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Mozaika z radnice…

První půlrok letošního roku byl velmi bohatý na
sponzorské dary. Finanční i hmotné. Větší, malé, ještě
menší. Co se objemu týká. Všechny jsou však velké
přínosem. Myšlenkou. Záměrem. Děkujeme všem, kteří se
snaží pomoci a udělat radost.
Dnes za všechny dík panu Martinu Zemanovi. Viz str. 5.
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

V letních měsících probíhá spolupráce s Polskem. Jedno
dopoledne jsem se věnovala dvěma šikovným studentkách
bohemistiky Varšavské univerzity, které byly na „stáži“ u
paní učitelky Vlasty Klapalové.
Další čas byl věnován pedagogu Varšavské univerzity,
který má na starosti hodnocení současné spolupráce
v oblasti cestovního ruchu mezi Polskem a Českou
republikou.
S panem starostou Vítkem a Evou Pápaiovou jsme byli
v Radkově ohledně přípravy dalšího společného grantového
programu v oblasti propagace regionů.
Na pracovní návštěvu k nám přijeli svidničtí. Připravoval
se grant pro říjnovou společnou výzvu a podpora velkého
projektu opětovného setkávání partnerských měst ve
Svidnici v květnu roku 2012.
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Z ambasády Bosny a Hercegoviny přišel návrh smlouvy o
spolupráci. Bude řešit RM 15. 8. a ZM 14. 9.
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Opětovně jsme jednali o budoucím využití kláštera.
S Ing. Slavíkem a Josefem Hejnyšem. Naší společnou snahou
je smysluplné využití.
V této souvislosti hledáme náplň i pro objekt bývalého
středního odborného učiliště zemědělského. Pro letošní léto
je zde umístěna velmi úspěšná výstava panenek a magnetů.

V červenci nás kontroloval Finanční úřad v Náchodě
kvůli nadměrnému odvodu DPH. Další kontrola byla ze
státního fondu regionálního bydlení.
Do Rtyně jsme se za DSO Policko vypravili na zkušenou
v oblasti místních akčních skupin. Více str. 5.
Proběhlo mnoho setkání, na která během roku nedošlo.
Bohužel, některá i v nemocnici.
S Polickým symfonickým orchestrem jsme připravovali
koncert s Martou Kubišovou. Přijďte 24. září do kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Polici.
V Hradci Králové jsme se setkali s europoslancem panem
Oldřichem Vlasákem.
V Hradci se také uskutečnilo jednání o změně
rozdělování daňové výtěžnosti, tzv. Rozpočtové určení daní
– RUD. Kdyby návrh prošel, znamenalo by to pro Polici do
rozpočtu navíc 10 a půl milionu korun ročně!!!
Nesčetná jednání se vedou se zástupci firem, které se
zabývají opravami koupališť. V říjnu nás čeká rozhodnutí,
co s koupalištěm dál.
Hodně času jsem věnovala těm, kteří u technických
služeb dělají veřejně prospěšné práce.
Vám všem hezké, byť „rozmarné“ léto.
Ida Seidlmanová

VÝZVA

k podávání návrhů na udělení Kulturní ceny, Sportovní
ceny a Pamětního listu města Police nad Metují
za rok 2011.
Svoje návrhy posílejte na e-mailovou adresu
infocentrum@policko.cz nebo je můžete odevzdat
osobně v Informačním centru v Pellyho domech.
Nominační období končí 30. 9. 2011

KOMU BYSTE CENU DALY VY??

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Věříme, že do konce září prodáme poslední byt v čp. 69
v Tomkově ulici. Nedaří se uskutečnit odprodej bývalé
rodinky. Opakovaně budeme nabízet prodej Zeleného
domečku. Všechny jmenované nemovitosti byly vytipovány
jako zbytné. Např. prodejem rodinky jsou podmíněny i
některé plánované investice letošního roku.
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Úklid města. Děkuju za všechny Vaše názory a postřehy,
které přispívají ke zlepšení vzhledu nejen středu města.
Podařilo se nám přesvědčit SÚS o nutnosti vysečení
ploch kolem jejich komunikací.
Technické služby provádějí průběžně čištění kanálů.
Na ČOV probíhají dokončovací práce její intenzifikace.
Do konce roku by měl být i nový plot a dokončeny terénní
úpravy.
Na Strážnici je nový altán. Chceme krásné vyhlídkové
místo zdůstojnit. Je to počátek úklidu a úpravy Starého
parku. Zde přes DSO Lesy Policko žádáme o finance na
zábradlí.
Nová cisterna již měla první závadu. Do filtru se dostal
písek.
Během podzimu bychom měli dostat bezúplatně vůz pro
městskou policii. V době zmenšování útvarů obvodních
oddělení bude nutné čím dál většího dohledu nad městem a
okolí. Z původních 19 policistů / po sloučení služebny
v Polici a v Teplicích/ jich je nyní ve službě 14.
Dle zprávy pana Vlčka, který zařizuje dostatečnou
finanční podporu, bychom se měli do konce kalendářního
roku dočkat nového auta pro náš dům s pečovatelskou
službou.
V průběhu prázdnin se díky finanční podpoře města a
firmě SaarGummi
zrekonstruovala dvě sportoviště ve
městě. Volejbalový a nohejbalový kurt za sokolovnou a
BMX hřiště u hasičské zbrojnice.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
2010 - 2014
Odpověď členů zastupitelstva na otázku:
Kdo by si podle Vás zasloužil Kulturní cenu, Sportovní
cenu a Pamětní list města Police nad Metují za rok 2010?

Mgr. Ida Seidlmanová
Při letošním Běhu na Hvězdu jsme
spolu
se
Zdeňkou
Horníkovou
obdarovávaly všechny děti, které se běhu
na náměstí zúčastnily. Jaké bylo mé
překvapení, že samozřejmé poděkování
přišlo jen od hrstky z nich. Že by vše bylo
dnes samozřejmostí?! Věřím, že ne.
Osobně děkuju ráda. Nejen proto, že je to slušnost.
Jedním z projevů díků a obdivu je i udílení Pamětních listů,
Kulturní a Sportovní ceny města Police nad Metují za
uplynulý rok. Koho ocenit za rok 2010? Návrhů bych měla
mnoho. Věřím, že se sejdou nejen od kolegů zastupitelů,
ale i od široké veřejnosti.
Kulturní cenu bych udělila Jardovi Součkovi a
Divadelnímu spolku Kolár za báječný scénář, realizaci a
herecké výkony Ptačí klece. Sportovní cenu našim
fotbalovým dorostencům a jejich trenérům Josefu Paulů a
Karlu Švorčíkovi za vítězství krajské skupiny B a postup do
vyšší soutěže – do krajského přeboru. Pamětní list panu
Josefu Voříškovi za přínos městu kresbami staré Police,
které nejen zrealizoval, ale také městu Police nad Metují
věnoval.

Ing. Jiří Vlček
Osobně se domnívám, že veřejným
společenským oceněním, kam kulturní i
sportovní ceny města patří, by měli být v
prvé řadě oceněni především lidé, kteří
bez ohledu na svůj volný čas a zájmy, se
věnují mládeži. Dle mého názoru kulturní
cenu si jednoznačně zaslouží kolektiv
učitelů ZUŠ a ze sportovců si nesmírně vážím dlouholeté
práce trenérů lyžařského oddílu.
Kandidátů na Pamětní list města je letos více a určitě
by se nemělo zapomenout na letošní jubilanty, kteří se
nesmazatelně zapsali do dějin města Police a to p.Josefa
Hauka, Miroslava Pichla a pana učitele Šedu.

Mgr. Lenka Fulková
Kulturní cenu bych dala ochotnickému
souboru Kolár za hru Ptačí klec, se kterou
slaví samé úspěchy. Myslím si, že spousta
z nás obdivovala skvělé výkony herců i
výbornou režii J. Součka.
Sportovní cenou bych ocenila všechny
trenéry a dobrovolníky, kteří se nezištně
věnují naší sportující mládeži. Nejde jen o pravidelné
tréninky, víkendové závody a zápasy, ale i o několikadenní
soustředění, na která často čerpají svoji dovolenou.
Pamětní list- tak tady mě napadlo jmen několik. Ale
podívám – li se do minulosti, tak všichni již oceněni byli.

Věra Kašíková
Kulturní cenu: paní Ivana Richterová celoživotní, obětavá práce v oblasti
kultury (Divadelní spolek Kolár, Senior
klub Ostaš, dobrovolnictví v DD Police
nad Metují).
Sportovní cenu: pan Jiří Fulka velice úspěšně reprezentuje město Police
nad Metují v celorepublikových závodech triatlonu.
Pamětní list: pan František Šeda - nezapomenutelný Pan
učitel, který má stále obrovskou duševní sílu.

