají, co říkají, jak se pohybují a další věci. Co čtu,
hned si ti promítám v hlavě.“
5. Které knížky si ke čtení vybírám (z jakých žánrů)?
Zvítězilo dobrodružství a napětí. Celkem 39 x se
objevilo dobrodružství, detektivky, fantasy, sci-fi, horory,
thrillery a akční knížky. Proti tomu jen 6 x romantické a
dívčí romány. 3 x lákají čtenáře naučné knížky, 2 x
humorné, historické. Jednou se čtenáři přiznali ke knížkám
cestopisným, válečným, ze života, pro dospělé, povinné
četbě a časopisům.
Asi ti odpovídá dnešnímu dynamičtějšímu životnímu
stylu.
6. Jak si knížky vybírám, kdo mi radí, kde hledám
informace o knížkách?
Určitě se nám knihovnicím líbí odpověď „Když jdu do
knihovny…, Nebo si nechám poradit v knihovně.“
Přiznávám, potěšilo to. Ale převahu jako rádci mají
kamarádi, lákavý obal (to vůbec není hloupé, jak píše
jedna žačka: „Je to hloupé, ale knížku si vybírám podle
obalu, když obal není ani trochu barevný, knížky si ani
nevšimnu.“ Jen potvrzuje psychologické průzkumy), název
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knížky, jedenkrát intuice a 6 x se na roveň kamaráda dostal
internet.
Knížky jsou o dialogu – mezi čtenářem a obsahem knihy
a pak mezi čtenáři, kteří umějí sdílet prožitek četby. Na
závěr si dovolím ocitovat větu jedné žačky, která čte ráda:
„Protože se mi líbí stejný žánr jako mamce, povídám si a
radím se o knížkách s ní.“ Moc jim to oběma přeji. Osmáci
tento dotazník vyplňovali v prosinci. Nevím, jak se jejich
čtenářské zájmy po půl roce změnily. Přeji jim příjemné
čtenářské zážitky během prázdnin a nám všem během
dovolených a celého léta.

Nabídka knih, tentokrát spíše odpočinkové čtení:
* Cimický, Jan: Testament hraběnky Tiefenfeldové.
Současný psychologický román.
* Grisham, John: Mississippské povídky.
* Hlava Nehlava: Noční můry nespí.
Hororové povídky.
* Steel, Danielle: Světla Jihu.
Román pro ženy.
* Collinsová, Jackie: Miláček žen.
Současný americký romantický příběh.
* Robertsová, Nora: Stopy ve tmě.
Dvě napínavé novely.
* Vaňková, Ludmila: Dítě z Apulie.
Historický román.
* Braunová, Petra: Klub radostí dnešního dne.
Psychologický román o manipulaci na sociálních sítích.
* Stockettová, Kathryn: Černobílý svět.
Román o vztazích na americkém Jihu odehrávající se
v 60. letech 20. stol.
* Fousek, Josef: Deník starého muže.
Vzpomínky, úvahy, fejetony.
* Šulc, Jiří: Operace Stonewall.
Napínavý román z 2. svět. války.
* Connelly, Michael: Strašák.
Detektivka.
* Granger, Ann: Čas pro vraždu.
Napínavý detektivní příběh.
Dáša Ducháčová

ART KINO – PELLYHO DOMY
úterý 19. 7. 2011 v 19 hodin

KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ
Film o Jaroslavu Duškovi není typickým portrétem známé
osobnosti – jde spíše o zachycení jeho vnitřního života, jeho
názorů a postojů k věcem, které se dotýkají každé bytosti. Film
se natáčel více než jeden rok a uvidíme v něm nejen ukázky z
divadelních her, ale i setkání s mentálně postiženými, s delfíny,
komunikaci s kameny, stavbu ekologického hliněného domu,
chození po žhavých uhlících a mnohé další. Jaroslav Dušek zde
velmi sugestivně a přesvědčivě vypráví o základních
momentech života jako moudrá a inspirující osobnost, jejímž
životním postojem je radost.

Proč tento film?
„Jaroslav Dušek je hereckým multiinstrumentalistou. Zahrál si v
mnoha filmech (Kouř, Pelíšky, Musíme si pomáhat, Divoké včela, Želary,
Horem pádem a v dalších), ale sám sebe za herce nepovažuje. Film totiž
není zdaleka to jediné, co ho zajímá. Jeho šíře záběru je mnohem širší. Od
divadla Vizita založeném na improvizaci a moderování Českých lvů až k
„přírodnímu internetu“, půstu, žhavých uhlících a domů z hlíny. Snímek
Když kámen promluví nám přináší obraz jeho vnitřního a hravého světa,
který skrz filmové role ve známých filmech jen tak neuvidíme.“
Jiří Šebesta, Aerofilms

Město Police nad Metují Vás zve
na promítání fotografií Oldy Jenky

DOLOMITY 2009
čtvrtek 14. 7. 2011 od 18 hod, sál Pellyho domů

Režie: Viliam Poltikovič
Přístupnost: přístupný
Dokumentární film ČR 2010 (75 min)
Vstupné: 40 Kč

úterý 23. 8. 2011 v 19 hodin

PO DLOUHÉ NOCI DEN
Přišli z Polska, Ruska, Ukrajiny, Česka, Francie, Holandska a
Belgie – nuceně nasazení pracovníci, kteří se během II. světové
války starali o zásobování fronty a udržení života v Německu.
Pracovali v muničních továrnách, vyráběli potřeby pro
domácnost nebo byli nasazeni v zemědělství. Během této doby
muselo tuto službu Třetí říši poskytnout téměř 13 milionů
nuceně nasazených. Byli přitaženi většinou z oblastí
podrobených německou armádou nebo z německých
protektorátů. Mnohým z nich změnily válečné události cestu
jejich života navždy. Poprvé se nějaký dokumentární film
věnuje detailně životu nuceně nasazených po válce. Hledá
odpověď na otázku, jak byl natrvalo formován a ovlivněn život
jedince. Jako tomu bylo u Ukrajinky Inny Klimenkové, Polky
Barbary Müller a Češky Libuše Audrlické. Tři osudy, které
nemohou být odlišnější a přeci mají jedno společné, nucené
práce v nacistickém Německu.

vstupné: 40 Kč / děti 20 Kč
Sdružení pro ekologickou výchovu a
etiku Severka
ve spolupráci s městem Police nad
Metují pořádají

v neděli 24. 7. 2011 od 15 hod
v Pellyho domech (terasa)
v rámci cyklu Člověk a příroda zajímavé odpoledne na téma:

Les a lesní zvířátka

S sebou bílé tričko na potisk.
Vstupné dobrovolné
Tato akce probíhá v rámci projektu
Kapka 21
a je spolufinancována státním fondem
životního prostředí.

Režie: Tomáš Kudrna
Přístupnost: mládeži přístupný
Dokumentární film ČR 2010 (89 min)
Vstupné: 40 Kč

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

PELLYHO DOMY  LETNÍ TERASA
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21. 7. – 7. 8. 2011, učebna č. 306 v Pellyho domech

Výstava fotografií
Veroniky
Klusáčkové
„PORTRÉTY“
Vernisáž výstavy 21. 7. v 18 hod

Otevřeno v rámci otvírací doby
letní terasy.

9. – 28. 8. 2011, učebna č. 306 v Pellyho domech

Dagmar a Jaroslav
Novákovi
„OBRÁZKY“
Vernisáž výstavy 9. 8. v 18 hod

Otevřeno v rámci otvírací doby
letní terasy.

VÝSTAVY
7. 6.  31. 8. 2011, Prostory bývalého zemědělského
učiliště (Tyršova 341 ‐ v budově se nachází též Muzeum
stavebnice Merkur)

VÝSTAVA PANENEK A MAGNETŮ
Více jak 200 panenek a 4 500 magnetů!
Nejstarší panenka je z 19. století
Otevírací doba: denně mimo pondělí
9  12 a 13  17 hodin
Vstupné dobrovolné

Sdružení pro ekologickou
výchovu a etiku Severka
ve spolupráci s městem
Police nad Metují pořádají
v neděli 7. 8. 2011 od
15hod v Pellyho domech (terasa)
v rámci cyklu Člověk a příroda zajímavé odpoledne na téma:

Vodní říše
Vstupné dobrovolné
Tato akce probíhá v rámci projektu Kapka 21
a je spolufinancována státním fondem životního prostředí.
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Policko očima Ctibora Košťála
polický rodák přibližuje z jeho mládí dobře
známá místa a zákoutí
stará škola (dřevěnka) 13.8 – 9.9. 2011
vernisáž výstavy 12.8. v 17 hodin

otevřeno denně 10 -12 a 13 - 16 hod.
vstupné 20,- Kč, děti 10,- Kč

HLASY Z KVÍČEROVA  PŘÍJEM
PŘÍSPĚVKŮ DO 16. 7. 2011!

I pro letošní Polickou pouť se chystají tradiční „Hlasy z
Kvíčerova“. Proto bychom rádi vyzvali všechny ty, kteří mají
příspěvky, aby je poslali nejpozději do soboty 16. 7. 2011 na e‐
mail: ckv@policko.cz.
Členy redakční rady jsou Radek Vlach, Jiřinka Škopová,
Markonie Lacalutová, Věncesleva Sitke, Petruška Šolcová a Utte
Schedeck z Frankturte Allgemeine Zeitung. Sídlo redakce je
stále ve Sluji Českých bratří na Ostaši.
Předem děkujeme za Vaše příspěvky!
Hlasy z Kvíčerova vyjdou opět v pátek před poutí, tzn.
12. 8. 2011 v odpoledních hodinách.

RŮZNÉ

NA PRODEJ V IC

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO
DOSPĚLÉ

NOVINKA!
ZÁPALKY – dárkové balení
KRÁSY PÍSKOVCE NA POLICKU

ZAČÁTEČNÍCI
Zahájení: čtvrtek 15. 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
(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.

cena: 35 Kč
k dostání na IC v Pellyho domech

Kurzovné Kč 1 000, / pár se platí zároveň s přihlášením
do kurzu. Přihlášky budou k dispozici na www.policko.cz nebo
v Informačním centru.
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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

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI
V měsíci červnu navštívilo informační centrum celkem 423
lidí. Do statistiky jsou započítáváni nejenom turisté, ale i místní
občané, kteří využívají služeb IC (předprodej vstupenek,
kopírování, prodej map, pohledů apod.)
Z celkového počtu návštěvníků bylo 413 občanů České
republiky, 4 ze sousedního Polska, 5 Němců a 1 turista
z Nizozemí.

NOVĚ V IC
→ DVD Poseidon – podzemní labyrint

Výprava do nitra pískovcových skal. Poseidon je složitý
systém hlubokých puklin, rozsedlin, puklinových propastí,
puklinových jeskyní a suťových jeskyní vytvořených v
balvanových závalech ze zřícených skalních věží. Nachází se
v centrální části Teplických skal. Labyrint celého spektra
navzájem propojených podzemních prostor dokumentovali v
letech 2006–2008 pracovníci Správy jeskyní České republiky
Roman Mlejnek a Vratislav Ouhrabka.
Délka filmu 40 minut + bonus film o filmu
Prodejní cena 190 Kč – v ceně DVD je i brožura o
podzemním labyrintu Poseidon

→

Prospekt Toulky Kladským pomezím okolím Police
nad Metují
Materiál vydaný především pro turisty mohou využít i místní
občané. V letáku najdete tipy na tradiční akce konané na
Policku, nabídku jednodenního výletu „Za pokladem do
Kovářovy rokle“ s popisem trasy, zajímavostmi na trase a
dalšími užitečnými informacemi. Stejně strukturovaná je i
víkendová nabídka na druhé straně letáku. Samozřejmě
nechybí ani krásné fotografie od Oldřicha Jenky.

→

Kompas
Kompas je speciální variantou známe Turistické známky. Je
vyrobený ze dřeva, z jedné strany osazený kovovým
kompasem a z druhé kovovým štítkem.
Prodejní cena 99 Kč

→

Turistický známkový deník
Vázaný deník pro sběratele Turistických známek, určený k
zápisům z návštěvy až 270 Turistických známkových míst či
z účasti na 48 akcích s Výroční turistickou známkou.
Obsahuje základní pravidla sběratelské hry, stránku pro
osobní údaje a pole pro evidenci Prémiových známek.
Předznačená pole pro vylepení Turistických známeček.
Vazba v imitaci kůže s kovovým logem a vytlačeným
názvem.
Prodejní cena 118 Kč
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Probíhá natáčení propagačního
DVD o Kladském pomezí
Tisková zpráva ze dne 14. 6. 2011
Ve dnech 10. – 12. června
2011
probíhalo
natáčení
propagačního DVD „Kladském
pomezí – krajina příběhů“.
Výběrové řízení na výrobu
filmu vyhrála firma Region Kamera ze Zbýšova u Brna. První
natáčecí dny proběhly na různých místech Kladského pomezí.
V pátek 10. 6. po celý den štáb pod vedením Daniela
Denygra natáčel v Teplických a Adršpašských skalách. Po celý
den byla natáčena zajímavá místa
na obou prohlídkových okruzích za
pomoci komparzu a poradce z TIC
Adršpach. Sobota 11. 6. Byla
věnována natáčení České Skalice a
Ratibořic. Zajímavé byly pro kameru
oživlé postavy v Ratibořicích,
kterým jsme se věnovali celý den
včetně zajímavostí v České Skalici.
Přes nepřízeň počasí se natáčelo
i v neděli 12. 6. Prostor byl věnován
Broumovskému
klášteru
a
dřevěnému kostelu v Broumově.
Vzhledem k počasí byly natáčeny
interiéry. Po poradě štábu a na základě nepříznivé předpovědi
počasí na příští dny bylo natáčení v prvním bloku dní ukončeno.
Další natáčení proběhne na začátku července a hlavně v
srpnu, kdy se v regionu konají různé festivaly a významné akce.
Samozřejmě nebude vynechán ani podzim a zima.
DVD by mělo být připraveno k distribuci na přelomu ledna a
února 2012.
Daniel Denygr
Projekt je spolufinancován v rámci projektu „Kladské
pomezí – krajina příběhů“ z Regionálního operačního
programu NUTSII Severovýchod.

Vyšel nový propagační materiál
„Toulky Kladským pomezím
V rámci dalšího výstupu projektu „Kladské pomezí – krajina
příběhů“ vyšel nový propagační materiál „Toulky Kladským
pomezím“. Jedná se o nabídku programů pro turisty do okolí
všech měst v Kladském pomezí. Materiál je tematicky zaměřen
na poznávání známých i méně známých míst spojených
s pověstí, legendou či místním příběhem.
Materiál
bude
v nejbližších
dnech
distribuován
návštěvníkům prostřednictvím TIC v Kladském pomezí. Všichni
poskytovatelé ubytování a služeb CR z řad členů Svazu
cestovního ruchu BRANKA obdrží pro své hosty a klienty celý
set propagačního materiálu.
Obsahem je nabídka trávení volného času v okolí 12 měst
Kladského pomezí. Návštěvníci si mohou vybrat z jedno až
třídenních programů aktivního vyžití v Kladském pomezí.
Daniel Denygr
Projekt je spolufinancován v rámci projektu „Kladské
pomezí – krajina příběhů“ z Regionálního operačního
programu NUTSII Severovýchod.