Oprava povrchu komunikací Police
nad Metují - Záměstí a Pěkov - Hony
V letošním roce plánuje město Police nad Metují
realizovat v lokalitě Pěkov - Hony a Záměstí - Pod
Betlémem rekonstrukci povrchu místních komunikací. Tyto
akce jsou obyvatelům těchto lokalit slibovány již řadu let.
Nezbytným podklady k ohlášení stavby jsou souhlasná
prohlášení všech vlastníků sousedních nemovitostí,
projektová dokumentace (PD) a veškerá vyjádření
dotčených orgánů státní zprávy. PD v současné době
zpracovává projekční kancelář M. I. S. Hradec Králové.
Komunikace budou upraveny v šířkách, které dovolují
místní poměry, tj. 3,50 m resp. 2,75 m v úseku mezi domy
na Záměstí (hranice pozemků, šířkové a podélné uspořádání
a výšková úroveň stávajících místních komunikací, vjezdů,
vchodů do budov atd.). Niveleta vozovky bude kopírovat
stávající stav a okolní terén. Komunikace jsou navrženy
jako jednopruhové obousměrné, s asfaltovým povrchem.
Asfaltová vozovka bude částečně lemována betonovými
obrubníky, na jedné straně sníženými do úrovně terénu, na
straně druhé převýšené na 0,12 m, podle situace, příčný
sklon povrchu vozovky bude jednostranný. Vzhledem k
tomu, že na Záměstí se jedná o značně svažitý terén,
budou do povrchu vozovky osazeny příčné žlaby. Srážková
voda ze žlabů a vpustí bude odváděna do odboček nové
kanalizace.
V lokalitě na Honech bude povrchová voda a případná
přívalová voda z pastviny nad cestou zachycena do
podélného příkopu, zaústěného do propustku. Podél
asfaltové vozovky budou dosypány a zhutněny nezpevněné
krajnice ze štěrkodrti. V šířce 0,25 m.
Konstrukci obou komunikací budou tvořit (na upravené
a zhutněné zemní pláni) podkladní vrstvy ze štěrkodrti a
vrchní asfaltový beton v tloušťce 110 mm.
Záměstí

Akce z Programu regenerace MPZ
v roce 2011
Město Police nad Metují žádá každoročně Ministerstvo
kultury ČR o dotaci z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón
(MPZ). Pro letošní rok byla do tohoto programu zařazena
akce obnova dvou poškozených úseků památkově chráněné
historické ohradní zdí do původního stavu, v prostoru
městského zahradnictví u kláštera. Město obdrží od MK ČR
na tuto akci 118 000,- Kč.
Než byla obnova provedena, oba úseky zdí, jeden v
délce 15 m, druhý 22,5 m byly v havarijním stavu,
vykloněné, silně prorostlé náletovými dřevinami a mechem,
poškozené s množstvím vypadlých kamenů, chyběly zde
krycí desky, opravy provedené v minulosti byly provedeny
nevhodně. V současné době je obnova do původního stavu
již dokončena a provedla ji, na základě výběrového řízení,
firma VPS - vše pro stavby, s.r.o z Náchoda, a to ve velmi
dobré kvalitě. Na realizaci dohlížel Národní památkový
ústav, územního pracoviště v Josefově.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Pěkov - Hony

Ing. Pavel Scholz, investiční technik
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Zástavba RD pod Klůčkem
- nová Wihanova ulice
Do konce července 2011 proběhly závěrečné kontrolní
prohlídky (kolaudační jednání) na stavby všech inženýrských
sítí a komunikace v nové Wihanově ulici. Realizace této
akce byla dotována z prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení ČR, kterému byla zaslána závěrečná zpráva o
průběhu plnění závazných ukazatelů, podmínek realizace a
vyúčtování.
Odbor výstavby již vydal 6-ti stavebníkům rodinných
domů územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené
stavby. K dnešnímu dni již tito stavebníci stavbu zahájili a
někteří další již připravují projektovou dokumentaci.
Z celkových dvaceti stavebních parcel je k 31. 7. 2011
prodáno 18. Dva pozemky v dolní řadě, které jsou určeny
pro RD s dvěma bytovými jednotkami, jsou prozatím volné.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Blíže k některým dalším
investičním akcím

Jak informuje ve svých článcích v tomto čísle investiční
technik, Ing. Pavel Scholz, v uplynulých dvou měsících se
nám podařilo dokončit některé investiční akce, mezi které
patří oprava památkově chráněných ohradních zdí (v
prostoru zahradnictví) nebo dopravní a technická
infrastruktura v ulici Wihanova. Před dokončením je jedna
z největších investičních akcí posledních let – stavební
úpravy (intenzifikace) městské čistírny odpadních vod –
s tím, že v příštím týdnu se stavba posouvá do fáze
komplexního
vyzkoušení
instalované
technologie,
vyhodnocování zkoušek a k přechodu na komplexní zkušební
provoz (více informací k této akci přineseme v příštím
čísle).
V současné době jsou v přípravné fázi rozpočtově
naplánované investiční akce – oprava komunikací na
Záměstí, která má navazovat na dokončenou stavbu
kanalizačního řadu a oprava místní komunikace na Honech,
jejíž realizace je navíc podmíněna prodejem části majetku
města.
Dále pak probíhají práce na přípravě podkladů pro
územní rozhodnutí ve věci umístění suchého poldru
v oblasti Klůčku (u nové zástavby v ulici Na Sibiři). Avšak po
několika jednáních s vlastníky pozemků v dané lokalitě je
dnes již zřejmé, že záměr projektově zpracovaný v roce
2005 (bez projednání s vlastníky pozemků), nelze použít. Po
jednáních s autorem původní projektové dokumentace bylo
dosaženo určitého konsensu, kdy bude nyní rozpracováno
nové řešení, které bude od počátku projednáváno
s vlastníky dotčených pozemků tak, aby tito byli průběžně
informováni, a mohli se podílet na konečném návrhu
záměru, přičemž předpokladem takového postupu je

3

konečný úspěch v územním řízení, tedy umístění stavby do
území.
Další – dlouhodobě připravovanou – investiční akcí, jsou
stavební úpravy budov základní školy, jejich výsledkem má
být snížení energetické náročnosti těchto objektů
(zateplení a výměna oken). Na tuto investiční akci je
zpracována projektová dokumentace, a vydáno stavební,
přičemž jediným „drobným“ problémem je způsob
financování celé akce. Původně měl být záměr financován
z programu ZELENÁ ÚSPORÁM, avšak po zásahu současného
ministra životního prostředí byly veřejné budovy z tohoto
programu vyjmuty. Naší jedinou šancí taky zůstal pokus o
získání dotace z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ (OPŽP). Bohužel, ani podání žádosti k jedné
z výzev vyhlášených v rámci tohoto programu nevede
prozatím k úspěchu. Důvodem je povinnost kombinovat
zateplení objektů s výměnou zdroje vytápění, přičemž
v našem případě přichází stran stávajícího plynového zdroje
jediná alternativa, kterou je nahrazení stávajících
plynových kotlů plynovým tepelným čerpadlem. Při
zahájení prací na úpravě projektové dokumentace
(rozšíření o plynové tepelné čerpadlo), však bylo zjištěno,
že plynové tepelné čerpadlo je natolik hlučné, že není
možné ho umístit na střechu kotelny základní školy, ani na
střechu jedné z budov základní školy, neboť by hluk
z tohoto zařízení rušil pohodu bydlení v blízké obytné
zástavbě. Práce na úpravě projektové dokumentace tak
byly zastaveny, přičemž naší (prozatím) poslední šancí o
získání dotace je připravovaná podzimní výzva OPŽP, která
má být určena pro akce spočívající v pouhém snížení
tepelné náročnosti budov (zateplení a výměna okane), což
již budeme splňovat. Určité negativum pak lze vzhledem
k této žádosti spatřovat „pouze“ ve značném množství
konkurentů, kteří se budou o dotaci v rámci stejného
programu ucházet.
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 probíhající čas dovolených jsme se
rozhodli prodloužit původně určenou lhůtu o 2 měsíce.
Podněty k novému územnímu plánu města Police nad
Metují JE TEDY MOŽNÉ PODÁVAT I NADÁLE (!!)
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

Upozornění - vydávání rybářských
lístků na Městském úřadě v Polici
nad Metují

Od 1.7.2011 vstoupila v platnost
novela zákona o rybářství, která
přesunula vydávání rybářských lístků na
úřady s pověřeným obecním úřadem, v
jehož obvodu má žadatel o vydání
rybářského
lístku
trvalý
pobyt,
případně cizinci, který se zdržuje
v obvodu jeho působnosti. Pokud jste
doposud žádali o vydání rybářského
lístku u Městského úřadu v Náchodě,
odboru životního prostředí , nově získáte rybářský lístek na
Městském úřadě v Polici nad Metují, odboru finančně
správním / v přízemí, dveře napravo č. 11/.
Občanu České republiky se rybářský lístek vydá, pokud
se prokáže dříve vydaným rybářským lístkem, popřípadě
dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského
lístku.
Cizinci se rybářský lístek vydá, pokud se prokáže, dříve
vydaným rybářským lístkem nebo jiným dokladem
osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku nebo
osvědčením o získané kvalifikaci pro vydání prvního
rybářského lístku nebo rybářským lístkem /licencí,
obdobným dokladem/ vydaným ve státě, jehož je občanem.
Za vydání rybářského lístku se platí správní poplatek ve
výši:
S dobou platnosti na 1 rok
100,-Kč
3 roky 200,-Kč
10 let 500,-Kč
Výše poplatku pro osoby mladší 15 let a pro osoby
studující nebo osoby zajišťující rybářství v rámci povolání
nebo funkce platí poloviční sazby poplatku. Nárok na
sníženou sazbu poplatku je třeba prokázat příslušným
dokladem.
Jana Hlaváčková, odbor finančně správní

Připomínáme možnost zakoupení
parkovacích karet !!!
Při parkovaní vozidel na zpoplatněné části Masarykova
náměstí mohou občané města s trvalým pobytem v Polici
nad Metují nebo vlastnící zde nemovitost a občané obcí DSO
Policko - Bezděkov n. M., Bukovice, Česká Metuje, Machov,
Velké Petrovice, Suchý Důl a Žďár n. M. využívat
předplacené parkovací karty. Jejich prodej zajišťují
strážnici městské policie vždy po celou dobu své služby
nebo pracovnice pokladny městského úřadu (kancelář
v přízemí vpravo, dveře č.11, a to každý den, po celou
pracovní dobu pokladny - po, stř 7,30 – 17,00 hod.; út, čt,
6,30 – 15,30 hod a pá 6,30 – 14,00 hod) .