Provoz cyklobusů Kladským
pomezím v květnu 2011
Tisková zpráva ze dne 14. 6. 2011
Před měsícem tj. 14. května 2011 byl zahájen provoz
Cyklobusů v Kladském pomezí.
První výsledky o provozu cyklobusů Kladským pomezím
nás naplňují optimismem a očekáváním před hlavní
turistickou sezonou.
Během 6 dní v květnu služeb cyklobusu využilo celkem
572 cestujících. Jak dopadlo hodnocení v porovnání s
loňským květnem?

Linka Hradec Králové – Adršpach – Pomezní boudy
Počet km

tržba

2010 – 1.620
2011 – 1.620

8.936 Kč
9.706 Kč

Počet
osob
284
402

Počet
kol
34
73

Prům. tržba
na km
5,50
5,99

Linka Náchod – Kudowa – Karlów
Počet km

tržba

2010 – 432
2011 – 432

1986 Kč
1909 Kč

Počet
osob
118
102

Počet
kol
5
25

Prům. tržba
na km
4,60
4,42

mužský herecký výkon Filip Kovařík, Jiří Škop a Jiří
Trnovský. Cenu Ivanu Krejčímu za nejlepší scénu, Zuzaně
Štěpánkové za nejlepší kostýmy a Jiřině Poznarové čestné
uznání za choreografii.
Stalo se to, co nikdo z nás nečekal. Potáhneme tu naši
pomyslnou divadelní káru v říjnu letošního roku na národní
přehlídku do Vysokého nad Jizerou. Když si náhodou
vzpomenete, tak nám prosím držte palce.
Děkujeme za přízeň všech našich věrných diváků a
příznivců.
Ivana Richterová

Linka Náchod – Hronov – Úpice – Odolov
Počet km

tržba

2010 – 402
2011 – 402

1.814 Kč
1.651 Kč

Počet
osob
95
68

Počet
kol
16
6

Prům. tržba
na km
4,51
4,11

Linka Police n. M. – Broumov – Janovičky bude v
provozu od 25. 6. 2011
Celkové hodnocení za květen 2010 a 2011
Počet km

tržba

2010 – 2.454
2011 – 2.454

12. 736 Kč
13.267 Kč

Počet
osob
497
572

Počet
kol
55
104

Prům. tržba
na km
5,19
5,41

Ze statistiky vyplývá, že pěkné počasí v květnu zvýšilo
celkový zájem o přepravu cyklobusem. Bohužel linka
Náchod – Odolov vykázala i přes příznivé klimatické
podmínky zhruba 30% propad přepravených osob.
Propagace proběhla a probíhá formou letáků a plakátů
ve všech městech a TIC Kladského pomezí, článkem v
Náchodském deníku, místních zpravodajích,
přílohou Cesty městy, internetem, mapou s
jízdními řády a připomínkovou reklamou v
Českém rozhlase.
Projekt je spolufinancován v rámci
projektu „Cyklobusy Kladským pomezím
2011“ prostřednictvím dotace z rozpočtu
Královehradeckého kraje.
Martina Golová

PRKNA PRAŠTĚLA, PRAŠTÍ A
PRAŠTĚT BUDOU
Zní
to
neuvěřitelně,
ale
letos
je
to
již
stojednadevadesát let od prvního ochotnického představení
v Polici nad Metují. Osobně jsem přesvědčena, že jen díky
našim nadšeným a zaníceným předchůdcům vděčíme nejen
za budovu Kolárova divadla, ale i za to, že naše polické
ochotnické divadlo dodnes „funguje“.
Současný divadelní soubor tvoří více méně stabilní kádr
herců již od roku 1993, kdy režisér Jaroslav Souček
inscenoval úspěšnou klasickou komedii N.V.Gogola
REVIZOR. Dnešní PTAČÍ KLEC je již devátou inscenací
našeho spolku. Oproti jiným ochotnickým souborům je
v Polici (k velké nelibosti pánské části souboru) drtivá
převaha mužů. A tak dramaturg a režisér v jedné osobě
vybírá takové „kusy“ kde si zahrají všichni. Nutno ještě
dodat, že pro většinu je ochotnické divadlo tím největším
životním koníčkem, který nás zcela naplňuje. Tak třeba
PTAČÍ KLEC, která po necelém ročním zkoušení měla
premiéru v loňském říjnu. Po odehrání čtyř vyprodaných
představení v Polici a sedmi hostování v blízkém i dalekém
okolí se divadelní soubor Kolár zúčastnil divadelní přehlídky
MILETÍNSKÉ JARO 2011. Jde o IX. Východočeskou přehlídku
divadelních souborů s postupem na národní přehlídku
Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.
Omlouvám se ctěným čtenářům, ale teď se budu
malinko chlubit, neboť si myslím, že je to na místě.
Posuďte sami. Poličtí divadelníci do Miletína přijeli, zahráli
a zvítězili snad na všech frontách. Cenu za nejlepší
dramaturgii a režii Jaroslav Souček. Ceny za nejlepší

Hodnocení představení Ptačí klec odbornou porotou
na IX. Miletínském divadelním jaru, v níž zasedali Jan
Císař, František Laurin, Jaromír Vosecký, Saša Gregar a
Alena Exnarová:
Vrcholem přehlídky bylo představení Ptačí klec
Divadelního souboru Kolár Police nad Metují. Režisér
Jaroslav Souček sáhl po předloze úspěšného filmu
amerického režiséra Mike Nicholse z roku 1996, upravil jej
pro tuto inscenaci, a to velmi zdařile. Tento příběh
konfrontující morálku homosexuálů a jejich vztahů
s morálkou senátora a světa, v němž se pohybuje, si mohl
dovolit realizovat především proto, že má k dispozici velmi
dobré herce a dokáže vyjít z jejich typů a využít jejich
schopností. Velmi dobře je vyřešena i scénografie, která při
střídání dvou prostorů (byt homosexuálů a byt senátora)
nevyžaduje složité přestavby, prostor a situace odehrávající
se na terase je vyřešen přenesením stolku na forbínu a také
proměna bytu homosexuálů před návštěvou senátora je
vyřešena nápaditě a rychle otočnými panely stěn pokoje.
Rovněž kostýmy dotváří postavy a beze zbytku slouží
hercům a celku inscenace. To všechno dohromady
umožňuje odehrání představení v tempu, vesměs s ostrými
střihy, plasticky a šťavnatě. Malým problémem je umístění
rádia na židli, zatímco zprávy se v senátorově bytě
neozývají z něj, ale odkudsi z éteru, trochu jako „deus ex
machina“. Ale tato drobnost nedokáže narušit jinak
vydařenou a rozhodně svými kvalitami výjimečnou
inscenaci.
Mgr. Alena Exnarová (Zdroj: Divadelní Hromada)
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poznání, že nejprve bychom měli stanovovat termíny
premiér a tři měsíce před ní začít cvičit, protože 8 měsíců
dopředu je to zbytečná ztráta času. Ptačí klec tomu byla
jasným příkladem, poprvé vcelku jsme ji dali 6 dní před
premiérou!
Milan „Alfa“ Hejnyš - Val
Dala mi možnost poznat, jak se dělá divadlo z pozice
herce, jak to chodí za oponou a podobně... Ale hlavně mi
dala možnost se neustále bavit, smát se s vynikající partou
lidí a za to jsem moc vděčný.
Co mi vzala??? Jen trochu osobního času.

OTÁZKA PRO DIVADELNÍ SOUBOR KOLÁR:
Co Vám Ptačí klec dala a vzala??
Jaroslav Souček - režisér
Dala mi potlesk a smích diváků.
Dala mi možnost trávit čas s lidmi, kteří jsou naladěni
na stejnou vlnu a pro společnou věc (= divadlo) jsou ochotni
udělat a obětovat ledacos, např. to, že se "z šatů
ctihodných občanů“ převléknou do blyštivých dámských rób
s flitry, peřím a boa kolem krku".
A co mi vzala? Nevzala mi nic, protože si už teď na nic
nevzpomínám. Kdybyste se ale zeptali dva týdny před
premiérou, to byste se patrně ode mne dočkali litanie na
dvě strany dlouhé :-)
Jiří Heřman Škop - Albert
Dala mi možnost zahrát si ženu (tedy muže - ženu, že).
Vzala mi iluze o tom, že kdy mohu zahrát ženu (muže-ženu)
líp jak Jirka Trnda… pokud bych měl být váženější, pak
musím říct, že Ptačí klec mi dala zas kupu starostí, jak se
s mou rolí poprat (abych dle pokynů režiséra: nebyl jako
„televizní tuctoví teplouši“, abych zároveň nebyl příliš
mužem, abych byl tu více a tu méně hysterický, ale abych
nepodléhal patosu), dala mi radost ze společnýho hraní
s lidma, se kterýma takhle trávím čas již od roku 94.
Samozřejmě nic není zadarmo, takže za Ptačí klecí vidím i
nekonečnou spoustu hodin v divadle, hodně občasné
nervozity, několik neshod a někdy i hádek… jsme jen lidi,
že J. Přesto bych neměnil! Všem, který mi umožňujou se
tomuhle koníčku věnovat – díky z celého srdce!!! Vám, mým
blízkým „tam nahoře“, doufám, že se to líbí…
Jiří Trnda Trnovský - Agador
S každou novou hrou jde ruku v ruce otázka, jak bude
přijata publikem. Nejinak tomu bylo i nyní, zvlášť u tak
ožehavého tématu. Určitě jsme nechtěli sklouznout do
šarže, ale nikdo z nás neměl ani přehnané ambice. Chtěli
jsme prostě pokračovat, zůstat spolu, užívat si legraci a
něco z toho přenést na diváky. Tak velký úspěch je už jen
bonus. Pro herce je obtížné hrát roli "málo mluvící", kromě
vtipného textu musí najít jiné výrazové prostředky, které
postavu zviditelní a mě těší, že jste si Agadora všimli.
Ivanka Richterová - Louise Keeley
Jarouškova Ptačí klec mě opět přesvědčila o tom, že
dělat divadlo je velikánská radost a štěstí. Když pominu
těžkou trému, kterou stále trpím, tak je to i radost z hraní
a radost z kamarádů, kterým to na prknech šlape. Je to
samozřejmě i radost z diváků, kteří na nás reagují, smějí se
a třeba i brečí, ale hlavně, že si nás odnesou ve svém srdci
domů. A přeji si z celého srdce, aby ochotnické divadlo
v Polici i nadále fungovalo!
Honza Antl - senátor Keeley
Ptačí klec mi vzala spoustu volného času a bílých
krvinek ze stresu, který při každém představení prožívám,
ale vzdávám se ho (jich) rád pro pocit něčeho pořádně
udělaného… Zpětně mi dala bezvadný pocit z toho, že se
lidi ještě dokáží bavit uvolněně a bez zábran při tématech,
která jsou stále trošku mimo běžný život... A dále mi dala
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Květa Vídeňová - Katherine
Dala? Dala mi a doufám, že i dá spoustu krásných
vzpomínek na super představení s partou bezva lidí.
A vzala? V mém případě se na tuto otázku nedá
jednoznačně odpovědět. Divadlu miluju. Ať už ho sleduju
jako divák z hlediště nebo jsem jeho přímý účastník na
jevišti. Vždycky trochu hudruju, když nám rejža pošle
rozpis zkoušek, protože čas strávený na nich bych mohla
věnovat rodině a jiným aktivitám, které mám. Ale i když je
to řehole, divadlo je a bude vždycky moje srdeční
záležitost. Když vidím, že se diváci baví, smějí se, když mi
na ulici řeknou, že se nám to opět povedlo a ptají se, kdy a
kde budeme hrát příště, tak času stráveného na jevišti
nelituju.
Vašek Vídeň - Celsius / fotograf
Ptačí klec mě nic nevzala ba naopak .
Dala mě partu bezvadných lidí, kteří
dokážou dělat srandu na jevišti ale i
třeba cestou domů v autobuse.
Smích přece prodlužuje život a já chci
žít dlouho.
Vašek alias pí Kadrnožková

Názory publika:
Báječná hra! Na hercích je vidět, že je moc baví a
myslím, že právě proto baví i diváky. A chlapům lesklé
šaty moc sluší!
Skvělá režie, skvělé profesionální výkony. Trefně
vybraný kus, pěkné kostýmy. Hra mi přinesla radost,
odpočinek, uvolnění. Úsměv na tvářích vyvolává i po
několika měsících. Klidně bychom šli znovu!
Skvělé propojení herectví a perfektně sedící hudby.
Moc se mi líbily kostýmy. Skvěle strávený čas a ráda
bych šla znovu!
Toto téma je vhodné pro dnešní dobu. I když už
homosexualita není tabu, plno lidí v ní pořád vidí něco
špatného – tak snad jim Ptačí klec otevře oči.

Odpověď členů zastupitelstva na
otázku:
Polický ochotnický soubor Kolár s hrou Ptačí
klec slaví opakované úspěchy. Viděl/a/ jste tuto hru? Čím
Vás především zaujala?
Jiří Škop
Tak bohužel, na tuto otázku nemohu
při nejlepší vůli odpovědět... Je pravdou,
že bych rád někdy viděl představení
polických ochotníků z hlediště na živo,
ale dokud budu aktivním členem
divadelního souboru, tak se mi to asi
nepodaří.
Norbert Marel
Ne. Neviděl.

Vladimír Seidl
Ano viděl. Líbily se mi herecké výkony
a to nejen hlavních představitelů.

Ida Seidlmanová
Ptačí klec jsem viděla. A ne jednou.
Zaujal mě především režisér Jarda Souček
a jeho scénář "šitý" na míru báječným
hercům, jeho obětavost rodné Polici.
Samozřejmě i ocenění z řad odborníků a
příjemné reakce nesčetných diváků.
Věra Kašíková
Hru Ptačí klec v podání divadelního
souboru Kolár jsem viděla a byla jsem
úplně nadšená.
Herecké výkony byly úžasné, pobavila
jsem se. Oceňuji všechny zúčastněné, že
jsou v dnešní době schopni se sejít a
udělat divákům radost. Přeji jim, aby
divácká radost pro ně byla motivací a měli sílu , zdraví pro
nastudování další hry.

Z bezděkovské školy
Hurá, jsou tu prázdniny
Tak jsme se konečně všichni dočkali. Prázdniny jsou
tady. Aby byly zasloužené, museli všichni školáci během
měsíce června vydat spoustu sil.
Co to konkrétně pro nás na Bezděkově znamenalo?
Především proběhlo mnoho zkoušení a testů ověřujících
znalosti.
Dále jsme vyjeli na školní výlet, jehož cílem byl hrad
Kost, v posledním týdnu se ve školní družině v pondělí 27.
pořádala diskotéka "Načerno", kdy se děti loučily nejen se
školou, ale i s naší vychovatelkou paní Mohelníkovou, která
bude od září působit ve školní družině v Polici.