Ceny parkovacích karet
R - roční parkovací karta pro časově neomezené stání po
dobu její platnosti ...........................
900,- Kč
RK - roční parkovací karta pro majitele vozidla s celkovou
hmotností do 3,5 t,
mající trvalé bydliště na území města Police nad Metují
nebo vlastnící zde nemovitost .............
150,- Kč
RO - roční parkovací karta pro majitele vozidla s celkovou
hmotností do 3,5 t, mající trvalé bydliště na území obcí
Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov,
Velké Petrovice, Suchý Důl a Žďár nad Metují
.................................................
300,- Kč
M - měsíční parkovací karta pro časově neomezené stání po
dobu její platnosti ..........................
90,- Kč
T - týdenní parkovací karty pro časově neomezené stání po
dobu její platnosti .........................
30,- Kč

D. Adamová a J. Hlaváčková, finančně-správní odbor

ODPADOVÉ INFORMACE
Přesun kontejnerů na tříděný odpad
v Pěkově
Po déle trvajícím projednávání o umístění, byla konečně
realizována výstavba nové zpevněné plochy pro
kontejnery – nového sběrného stanoviště pro odkládání
vytříděného odpadu, a to v jižní části Pěkova, vpravo u
hlavní silnice ve směru na Broumov, u tzv. trieru. Na toto
nové stanoviště byly přesunuty 3 kontejnery (na plasty a
nápojové kartony, papír a sklo) z dočasného stanoviště u
bývalé školy.
Současná tři pěkovská stanoviště (u triéru, u hasičské
zbrojnice a na rovince) jsou v rozumné donáškové
vzdálenosti dostupná pro většinu pěkovských občanů a
budou snad dostatečně kapacitní. Při této příležitosti
připomínáme, že je potřebné dávat do jednotlivých
kontejnerů pouze odpady, pro které jsou určeny a pro lepší
využití jejich kapacity PET lahve, nápojové kartony,
papírové krabice a další duté obaly sešlapávat nebo
rozkládat. Zároveň bychom chtěli požádat o dodržování
pořádku na těchto stanovištích. Děkujeme za pochopení.

Rozšíření otvírací doby sběrného
dvora
Od měsíce srpna byla na zkušební dobu prodloužena
středeční otvírací doba odpadového sběrného dvora (SD)
v Polici nad Metují o jednu hodinu. Nová otvírací doba je
tedy od 13.00 do 17.00 hod.
Připomínáme, že SD se nachází v jiho-západní okrajové
části provozního areálu polických technických služeb v ul.
V Domkách, a pro město ho provozuje spol. Marius
Pedersen. Do SD je možné odkládat objemný odpad, odpad
ze zeleně a malé množství stavebního odpadu, odpad
s nebezpečnými vlastnostmi, větší množství papíru,
pneumatiky z osobních automobilů a veškeré vyřazené
elektrozařízení. SD je určen pouze pro občany Police n. M.
a uložení odpadu je možné na základě předložení průkazu
totožnosti a potvrzení o zaplacení odpadového poplatku.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Nabídka zapůjčení drtiče větví
Město Police nad Metují nabízí polickým občanům
zapůjčení zahradniho drtiče větví. Drtič je určen pro úklid drcení větví ze stromů a keřů do maximálního průměru 5,5
cm. Podrcená dřevní hmota je vhodná ke kompostování, ke
spalování se nehodí. Pohonnou jednotkou je 4-taktní
benzínový motor s výkonem 6,6 kW, palivem je benzín
Natural 95. Cena za zapůjčení drtiče na jeden den je 100,Kč. V případě zájmu se obraťte na odbor IMŽP MěÚ Police
n. M., který vám sdělí bližší informace.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Strom roku 2011
Mezi 12 finalistů letošního ročníku soutěže STROM
ROKU postoupil i majestátní dub z broumovské klášterní
zahrady - „klášterní dub“, kterého do soutěže přihlásili
žáci ZŠ Hradební v Broumově.
Tuto soutěž vyhlašuje každoročně (letos již po desáté)
21. března, tedy na první jarní den, Nadace Partnerství.
Návrhy svých stromových favoritů pak mohou obce,
občanská sdružení, nevládní organizace i jednotlivci posílat
až do 15. května. Odborná porota z nich v červnu vybere 12
finalistů a o vítězi následně rozhoduje veřejnost
prostřednictvím DMS nebo hlasovacích archů. Hlavním cílem
soutěže i dalších činností projektu Strom života je
posilování místní komunity, vztahů mezi lidmi a jejich
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všímavého postoje k zeleni. Stromy jsou srdcem přírody,
ačkoli často nemají v naší kulturní krajině lehký život, proto
si zaslouží naši pozornost a péči. Vyhlášení vítěze se
uskuteční 20. Října, u příležitosti Dne stromů.
Budete-li chtít podpořit vítězství broumovského
klášterního dubu v soutěži strom roku 2011, zastavte se u
některého z podpisových archů, které jsou připravené
v sekretariátu a v kanceláři odboru IMŽP MěÚ Police nad
Metují, dále v polickém informační centru, v polické
knihovně a také na Správě CHKO Broumovsko nebo zašlete
dárcovskou SMS ve tvaru DMS STROM9 na číslo 87777.
Cena DMS je 30,- Kč.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a
veřejné sféry (obcí, svazků obcí a instituci veřejné moci),
kteří spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při
získávání finančních podpor z EU a z národních programů
pro svůj region, a to metodou LEADER. Dobrovolné svazky
obcí nemají tu možnost tohoto národního programu využít,
protože je určen pouze pro MAS.
Eva Pápaiová - manažerka DSO Policka

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 jsou k 5. 8. 2011 umístěni dva psi.

Větší černá fenka
s bílými
flekatými
tlapkami, která v půlce
července „doprovodila“
do
Police
turisty
z Božanova.

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POLICKA
V červenci jsme obdrželi zprávu,
že zastupitelé Královéhradeckého
kraje podpořili žádosti v dotačním
titulu 3 – integrované projekty
venkovských mikroregionů. Našemu
mikroregionu byla tedy přidělena
dotace z dotačního titulu 3, Program obnovy venkova, ve
výši 112.000,- Kč na akci „Drobné památky Policka“. DSO
Policka žádal o dotaci ve výši 494.000,- Kč. Celkové náklady
této akce budou tedy alikvotně sníženy. Z tohoto projektu
budou obnoveny některé sakrální stavby na Policku, např.:
• Barokní sloup se sochou Immaculaty v Bukovici,
• Machovský kříž,
• Kříž na rozcestí k Bezděkovu nad Horou v Machově,
• Kříž Jansův „Na Pohoří“ v Suchém Dole,
• Kamenný kříž „Nad školou“ ve Žďáře nad Metují.
Zástupci DSO Policka se zúčastnili již několika jednání
s Gminou Radków a DSO Broumovska. Záměrem těchto
schůzek je příprava podání grantové žádosti do Fondu
mikroprojektů Euroregionu Glacensis k 26. říjnu 2011.
Cílem projektu bude podpora turismu a propagace regionu
Policko-Radkówsko-Broumovsko.
Dne 8. září 2011 od 15 hodin se uskuteční 4. veřejné
jednání výboru DSO Policka, tentokrát v restauraci
v Suchém Dole. Program jednání je následovný:
1) Zahájení
2) Členství v místní akční skupině
3) Mimořádné členské příspěvky
4) Grantová žádost do Fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis
5) Návštěva členů MAS Uničovsko, o. p. s.
6) Různé
7) Závěr
Úvodního jednání DSO Policka se zúčastní i starostové
obcí Hronovska a Náchodska, aby vyslechli prezentaci MAS
Broumovsko+ a MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s.
Území Policka, Hronovska a Náchodska je tzv. bílým místem
na mapě ČR, tudíž by byl vstup místní akční skupiny možný,
především přínosný. MAS je společenství občanů,
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Štěnátko,
pejsek
černé barvy, který se
našel na začátku srpna v
„Petrovických zatáčkách“
před Policí.
Pejsek, kříženec světlé barvy, který byl v našem útulku
od půlky března, našel nové páníčky přímo v Polici nad
Metují.
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

Děkujeme za motokolo
29.dubna daroval pan Martin Zeman naší pečovatelské
službě motokolo.
Již 3 měsíce je využíváno jak obyvateli,
tak i
zaměstnanci pečovatelského domu k plné spokojenosti.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat panu Zemanovi za
tento užitečný dárek.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru .

Usnesení rady města ze zasedání
č.14/2011 ze dne 11. 7. 2011
RM vyhlašuje přijímání návrhů na udělení Pamětních listů,
Kulturní a Sportovní ceny města Police nad Metují za rok
2011. Nominační období končí 30. 9. 2011.