V úterý 28.6. jsme vyjeli do Náchoda, aby se žáci
seznámili s naším okresním městem. Ve středu bylo již
tradiční slavnostní ukončení školního roku v Kolárově
divadle. Hodnotil se průběh celého školního roku, sběr
léčivých bylin a sběr starého papíru. Slavnostní atmosféru
zpříjemnilo svým vystoupením taneční oddělení ZUŠ.
A ve čtvrtek si školáci přišli vyzvednout vysvědčení odměnu za svou práci.

I v naší školce se děti pomalu chystaly na prázdninové
volno. Jejich výlet byl za pokladem na Slavný. V úterý 28.6.
pak proběhlo loučení s předškoláky.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a dospělým
krásnou dovolenou.
Marie Vaisarová

Den dětí v MŠ Česká Metuje
Rádi bychom se s vámi podělili o zážitky z akcí naší
Mateřské školy v České Metuji, tentokrát z výletu na Ostaš,
kterým jsme oslavili 1. červen – Den dětí.
Začali jsme se na něj připravovat již v pondělí. Všechny
děti i paní učitelky dostaly bleděmodrá trička, která si samy
pomalovaly barvami na textil. Stejná barva a nápis MŠ
Česká Metuje nás bude sjednocovat na našich častých
akcích.
Ve středu jsme trička oblékli a vydali se z Metuje vzhůru
na Ostaš. Starší děti s paní učitelkou vpředu značily cestu,
mladší děti s druhou paní učitelkou hledaly úkoly. Sladký
poklad na závěr byl odměnou za jejich splnění.
Společně jsme došli na Ostaš, kde nás potěšilo nové
dětské hřiště. Po obědě jsme vyhlíželi petrovické děti, se
kterými jsme si pohráli v přilehlém lese. A pak už
netrpělivě čekáme na pana Hrudíka. V dálce slyšíme
bouřku, snad počasí ještě chvíli vydrží a my dorazíme za
sucha.
Hurá, koníčkové už jedou! Rychle na vůz a frčíme do
školky. A panu Hrudíkovi velké poděkování za nevšední
zážitek.

Základní umělecká
škola informuje
•

Studánka získala zlato na mezinárodním
festivalu!

10. června 2011 odjel pěvecký sbor Studánka na
Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Festa Musicale
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Olomouc 2011. Odjel, aby se zúčastnil soutěže a poměřil
své kvality s jinými sbory světa - ze Slovinska, Singapuru,
Litvy....
Soutěž dopadla pro náš sbor skvěle! Studánka byla
ohodnocena mezinárodní porotou jako nejlepší sbor ve své
bohatě zastoupené kategorii s nejvyšším počtem bodů ve
zlatém pásmu! Lepší odměnu za celoroční práci si sbor ani
nemohl přát! Z Olomouce si tak Studánka přivezla kromě
gratulací od samotného předsedy porot pána Somrowa
Sucharitkula* slzy radosti, dosud neuvěřitelnou skutečnost
vítězství a ohromné povzbuzení do dalšího úsilí!!! Díky všem
za podporu!
Studánce srdečné blahopřání !!!
*Somrow Sucharitkul je známý thajský spisovatel,
dirigent a skladatel.V současné době je uměleckým
ředitelem Opera Siam/Bangkok a Siam Philharmonic
Orchestra.

•

Moderní trendy v gastronomii a v
cestovním ruchu
V červnu proběhlo v prostorách hronovské hotelovky
slavnostní zakončení projektu Zvýšení kvalifikace
pedagogických
pracovníků
středních
škol
Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu,
hotelnictví a gastronomie. Pozvání na tuto akci přijala
poslankyně PS PČR Mgr. Zdeňka Horníková, Ing. Jaromír
Beránek jako představitel pořádající firmy MAG Consulting,
zástupkyně KÚ Královéhradeckého kraje a další hosté.

Škola má narozeniny

Závěr školního roku byl již tradičně hektický: desítky
třídních večírků, absolventská vystoupení, závěrečné
přehlídky, ale i koncert k narozeninám školy, na kterém
jsme se nejen rozloučili s letošními absolventy, ale také
potěšili z návštěvy a vystoupení trojice našich bývalých
absolventů, kteří mají toto společné: Všichni tři jsou
absolutními vítězi mezinárodní houslové soutěže Kocianovo
Ústí a všichni tři nyní studují houslovou hru na prestižních
školách v USA. Anička Skálová, Matouš a Šimon Michalovi se
sešli na pódiu Kolárova divadla a společně předvedli
dojatému publiku Romantické kusy Antonína Dvořáka.
Postarali se tak o nečekaný, ale o to příjemnější dárek
přítomným v rámci Koncertu k narozeninám školy.
(ZUŠ)

Studánka v sále Moravské filharmonie a na olomouckém
náměstí

(ZUŠ)
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Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy

Pro zájemce, kteří si chtějí sami doma vyzkoušet své
dovednosti v oblasti nejmodernějšího kulinářského umění,
přinášíme několik inspirativních receptů.
Kachní prsa s houbovo-žemlovou nádivkou, s jemným
červeným zelím a vinnou redukcí s brusinkami (foto)
4 kachní prsa, 200 g kachního sádla, sůl, pepř, římský
kmín, 200 g žemle, houby, vejce, sůl, pepř, petrželka, 20
ml mléka, 50 g hladké mouky.
Kachní prsa omyjeme a pod
kůží do nich uděláme nožem
kapsu, kam vkládáme nádivku,
kterou připravíme ze žemle
rozkrájené na kostičky a
svlažené mlékem. Přidáme do
ní
sůl,
pepř,
nasekanou
petrželku, rozkrájené houby,
hladkou mouku, žloutky a dobře promícháme. Nakonec
přidáme sníh, zakoulíme a můžeme plnit. Naplněné kapsy
kořeníme z obou stran solí, pepřem, římským kmínem a
zašijeme. Prsa dáme do pekáčku, přidáme sádlo a pečeme
při 100ºC do změknutí. Poté sádlo slijeme, na prsou
nařízneme kůži do mřížky a zprudka dopečeme dozlatava,
prsa jsou štavnatá a křehká. Lehké červené zelí připravíme
ze 400 g zelí a 300 g jablek, másla, soli, cukru a octa.
Jablka oloupeme, nakrájíme na kostičky a na másle
podusíme. Zelí nakrájíme na nudličky, spaříme v horké vodě
a smícháme s jablky. Ochutíme solí, cukrem a octem. Vinná
redukce s brusinkamije připravena z 1 litru suchého
čeveného vína, 2 sklenic brusinkového kompotu, cukru a
soli. Víno a kompot smícháme a vaříme, dokud se obsah
nesvaří na čtvrtinu. Můžeme dochutit solí a cukrem. Je to
velmi silná omáčka, proto jí podáváme jen trošičku.
Dovolujeme si pozvat všechny čtenáře v neděli 7.
srpna na tradiční gastronomickou slavnost naší školy 8. ročník Vavřineckého dne v Hronově!
Dobrou chuť v době prázdnin a dovolených přejí
čtenářům Polického měsíčníku žáci a pracovníci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov,
s. r. o. www.hshronov.cz
Text připravili Mgr. Martina Zálišová,
Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková

LETNÍ TÁBOR
Za tajemstvím Konga
Letní dobrodružství u vody a s vodou
KDY?
KDE?
PRO KOHO?
ZA KOLIK?
SLEVY V CENĚ -

13.8. - 27.8.2011
stanový tábor u Suchdola nad Lužnicí
pro všechny odvážné holky a kluky
od 8 do 15 let
3 200,-Kč
cena tábora uhrazena 30.7.2011 – 200 Kč,
člen oddílu -100Kč,
sourozenci -100Kč
spaní v podsadových stanech, strava
5x denně, doprava z Hronova
na tábor a zpět

Turistický oddíl mládeže – Lotři
Letní tábor?
Známe to všichni, každodenní shon,
plánování dovolené,
nutná rekonstrukce
chalupy a najednou to přijde. Vysvědčení a
pro děti dva, ničím a nikým neomezované,
měsíce volna. Jenže po pár dnech jim začne
chybět jedna základní a osvědčená jistota pravidelný denní rytmus. Spát se chodí čím dál později, vstává
se k obědu, pozdní večery tráví u televizní obrazovky.
Alternativu nabízí kromě babiček a dědečků, především letní
tábory. Existuje jich celá řada a není lehké se v široké nabídce
orientovat. Vodítkem by měly být nejen zájmy dítěte, ale i
pořadatel tábora, jeho reference, webové stránky, a pokud je
to možné i osobní kontakt s vedoucím tábora. Splňuje tyto
podmínky ten "váš"? Pokud ano gratulujeme, pokud ne,
nabízíme zajímavou alternativu.
Turistický oddíl Lotři z Hronova pořádá letní tábor
s vodáckou tématikou. Jak se slučuje letní stanový tábor s
vodáckým sportem? Tábor se nachází v blízkosti Suchdola nad
Lužnicí, cca 200m od pískovny s možností koupání a vodáckého
výcviku na všech druzích lodí a plavidel. Je připravena
celotáborová hra, tradiční dvoudenní výlet s přespáním v
přírodě, oblíbené noční hry a bojovky na souši i na vodě.
Samozřejmostí jsou kvalifikovaní vedoucí a nedílnou součástí je
vynikajicí kuchyně maminek členů oddílu. Další podrobnosti
naleznete na stránkách oddílu www.Lo3.cz nebo na telefonním
čísle 775 951 461.

JUBILEA

=========

Červen 2011 byl měsícem oslav pro tyto jubilanty:
70 let
pan Jaroslav Slovák
pan Jan Kratochvíl
75 let
pan Karol Pfeiffer
paní Růžena Tillerová
pan Mária Teunerová
80 let
pan Antonín Obršál
pan Rudolf Heinzel
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
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
V červnu znělo souhlasné ANO v obřadní síni i v přírodě
celkem 8x.
3.6.
4.6.
10.6.
11.6.
17.6.
18.6.
25.6.
25.6.

Jiří Novotný a Lenka Štrausová – na Hvězdě
Dušan Rydlo a Barbora Kociánová – obřadní síň
pár si nepřeje být jmenován
David Hrnčíř a Petra Hedvíková – kaple na Hvězdě
pár si nepřeje zveřejnění
Josef Doboš a Veronika Sedláková – na Hvězdě
Jaroslav Macháček a Blanka Friedová – obřadní síň
Vít Krušina a Lenka Brožová – na Hvězdě

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA = = = =
V pondělí 20.6.2011 se členky Komise pro obřady a slavnosti
zúčastnily malé a přesto významné slavnosti – pasování dětí
z mateřské školy na školáka. Na budoucí prvňáky povýšilo
35 kluků a holčiček.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 25.6.2011 jsme v obřadní síni přivítali 9 nových
občánků…

Osobová Ella

Žák Petr

Kiezler Jiří

Hauck Norbert

Mládek Matyáš

Škodová Ema

Stuchlík Samuel

Ševců Zuzana

Zítka Petr Bohuslav

STATISTIKA
K 30.6. 2011 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4256 obyvatel.
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PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ – 9. TŘÍDY ZŠ
Jako každý rok byl i letošní červen ve znamení konce školního roku.
Slavnostním předáním vysvědčením se rozloučili žáci devátých ročníků.
Přejeme jim, aby další putování životem bylo jen příjemné.

natěšenými seniory. Na zastávce Ostašská ještě další tři a
to už jsme se s řidičem p. Kozárem a jeho BÍLÝM ŠÍPEM
soukali za krásami této stolové hory a příjemnou obsluhou
vedenou p. Malíkem a jeho personálem.

Jana Hlaváčková, zast. matrikářka

Jak se slavilo v Penzionu Majka
na Slavném

Tím nejvíce očekávaným byl v pátek 17. června večer pan
Karel Pfeiffer, čerstvý pětasedmdesátník, dnes nenápadný
podnikatel žijící v Polici nad Metují, kam se přestěhoval v roce
1979 ze Suchého Dolu. Tam žil s rodinou od roku 1959 a
dokázal zavést neuvěřitelně moc kladných věcí, které nikdy
nebyly dostatečně oceněny a zaznamenány v historii obcí. To
byl také asi hlavní důvod pořadatelů tohoto setkání. Napravit
to, co mělo být již dávno uděláno – zřetelně poděkovat a
popovídat si o zlatých časech tělovýchovy v Suchém Dole a na
Policku. Po přistěhování do obce, kdy je znali z počátku občané
jako manželé Lepšovi, založili při škole tělovýchovný kroužek.
Do této doby v obci nic podobného nebylo a jejich zásluhou
v krátké době sportovaly všechny věkové kategorie. Jeho
práce měla význam pro celé Policko. Založil Běh okolo Čertovy
skály, kterého se vždy účastnila polická Sportovka. Skoky na
lyžích, v té době velmi populární, se konaly, jak v Polici na
Zámečku, tak v Suchém Dole, Jetřichově, Studnici a Machově,
kde s místními dovedl vždy spolehlivě spolupracovat. Pomáhal
také stavět skokanský můstek na Havlatce. Sám vyráběl
plexisklové medaile pro hodnocení závodníků. Také poličtí
občané Olda Šolc a Míra Hejnyš s Karlem Pfeifferem často
spolupracovali a vzájemně si pomáhali například při organizaci
mezinárodních závodů na dálku s finskou vesnicí Yliharma a při
různých regionálních závodech v atletice a v lyžování. Filmy
z té doby, promítané při oslavě, sám Pfeiffer natočil a poprvé
byly uvedeny na Slavném v moderní úpravě a velmi zaujaly
diváky. Dobové fotografie přežily v dobré kvalitě 50 let a
společně se scénkami se sportovní tématikou v podání spolku
Spona a hudebními vložkami kapely Slaveňáci byly vhodným
doplňkem setkání. Pan Karel Pfeiffer dodnes udržuje přátelství
také s významnými bývalými vrcholovými sportovci, s kterými
se seznámil jako aktivní sportovec. V Polici jste tak mohli
v loňském roce potkat olympijského vítěze ve skocích na lyžích
Jiřího Rašku, jak kráčí na návštěvu k Pfeifferovým.
Hodně zdraví do dalších let přejí pamětníci této doby a
sportovci regionu.

Miloš Kubeček

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Je 15. června, den jak na objednávku, nebe šmolkově
modré a kolem třinácté hodiny ožívá stanoviště autobusu
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Krátký ceremoniál, uvítací řeč pí předsedkyně
Pivoňkové, pokyny k úhradě a bonus 30,- Kč, sdělila
hospodářka pí Jana Němečková. Restaurace nabitá už při
příjezdu autobusu, ale terasa poskytla krásný výhled do
okolí, a když je člověk na vzduchu, tak chutná
dvojnásobně. Jídelníček bohatý, pití rozmanité a tak není
nač si stěžovat. Senioři se bavili dobře, ale čas je
neúprosný, po 16. hodině nastalo loučení. Tentokrát na
delší dobu, jsou tu prázdniny, čas sbírání nejen borůvek,
malin, ale i vzpomínek při přátelských setkáních...
Ať se všem vydaří ty letní dny a ve zdraví se sejdeme až
21. září v Pellyho domech ve 14.00 hod. Mějte se letně!!!
Kde nás najdete? s-k-o@seznam.cz, http://www.meupolice.cz/, s-k-o .rajce-net
Hana Krejčová

Senioři děkují
Koncem seniorského semestru se členové Senior klub
Ostaš sešli dne 15.6. na Ostaši, v milé Malíkově hospůdce,
aby se pobavili, potěšili a rozloučili se do příštího setkání v
září, kdy se opět sejdou v Pelláku. A protože se sešli ve
velkém počtu a hovorů bylo až až, nedostali se k tomu, co
si všichni připravovali a to poděkování.
A tak děkujeme všem, kteří se přičiňují o to, že se
můžeme takto ve velkém počtu scházet, besedovat, poučit
se a potěšit se.
Vřelé díky patří vedení města s paní starostkou Idou
Seidlmanovou, zejména pak výboru klubu a to paní Helence
a Františkovi Pivoňkovým, Ivaně Richterové, Janě
Němečkové, Haně Tremčinské a Haně Krejčové, neboť
všichni o nás pečují, připravují programy, organizují výlety,
svátky a všeliké taškařice, a o tom všem píší.
Děkujeme a nestyďme se za projevy díků. Čas, který
nám věnují je obdivuhodný. Přicházíme vždy k hotovému.
A protože včera byl nádherný koncert v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, který tu byl zásluhou paní
starostky, i za to děkujeme. Škoda, mohlo nás tam být více,
ale snad na podruhé. Koncert se konal v rámci Dvořákova
festivalu k jeho 170. výročí narození, a u nás v Polici byl
věnován slavnému našemu rodákovi violoncellistovi Hanuši
Wihanovi. Zazněla Preludia J. S. Bacha, J. Brahmse, F.
Liszta v podání varhaníka pana Aleše Bárty a krásně zněly
Biblické písně, op. 99 č. 1.- 5 a č.6. – 10. Antonína Dvořáka
v podání sólisty Petra Dolejšího s průvodním slovem recitací Alfréda Strejčka. Biblické písně jsou úchvatným
vokálním dílem české hudby. Je to česká verze Davidovy
Knihy žalmů na slova Bible kralické a tato slova zazněla
v přednesu Alfréda Strejčka. A protože Bible je průvodcem
života, potěšte se aspoň malou částí a to žalmem 23, který

mezi jinými
tam rovněž zazněl : Hospodin je můj
pastýř,nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na
travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu
mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Nejsou to krásná slova ? A takových je v Bibli více.
Pamatujme na tato slova a zahloubejme se do myšlenek
Knihy knih.
Příjemné a poklidné léto přejí všem lidem dobré vůle
sestry B. a. J. Seidelovy

Čtyři roky byl našim třídním
Nezapomenutelný,
bezprostřední,
kamarádský,
originální! Takový byl náš pan
učitel
Otakar
HEJLEK...
Zkušenosti s výchovou měl vžité
z rodiny, při počtu 6 dětí bohaté.
My v něm záhy poznali člověka
s obrovským srdcem, sportovce
tělem i duší.
Jeho metody, zejména při
RUŠTINĚ, mimořádné a hodiny končily písní s doprovodem
jeho „SKŘIPEK“. Pochodová cvičení, tělocvik, plnění
různých odznaků, ale nezapomenutelné školní výlety.
Vysoké Tatry, Krkonoše, Jeseníky. Tady v Malé Morávce
nám byl poskytnut azyl, spalo se na půdě, na slámě, pro nás
zážitky, pro něho veliká starost, aby uhlídal PUBERŤÁKY!
Tábořilo se, vařilo v kotlících, výstupy s plnou polní 2 x na
Praděd. Na Mísečkách první lyžařské pokusy. Toto byly pro
většinu ty impulzy u sportu zůstat, viz. Jarda Beran –
horolezec, aj. Byl jedinečný a v našich srdcích po něm
zůstala nesmazatelná, krásná vzpomínka, výrazná stopa
čestného,
charakterního
člověka.
Lumpárny
řešil
bezprostředně a radikálně „Makarenko – ne Makarenko“.
„Žákovská knížka“ popsaná nesmysly nebyla nutná. My jsme
si hodně brzy uvědomili, že to bylo to nejrozumnější a
správné. Tituloval nás „grácie a indiáni“ – mizerný!
Pan učitel Hejlek se dobře trefil, protože i přesto, že už
nám letos je 73, tak se babky i dědové titulujeme na
každém SETKÁNÍ...
Veliký dík za něho, že byl...
Hana Krejčová

pohoštění a zasloužený odpočinek. Měli jsme také možnost
vidět i ochutnat různé míchané nápoje, jejichž přípravu
nám předvedli studenti Střední hotelové školy z Teplic nad
Metují. A potom již následovala volná zábava, kterou nám
zpříjemnil pan Jan Dostál ze Suchého Dolu veselými
písničkami. Svou návštěvou nás poctil i námořní kapitán
s manželkou a svojí posádkou v podání pí Ivy Obršálové a
jejich kolegyň.
Všem aktérům, sponzorům, účinkujícím a našim
příznivcům děkujeme.
Koncem června jsme se zúčastnili podobných
sportovních her v hronovské Justýnce, kde se nám také
dařilo. I jim děkujeme za pozvání a milé chvíle prožité
v Hronově. Nyní již budeme užívat léta, sluníčka a těšit se
z příjemných letních dnů.
Přejeme dětem krásné prázdniny a všem spoluobčanům
příjemnou dovolenou.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců DD
Věra Kašíková, ředitelka

Okénko do Rodného kraje.

V červnu vyšlo další, dvaačtyřicáté číslo sborníku
Rodným krajem a přináší opět mnoho zajímavých pohledů
na minulost i přítomnost našeho kraje. Tak např. článek
Mgr. Vojtěcha Kábrta nám představí počátky reformované
evangelické církve v Hronově, Mgr. Alena Křivská přináší
zprávu o unikátní výstavě na námět „Větrné mlýny
severovýchodních Čech“, kterou pořádalo Muzeum
Podkrkonoší v Trutnově, do oblasti bájí a pověstí zavítáme
ve stati Ing. Jana Macha, „Devět křížů a jiné pověsti“,
která pojednává především o Heřmanovi z Vízmburku, důlní
činností v minulosti na Hronovsku se zabývá Václav Jirásek
v článcích „Svatovojtěšská důlní díla Vincence Regnera na
Hronovsku“ a „O permoníku Vojtěchovi z Maternice“ a na
zajímavé léčitelské metody lidové léčitelky paní Jiráskové
ze Zálesí u Hronova vzpomíná Jana Krmašová. Přátele
literatury jistě zaujme zamyšlení Mgr. Aleše Fetterse „K
jubileu Aloise Jiráska“ a studie „Nejstarší podpis Boženy
Němcové“ R. a J. Rejchrtových, která opět trochu
poodhaluje neznámá místa z mládí této spisovatelky.
Sborník lze zakoupit v některé z obvyklých prodejen nebo
využít služeb naší knihovny. Tak hezké počtení.
Václav Eichler

INSOLVENCE

Po delší odmlce se Vám, čtenářům Polického zpravodaje
i těm, kteří si naše řádky rádi přečtou, hlásíme z domova
důchodců. V dnešním příspěvku se zaměříme na událost
číslo 1, která nás v posledních dnech zaměstnávala.
Po 3leté odmlce se totiž opět konaly u nás v domově
Sportovní hry seniorů. Ihned po Velikonoční výstavě, která
se mimochodem velice vydařila, jsme začali s přípravou
her. Vyrobit upomínkové předměty, promyslet disciplíny a
vše organizačně připravit, zabere nějaký čas. Pro letošní
rok jsme se po zvážení všech pro a proti rozhodli konat hry
v „námořnickém“ duchu.
Naplánované datum – 8. 6. – není zcela bezpečné,
Medard je nevyzpytatelný, ale nakonec vše dobře dopadlo.
Všechny disciplíny, jak jinak, souvisely s vodou, např.
rybolov, foukání do lodiček, hledání pokladu, hod
záchranným kruhem, přenášení sklenice vody.
Hry zahájili poličtí ostrostřelci slavnostní salvou a
nechyběl ani krásný papírový ohňostroj a vystoupení žáků
základní umělecké školy. Pozvání přijali i naší známí z DPS
Javor a okolních domovů. Po urputných bojích následovalo

Toto cize znějící slovo slýcháme čím dál tím častěji. Co
to tedy vlastně insolvence je? Do češtiny přeloženo
znamená „ platební neschopnost“ neboli neschopnost
dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i
přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli.
Jedním z řešení této situace je vyhlášení tzv. Osobního
bankrotu, který se řídí insolvenčním zákonem. Osobní
bankrot je jediným zákonem stanoveným oddlužením, kdy
musíte po dobu 5 let splatit alespoň 30% ze všech dluhů
formou pravidelných měsíčních splátek.
Dlužník, který se ocitne v úpadku, případně mu úpadek
hrozí, by měl začít s věřiteli vyjednávat o řešení své
situace. Za podmínek, že není schopen splácet je pro něj
výhodné, podá-li sám na sebe insolvenční návrh (vyhlásí již
výše zmiňovaný Osobní bankrot). Poctivému dlužníkovi dává
zákon více šancí k překonání úpadkové situace. Je důležité
si uvědomit, že čím dřív začnete jednat, o to méně se
navýší dluhy o náklady na soudy, exekuce a exekutory!
Při vyhlášení Osobního bankrotu se poraďte s odborníky
(na trhu se pohybuje několik firem s touto činností – vždy je
důležité si tuto firmu prověřit!!!) a aktivně spolupracujte se
soudem.
Zdroj: www.wikipedia.cz,
www.osobnibankroty.cz
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Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Z filatelistických novinek
Námět známky: Křeček polní
(Cricetus
Cricetus)
patří
do
blízkého příbuzenstva hrabošů
(někdy jsou křečkovití, hrabošovití
a myšovití řazeni do jediné
čeledi). V České republice je
obyvatelem
otevřené
kulturní
krajiny.
V sedmdesátých
až
osmdesátých letech 20. století se
jeho početnost u nás natolik
snížila,
že
mnohde
vymizel
(zejména z vrchovin a pahorkatin).
Nyní se jeho výskyt obnovuje
zejména v nížinách, kde je místy
opět velmi hojný (Polabí, jižní
Morava aj.). V polohách nad 500-600 m n. m. je už vcelku
vzácný.
Autory výtvarného návrhu známky jsou manželé Libuše a
Jaromír Knotkovi, kteří už mají na svém kontě řadu známek
s přírodopisnou tematikou.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

vnitřní strukturu. Vlastní pohyb svítících oblaků NLC je
velmi pomalý, svým vzhledem se pak nejčastěji podobají
rozčeřené vodní hladině.
První zmínky o pozorování NLC (noctilucent cloud) jsou
z přelomu 19. a 20. století. Fotografie NLC včetně různých
animací tohoto krásného úkazu najdeme na internetu.
(Před vlastním pozorováním též doporučujeme vyhledat a
shlédnout obrazy z webových kamer, které snímají severní
obzor).
Pozor - NLC nejsou pozorovatelné každou jasnou noc.
Všem zájemcům přejeme vytrvalost a především úspěšné
pozorování NLC!

Námět známky: Mistrovství Evropy
ve Floristice EUROPA CUP 2011,
Havířov, s vyobrazením ikebany
složené převážně z červených kal.
EUROPA CUP je nejprestižnější
evropskou
soutěží
v
oboru
aranžování
květin,
která
se
podobně jako olympiáda koná
jednou za čtyři roky v jedné ze
členských zemí asociace Florint.
Soutěže se zúčastní 24 evropských
zemí. Reprezentanti jednotlivých
států budou soutěžit v šesti
disciplínách, které je provedou nejen historií města
Havířov, ale také historií české hudby. Hned dva soutěžní
úkoly budou odrážet historii mladého Havířova a jeho vztah
k uhlí a květinám. Následovat bude oslava 170. výročí
narození Antonína Dvořáka. V žádné soutěži nesmí chybět
svatební téma. Vše završí téma s nádechem módy a
překvapení. Českou republiku bude reprezentovat Jaromír
Kokeš - MISTR ČR ve floristice 2010.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Stanislav Plachta

Astronomický klub
Police nad Metují
Noční svítící oblaka
můžeme pozorovat v období kolem letního slunovratu.
Jak již samotný název napovídá, jedná se o atmosférický
úkaz, který ovšem s běžnou oblačností nemá příliš
společného. Noční svítící oblaka, označovaná zkratkou NLC,
jsou tvořena drobnými ledovými krystalky ve výškách 80
km nad zemským povrchem v tzv. mezosféře, kde okolní
teplota klesá až k -140°C!
K pozorování NLC si musíme vybrat místo s dobrým
výhledem na severní obzor. Úhlová výška NLC bývá
maximálně 20° nad obzorem. Nejčastější výskyt je hlášen
večer kolem 22. hodiny a k ránu kolem 2. hodiny. Přízračné
namodralé světlo dává oblakům Slunce, které je v té době
cca 10° pod obzorem. Oproti běžné oblačnosti lze NLC
pozorovat i dalekohledem, který nám ukáže i jemnou
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Obrázek znázorňuje situaci nad severním obzorem
v polovině července kolem 22. hodiny. NLC se vyskytují
v pásu, který sahá do výšky max. 20° nad severní obzor.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

23. července v 6 hodin 12 minut SELČ vstupuje
do znamení Lva,
4. července byla Země na své dráze nejdál od
Slunce (152,1 miliónu kilometrů),
v průběhu července se den zkrátí o 1 hodinu,
1. v novu, 8. v první čtvrti, 15. v úplňku, 23. v
poslední čtvrti, 30. v novu,
není pozorovatelný,
není pozorovatelná,
ráno nízko nad východním obzorem v souhvězdí
Býka,
ve druhé polovině noci nad východním obzorem
v souhvězdí Berana,
večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí
Panny,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Ryb,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Vodnáře,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Tak a oslavy 755. výročí založení Pěkova a 130 let SDH
Pěkov jsou za námi. A jaké byly?
Vše začalo v pátek 17.6.2011 slavnostní valnou
hromadou hasičů na hřišti pod Obšárem, kterou navštívila
starostka města pí Ida Seidlmanová, zástupce Okresního
sdružení hasičů Náchod a také z několika okolních sborů.

Jedním z hlavních bodů schůze bylo ocenění a poděkování
mladým členům sboru za jejich práci.

Nato přítomný pan farář Marian Lewický vysvětil zvonění
na pěkovské kapli Panny Marie Pomocné a Ida Seidlmanová
popřála obci další „zdravá“ léta.

V sobotu ráno od 9 hodin se u Honského rybníka utkalo
třináct požárních družstev v netradiční soutěži. O co šlo? Po
odstartování dva členové ze sedmičlenného družstva nasedli
do předem připravené loďky a obepluli určený úsek.
Zbývajících pět členů doběhlo do svého automobilu,
společně dojeli k dřevěné lávce s pontonem, z auta vyndali
veškerý hasičský materiál potřebný k požárnímu útoku. Po
vytvoření přívodního, dopravního a útočného vedení zbývalo
už jen shození dvou terčů. Útok byl ukončen po doplutí
dvou členů lodičkou a shozením terčů. Soutěžící byli
odměněni pamětními listy.