RM schvaluje přidělení městských bytů:
1) byt č. 10 - 1+kk v domě č. p. 268 v ulici U Damiánky sl.
Kristině Hynkové,
2) byt č. 9 - 3+1 v domě č. p. 340 v Tyršově ulici panu
Kamilu Exnarovi,
3) byt č. 13 - 2+1 v domě č. p. 407 v ulici Na Babí paní
Adrianě Jandíkové.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jednoho
roku s možností dalšího prodloužení, budou-li nájemci
řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje:
a) přidělení bytu č. 4 - 2+1 v domě č. p. 116 v ulici Na
Babí manželům Jozefu a Darině Sivákovým. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
b) schvaluje přidělení bytu č. 1 1+1 v domě č. p. 115 v
ulici Na Babí panu Josefu Sivákovi ml. Nájemní
smlouva bude uzavřena vždy na dobu určitou 3
měsíců.
RM schvaluje text návrhu na mimosoudní vyrovnání
s panem Fulkou vypracovaný místostarostou.
RM schvaluje zadání aktualizace energetického auditu
budov základní školy, včetně dopracování projektové
dokumentace o dílčí část "plynové tepelné čerpadlo", které
budou přílohou žádosti o dotaci v rámci Operačního
programu životní prostředí - výzva 3.2.1 Realizace úspor
energie + 3.1.1 rekonstrukce zdrojů tepla využívajících
obnovitelné zdroje energie. Náklady spojené s pořízením
podkladů žádosti budou hrazeny z rozpočtové rezervy
odboru IMŽP.
RM schvaluje navýšení nákladů na akci: "Obnova klášterní
ohradní zdi do původního stavu", Program regenerace MPR a
MPZ" v celkové výši 39.362,- Kč včetně DPH. Schválený
rozpočet na tuto akci tím nebude překročen.
RM schvaluje smlouvu o dílo na aktualizaci a doplnění
projektové dokumentace pro územní řízení akce
„Optimalizace odtokových poměrů – protipovodňové
opatření Police nad Metují lokalita pod Klůčkem – 2. část“ v
celkové výši 99.960,- Kč s DPH.
RM schvaluje úpravu žádosti o vydání budovy kotelny
zahradnictví na pozemku stav. parc. č. 565 v k. ú. Police
nad Metují, v obci Police nad Metují, stran bezúplatného
převodu budovy a pozemku pod ní do vlastnictví města
s tím, že město zajistí veřejný účel užívání budovy, či
prostoru vzniklého po jejím odstranění.
RM schvaluje zřízení odborné komise s názvem: KOMISE
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ a pověřuje místostarostu jejím
personálním obsazením do 1. 9. 2011.
RM neschvaluje další snížení nájemného za pronájem
Divadelního klubu Kolárova divadla, o nějž požádal pan
Štefan Piši, jako nájemce. RM považuje snížení nájemného
na 4 000,- Kč měsíčně odsouhlasené v roce 2009 za
dostatečné a trvá na této částce i pro následující období.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Rozpis lékařů stomatologické
služby srpen - září 2011

Poliklinika Broumov

602 333 466

Stavba kapličky v Ticháčkově lese

Dne 20.6.2011 bylo zahájeno zdění obvodového
soklového zdiva z pískovcových kvádrů. Tomu předcházelo
položení izolace proti zemní vlhkosti pod toto soklové zdivo
a hlavně pak výroba těchto pískovcových kvádrů z pískovce
z Božanovského lomu.
Výrobu kvádrů provedla firma Granit Lipnice, s.r.o.
pobočný závod Teplice nad Metují – Dolní Teplice. Kvádry
jsou 26cm vysoké, zhruba 60-65cm dlouhé a šířka soklového
zdiva 30cm. Kvádry mají z vnitřní strany povrch řezaný.
Vnější povrch je opracován pískováním. Soklové zdivo tvoří
tři řády těchto kvádrů. Třetí řada má horní hrany sražené.
Zdění soklového zdiva prováděli kameníci pánové
Herzog z Bukovice a Stryja z Broumova.
V Suchém Dole, za obecním úřadem, v místě uložení
řeziva pro kapličku, byla zahájena výroba konstrukce
kapličky. Opracované hranoly jsou postupně namořeny
proti plísni a škůdcům a poté převáženy k místu stavby
kapličky a zde usazovány do konstrukce vlastní kapličky.
K dnešnímu dni ( 2.8.2011 ) je dokončena nosná
konstrukce kapličky včetně montáže zavětrování, montáže
parapetních trámu a trámů nadpraží. Nosná konstrukce je
přikotvena k soklu a základům, jednotlivé prvky konstrukce
jsou zkramlovány. Na vaznice jsou osazeny krovy,
provedeno bednění z prken a zakrytí podkladním izolačním
asfaltovým pásem.
Probíhá montáž lešení pro zhotovení konstrukce věže
kapličky.
V příštích dnech bude zahájena příprava konstrukce
věže, výroba oken a vybrán odstín nátěru pro vnější plášť
kapličky.
Pořádání veřejné sbírky ve prospěch kapličky je
prodlouženo do 30.9.2012 – č.ú.: 1118220329/0800.
V nejbližších dnech bude na budově obecního úřadu
umístěna informační tabule a bude provedeno značení ke
kapličce.
Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
13. – 14. 08.
20. – 21. 08.
27. – 28. 08.
03. – 04. 09.
10. – 11. 09.

MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí

491 582 381

MUDr. Josef Práza
ZS Machov

491 547 139

MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov

603 479 132

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
MUDr. Petr Houštěk

491 547 139

 KNIHOVNA
Prázdniny v knihovně
Jako každý rok proběhne v knihovně prázdninový týden
pro děti. Budeme se scházet každé ráno v týdnu od 15. do
19. srpna. Letos se zaměříme na poznávání okolí Police nad
Metují jak v přírodě, tak v literatuře. Na výletech nás bude
provázet knížka Josefa Prchala „Divoké dobrodružství“.
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Kromě čtení a šlapání budeme i tvořit z přírodnin, kreslit,
psát a samozřejmě hrát hry. Přihlášeno je 20 dětí, což je
nejvyšší možný počet.
H. Jenková

PIK – projekt internetizace knihoven
Mnozí jsme zaznamenali v našich médiích informace o
záměru zrušení Projektu internetizace knihoven. Dotýká se
tento problém i knihoven v našem regionu? Hledá se řešení?
– a možná další otázky snad vysvětlí následující stručné
informace:
Povinnost poskytnou obyvatelům bezplatný přístup k
internetu je jedna z povinností knihoven, stanovených
knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. Pokud dojde
k odpojení bez jakéhokoliv varování a dohody, potom
bude v určitém okamžiku působit zhruba 3 500
knihoven v rozporu s knihovním zákonem.
Tento projekt vznikl na půdě Ministerstva informatiky
na základě usnesení vlády v roce 2004 a následně byl
delimitován do kompetence Ministerstva vnitra. Cílem
tohoto projektu je zejména vytvořit alternativní
nabídku míst veřejného přístupu k internetu v
knihovnách na území celé ČR plošně pro všechny
skupiny obyvatel, vytvořit podmínky pro zvyšování
informační gramotnosti s důrazem na skupiny
ohrožené sociálním vyloučením.
Celkem toto připojení k internetu využívá 3441
knihoven, z toho 483 knihoven působí v lokalitách, kde
není dostupná vhodná infrastruktura. Tyto knihovny
jsou připojeny satelitem. V Královéhradeckém kraji je
to celkem 206 knihoven, na Policku jde o obecní
knihovny v Bezděkově, České Metuji, Suchém Dole,
Velkých Petrovicích a naše pobočky v Pěkově a
Hlavňově. Přes satelit jsou připojeni v Suchém Dole a
Velkých Petrovicích.
Ministerstvo kultury zahájilo průzkum stavu připojení
knihoven. Výsledky průzkumu budou využity pro
materiál, na jehož základě vláda rozhodne o
pokračování či zrušení PIK.
Také v naší knihovně vyplňujeme dotazníky, zda
chceme nadále zůstat připojeni v rámci projektu nebo
máme možnost využít výhodnější nabídky místního
poskytovatele. Termín odeslání dotazníku je 12.
srpen. Rozhodnutí vlády lze očekávat nejdříve na
přelomu srpna a září.
PIK se týká knihoven zřizovaných a provozovaných
obcemi, zejména těmi malými a nejmenšími. Je to forma
statni podpory těmto knihovnám. Věřme, že rozhodnutí
vlády nebude pro tyto knihovny likvidační.
S využitím materiálů Národní knihovny a SKIP (Svazu
knihovníků a informačních pracovníků) sestavila V.
Plachtová

Nabídka knih:
* Macourek, Petr: Jižní Amerika nejen na motocyklu.
Motoristické putování po Jižní Americe.
* Bursová, Marta: Kompenzační cvičení.
Uvolňovací, protahovací a posilovací cviky.
* Cornwellová, Patricia: Faktor Scarpettová.
Detektivní román.
* Walden, Laura: Ohnivá laguna.
Současný psychologický román pro ženy.
* Berry, Steve: Císařova hrobka.
Napínavý současný thriller.
* Mlynářová, Marcela: Z lodiček do holin.
Autobiografický humorný román.
* Cimický, Jan: Vražda v páté sadě.
Klasická detektivka známého českého psychiatra.
* Koontz, Dean: Rychlost.
Současná detektivka.

Dáša Ducháčová
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ART KINO – PELLYHO DOMY
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.

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

KINO  KOLÁROVO DIVADLO
úterý 6. 9. 2011 v 19 hodin

LIDICE

Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní
náhodou připletli do cesty
"dějinám". Tvůrci nejdou
cestou klasického válečného
filmu, tragédii přiblíží skrz
mezilidské vztahy, a to
zejména lásku, která stojí na
počátku celého příběhu.
Ne každý ví, že událost,
jež otřásla celým světem,
začala
jako
příběh
obyčejného
sukničkáře.
Václav Fiala se zamiluje do
Aničky ze Sudet, doma ho
však čeká těhotná žena.
Dopis, ve kterém Aničku lživě
informuje, že "něco" podnikl
a musí do ústraní, poslouží
krátce po atentátu na Reinharda Heydricha jako záminka k
vyhlazení Lidic. Skutečnou událostí je inspirovaný také příběh
druhého hrdiny Františka Šímy, který nešťastnou náhodou při
opilecké rvačce zabije svého syna. Vyhlazení Lidic tedy přežije
nic netušíc ve vězení a po válce se vrací domů, kde ho čeká holá
pláň. Stane se tak paradoxně jediným lidickým mužem, který
přežil tuto tragédii. S cejchem vraha není však žádoucí.
V době tragického konce, v červnu 1942, měly Lidice za
sebou dějiny trvající nejméně šest staletí. Nacisté chladně
popravili všechny lidické muže; ženy a děti nechali převést do
koncentračního tábora, některé děti dali na převýchovu.
Celková bilance ‐ 192 popravených můžů, 58 žen zemřelo v
koncentračních táborech a 88 dětí bylo posláno do plynu. Obec
Lidice byla vymazána z map a srovnána se zemí.
Režie: Petr Nikolaev

Hrají: Karel Roden, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej
Novák, Adam Kubišta, Roman Luknár, Veronika Kubařová a
další
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Válečný film ČR 2011 (126 min)
Vstupné: 50 Kč

úterý 13. 9. 2011 v 17 hodin

KUNG FU PANDA

Nejlínější tvor pod
sluncem, chlupatý pandí
chlapík Po, překonal sám
sebe, naučil se kung fu a
zachránil rodné údolí před
zlosynem Taj Langem. Tady
by mohl jeho osud skončit, kdyby se z filmu Kung Fu Panda
nestal celosvětový fenomén. Klenot, který se zařadil po bok toho
nejlepšího, co studio DreamWorks vyprodukovalo, tedy zlobra
Shreka a zvířátek z Madagaskaru, si prostě říkal o pokračování.
Na druhou stranu – v Poově životě je stále co odhalovat.
Například – přemýšleli jste někdy nad tím, jak je možné, že je
jeho tatínkem houser?
Po by si možná tyto otázky taky začal klást, kdyby na to
ovšem měl čas. Sotva se usadil prach po jeho souboji s tygrem Taj
Langem, objevil se na obzoru nový padouch. Nenechte se zmást
tím, že se Lord Shen skrývá v kůži bílého páva. Jeho ambicí je
ovládnout celou Čínu a zlikvidovat přitom i bojové umění kung
fu. K tomu mu má pomoci armáda krvežíznivých vlčích
pomocníků a mocná tajná zbraň. Po celé zemi mizí věhlasní
mistři kung fu a Po se spolu s Pěti postrachy (připomínáme, že
jde o Tygřici, Jeřába, Kudlanku, Opičáka a Zmiji) vydává na
nelehkou misi, hodnou věhlasu Dračího bojovníka. Jak sám říká:
„Přece nenechám zničit něco, co jsem se právě naučil!“ Pokud
uspěje, odměnou mu bude nejen další hrdinský kousek na kontě,
ale i rýsující se skládačka střípků vlastní minulosti, které – Světe
div se! – naznačují, že jeho tatínek asi doopravdy nebyl houser.
„V prvním díle jsme zjistili, že hrdinou se může stát každý,
bez ohledu na výšku a váhu. Ve druhém se dozvíme, že osud nám
přivádí do cesty jak osoby, které nám pomáhají, tak i ty, které
nám naopak ubližují, vše proto, abychom dokázali naplno využít
vlastní potenciál,“ říká režisérka Jennifer Yuh.
Režie: Jennifer Yuh
Hrají (české znění): Saša
Rašilov, Otakar Brousek
st., Nela Boudová, Tereza
Bebarová, Michal Holán,
Libor Bouček
Přístupnost: přístupný
Animovaná komedie USA 2011 (91 min)
Vstupné: 40 Kč
úterý 20. 9. 2011 v 19 hodin

WESTERNSTORY
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
SRDEČNĚ DĚKUJEME MARTINĚ VÁŇOVÉ za uspořádání
výstavy pana Jana Kousala v Pellyho domech.
Rodina Kousalova
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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

PELLYHO DOMY
Pellyho domy  učebna č. 306

Cvičení PILATES
Pilates je metoda tvarování těla na základě spolupráce těla a
mysli. Je ideální pro všechny, staré či mladé, pro lidi v kondici i
bez, stejně tak pro ty s chronickými bolestmi, po úrazu nebo
pro osoby s astmatem.
1. skupina: pondělí a středy 16.15  17.15 hod
 poslední volná místa!
zahájení: v pondělí 5. 9. 2011
Vede instruktorka pohybové metody PILATES (s registrací
vydanou Sabongui pilates academy) Poplatek zahrnuje 20 lekcí
po 60 min
Poplatek za 20 lekcí: Kč 900,
Přihlášky a úhrada poplatku: do 31. 8. 2011 v Infocentru
v Pellyho domech.
Počet míst omezen!!

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
PRO DOSPĚLÉ
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
nabízíme poslední volná místa!

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.
Polický rodák Ctibor Košťál se vrátil do dobře známých míst
ze svého dětství. Dívá se na Polici a jeho obyvatele očima člověka
žijícího již 30 let mimo ni. Nostalgicky rovněž zavzpomínal na
první studentské brigády v tehdy n.p. Kovopol, jehož prostory
mohl nyní po letech navštívit. Bude to zkrátka takový polický miš
maš… Přijďte a uvidíte.
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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.
Kurzovné Kč 1 000, / pár se platí zároveň s přihlášením do
kurzu. Přihlášky budou k dispozici na www.policko.cz nebo
v Informačním centru.

64. POLICKÉ DIVADELNÍ H R Y
Pátek 30. 9. 2011 v 18 hod

KYTICE
Divadelní soubor Hlavy (při ZŠ Broumov)
K. J. Erben
Režie: Jan Holek
Baladickohudební drama
Představení je postaveno na
vybraných básních ze sbírky
Kytice. Jedná se o ojedinělé
představení svým zaměřením, ale i
svou náročností na zinscenování. A
přestože v představení účinkují
hlavně mladí herci, žáci LDO ZUŠ
Broumov, inscenace díky talentu
všech účinkujících slibuje ojedinělý zážitek. Představení Kytice
DS Hlavy přinese opět něco nového. Novou vlnu, nové pojetí
divadla.
Představení Kytice byl porotou přehlídky AUDIMAFOR
doporučeno do celostátní divadelní přehlídky Mladá scéna v Ústí
nad Orlicí.
Vstupné: 60Kč
DOPORUČUJEME!!!

Pátek 7. 10. 2011 v 19 hod

LÍBÁNKY aneb láska ať jde k čertu
Divadlo Palace (Praha)
Noel Coward
Režie: Petr Hruška
Hrají:
Sibyla Chaseová – Ivana Jirešová/ Klára Issová
Elyot Chase – Jiří Langmajer
Viktor Prynn – Jan Teplý/ Kryštof Rímský/ Michal Slaný
Amanda Prynneová – Kristýna Frejová/ Jitka Čvančarová
Jedna z nejúspěšnějších komedií tohoto autora
Dvojice bývalých manželů se
po letech setkává v drahém
francouzském hotelu, kam oba
přijeli trávit líbánky se svými
novými a mladšími partnery.
Následuje to, co by oba bývalé
manžele Elyota a Amandu ani
ve snu nenapadlo: opět se do
sebe zamilují. Napětí mezi
čtveřicí roste. Nakonec před
svými novými partnery Sybilou a Victorem utečou do
Amandina bytu v Paříži. Oba dva spolu však nepřestanou
bojovat.
Inscenace jako celek potěší svým humorem, založeným na
svižných, někdy laskavých, jindy jedovatých dialozích, které
gradují a místy práskají jako bič.
Vstupné: 240/230/220Kč

Pátek 14. 10. 2011 v 19 hod

OBCHODNÍK S DEŠTĚM

Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
Richard Nash
Režie: Miroslav Houštěk
Romantická komedie
Všichni víme, že zázraky se
nedějí. A přesto jsou chvíle,
kdy jsme ochotni věřit, že se

zázrak stane, že se musí stát, aby se splnil náš sen, naše touha.
A znovu a znovu nás realita našeho života zklame a naše přání
se nesplní. Takovým situacím říkáme romantika a z takového
vidění světa je i hra amerického autora Richarda Nashe, která
od roku 1957 putuje po jevištích celého světa a naplňuje lidi
vírou, že jednou se ten zázrak může stát.
I postavy této hry vědí, že od počátku průhledný a upovídaný
„obchodník s deštěm“ nemůže za sto dolarů přinést déšť do
vyprahlé stepi, kde žízní hynou stáda dobytka, ale tuší, že může
probudit víru v ochabující vlastní sílu. Že rozsvítí pohaslé
světlo naděje a vlastní sebevědomí. A tak pod slupkou skepse
se probouzí nevěřící úsměv, ale i hluboká víra v to, že zázrak je
v nás, a že se stane pokud naše naděje a láska bude dost silná.
Vstupné: 80/70/60Kč

Pondělí 31. 10. 2011 v 9 a 10.30 hod

ČERNOŠKÁ POHÁDKA

Divadlo Drak (Hradec Králové)
Kolektiv divadla Drak
Režie: Jiří Vyšohlíd

Naše nová pohádka je trochu
jiná, než jsme zvyklí. Pochází
totiž z Afriky, ze země krásné
a divoké přírody, plné
cizokrajných zvířat, které
uvidíme jen v Zoo. Ale Afrika
je také pravlastí Černochů,
kteří zrovna jako my, si
vyprávějí pohádky a mýty.
Náš příběh je velmi jednoduchý, doprovázený rytmickými
říkadly a hrou na bubny. Nechybí ani pohádkový hrdina, který
má své chyby a díky jim se dostane do nebezpečí. Zkrátka
pohádka jak má být!
Vstupné: 40Kč

Pátek 4. 11. 2011 v 19 hod

DÍTĚ, PES A STARÝ HEREC NA JEVIŠTĚ
NEPATRÍ aneb Cyrano
Divadelní soubor Na tahu (Červený Kostelec)
Každý má v životě svůj velký sen.
Zahrádkář že vypěstuje nejkrásnější růži,
houbař že najde největšího hřiba a herec že
si zahraje velkou roli. Jsou‐li ti herci tři a
role jenom jedna, pak je založeno nejen na
pořádný malér, ale hlavně na hromadu
legrace.
Vstupné: 80/70/60Kč
Předprodej a rezervace vstupenek/permanentek
od 5. 9. 2011 v Infocentru v Pellyho domech –
infocentrum@policko.cz, tel.: 491 421 501.
Předplatné na 64. Polické divadelní hry:
V rámci předplatného si můžete zakoupit zvýhodněné vstupné
na 64. Polické divadelní hry. V ceně permanentky (která je
přenosná a zajišťuje Vám stejné místo v hledišti na všechna
představení) máte jedno ochotnické divadlo zcela zdarma.
3 kategorie permanentek:
I. Přízemí řada: 1 – 5 a balkon řada: 1 – 2
400,‐ Kč
II. Přízemí řada: 6 – 13
370,‐ Kč
III. Přízemí řada: 14 – 16 a balkon řada: 3 – 4 340,‐ Kč
Vozíčkáři po nahlášení na tel.: 491 421 501 vstup zdarma.