Poté mohli všichni přítomní v bývalé zasedačce posedět
při koláčích a kávě – v Pěkově byla zmíněný víkend pouť.

Výsledková listina:
1. místo: Žďár nad Metují A – 2,08 min.
2. místo: Bukovice – 2,12 min.
3. místo: Suchý Důl – 2,30 min.
4. místo: Žďár nad Metují B – 2,58 min.
5. místo: Martínkovice a Pěkov B – 3,00 min.
6. místo: Velká Ledhuje – 3,03 min.
7. místo: Hlavňov – 3,10 min.
8. místo: Pěkov C – 3,32 min. – toto družstvo provedlo
útok s historickou technikou – stříkačku Smekal 16
z roku 1950 měli zapřaženou do traktoru Zetor 15
9. místo: Machov – Lhota – 3,42 min.
10. místo: Velké Petrovice – 3,52 min.
11. místo: Horní Kostelec – 4,20 min.
12. místo: Pěkov A – 4,54 min.
Mezi požárními útoky bylo možné shlédnout ukázku
drezúry cvičených psů a prohlédnout si novou hasičskou
Tatru, která slouží SDH v Polici na Metují.
Ve 13 hodin uvítala před bývalou pěkovskou školou
rodáky a další hosty pí Marie Pfeiferová.
V krátkosti se zmínila o historii Pěkova. Vzpomněla
např. na nejznámější učitele místní školy – Václava
Klimenta, Jiřinu Pohlovou a Jana Maršíka. Také na to, že u
nás kdysi byly tři hospody – u Rösselů, u Urbanů a u Raisů.
Když není v obci hospoda, škola ani obchod, lidé se mezi
sebou ani neznají. Ale hospodu už máme – U Generála
Laudona a v poslední době se v budově bývalé školy i jinde
konají různé akce a lidé mají více příležitostí se setkávat.

Foto - první parta pekařek koláčů
Vedle v knihovně byly vystaveny staré i nové fotografie
Pěkova – možno porovnat, jak se naše ves časem měnila a
změnila. Výstava trvala ještě celý další týden, kdo nestihl
nebo si chtěl v klidu fotografie prohlédnout, měl možnost
do další soboty. A zájem opravdu byl. Už jsme od
návštěvníků získali nové (vlastně staré) fotky z různých
akcí, z různých míst Pěkova i známých lidí.
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Na hřišti pod Obšárem začala od 14 hodin vyhrávat
dechová kapela Náladovka, děti se vydováděly ve skákacím
hradu.

udělali čas a přišli. Vždyť pro ně se to vše dělalo.
Děkujeme.
Šárka Pokorná

Žijí mezi námi…
MAREK JANDÍK –
prvoligový fotbalista

Pro dobrovolníky následovaly dvě jízdy hasičským
autobusem po Pěkově a Honech s výkladem p. Karla
Knittela. Zavzpomínalo se, kde který baráček stál a už
nestojí , kdo kde bydlel, jak hodně se domy změnily.
V 15.30 hod. vystoupilo čtrnáct Pěkováků a dva
přespolní se salonním tancem Česká beseda. Vítr se činil,
sukně se zvedaly, účesy se cuchaly. Ale potlesk jsme měli!

O hodinu později předvedli pro změnu Suchodoláci
(občanské sdružení SPONA) „Módní přehlídku – napříč
stoletím“ a vtipné scénky. A to už začalo chvílemi i pršet.
Zábavné vystoupení odměnili diváci rovněž potleskem.

Od 19 hod. začala taneční zábava, duo Mazač – Trnovský
nezklamalo – bylo jako vždy ve formě.
Poděkování patří hasičům, Společnosti pro rozvoj
Pěkova, Městu Police nad Metují, knihovně, sportovnímu
klubu, Pěkovských ženám, firmě Viridium.cz, VeběBroumov,
ženám, které pekly koláče, p. Čápové, u které se koláče
pekly, obsluze u občerstvení, těm, kdo stavěli na hřišti
stany a parket, těm, kteří zapůjčili kroje na Besedu,
fotografie na výstavu, kameramanům Josefu Knittelovi a
Karlu Knittelovi a také návštěvníkům a rodákům, kteří si
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Dokážeš si vybavit, kdy jsi
poprvé kopl do míče?
To mi byly asi čtyři roky,
ale
nevím
to
určitě.
Každopádně to bylo na hřišti na
Smetanovce.
Věděl jsi hned, že to bude
Tvůj osud?
Tak to určitě ne. První, kdo
za mnou přišel, byla paní
Kosová. Ptala se, jestli bych se
nechtěl se svými kamarády přihlásit do Police. Přihlásili
jsme se do nejmladších žáků a párkrát si kopli do míče.
Potom už to šlo jakoby samo.
Jak to bylo potom?
Za Polici jsem hrál vlastně jenom za mladší žáky. Za
starší jsem už kopal v Náchodě a po základce jsem šel
studovat do Pardubic a hrál tam. Byla to ohromná výzva i
příležitost, protože se tam hrála první dorostenecká liga.
Takže za Polici jsi potom už nikdy nehrál?
Ne. Ale pořád jsem hráčem Police a všude jinde jsem na
hostování.
Budeme pokračovat v rekapitulaci Tvojí kariéry.
Skončila škola v Pardubicích a potom?
Poslední rok v dorostu jsem dal 27 nebo 28 gólů. Tak mě
vytáhli do A týmu, který hrál druhou ligu. Tam jsem byl dva
roky. Potom jsem hrál zase za Náchod, pak Jakubčovice u
Ostravy, to byla taky druhá liga. Pak jsem šel do Vítkovic,
kde jsem dva roky hrál a bylo to pro mě nejlepší období.
Ale potom jsem se zranil a kvůli zánětu šlachy jsem měl na
noze tři měsíce sádru a společně s rehabilitací byla celá
sezóna pryč. Tak jsem se zase vrátil do Náchoda, až se teď
nakonec ozval Hradec a konečně první liga.
Jak proběhla nabídka Hradce?
Bylo to docela úsměvný, protože jsem s klukama dělal
na stavbě a zavolali mi z Hradce, abych zítra přijel na
trénink. Byla to zkouška, jestli na to mám a dopadla dobře.
Takže nakonec jsem přímo z lešení šel hrát první ligu.
(smích) Čekal jsem na tuhle šanci dlouho. Pořád to byla
druhá liga, pořád to bylo pod vrcholem.
A adaptace v novém týmu?
Bylo to v pohodě. Na podzim jsem si moc nezahrál, ale
na jaře už to bylo lepší.
Start v první lize byl skvělý. Ve druhém zápase za deset
minut dva góly. To je úžasné, ne?
Bylo to krásný. Ale protože jsem tam byl tak krátce,
moc jsem si to ani neužil. Chvíli jsem se radoval a potom už
rozhodčí písknul konec.
Jak je ideální plán Tvojí budoucnosti?
Chytnout se v Hradci. To je teď priorita. A pak bych
chtěl odejít někam do ciziny. Už teď mám nabídky z Polska,
ale zatím chci zůstat v Čechách.
Jsi v sestavě psaný jako obránce. Jak to je ve
skutečnosti?

V obraně jsem hrál poprvé až po zranění v Náchodě.
Jinak jsem byl vždycky v útoku, ale oficiálně jsem do
Hradce přišel jako obránce. Teď mi v Hradci končí
hostování, a jak to bude dál, se ještě uvidí. Ale doufám, že
zůstanu.
To není úplně snadné, přejít z útoku do obrany…
Mně je v podstatě jedno, kam mě postaví. Těžký to
chvíli je, ale jak si to člověk zažije, je to potom už jedno.
Ještě se vrátíme k tomu, že bys rád hrál někde „venku“.
Hrál bys třeba v Kazachstánu, odkud je v Hradci na
hostování Filip Klapka? Nebo v nějaké podobné
destinaci?
Klidně bych šel i do Kazachstánu. Rád bych viděl kus
světa.
Nemáš strach z jazykového problému?
Ani ne. Hrál jsem druhou ligu se dvěma Brazilci, česky
neuměli ani slovo, ale na hřišti jsme se nějak dohodli.
Pokud se dva lidi chtěj domluvit, tak to jde.
Klasická otázka pro fotbalistu. Hraješ radši pravou
nebo levou. Anebo Ti to je jedno?
Pravá je jasně lepší. Ale levá taky není jenom na
opírání. (smích)
Dokážeš si představit situaci, kdybys měl kopat
rozhodující penaltu třeba ve finále poháru? Troufnul by
sis?
Určitě troufnul. A kdybych nedal, tak bych prostě nedal.
Ale já bych dal… (smích) Musíš si věřit, jinak nemáš na
hřišti co dělat.
Chtěl by sis s někým zahrát?
Vysněného spoluhráče nemám. Ale zahrát si třeba
s Messim by bylo skvělý. Přihrát mu, potom se koukat, co
udělá a nakonec se radovat z gólu.
A jako malý kluk jsi nějaký vzor měl?
Asi jo. Nejvíc se mi líbil Raúl Gonzáles z Realu Madrid.
Kdy na tebe koukalo nejvíc lidí?
Nejspíš to bylo ve třetí lize, když jsme s Náchodem hráli
proti Bohemce. Ale asi úplně nejvíc v Hradci, to bylo kolem
osmi tisíc diváků.
Jak vypadá Tvůj běžný den?
Pokud máme trénink, tak ráno jedu autobusem do
Hradce. Odpoledne pak zase zpátky domů, tam si na chvíli
lehnu. Pokud v neděli vyhrajeme, máme v pondělí volno,
taková jakoby odměna za vítězství. Před sezónou chodím
běhat sám. Jinak mi tréninky stačí.
Nosíš s sebou nějaký talisman nebo máš před zápasem
nějaký rituál?
Nic takovýho nemám. To na mě není.
Máš představu, co bude, až skončíš s fotbalem?
Nejspíš se vrátím k zedničině. Vždycky mě to bavilo. A
dneska už to není taková dřina jako dřív – je to spíš taková
dětská skládačka ve velkým.
A jak trávíš svoje volno?
Teď jsem si pořídil playstation a dost to „žeru“. A občas
si zajdu s kamarády na pivo.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Bude v Polici nové muzeum?

Zřídit muzeum papírových stavebnic a vystřihovánek
v budově bývalé zemědělské školy, kde je ještě dostatek
volných prostor, jsem chtěl v době, kdy jsem pracoval, jako
průvodce muzea Merkur. Nepodařilo se mně však přesvědčit
pana Kříže tuto expozici v sousední místnosti umístit. Stálá
expozice „Svět modelovaný z papíru“ s možnými dalšími
podskupinami, jako je třeba modelová železnice, turistická
velkoprostorová mapa ČR s rozhlednami, nebo České hrady a
zámky, by jistě zajímala širokou veřejnost a byla by jako
samostatný objekt první v České republice.
Jednalo by se o papírové modely umístěné v zasklených
vitrínách nebo stolech v kategoriích:

- sakrální architektura (kostely, hrady, zámky, kaple)
- průmyslová (tovární a železniční celky, městské
aglomerace)
- lidová (statky, chaloupky, usedlosti, rozhledny, mlýny)
- strojní a stavební (zem. stroje, bagry, skrejpry,
nakladače)
- vojenská vozidla (džípy, raketové nosiče, vojenské
sanitky)
Dále pak pásová technika, letadla, automobily, kosmická
technika a lodní modely. V dalších expozicích by bylo možné
zhlédnout např. maketu náměstí Police nad Metují nebo
maketu nádraží, dále obrazové, plakátové, textové materiály o
vzniku, historii a trvání papírového modelářství, ukázky
tiskových archů, malířských originálů, vystřihovacích propozic
českých a zahraničních autorů.
S návrhem o spolupráci s městem Police jsem v minulých
měsících obrátil na starostku města. Také jí návrh zaujal.
Nabídla k tomuto účelu místnost v bývalé zemědělské škole
v přízemí, její vymalování a drobnou úpravu elektroinstalace
k osvícení modelů. Na další investice by město nemělo
prostředky. Peníze by si spolek musel sehnat sám. Za neziskové
sdružení Centrum Papírových Modelů a za podpory přátel
z Police nejvíce pak Radka Starého jsem se obrátil s žádostí o
příspěvek na Královéhradecký kraj. V minulých dnech jsme
dostali vyjádření, že kraj projekt podpoří a po doplnění
formulářů o příjemci daru poskytne pravděpodobně částku
50 000 Kč za předpokladu, že vše potřebné pro poskytnutí daru
se vrátí na kraj brzy zpět.
Dotace by byla využita na pořízení vitrín. V krátké době je
nutné vědět, jestli bude město Police zřizovatelem a
provozovatelem muzea. K tomuto účelu nabízíme také až 150
ks hotových modelů a všestrannou pomoc se zařízením
místnosti. Pomoc také přislíbil pan Ladislav Badalec z Malých
Svatoňovic za Centrum a pan Tůma z Muzea Náchod. Modely
jsou také k vidění na adrese www.papirovemodelarstvi.cz. O
probíhajících dalších jednáních se Vás budu snažit pravidelně
informovat.
Jaroslav Škop