Změna programu vyhrazena.
64. Polické divadelní hry se uskuteční
s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.
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RŮZNÉ

Město Police nad Metují a Pítrs bikes team
pořádají veřejný závod XC horských kol

VELKÁ CENA
Police nad Metují

Čtvrtek 11. 8. 2011 od 18 hod,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

finálový závod  MTB pohár
Broumovsko 2011

POLICKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
Pořad bude sestaven z duchovních
křesťanských písní 19. a 20. století,
spirituálů a písní s texty některých
našich známých
písničkářů.
Pod taktovkou sbormistra
Jaroslava Kasala.
Vstupné: 30 Kč

POLICKÁ POUŤ 2011
Dopravní uzavírky a omezení
Od pátku 12. 8. (10 hod) do neděle do 14. 8. 2011 (20 hod)
bude zcela uzavřeno Masarykovo náměstí a přilehlé ulice
(část ulice u Pellyho domů, ulice Kostelní, Tomkova,
Radimovská a U Opatrovny).
Objížďka na Suchý Důl bude vedena přes obchvat kolem Penny
marketu.
V neděli 14. 8. (od 5 do 20 hod) bude ještě uzavřena ulice
Husova u autobusového nádraží (od ulice 17. listopadu k
autobusové zastávce na Broumov). Ta bude přemístěna před
zastávku na Náchod, jako to bývá každý rok.
K parkování doporučujeme využít parkoviště u škvárovny nad
horním kruhovým objezdem, ve večerních hodinách u Penny
marketu, odstavné pruhy na Ostašské ulici, ulici Na Sibiři,
odstavné plochy na sídlišti pod kotelnou, u Kolárova divadla, za
Základní školou, pod pensionem Adler, parkoviště u Veby,
plochu u dolního kruhového objezdu pod Havlatkou.

Závod je určen pro všechny věkové
kategorie  od nejmenších dětí na
odrážedlech až po veterány...
Datum: neděle 21. 8. 2011
Start a cíl: hokejové hřiště Police n. M.
Kancelář závodu: v prostoru startu a cíle
Konec prezentace: 30 minut před startem kategorie
Startovné: Minižáci ZDARMA, žáci 40Kč, kadeti – junioři 60Kč,
ostatní 100Kč
Program závodu:
10:00 otevření kanceláře závodu
12:00 Start Žáci I, II + Žákyně I, II
13:00 Start Kadeti + Kadetky + Juniorky + Ženy + Muži Hobby
14:30 Start Junioři + Masters I, II + Muži Elite
16:00 Start Minižáci I, II + Minižákyně I, II
16:30 Vyhlášení
Ceny: 1. – 3. místo ve všech kategoriích věcné ceny
Finanční ceny v kategorii Elite 1000Kč, 700Kč, 500Kč
Pořadatel si vyhrazuje právo měnit program závodu, počet
nebo délku okruhů a dílčí změny v uspořádání závodu. Tyto
případné změny budou v kanceláři závodu nebo ohlášeny před
startem.
pořádá: Petr Sulzbacher
(PITRS BIKES,
www.pitrsbikes.com), e‐
mail: pitrsbikes@seznam.cz
tel.: +420 776 717 537

Děkujeme za pochopení.

o. s. PoKuS

ve spolupráci s městem Police nad Metují pořádá

Rozloučení s prázdninami aneb
našlo se vejce
Udělejte si v neděli 28. srpna čas a pojďte
zažít trochu dobrodružství, teda jestli se
nebojíte. Záleží jen na Vás jestli přijdete bez
dětí, bez rodičů anebo společně, všichni jste
vítány. A hlavně nezapomeňte si vzít vařené
vajíčko, dobrou náladu a to všechno dejte
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do batůžku spolu se svačinou a pitím. Předpokládaný návrat
v odpoledních hodinách.
Kdy a kde celé dobrodružství začne?
V neděli 28. srpna 2011 v 9 hod na náměstí u polické kašny a
poté se vydáme tam, kam nás pergamen povede ...
Vstupné dobrovolné…
PS: V neděli dne 28. srpna můžete volat na telefonní číslo
607 824 616, kdy se dovoláte paní Steinerové, která tuto akci
pořádá. Na tomto telefonu zjistíte i předpokládaný návrat dětí.
Můžete si přibalit drobnou hotovost na případné občerstvení.
Za o.s. PoKuS Steinerová Renata

Městys Machov
s laskavým svolením Římskokatolické farnosti
uvádí

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Umělecký vedoucí Josef Krečmer

Iva Kramperová – housle
Johann Pachelbel (1653 - 1706) - Canon in D
Antonio Vivaldi (1678-1741) - Le Quatro Stagioni Op. 8 No. 1-4
Koncert E dur "Jaro"
I. Allegro, II. Largo e pianissimo sempre, III. Allegro
Koncert g moll "Léto"
I. Allegro non molto, II. Adagio, III. Presto
Koncert F dur "Podzim"
I. Allegro, II. Adagio molto, III. Allegro
Koncert F moll "Zima"
I. Allegro non molto, II. Largo, III. Allegro

Kostel sv. Václava v Machově
v neděli 28. srpna 2011 v 17 hodin
Srdečně zveme všechny příznivce barokní hudby na tento koncert.
Vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
Děkanský úřad Police nad Metují a Město Police nad Metují Vás
zvou na charitativní koncert

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA A
MARTA KUBIŠOVÁ
24. 9. 2011 od 19 hod, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Police nad Metují
Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostelních varhan.
Vstupné: v předprodeji 200 Kč / na místě 220 Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru v Polici nad Metují,
tel.: 491 421 501.
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Festival rockových kapel

INFOCENTRUM
Police nad Metují

Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl pořádá dne 3. září
2011 na hřišti v Suchém Dole festival rockových kapel.
Areál bude zastřešen.
Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl

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 červenci navštívilo informační centrum celkem
1223 lidí.
Z celkového počtu návštěvníků bylo 1175 občanů České
republiky, 11 Slováků, 3 Rusové, 16 Poláků, 1 Belgičan, 13
Němců, 3 turisté z Nizozemí a 1 z Velké Británie.

Nový člen Branky o.p.s.

Od 1. srpna vstoupil do Svazu
cestovního ruchu BRANKA nový
subjekt - chata Dobrošov a její
provozovatelé manželé Štěpánkovi.
Tímto je vítáme mezi námi a děkujeme za zájem o členství.
Daniel Denygr

Organizace školního roku 2011/2012
Dokument MŠMT č.j. 11988/2010-20
•
•
•
•
•
•
•
•
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Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012
začne ve všech základních školách ve čtvrtek 1. září
2011.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31.
ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a
čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23.
prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012.
Vyučování začne
v úterý
3.
ledna
2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
3. února 2012.
Jarní prázdniny budou od soboty 25.2 do neděle
4.3.2012.
Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června
2012 do neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013
začne v pondělí 3. září 2012.
Marie Vaisarová

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Den ruské gastronomie v hronovské
hotelovce
Na závěr školního roku proběhl v Hronově Den ruské
gastronomie jako projekt žáků 1. ročníku oborů studia

Hotelnictví a turismus a Cestovní ruch (foto 01). Akce byla
zároveň i rozloučením žáků se školou před prázdninami.
Žáci si pozvali své rodiče a žáky budoucích 1. ročníků, aby
jim mohli předvést, co se už naučili. Při výuce ruštiny,
která se opět stává v hotelnictví a v cestovním ruchu
atraktivním jazykem, žáci připravili recepty na typická
ruská jídla, ze kterých sestavili malý receptář. A také
všechny pokrmy pod vedením Bc. Jiřího Johna společně
uvařili. Připravili zároveň i výzdobu včetně originálních
ruských suvenýrů a hudby. Rautovému stolu vévodil pravý
samovar a ruské malované nádobí. A jak vypadalo menu?
Jako předkrm mohli návštěvníci ochutnat bliny s kysanou
smetanou a kaviárem či vynikající a na přípravu
jednoduchý zeleninový salát vinegret. Dále následovala
pestrá nabídka ruských polévek. Nemohl samozřejmě
chybět boršč (věděli jste, že do toho pravého patří
šťovík?), ale hosty překvapivě více zaujaly méně známé,
zato velmi chutné polévky soljanka, šči nebo rossolnik.
Mnozí si pochvalovali studenou polévku okroška. Jako
hlavní chod přišly na řadu pirohy, pelmeně, vareniky a
syrníky. Velký úspěch sklidil ovocný dezert zvaný kysel,
který zmizel ze stolu jako první.
A nyní již následuje výběr receptů na známé i méně
známé ruské pokrmy, které opravdu stojí za vyzkoušení.
Vinegret – předkrmový salát
6 brambor, 3 mrkve, 4 červené
řepy, 1 cibule, kyselé okurky
podle
chuti,
olej
nebo
majonéza, sůl a pepř.
Brambory, mrkev a červenou
řepu je třeba uvařit ve sloupce,
potom očistit a nakrájet na
kostičky. Cibuli a okurky je také
nakrájíme na kostičky. Všechno
smícháme, přidáme olej nebo majonézu, osolíme a
opepříme. Dobře vychladíme, jako přílohu podáváme
čerstvé pečivo.
Okroška – studená ruská polévka, vhodná pro letní období
600 g vařeného masa, 150 ml smetany, 900 ml láku z
kvašených okurek, 2 vejce vařená natvrdo, 2 kyselé okurky,
1 malá cibule, hořčice, česnek, cukr, sůl.
Maso, okurky a vařené bílky nakrájíme na kostičky,
přidáme najemno nakrájenou cibuli a česnek, lák z okurek a
promícháme. Žloutky jemně nastrouháme, smícháme s
hořčicí a se smetanou, dobře promícháme a vlijeme do

připravené polévky. Polévku osolíme, případně osladíme a
vychladíme. Před podáváním můžeme přidat do polévky
čerstvý kopr a kousky ledu.
Kysel – letní ovocný dezert (foto 06)
125 g ovoce (jahody, maliny apod.), 125 g cukru, 80 až
90 g solamylu, případně kyselina citronová podle chuti.
Přebrané a opláchnuté ovoce propasírujeme, nic
nevyhazujeme, zbytky svaříme, přecedíme, pak přidáme
cukr. Solamyl rozmícháme asi v 700 ml vody, vlijeme do
vařícího sirupu, mícháme, přidáme propasírovanou šťávu,
posypeme
cukrem
a
rychle ochladíme. Hustý
kysel
vléváme
do
studenou
vodou
vypláchnutých formiček.
Vychladlý vyklopíme, při
podávání
zdobíme
šlehačkou.
Dobrou chuť v době
prázdnin a dovolených přejí čtenářům Polickémo měsíčníku
žáci a pracovníci Střední školy hotelnictví a podnikání
SČMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz
Text připravila Mgr. Renata Lelková

STATISTIKA
K 31.7. 2011 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4260 obyvatel.

JUBILEA

=========

Červenec 2011 byl měsícem oslav pro tyto jubilanty:
70 let

75 let

80 let
85 let
90 let

pan Tomáš
paní Anna
paní Eva
pan Zdeněk
pan Václav
pan Jaromír
pan Lubomír
pan Zdeněk
pan Miroslav
pan Bořivoj
paní Libuše
pan Milan
pan Jaromír
paní Waltraud

Souček
Kuchtová
Knittelová
Adam
Ptáček
Šulc
Strauch
Procházka
Jirman
Žid
Pelikánová
Beran
Stejskal
Šedová

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 červenci uzavřelo manželství 5 párů.
1.7. Jaroslav Trojtl a Hana Winterová – kostel Apoštola
Pavla (po mnoha letech proběhl svatební obřad v kostele
církve čsl.husitské v Polici nad Metují)
2.7. Jiří Špaček a Radka Gavelková – obřadní síň
15.7. Michal Brand a Petra Viková – vyhlídka na Hvězdě
15.7. Daniel Denygr a Ingrid Kucharová – vyhlídka na
Hvězdě
29.7. Roman Lanc a Hana Šolcová – obřadní síň
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25.6.2011 Vít Krušina a Lenka Brožová – na Hvězdě před kaplí

ZLATÁ SVATBA = = = = = = =
V sobotu 2.7.2011 si zopakovali své ANO manželé Edgard a
Marie Milanovi z Nového Města nad Metují. Brali se před
padesáti lety na naši radnici. Přejeme hodně zdraví a
spokojenosti i v dalších letech.

První certifikáty BROUMOVSKO regionální produkt®
slavnostně předány místním výrobcům na Farmářských
trzích v Klášterní Zahradě*
Farmářské trhy v Klášterní Zahradě*, které se poprvé
konaly v neděli 17. července, byly dějištěm nejen prodeje
potravin a řemeslných výrobků. Hostily také slavnostní
předávání první série certifikátů projektu BROUMOVSKO
regionální produkt®.
Prvními
nositeli
značky
regionálních
produktů
Broumovska se stali:
• Rokytnický včelí med lesní smíšený – Včelí farma
Rokytník, Simona Adamcová
• Přírodní sýry a jogurty – Dita Šrámková
• Výrobky z ovčího rouna a tkané výrobky
z přírodního materiálu – Ines Šťovíčková
• Včelí produkty – ekofarma Vlkovi, Jiří Vlk
• Polický chléb – Kvíčerovská pekárna s. r. o.
• Stínicí technika Pavon s potiskem z kolekce
Rosenberg – Dřevoterm s. r. o
• Vlněné výrobky, výrobky z vrbového proutí –
ekofarma Tůmovi, Anna Tůmová
• Ovčí sýry, jogurty a další mléčné výrobky – Monika
Menčíková

Dagmar Hambálková, matrikářka

Certifikáty
výrobci
převzali
z rukou
zástupců
regionálního koordinátora projektu Společnosti pro
destinační management Broumovska (organizační složka
Agentury pro rozvoj Broumovska), Jana Školníka, předsedy
Správní rady a Markéty Hanušové, manažerky. Broumovsko
se oficiálně stalo jubilejním 15 regionem zapojeným do
projektu regionálního značení výrobků, jehož národním
koordinátorem je Asociace regionálních značek. Díky této
značce mají výrobci možnost propagovat své produkty
v rámci celé České republiky nebo se účastnit tradičních
veletrhů. Projekt pomáhá rozvoji regionu a jeho propagaci
na národní i mezinárodní úrovni. Projekt byl v počátku
realizace
podpořen
z prostředků
Evropské
unie
prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR, a to Osy IV
Leader administrovaných o. s. MAS Broumovsko+.
Farmářských trhů se účastnili také další místní prodejci.
Návštěvníci mohli ochutnat ovčí sýry, med a medovinu,
chléb, staročeské speciality nebo zakoupit květiny, výrobky
ze slámy, šperky ze skla a další ručně vyrobené dárkové
předměty. Doprovodný program připravený Agenturou pro
rozvoj Broumovska o. s., Ekocentrem Violka a Cechem
panen rukodělných zaujal děti i dospělé. Z trhů si odnášeli
malované oblázky a ručně vyrobené šperky, vyzkoušeli si
předení na kolovratu a praní v neckách. V sortimentu
nabídky farmářských trhů chyběli prodejci čerstvého ovoce,
zeleniny a uzenin, které se budeme snažit zajistit na příští
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farmářský trh, který se koná opět v Klášterní Zahradě*
v Broumově, v neděli 7. srpna 2011 od 09:00 – 15:00.
Farmářské trhy byly finančně podpořeny městem Broumov.
Děkujeme všem, kteří se prvních farmářských trhů
v klášterní Zahradě* zúčastnili (návštěvníkům, prodejcům a
partnerům) a podpořili tak místní výrobce a jejich
produkty.
Markéta Hanušová - Agentura pro rozvoj Broumovska o. s.
Organizační složka Společnost pro destinační management
Broumovska

Sraz táborníků
Zhruba před 50 léty započala éra letních táborů
organizovaných ZDŠ v Polici nad Metují, které se tenkrát
nazývaly pionýrské. (Připomeňme si Seč, Peksův mlýn na
Želetavce, Slatinu nad Úpou, Dolánky, Košťálov, Vortovou,
Troskovice, Nýdek.)
Z desítek lidí, kteří se podíleli na zdárném průběhu
táborů chceme připomenout alespoň z těch nejstarších paní
kuchařku Růženu Královou a pana učitele Josefa Frýbla. Z
řady vedoucích pak alespoň některá jména těch, kteří jsou
dnes mimo Polici: Pavla Varholíková, Jarča Valešová, Jára
Potůčková, Olda Koubek, Láďa Neumann, Vašek Svoboda,
Líba Vlčková, Elena Nováková a další zde nejmenovaní, na
které bychom rádi získali kontakt.
Byly to tábory sice pionýrské, ale pro připomínku:
zdravotníka-poradce nám ve Vortové dělal starý skaut Akela
(p.Obršál), oddíly vyrážely mimo tábory na vícedenní
harcy, konaly se táborové olympiády, stezky odvahy,
vydávaly se táborové noviny. Na táborech byl vždy aktivní
Klub otužilců. Pořádaly se táborové ohně, jejichž program
by snad snesl kritické měřítko i dnes. Na ty často přicházeli
i obyvatelé z okolí. Věříme, že na sraz přinese Jirka Pavlík i
odznak Tři orlí pera.
Chceme si tyto hezké chvíle připomenout a po létech se
sejít.
Setkání se uskuteční v sobotu 10.září od 14 hodin
v sále Občerstvení v Pellyho domech
v Polici nad Metují.
Prosíme všechny naše dávné kamarády, aby se
kontaktovali a potvrdili svůj zájem u Olgy Šmídové
(Jarčuškové) v Kulturním domě (Pellyho domy), nebo na
tel.č. 736767610, nebo e-mailem: hokynarka@tiscali.cz.
Taktéž prosíme všechny, aby toto pozvání předali všem
svým kamarádům, kteří se táborů účastnili.
Pokud máte z táborů nějaké pamětihodnosti –
fotografie, kroniky, táborové noviny (např. Kozí večerník,
Hlasy z bláta), rádi je vystavíme v průběhu setkání. Můžete
je předat i ofocené (případné originály si podepište) taktéž
Olze Jarčuškové.
Za organizátory setkání: Jaroslav Macoun,
Olga Jarčušková (Šmídová), Milan Košťál