Z pamětní knihy obce Hlavňova
XIX. století (dokončení)
Nová věžička pro zvon. Poněvadž věžička pro zvon byla již
velice sešlá, byla zbořena a v roce 1869 postavena nová a do
báně na jejím vrcholu vložen byl spis sepsaný tehdejším
hlavňovským učitelem Josefem Vikem. Spis (jeho opis) tu
doslovně zaznamenávám:
Na památku. Věžička tato pro zvon jest nově vystavěna
v měsíci říjnu 1869 nákladem všech sousedů hlavňovských. –
Toho času představeným byl Antonín Weiser, rolník čp. 42,
radní Josef Borna, rol. čp. 33 a Karel Winter, rol. čp. 34 –
Výborové byli: Jan Jirků, rol. čp. 29, Antonín Kollert, rol. čp.
31, Antonín Kinzel, rol.čp. 39, Antonín Janeček, pol. zahradník
čp.2, Václav Kubeček, pol. zahradník čp. 19, a Josef Mareš,
chalupník čp. 4. – Místním učitelem toho času byl Josef Vik,
rozený v Křižanově panství Náchodského, myslivcem na Hvězdě
byl pan František Žák. – Zvoníkem toho času byl František
Hofman, majetník chalupy č. 50, na které věžička tato stojí. –
Věžičku tu vystavěli hlavňovští tesaři a sice Jan Michl,
chalupník čp. 85, a Václav Pohl, chalupník čp. 72. – Zvon tento
Velebným hlasem svým vyzývá křesťany hlavňovské každodenně
k modlitbám, protož dbej každý na jeho hlas, pokud jsi živ,
abys potěšiti se mohl, až tobě umíráčkem zvoniti budou do
hrobu. – Všecko cti a chvále Boží! A duše všech věrných
zemřelých skrze milosrdenství boží ať odpočívají ve svatém
pokoji, amen. – Každý si připamatuj, kdož uslyšíš potřikrát
denně milý hlas zvonu, milostivé vtělení Syna božího Ježíše
Krista a pros jej, aby kříž umučení a smrt jeho na tobě
zmařeno nebylo, nýbrž abys dosáhl koruny věčné slávy. Amen. –
Oroduj za nás Svatá boží rodičko, abychom hodni učinění byli
zaslíbení Kristových. Amen. – (Tak zní spis. 113. Do spisu toho
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vloženo bylo několik kusů toho času kovových, drobných
běžných peněz.)
Socha sv. Jana. V dolejší části obce od r. 1871 stojí socha
sv. Jana Nepomuckého, která dříve stála na mostě v Machově a
v r.
1871 opravena nákladem dobrodinců hlavňovských
vedením Josefa Borny, rol. č. 33, t.č. představeným na toto
místo postavena a P. Amadeusem Wintrem z Ottendorfu
v neděli odpoledne posvěcena byla.
V roce 1872 byly v Čechách velké povodně a i u nás
v Hlavňově byla velká povodeň a sice první dne 24. května a
druhá v sobotu dne 8. června. Povodně ty způsobily velké
škody, voda zatopila níže položené usedlosti a chalupy a
nablízku i několikráte blesk udeřil.
V roce 1875 dne 27. června počal jezdit vlak z Chocně do
Broumova.
V roce 1876 zemřel císař Ferdinand V. Dobrotivý a v obci
připomenuto úmrtí smutkem.
V témže roce stihla český národ nová rána. Dne 26. května
1876 zemřel historiograf království českého, proslulý učenec a
jeden z nejpřednějších buditelů národa František Palacký.
Dne 7. března 1876 ke třetí hodině odpolední strhla se nad
obcí Hlavňovem a okolím veliká bouře spojená s hromobitím,
prudkou vichřicí, silným lijákem a krupobitím. Bouře ta
nadělala nesmírných škod na polích, lukách, zahradách,
staveních a cestách. Na sta vozů orné půdy odnesl rozbouřený
vodní živel z polí, kroupy místy sypaly se veliké jak holubí
vejce, takže v lesích ještě po několika dnech bylo možno je
nalézt. Záhubné to krupobití řádilo nejvíce uprostřed obce,
takže na hospodářských usedlostech Josefa Linharta č. 30,
Antonína Kollerta č. 31, Josefa Borny č. 33 a Karla Wintra č. 34
žito bylo docela potlučeno, rozbito a zničeno. – Krátce před 3.
hodinou muselo být ve škole skončeno vyučování pro nastalé
temno, ale děti nemohly domů pro spousty vody na cestách,
až teprve po čtvrté hodině, když vody poněkud opadly.
Roku 1877 byl zvolen za starostu obce Hlavňova Václav
Kubeček, polní zahradník, který byl v této funkci až do roku
1883. Za jeho starostování odtrhl se velkostatek polický a Malý
Hutberk od Hlavňova.
Roku 1878 vyhořel v Hlavňově Jan Stehlík, truhlář. Hořet
začalo navečer 9. března.
Dne 26. září 1879 poctil naši obec svou návštěvou spisovatel
W. W. Tomek. Při této příležitosti navštívil i školu a byl
přítomen vyučování.
Dne 18. dubna 1880 zemřela raněna mrtvicí první zdejší
industriální učitelka Barbara Hudečková ve věku 24 let.
Pochována byla na polickém hřbitově. Byla dcerou finančního
komisaře v Hradci Králové.
Roku 1880 koupila obec hlavňovská stříkačku z Prahy od p.
Smekala.
Roku 1882 vystavěla obec kůlnu pro stříkačku.
Bylo zajisté oprávněným přáním národa českého, aby mu
bylo dopřáno zaslouženého místa na vysokých školách
pražských, kde se dosud vyučovalo jazykem německým, aby se
tu vyučovalo též jazykem českým. Tomuto přání vyhověno
konečně nejvyšším nařízením císaře Františka Josefa I., načež
sněmovna panská dne 10. února 1882 přijala většinou 27 hlasů
návrh zákona o univerzitě české a téhož roku počalo se na
fakultě filosofické a právnické vyučovat též jazykem českým.
Ve středu dne 7. února 1883 po druhé hodině odpolední
bylo pozorováno v celé obci i jinde v okolí silné otřesení země
trvající asi 2 vteřiny. Okna u školní světnice hlučně zařinčela a
žáci uleknuti na sebe pohlíželi.
Roku 1883 byl za starostu obce zvolen František Vintr,
mlynář. V tomto roce byl založen spolek hasičský. Dne 16.
května ráno bylo vše pokryto napadlým sněhem jako o
Vánocích. Ovocné stromy již v květu ohýbaly se po tíží sněhu.
Květ většinou byl zmařen. Nepříznivé počasí uškodilo také žitu,
které počalo metat.
Roku 1884 byla založena knihovna. Obsahovala přes 160
knih. Knihovníkem byl Alois Hoch, učitel.
Ve schůzi obecního zastupitelstva 14. února 1886 bylo
usneseno, aby byly dorostlé lípy u obecního kříže prodány
v dražbě a na místo nich nasázely se kaštanové stromky.
Zdejší cesta byla úzká a blátivá, po stranách neměla
příkopy a tak voda stékala ze břehů do cesty. Obecní
zastupitelstvo se starostou Josefem Zeidlerem počalo roce

23

1886 se stavbou nové silnice. Toho roku byla vystavěna od
obecní kolny až k čís. 21. Následujícího roku 1887 až po
příbytek Františka Šály (čís. 24 Bukovice). Roku 1888 byla
provedena nejobtížnější a nejnákladnější část od čís. 24
(Bukovice) ke mlýnu a lesem až na hranice sousední obce
Bukovice. Pozemek náležející obci bukovické a ku stavbě
potřebný má být od téže obce odkoupen. Stavbou silnice
vznikly obci značné výlohy. Uhraženy byly obecní přirážkou,
která stoupla z 35% na 50% a 30% naturální přirážkou. Okresn í
výbor povolil subvenci 150 zl.
Ve schůzi obecního zastupitelstva 6. února 1886 bylo
usneseno koupit od okresního výboru kamenný válec potřebný
ku stavbě silnice.
Toho roku byl založen spolek střelecký, který tu působil
šest roků.
V roce 1887 usneslo se obecní zastupitelstvo pronajmout
v obecním potoce chov ryb.
Ve schůzi obecního zastupitelstva 17. června 1888 bylo
usneseno zaplatit přísp ěvek na farské koně 14 zl 85 kr a rovněž
groše z krav 23 zl 40 kr z obecní poklady. Tím skončily poslední
zbytky roboty.
Dne 27. května 1889 usneslo se obecní zastupitelstvo
pokračovat se stavbou silnice od čís. 11 v hořejší části obce.
K tomuto účelu byla určena 30% přirážka naturální, a když
nepostačovala, vyměřila se ještě přirážka 15%.
Roku 1889 byla postavena v Hlavňově nová školní budova.
Roku 1911 byla veliká vedra, která zničila celou úrodu.
Roku 1870 čítal Hlavňov 96 domů a 496 obyvatel.
Roku 1910 měl Hlavňov 100 domů a 496 obyvatel.
Roku 1921 činila plocha katastrálního území obce Hlavňova
436 ha, obec měla 102 domy, 413 obyvatel, z toho mužů 194,
žen 219, Čechů 407, Němců 6, řím. – kat. 397, c. 6, bez
vyznání 10.
Roku 1930 plocha 436 ha, 110 domů, 400 obyvatel, z toho
391 Čech a 9 Němců, ř.-kat. 326, c. 26, bez vyznání 47.
Poznámky. Obecním kronikářem do konce srpna 1930 byl
Karel Buchar, řídící učitel v Hlavňově, který pamětní knihu
obce Hlavňova založil. Po něm byl v únoru 1933 zvolen
kronikářem Josef Hronovský, řídící učitel v Hlavňově, který
předchozí zápisy na přání letopisecké komise doplnil podle
školní kroniky z roku 1849 a staré kroniky obecní z roku 1852.
Pamětní kn iha je zakončena rokem 1890.
Výše uvedené údaje byly doplněny údaji z knihy Dr. St.
Brandejse „Kniha o Polici nad Metují a Policku“.

František Janeček

JAN HUS –

vůdčí postava české reformace

6. července – státní svátek ČR
Životní pouť Jana Husa, kazatele, českého církevního
reformátora, učence, učitele pražské Karlovy univerzity a
nakonec kacíře, počala v jihočeském Husinci u Prachatic
(někdy) v roce 1371. O jeho dětství mnoho nevíme,většinou jde
pouze o legendy.
Studoval na pražské univerzitě artistickou fakultu, kde
získal v roce 1396 titul mistra svobodných umění. Po studiích
byl vysvěcen na kněze (asi 1400) a stal se kazatelem
v Betlémské kapli na Starém městě pražském (1402 – 1412). Na
jeho kázání chodily davy lidí, měl své příznivce i u dvora
Václava IV. Ve svých kázáních žádal nápravu a očistu církve,
brojil proti hromadění majetku církví, proti svatokupectví,
tj.obchodu s odpustky či proti rostoucímu vlivu církve na
světskou politiku.
Husův úspěch byl ale pouze dočasný. Svou kritikou si
rozhněval hlavně pražské faráře, kteří pak na něho podali
žalobu. Kvůli myšlenkám a knihám anglického reformátora
Johna Viklefa, jehož učení církev zavrhla, se dostal do
konfliktu i s arcibiskupem (1409, Zbyněk Zajíc z Hazmburka).
Na jeho přání vydal papež zákaz kázání v soukromých kaplích,
což bylo namířeno proti Husovi, ale odvážný kněz kázal dál.
Téhož roku po vydání Kutnohorského dekretu byl mistr Jan Hus
zvolen rektorem Karlovy univerzity, kde již působil jako učitel.
Rok nato vyhlašuje arcibiskup nad Husem klatbu a podává na
něho žalobu k papeži. Hus je předvolán před soud, ale
neuposlechne. Situace je napjatá, do konfliktu s arcibiskupem
se dostává i Václav IV.

V roce 1412 se situace dál vyhrocuje: papež vyhlašuje
prodávání odpustků na podporu křižácké výpravy a Hus na to
reaguje kritikou nejprve na akademické půdě, posléze též
veřejně. Tím však už jde i proti názoru Václava IV., a proto
ztrácí jeho podporu. Následně je nad Prahou vyhlášen
interdikt –zákaz všech církevních obřadů.
Jan Hus raději opouští Prahu a odchází na venkov, kde pak
žije pod ochranou svých příznivců z řad šlechty – nejprve žije
Hus na Kozím hrádku nedaleko Sezimova Ústí, později pak
přechází na hrad Krakovec u Rakovníka. Tam však ve svých
kázáních pokračuje a také dokončuje některé ze svých
významných spisů (O církvi, Knížky o svatokupectví a O českém
pravopise)
Je třeba ještě poznamenat, že Jan Hus se významně
zasloužil i o vývoj českého jazyka jako takového – vědom si
toho, že český (mateřský) jazyk, je potřeba přiblížit více
potřebám lidu, zjednodušuje jeho pravopis a zavádí do něj
interpunkční znaménka.
Na jaře 1414 se připravuje v Kostnici (u Bodamského
jezera) koncil a Jan Hus je římskoněmeckým králem
Zikmundem Lucemburským vyzván, aby se ho účastnil. A
protože se domníval, že zde bude moci veřejně obhajovat své
učení, na kostnický koncil se vypravil, vybaven ochranným
glejtem krále Zikmunda. Měsíc po příjezdu byl mistr Jan
uvězněn. Očekával svobodnou rozpravu, jenže v Kostnici šlo o
pokračování soudního procesu, ke kterému byl již dříve
předvolaný. Při veřejných výsleších Hus na svých názorech nic
neměnil, i když byl k tomu opakovaně přemlouván. A tak byl
vynesen rozsudek: upálit kacíře na hranici. Před smrtí mistr Jan
napsal list na rozloučenou „všem věrným Čechům“. Upálen byl
6. července roku 1415 na hranici před městskými hradbami a
jeho popel pak byl rozptýlen do vod Rýna.
Po Husově smrti pak vliv jeho učení v českých zemí vzrůstá,
o několik let později pak propuká husitská revoluce, která na
dlouhou dobu zcela změní poměry v celé Evropě.
V roce 1991 byl den Husovy smrti prohlášený za státní
svátek.

-

-

Prováděla usměrňování dopravy v souvislosti s oslavami
v Pěkově
Prováděla kontroly parkování a kontroly v dopravě
Provedla statistické měření hustoty dopravy ve městě a
na přeložce
Odchytila pět pejsků a z čtyři z nich do dnešního dne
vrátila zpět majitelům. Jeden překrásný německý
ovčák, perfektně vycvičený, se zatoulal až s polského
Pasterkova.
Kontrolovala svoz odpadů, sběrný dvůr a kontejnerová
stání
Řešila 48 oznámení od občanů.
Zachytila podomní prodejce „supr značkových“ věcí a
vyřešila jejich počínání
S narůstající turistickou sezonou pomáhala spoustě
návštěvníků s mnoha věcmi
Zabezpečovala cyklistický závod pořádaný panem
Sulzbacherem
Řešila stížnosti na krádeže květin v zahrádkách,
pachatele jedné krádeže vyřešila
Zajistila ošetření pro silně podnapilého muže
Řešila nevhodné obtěžování podnapilým mužem
Zajistila ošetření starší ženě přivoláním RZS, kterému
předcházelo vyražení dveří, odkud paní volala o pomoc

Petr Zima – vrchní strážník MP
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Rekreační početní hádanky na
prázdniny
1.
2.

3.

4.
5.

Starý hospodář má 6 synů a každý chlapec má jednu
sestru. Kolik dětí má hospodář?
Pán potkal dívku, která hnala husy. „Kolik máš hus?“ ptá
se jí. Dívka odpověděla: „Dívám-li se zpředu, jsou vzadu
dvě. Dívám-li se zezadu, je uprostřed jedna.“ Kolik hus
tedy dívka hnala?
„Kolik je ti let,“ ptal se pán chlapce. „Moje maminka je
dvakrát tak stará jako já a otec je o pět let starší než
maminka. Dohromady máme 100 let.“ Kolik let bylo
chlapci, kolik mamince a kolik tatínkovi?
Jak je možno tři jablka rozdělit mezi dva chlapce bez
krájení, aby první nedostal více než druhý?
Dva hoši hnali ovce. Jeník žádá Ivana: „Dej mi jednu ovci
a budu mít dvakrát tolik co ty.“ Ivan nechce. „Dej mi ty
jednu a budeme mít stejně.“ Kolik ovcí hnal Jeník a Kolik
Ivan?

František Janeček
Rozluštění: 1. Otec má 6 synů a 1 dceru. 2. Dívka hnala 3 husy.
3. 19 – 38 – 43. 4. První dostane jedno, druhý dvě. Není řečeno, že druhý nesmí dostat více.
5. Jeník měl 7, Ivan 5 ovcí.

Městská policie v měsíci červnu
-

-

Městská policie zabezpečovala společně s polickým
automotoklubem a sborem dobrovolných hasičů
tradiční cyklistický závod „Sudety“
Společně se sociálním odborem dohlížela na pracovníky
vykonávající veřejně prospěšné práce.

Sloupek z polické kopané
Skončila nám sezóna 2010/2011. Muži v krajském
přeboru, ve kterém působí již třetí sezónu, skončili na
pěkném sedmém místě, když se celý průběh soutěže
pohybovali před Broumovem :o) a v popředí tabulky a tím i
dobře reprezentovali naše město!!!
Uvidíme, jakými kroky se bude dále ubírat Polická
kopaná ( jaké budou finance, mládež, trenéři, lidé kolem
fotbalu, atd.), ale chtěl bych všem lidem v Polici a i
v celém kraji vzkázat a připomenout, že za naše město
nehraje žádná cizinecká legie, jak tomu bývá u většiny
našich soupeřů, ale nastupovalo a nastupuje s 90%
odchovanců, kteří byli vychováni (dlouhodobě dobrá práce
s mládeží a silné generace) a začínali v místním klubu, do
kterého se postupně i začali v posledních letech vracet. Je
to jedna z velkých rarit, aby z okresního přeboru to parta
dotáhla až do krajského přeboru s mužstvem výhradně ze
svých odchovanců.
VELKÁ chvála všem lidem, kteří se za tímto úspěchem
skrývají. Trenéry počínaje, přes funkcionáře, hráče, až po
správce, pořadatele a pokladníky. Vždyť v sezóně každých
14 dní zajišťují pro občany města lidovou zábavu. Tito lidé
odvedli kvalitní práci za posledních 20 let, která nebyla
nikdy moc ceněna.
Dobře reprezentovali a reprezentují i společná družstva
mládeže Police a Hronova hrající v krajských soutěžích.
Starší dorost pod vedením trenérů J. Paulů a K.
Švorčíka dosáhli velkého úspěchu. S přehledem vyhráli svojí
krajskou
skupinu B a postoupili s mužstvem do vyšší
soutěže a to do krajského přeboru. Děkujeme a
gratulujeme.
Mladší dorost a starší žáci se srdnatě prali také
v krajském přeboru, kde to většinou měli velice těžké a pod
vedením J. Nováka, S. Riegera a L. Kudláčka obsadili 14.
respektivě 16. místo.
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Starší přípravka „A“ pod vedením trenérů M. Vavery a
V. Pohla vyhrála svoji krajskou skupinu se skóre 107 : 13 a
63 body a neztratili ani jeden bod. Starší přípravka „B“
nastupovala pod vedení R. Starého v okresním kole a
skončila na pěkném druhém místě. Nestačila pouze na
přípravku Náchoda“B“.
Je vidět, že do budoucna snad bude na čem stavět.
Všem trenérům a rodičům, kteří pomáhali po celou
sezónu, patří obdiv a velký, velký dík a já si jen přeji, aby
se přidali a zapojili do práce s mládeží i další.

Volejbalový oddíl TJ Spartak Police nad Metují

Výsledky soutěžního období žen a žáků
2010-2011

Skupina NA-Z-2 ženy
p. družstvo

utkání

1. VK Dobruška
2. TJ Baník Rtyně v Podkrk.
3. TJ Slavoj Teplice n.M. A
4. TJ Spartak Police n.M. A
5. TJ Jiskra Jaroměř B
6. TJ Sokol Velký Dřevíč
7. Sokol Josefov A
8. TJ Slavoj Teplice n.M.B
Skupina NA-Z-3 ženy
p. družstvo

14
14
14
14
14
14
14
14

utkání

1. TJ Spartak Police n. Met. B 12
2. TJ Sokol Jasenná
12
3. TJ Sokol Jezbiny B
12
4. TJ Červený Kostelec D
12
5. TJ ZŠ Česká Skalice B
12
6. Sokol Josefov B
12
7. TJ Sokol St. M. - Náchod C 12
Skupina NA-ZKY žáci smíšené
p. družstvo
utkání

NÁBOR DO MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
18.08.2011 od 16:00 hod.

na fotbalovém hřišti
pořádá TJ SPARTAK Police nad Metují NÁBOR do přípravky.
Jedná se o ročníky 2003, 2004, 2005 a 2006. Trenérskou
štafetu přebírá prozatím na jeden rok Kamil Švorčík,
podrobnosti na police.fotbal@seznam.cz
Pokud by měl někdo zájem pomáhat s mládeží, pak
neváhejte a přijďte také. Tréninky budou pokračovat každé
úterý a čtvrtek.

NÁBOR DO STARŠÍ PŘÍPRAVKY
18.08.2011 od 16:00 hod.

na fotbalovém hřišti
pořádá TJ SPARTAK Police nad Metují NÁBOR do přípravky.
Jedná se o ročníky 2000, 2001, 2002.Pod vedením
šéftrenéra mládeže Radka Starého, podrobnosti na
police.fotbal@seznam.cz, tel.: 603 998 654
Pokud by měl někdo zájem pomáhat s mládeží, pak
neváhejte a přijďte také. Tréninky budou pokračovat každé
úterý a čtvrtek.

K. Švorčík

Volejbal ve škole

Dne 22.6. jsme společně se ZŠ a MŠ v Polici nad Metují
uspořádali již 2.ročník volejbalového turnaje smíšených
trojic 7.- 9. tříd.
Hrálo se na čtyřech hřištích, každé o velikosti 4,5 m x
6 m. Sehráli jsme celkem 30 dvousetových utkání, každý set
zkrácený do 15ti bodů.
Do turnaje se přihlásilo celkem 10 trojic, tedy
v celkovém počtu 30ti žáků a žákyň. Jejich hra byla na
docela slušné úrovni a doufáme, že alespoň někteří z těchto
mladých volejbalistů u tohoto sportu zůstanou a sejdeme se
zase u dalšího ročníku.
za volejbalový oddíl TJ Spartak
Police nad Metují K.Holubová
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Za volejbalový oddíl K.Holubová

1. ročník biatlonových štafet na
Vražedném pobřeží
… se konal 4.června 2011 v areálu hřiště TJ SPARTAK
Police nad Metují. Startovalo 7 týmů čtyřčlenných štafet,
každý člen štafety absolvoval cca 800m okruh, kde musel
zajet ke střelbě vleže na tři střely, po kterých následovala
zastávka u maringotky. Tam za každý minutý cíl přišel trest
v podobě jednoho aperitivu + 0,5l piva Primátor a ženy 0,5l
střiku.
Dále už zbývalo 100m trati a poté předávka dalšímu
soutěžícímu.
Výsledky:
pořadí - název týmu
1 – PAŠS
2 – BOLAVÁ NOHA
3 – BOŽKOV
4 – KEBÍČCI
5 – TJ SOKOL PETROVICE
6 – ZMIJOVKY
7 – SKOTI

čas
20:28 min.
20:48 min.
24:56 min.
27:17 min.
27:32 min.
34:10 min.
35:09 min.

minuté terče
3
1
9
8
4
11
4

Děkuji všem zúčastněným, divákům a sponzorům, bez
kterých by nebylo tolik krásných cen (Řehoř Tomáš,
Primátor Náchod, Mr.Fist, Drogerie Vávra, Sport Hotárek,
Zelenina Ouško, Blue Fly, Město Police nad Metují, Vínečko
Čálek).
za pořadatele Josef „Pepíno“ Martinec
Vražedné pobřeží s.r.o.

Běh na Hvězdu

Polické náměstí opět ožije 16. července už tradiční
prázdninovou akcí – Během na Hvězdu, a to už jeho 25.
ročníkem.
Na start závodu se jako první postaví děti, jejichž tratě
jsou přizpůsobeny věku a vedou na náměstí nebo v jeho

blízkosti. První kategorie startuje ve 13 hodin a účastníci se
mohou přihlásit od 12 hodin v budově radnice.
Start hlavního závodu, 8,9 km dlouhého běhu
z polického náměstí na vrcholek Hvězda, bude ve 14.30
hodin a o něco později odstartují muži nad 70 let, ženy nad
55 let a juniorky na zkrácenou trať 5 km, jejíž začátek je
na asfaltové silnici z Klůčku nad farmou v Hlavňově, kam
budou převezeni.
Na akci rádi přivítáme nejen místní sportovce, ale i
diváky, ať už přímo na náměstí nebo po celé trase běhu.
Můžete na vlastní oči vidět elitu českých sportovců, vždyť
v minulosti tady startovali mistři světa i medailisté
z olympiád, v čerstvé paměti je asi loňský start skvělého
lyžaře Jiřího Magála, často se zde objevuje i Blanka Paulů,
Anna Pichrtová a další skvělí závodníci.
Rád bych poděkoval hlavním partnerům akce, kterými
jsou město Police nad Metují, Nadační fond Zdeňky
Horníkové a Lékárna Kuklík. Bez jejich pomoci a pomoci
dalších sponzorů by se tato akce neuskutečnila.
Jaroslav Mazač

BĚH NA HVĚZDU
Datum, čas a místo:
sobota 16.7.2011 na náměstí v Polici nad Metují,
od 13.00 hod. dětské kategorie, od 14.30 hod. hlavní závod
Přihlášky a šatny:
Městský úřad v Polici nad Metují od 12.00 hod.
Kategorie:
děti:

do 6 let - nar. 2005 a později - cca 80 m
7 - 10 let - nar. 2004 - 2001 - cca 400 m
11 - 14 let - nar. 2000 - 1997 - cca 800 m
dorost:
15 - 18 let - nar. 1996 - 1993 - cca 1.200 m
hlavní závod: junioři do 19 let, ženy 20-34, 35-44, 45-54,
nad 55 let, muži 20-39, 40-49, 50-59,
60-69 let - trať 8,9 km
POZOR ! – juniorky do 19 let, muži 70-79, nad 80 let, ženy
nad 55 let – trať 5 km

Startovné: 60,- Kč v hlavním závodě (8,9 km a 5 km)
Trasa závodů: dětské a dorostenecké kategorie okruhy na
náměstí a poblíž, hlavní závod převážně terén, částečně
asfaltové a kostkové silnice a cesty
Ceny: finanční nebo věcné pro první tři v kategorii, finanční
pro prvních pět v absolutním pořadí mužů i žen, tombola
Vyhlášení výsledků: hlavní závod v cíli na Hvězdě,
kategorie dětí po doběhu jejich závodů na náměstí
Převoz zavazadel: ze startu do cíle zajistí pořadatel
Informace o závodu a ubytování:
Jaroslav Mazač, Žďárská 302, 549 54
mobil 605-901133

Police nad Metují,

Třítýdenní maraton na
silničních okruzích
Přebor ČR historických motocyklů v jízdě pravidelnosti
začal svůj seriál v Hořicích ČTT ve dnech 18. – 19. 6. Počasí
moc nepřálo. Některé kategorie se jely za silného deště.
Sobotní trénink proběhl bez problémů a motorky, jsme
nemuseli přenášet přes bláto. Nedělní ráno přineslo stejné
obavy z deště. Miloš Thér jezdec polického AMK připravil
stroj ČZ 250 ke startu. Po zaváděcím kole přišel start. Miloš
odstartoval z prvního místa a během závodu soupeřil
Korotvičkou.
Nechtěl
riskovat
pád
s Lukášem
v nekontrolovaném počínání soupeře a radši dojel druhý.
Zdraví je přednější a jak říká nás jezdec, ráno musíme do
práce. Výsledek v jízdě pravidelnosti, 6. místo, byl slušný.

Po týdnu se cirkus přestěhoval o dům dál do Dvora
Králové na městský okruh 25 – 26. 6. V pátek přejímka
strojů, jako vždy skončila dobře. V sobotu trénink v obou
kategoriích probíhal dobře a výsledek první místa ve startu.
Nedělní ráno a start kategorie U-CLUB SPORT. Vedle sebe
kamarádi a velcí soupeři Miloš Thér a Petr Kosek. Celý
závod vedl Miloš, ale v cíli je rychlejší o tisícinu Petr a
získal cenu Františka Šťastného. Výsledek v jízdě
pravidelnosti 9. místo. Start kategorie T – CLUB SPORT. Po
zaváděcím kole se staví Miloš s ČZ 125 na první pozici, když
tu se objeví pod strojem olejová skvrna a byl konec nadějí.
Později se přišlo na viníka. Vyklepaný šroubek kontroly
hladiny oleje. Naštěstí nic neprasklo.
Ostrava – město oceli, bylo ve dnech 2 – 3. 7. na okruhu
v Radvanicích dějištěm dalšího závodu Přeboru ČR Klasik.
Tentokrát předčilo počasí naše očekávání. Cestou čekal na
Miloše v polském Frydrychově oblíbený smažený pstruh.
V Ostravě
pršelo
ještě
odpoledne. Přejímka strojů je
bez problémů. V sobotu počasí
bylo moudřejší a jen mrholilo.
třídách
Trénink
v obou
a
bez
probíhal
dobře
Nedělní
ráno
komplikací.
přineslo déšť a vichr, který se
vším
lomcoval.
Start
spojených tříd do 175 ccm a
do 250 ccm se jel za silného
deště.
Samotný
závod
probíhal dobře, protože jezdci
jeli opatrněji. Miloš hned po
startu zaujal 2. místo, které
udržel
až do cíle. Po vyhlášení
Miloš na okruhu v Hořicích,
výsledků, jsme se vrátili do
foto: Jiří Franěk
depa,
kde
nás
čekal
zdevastovaný přístřešek. Bilance – poškozená plachta a
konstrukce, k tomu rozbitá židle. Stříbrný věnec, ale vše
nahradil. Krátce potom byl závod pro bahno na trati
ukončen. Po uložení promočených věcí, jsme se vydali opět
k Frydrychovu a domů na Pivní slavnosti
Za AMK – Čvaňhák

Cross Country Radvanice 2011
Rok s rokem se sešel a opět Automotoklub Police nad
Metují v Radvanicích v Čechách, okr. Trutnov pořádal
závody cross country motocyklů a čtyřkolek pod názvem
Mezinárodní mistrovství České republiky v Cross Country
motocyklů a čtyřkolek – Memoriál Martina Humla. Poprvé
v historii jsme postavili i trať pro čtyřkolky. Závody se
konaly ve dnech 25.-26.6.2011 v objektu bývalého dolu
Kateřina, tak jako každý rok. Příprava byla velmi náročná,
neboť jsme chtěli postavit trať jinak než v minulých letech.
Získali jsme do pronájmu pár nových pozemků a tak se trať
mohla více „natáhnout“. Celkem jsme postavili trať o délce
7,2 km, což je zatím nejdelší z celého seriálu Mistrovství
České republiky. Technické pasáže včetně kamenitých
úseků střídaly úseky motokrosového charakteru, rychlé
výjezdy končící dlouhými skoky a sjezdy, umělé překážky a
byla zde i dlouhá rovinka, kde se jezdilo v jedné koleji na
vytočenou pětku dle vyjádření některých jezdců až 130
km/h.
V sobotu začaly se závoděním čtyřkolky a to konkrétně
ve třídě Junior I, které se účastní jezdci do 10 let věku. A
že to byla parádní podívaná, může potvrdit každý, kdo si
přivstal a byl se na tyto jezdce podívat. Po kategorii Junior
I následovala kategorie Junior II, kterou zastupují jezdci od
10-15 let. Obě tyto kategorie měly trať nejkratší, neboť
jezdily „pouze“ 20 minut, respektive 25 minut. Po těchto
kategoriích se na start postavili jezdci jezdící třídu Hobby
následováni třídou MMČR a Přeboru ČR. Pro čtyřkolky to byl
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jednodenní závod a tak mohli jezdci vyrazit v brzkých
odpoledních hodinách domů. Celkem se jich zúčastnilo 83.
Po čtyřkolkách nastoupili ještě v sobotu jezdci jezdící
na motokrosových či endurových motocyklech. První
odstartovala kategorie MMČR. Na start se postavili i jezdci
s takovými jmény jako např. úspěšný závodník juniorské
reprezentace ČR Milan Engel, Martin Gottvald, účastníci
šestidenní Michal Kadleček, Radek Toman, Víťa Kuklík a
další špičkoví jezdci. „Mistrák“ měl v letošním roce
pozměněný časový harmonogram závodu. Po „mistráku“
vyjeli na trať jezdci jezdící kategorii Přebor ČR včetně
Licencí C. Občas se přehnala nějaká ta dešťová přeháňka,
ale jinak bylo velmi pěkné sobotní odpoledne.
V neděli se jako první na start postavili jezdci ve třídě
Hobby, kdy v této kategorii měl zastoupení i Automotoklub
Police nad Metují a to konkrétně Milan Jakubec se
startovním číslem 63, Pavel Plachta se startovním číslem
206, Petr Teiner s číslem 87, Karel Janda s číslem 156,
Tomáš Holzknecht s číslem 510 a Petr Matěna s číslem 325.
Nejlépe se umístil Milan Jakubec, který skončil na 12. místě
z 63 jezdců, což je velmi pěkný výsledek. Po kategorii
Hobby následovala kategorie Přebor ČR včetně Licencí C a
závod ukončil „mistrák“.
Kompletní výsledky jsou uvedeny na našich webových
stránkách www.amkpolice.cz v sekci CC Radvanice 2011.
Na závody se přijelo podívat mnoho občanů z Police nad
Metují a okolí, za což děkujeme. V sobotu nás navštívila i
starostka Police nad Metují paní Mgr. Ida Seidlmanová a
hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc.
Tímto chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu závodu, dále pak dobrovolným hasičům
z Bukovice a Žďáru nad Metují, kteří poskytli mimo jiné
svoji techniku, hasičům z Radvanic, městu Police nad
Metují, obci Radvanice a Chvaleč a samozřejmě všem
sponzorům, bez nichž by se tato akce nedala finančně
zvládnout.
Na obrázku je „omladina“ z AMK při pátečním zahájení
přejímky.

36.sekunda od startu a časomíra stiskla stopky. Pohár si tak
Suchodolští mohli letos opět postavit na stejné místo ve
vitríně trofejí, odkud ho do Ochoze, 24.června po 13.
hodině, dovezli.
Výsledková listina 17. ročníku
1. místo – Suchý Důl A (35,53s)
2. místo – Hlavňov ( 45,50s)
3. místo – Suchý Důl B (56s)
4. místo – Radešov ( 57,2s)
5. místo – Velká Ledhuje (59,79s)
Počasí přálo a tak se odpoledne utkali Staří a Mladí
v tradičně netradiční štafetě zakončené požárním útokem.
Mladí snad moc trénovali a byli si moc jisti vítězstvím. I
letos se Svatý Florián přiklonil spíše na stranu našich
Starých (čtěte rozumnějších a rozvážnějších). Vítězství jim
právem náleželo.
Za ceny pro soutěžící družstva patří náš srdečný dík:
městu Police nad Metují, vinárně Čálek, penzionu Adler,
spol. Bazény Machov, Hostinci Krčma a Pivovaru Krakonoš
Poděkování patří i našim věrným pomocnicím B.
Frydrychové, O. Kollertové, J. a M. Rusovým (nejen za
výborné koláče a buchty).
Za SDH VL A.Trojtl

O krále Ostaše 2011
Ve dnech 17. a 18. 6.
proběhl na Ostaši tradiční
otevřený lezecký závod
dvojic. Závod byl pořádán
polickým
Horolezeckým
klubem
Ostaš,
jako
vzpomínkový memoriál na
kamarády, kteří už se
závodu
nemohou
zúčastnit…
Ředitelem
závodu byl jako tradičně
Marek
„Láca“
Lacina,
potřebná
povolení
od
vlastníka
zajišťoval
pozemků, obce, Správy
CHKO a orgánu ochrany lesa
autor
článku,
výsledky
zpracoval tradičně precizně
Jarda „Bonati“ Ulvr.
foto: M. Lacina

Za AMK Police – Petr Dostál

Připravte se, útokem vpřed!

Tímto povelem poslal hlavní rozhodčí první soutěžící
družstvo do boje „O pohár starostky města Police“. Již po
sedmnácté se na louce v Ochozi sešly soutěžechtivé sbory
dobrovolných hasičů z blízkého okolí. Nebylo jich letos
vskutku moc, ale i s 5 družstvy se dalo soutěžit. Radešov
předvedl s „klasickou dvanáctkou“ opravdu pěkný útok a
tak loňským, suchodolským premiantům, po prvním útoku
trochu ztuhl úsměv na rtech.
Hlavňovští ukázali bezchybný útok v čase, kterým si
právem vysloužili hezké 2.místo.
My, „Ledhujáci“ jsme si letos útok bohužel spíš cvičně
odběhli a náš výkon nestačil ani pověstnou “bramborovou“
medaili. Co naplat, vítězí ti nejlepší a v případě Suchého
Dolu o výkonu nebylo pochyb. Ještě neuběhla ani
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Náchodská spára, Cikánka, Ostaš (titulek Dušan Hejl),
Několik bezesných nocí připravilo organizačnímu týmu
zcela výjimečně počasí (kdy už opět zažijeme v červnu
celotýdenní azzuro?). Mraky se honily již od pátku, avšak
v pátek jsme zůstali deště ušetřeni. V sobotu nad ránem
byla situace dramatická, a drobné mžení donutilo JURY
zasednout k jednacímu stolu. Po hodinovém jednání byl
v 10.00 proveden restart sobotní části závodu, pročež se
tento risk ukázal dobrou volbou (do konce dne již nepadla
ani kapka, a skály byly suché tak, že v jiných letech se nám
o tak suchém materiálu může zdát i uprostřed léta).
Pro letošní rok byla zavedena drobná modifikace
pravidel, když již nebylo jediným smyslem závodu vylezení
co možná největšího počtu ostašských věží v horizontu 24
hodin, ale kdy se k výsledku připočítávala i obtížnost
lezených cest. Na první pohled jednoduchá pravidla se při
určení teamové strategie ukazují často jako velmi složitá.
Některé z družstev volí obtížnost na úkor množství cest,
některé naopak počet věží na úkor obtížnosti. Nakonec
však, jak tomu bývá i v životě, se jako ideální ukázala zlatá
střední cesta – tedy přiměřená mírně vyšší obtížnost na
velké množství věží☺

Tato strategie se ukázala jako velice účinnou v podání
manželů Kalouskových, kteří utvořili pro letošní rok
neporazitelnou dvojici, a dalo se říci, že místním vypálili
rybník. Budiž jim touto cestou ještě jednou poblahopřáno!!!
Závodu se zúčastnilo 10 dvojic borců a borkyň (dvě
družstva byla smíšená, přičemž jak již bylo výše uvedeno,
jedno ze smíšených družstev v závodě zvítězilo!).
Jak již bylo výše naznačeno, celkovými vítězi závodu se
stali Ondra a Petra Kalouskovi z teamu „Píďovi“, kteří
během závodu vylezli na 45 věží, průměrnou obtížností
4,98. Nejlepším domácím teamem bylo na 2. místě družstvo
SPPO, které dosáhlo výsledku 32 věží dosažených
průměrnou obtížností 5,12 (na tomto místě je velmi vhodné
doplnit, že družstvo SPPO bylo tvořeno univerzálními
multisportovci – Mírou Hornychem a Honzou „Hanýskem“
Pohlem). Za zmínku též stojí výkon družstva Jasný Sokol (ve
složení Ruda Šretr, Leoš Kratochvíl), a to nejen proto, že
závodili bez znalosti lokality Ostaše, jakož i bez
horolezeckého průvodce, ale i proto, že svých 13 věží
vylezli cestami, jejichž průměrná obtížnost dosáhla úrovně
8,59 (!!!). Rovněž se sluší dodat, že Ruda byl během závodu
notně podporován svou (v té době těhotnou) životní
družkou Olčou – zejména v závěrečné části závodu –
přičemž den po závodě se Ruda stal hrdým otcem… nezbývá
než celé rodince popřát pevné zdraví a hodně štěstí do
vínku tomu robátku!!
Děkuji všem, kdož se na přípravě a hladkém průběhu
závodu podíleli, přičemž generálnímu sponzorovi – Petru
Malíkovi – děkuji za výraznou (a nevyužitou) pivní podporu a
za azyl během závodu!!! Zvláštní poděkování patří těmto
subjektům: Lesy České republiky, státní podnik (za lesy),
obec Žďár nad Metují (za území), Správa CHKO Broumovsko
(za souhlas). Andělům strážným k nebeskýmu báru, za to,
že nad námi (opět) drželi ochrannou ruku…
Jiří Škop místostarosta HK Ostaš

Pozdrav a přání Lukáše Bauera polickým lyžařům

Nabídka zapůjčení štěpkovače

DSO Lesy Policka nabízí pro občany svých
členských obcí (Machov, Police, Č.Metuje,
Bukovice, Suchý Důl) zapůjčení štěpkovače Elit
Major. Tento štěpkovač je určen k štěpkování a
drcení větví stromů a keřů do maximálního
průměru 5,5 cm. Štěpkovač je poháněn spalovacím
motorem 6,6 kW (jednoválec benzínový 4-taktní) o
3200 otáčkách/min., palivo benzín Natural 95.
Cena za zapůjčení štěpkovače na jeden den je
100,- Kč.
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Nevíte kam na výlet s rodinou?
Navštivte Zahradnické centrum v Polici nad
Metují, kde jsme pro Vás připravili:

VÝSTAVU BALKONOVÝCH
KVĚTIN

Můžete si zde prohlédnout velké množství známých i méně
známých druhů květin v celé jejich kráse. Každý se může
inspirovat, co si pro příští rok pořídit právě do těch svých
truhlíků a misek.

DOTYKOVÝ ZOOKOUTEK

V části areálu jsme pro Vás připravili zookoutek, kde je
dovoleno zvířata krmit a hladit. Můžete zde vidět:
poníka, zakrslé prasátko, ovečky, kamerunské kozičky, domácí
a okrasné kachýnky, zakrslé králíčky, morčata, fretku,
papoušky, nutrie, holoubky, koroptvičky, vodní a suchozemské
želvy a další zvířátka.

RYBOLOV NEJEN PRO DĚTI

Pokud jste ještě nikdy nerybařili, můžete si lov ryb zkusit u nás.
Když budete šikovní, ulovíte pomocí rybářského prutu nebo
čeřeně zaručeně čerstvého pstruha, kterého si můžete odnést
domů, nebo sami připravit na zapůjčeném grilu.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
S DOVEDNOSTNÍMI
HERNÍMI PRVKY

Pro ty nejmenší děti jsme připravili pískoviště s houpačkami.
Větší děti si mohou zkusit rýžování zlata nebo stavbu hrází a
vodních mlýnků na umělém potůčku, odvážlivci rovnováhu na
napnutém popruhu (slackline – chození po lajně) nebo
šikovnost na lanovce.
Dále je zde možné vyzkoušet řadu dalších dovednostních
herních prvků.

TRADIČNÍ PRÁZDNINOVÉ
SLEVY

Připravili jsme pro Vás slevy až 50% na vybraný zahradnický
sortiment.
!Do konce října je otevřeno každý den!

Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

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

Nabízíme do pronájmu
PENSION 65
POLICE NAD METUJÍ
Restaurace, gril - bar,
zahrádka, ubytování
včetně kompletního vybavení.

K dispozici vybavený
byt.
Cena k jednání.

KONTAKT: 737 261 680-681

Nabízíme do pronájmu
Vybavenou šicí dílnu včetně
střihárny v Polici nad Metují
Objekt volný od 09/2011
K dispozici je i podkrovní byt 1+1

Cena k jednání.

Kontakt: 737 261 680-681
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DROGERIE JAROSLAV A VÁVROVÁ
M as ar yk o vo n á m. 86, P olic e n a d M et uj í
OTVÍRÁ NOVÉ

KOLOROVACÍ CENTRUM PRIMALEX
Nelíbí se Vám standardní odstíny barevných malířských barev a emailů? Spolu se společností Primalex,
nejznámější malířskou značkou v oboru, jsme pro Vás připravili neuvěřitelných 15000 možností odstínů
malířských a vodou ředitelných emailových nátěrů. Odstíny rudé, tmavě fialové, to vše je již možné.
Náš míchací přístroj umí:
* otěruvzdornou interiérovou malířskou barvu
* omyvatelnou interiérovou malířskou barvu
* akrylátovou fasádní barvu
* silikonovou fasádní barvu
* vodouředitelné emailové barvy na dřevo a kov (mat, lesk)
DOPORUČUJEME: http://www.colordesigner.cz/

POZOR, DÁLE JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI

PREZENTACI S ODBORNÝM VÝKLADEM ZÁSTUPCE FIRMY PRIMALEX
Prezentace se koná 25.srpna 2011 od 9 hodin do 15 hodin.
Odborné rady vám budou poskytnuty zdarma

-----------------------------------------------------------------------------------------------odstřihněte tento kupon a předložte v našem obchodě

V období od 13.7. 2011 - 23.7.2011 vám bude po předložení tohoto kuponu
započtena 10 % SLEVA na veškeré namíchané malířské a emailové barvy
v našem novém kolorovacím přístroji.
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MASÁŽE
* klasická masáž *
* reflexní terapie *
* dornova metoda *
* ajurvédská masáž *
* masáž obličeje a vlasové pokožky *
* Laktační poradenství *
Kaufmanová Radka
Mob. 607 240 250
Police nad Metují v budově
bývalé zemědělské školy
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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:

26. července 2011

28. července 2011

v 15.00 hod.

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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1. ročník závodu
biatlonových štafet
Vražedné pobřeží 4. 6. 2011

▲ Tým „Božkov“ pózující pro fotografy

Štěpána Horáka

▲ Střelba ze vzduchovky

▲ Borci z týmu „Bolavá noha“

▲ Zastávka u maringotky a Jiří Tauc

▲ Vybroušený styl Renaty Steinerové

▲ Všichni dojeli do cíle ve zdraví a dobré náladě
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 4 . s r pna 2 0 1 1
D is t r ibu c e : 1 0 . s rpn a 2 0 1 1
V yc há zí v ná kla du: 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

Po přestavbě zde byly vybudovány městské byty

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