Domácí násilí není normální
Máte pocit, že se Vás nebo někoho z Vašich blízkých
týká problematika domácího násilí? Nemlčte a nenechte se
umlčet. Nikdo nemá právo jiného týrat psychicky či fyzicky.
Statistika Intervenčního centra pro osoby ohrožené
domácím násilím za loňské případy policejního vykázání
násilných osob v Královéhradeckém kraji vychází - 44
oproti 16 v roce 2009.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím
násilím (dále jen IC) v Hradci Králové je jedním ze středisek
Oblastní charity Hradec Králové. Problematikou domácího
násilí zabývá již od roku 2007. Tvoří jej tým zkušených
odborníků, který si se slzami, bolestí a trápením týraných

lidí umí poradit. Pracovníci IC poskytují krizovou intervenci,
podpůrnou psychoterapii, právní poradenství v oblastech
rodinného, občanského, přestupkového a trestního práva,
přičemž v případě potřeby také pomoc při sepisování
složitějších právních návrhů na žádost uživatele, příp.
následnou pomoc
zejména sociální, zdravotní a
psychologické povahy.
Oběti domácího násilí kontaktuje IC na základě
informace o policejním vykázání násilné osoby Policií ČR,
případně preventivně, na základě jakéhokoliv oznámení o
ohrožení domácím násilím.
Kontaktovat či navštívit IC mohou i lidé sami. Ostych,
nedůvěra či naivní představa, že se vztah s partnerem
vyřeší sám od sebe, nejsou na místě. Raději včas. Nic se
nezmění a nikdo nepomůže, když o pocitech, strachu a
bolesti nebude nikdo jiný vědět!
Sociální služba IC je bezplatná, určená osobám starším
18-ti let žijících na území celého Královéhradeckého kraje.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím
násilím, Kotěrova 847, 500 03 Hradec Králové, tel : 495
530 033,
mobil
:
774
591 383,
e-mail
:
intervencni.centrum@hk.caritas.cz, www.charitahk.cz

Poraďte se s Corega Hlídkou, jak se
správně starat o zubní náhrady!
Praha, 28. července 2011 –
V uplynulých
dvou
letech
v rámci osvětového projektu
Corega Senioři jezdil po České republice speciálně
upravený kamion – Centrum ústní hygieny pro seniory,
který sloužil jako bezplatné poradenské a edukační
centrum pro nositele zubních náhrad. „Na základě
zkušeností z Centra jsme se rozhodli projekt rozšířit a
vyrazit do malých měst a obcí přímo za nositeli zubních
náhrad, kteří často nemají přístup k informacím o
vhodné péči o umělý chrup,“ vysvětluje Dana Majdáková,
koordinátorka projektu. Corega Hlídka tak přijede do
Police nad Metují na Masarykovo náměstí vedle Pellyho
domu ve čtvrtek 11. srpna 2011 odpoledne a mezi 15. a
17. hodinou bude zdarma radit lidem, kteří nosí zubní
protézu, jak se o ni správně starat. Každý příchozí
dostane malý dárek.
Posádku Corega Hlídky tvoří dentální hygienistka a
speciálně vyškolená hosteska, které budou všem přítomným
odpovídat na dotazy týkající se zubních náhrad. Na
modelech také názorně předvedou, jak a jakými prostředky
o ně správně pečovat a proč a jak špatně sedící protézy
fixovat. Všechny služby budou poskytovány bezplatně.
Každý člověk, který se přijde s Corega Hlídkou poradit,
obdrží jako dárek vzorek výrobků péče o zubní náhrady na
vyzkoušení.
Z malých měst a obcí žije nejvíce seniorů v těch od 2 do
5 tisíc obyvatel*, proto přijede Corega hlídka i do vaší obce,
aby se ještě více přiblížila lidem, kteří často nemají
dostatečné informace o zubních náhradách a hlavně o tom,
jak se o ně správně starat. Z dosavadních tříletých
průzkumů Centra ústní hygieny pro seniory vyplývá, že
třetina nositelů snímatelných náhrad nepoužívá žádné
speciální prostředky péče o ně a téměř deset procent
návštěvníků
kamionu
nebylo
déle než dva roky
u zubaře. Podle
odborníků Centra
je
však
třeba
dodržovat stejnou
periodicitu návštěv
jako
s vlastním
chrupem,
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snímatelné náhrady například také nestačí čistit pouze
obyčejným zubním kartáčkem a pastou.
Centrum ústní hygieny pro seniory zaštiťovala značka
Corega, stejně jako nyní projekt Corega Hlídka. Značka
prostředků péče o zubní náhrady Corega patří do portfolia
společnosti GlaxoSmithKline.

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
V době prázdnin nás známky
k vlastním cestám za poznáním:

můžou

inspirovat

Námět známky: 390.
výročí popravy 27 českých
pánů
na
Staroměstském
náměstí
v
Praze.
Staroměstská
exekuce,
vykonaná 21. června 1621,
byla hromadnou popravou
dvaceti
sedmi
vůdců
stavovského
povstání.
Představovala
symbolickou
tečku za událostmi, které začaly druhou pražskou
defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620
porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy.
Poprava byla šokujícím a hrozivým představením, které
mělo dokázat tehdejší Evropě, že Habsburkové se nenechají
zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská
vzpoura nemůže ohrozit jejich autoritu. Místo popravy a
smutný konec stavovského povstání připomínají dlažební
kostky, které vyznačují prostor, kde stálo popravní lešení.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvě černé
oceli v kombinaci s ofsetem v barvě červené.
Námět známky: Jan Kašpar
(20. 5. 1883, Pardubice - 2. 3.
1927, Pardubice) - český
inženýr,
průkopník
české
aviatiky,
nejznámější
z
prvních českých leteckých
konstruktérů a pilotů. První
úspěšný let provedl dne 16.
dubna 1910, kdy proletěl
dráhu 2 km ve výši 20-25
metrů. Slavný let Pardubice Velká Chuchle, který jej
proslavil,
uskutečnil
13.
května 1911. Známka byla
vydána 1. 6. 2011 k 100.
výročí tohoto letu.
tisku:
rotační
Způsob
ocelotisk v barvě černé kombinovaný hlubotiskem v barvách
žluté, červené, fialové a šedohnědé.
Stanislav Plachta

Astronomický klub
Police nad Metují
POD HVĚZDNOU OBLOHOU
6. července jsme navštívili dětský tábor bukovických
hasičů, který se konal v Benešově u Broumova. Děti i
dospělí si mohli naším zrcadlovým dalekohledem o průměru
25cm prohlédnout Měsíc s krátery a planetu Saturn s
prstencem. Později v noci jsme pozorovali objekty
vzdáleného vesmíru: mlhoviny, hvězdokupy i „hvězdný
prach“ v centru Mléčné dráhy. Pozorování jsme doplnili
výkladem.
Za milé pozvání i organizaci večera pod hvězdnou
oblohou je třeba poděkovat vedoucí dětského tábora paní
Lepeltové.
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PERSEIDY
Známý meteorický roj se nazývá podle souhvězdí Persea
ze kterého meteory zdánlivě vylétají.
Maximum roje nastane 13. srpna. Frekvence přeletu
meteorů (lidově padajících hvězd) dosahuje cca 100 za
hodinu. Letošní pozorování meteorů bude rušit svit Měsíce,
který je 13. v úplňku. Meteory můžeme pozorovat několik
dní před i po maximu.

PŘELETY ISS
11. srpna ve 3 hod. 5 min. 56 sec. uvidíme stanici
prolétat přímo nad našimi hlavami v souhvězdí Labutě. Ve 3
hod. 6 min 35 sec. se nám bude promítat do souhvězdí
Andromedy poblíž místa, kde se nachází známá galaxie
(„mlhovina“) M31.
11. srpna ve 4 hod. 39 min. 26 sec. se ISS objeví nízko
nad západním obzorem a pak prolétne souhvězdími Orla,
Delfína, Vodnáře, Velryby a Eridanu. Přímo nad jihem bude
ve 4 hod. 43 min.
12. srpna ve 3 hod. 44 min. se ISS objeví nad
jihozápadním obzorem v souhvězdí Pegasa, pokračuje přes
Ryby, Velrybu a ve 3 hod. 48 min. zmizí nízko nad
jihovýchodním obzorem v souhvězdí Eridanu.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

23. srpna ve 13 hodin 20 minut SELČ vstupuje
do znamení Panny,
v srpnu se den zkrátí o 1 hodinu a 30minut,
6. v první čtvrti, 13. v úplňku, 21. v poslední
čtvrti, 29. v novu,
na konci srpna ráno nad východním obzorem,
nastanou výhodné pozorovací podmínky,
není pozorovatelná,
ráno nad východním obzorem v souhvězdí
Blíženců,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Berana,
večer nízko nad jihozápadním obzorem
v souhvězdí Panny, končí dobré podmínky pro
pozorování,
po celou noc v souhvězdí Ryb,
po celou noc v souhvězdí Vodnáře,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

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

(Maminky, Miminka a Nápady)
Program na srpen a září v mateřském
centru MaMiNa
Prázdninový program – srpen
Program o prázdninách pouze ve středu 10., 17. a 24.
srpna – od 9.30 – 11.30 – dopolední program, který je plný
písniček, říkadel, tanečku a pohádek, poté následuje volná
herna.
Dopolední programy ve školním roce – začínáme
v pondělí 6. září
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci - pro nejmenší děti kolem
1-2 let, které se již naučily chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování - program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 2 - 4 let. Součástí programu je malá výtvarná dílnička
s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci - program pro rodiče s dětmi
od 2 – 4 let s důrazem na rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek - pro děti nejen jako
příprava na vstup do mateřské školky. Probíhá bez účasti
rodičů, vstupné 35,-, člen MC 30,-. Na tento program je

nutné se přihlásit a to na tel.: 777 903 029 pí. Hlávková
nebo přímo v MC, a to každé dopoledne.
PŘIJÍMÁME NOVÉ PŘIHLÁŠKY!!!
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 25,- za dítě a dopoledne, pro členy MC 20,- za
dítě.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Plánované kroužky a kurzy od září 2011
Každé pondělí v 17.hodin - Tanečky pro předškolní děti –
kroužek pro holčičky i kluky, které baví tancování je
součástí programu mateřského centra již 3 roky. Děti
budou nejen tančit, ale také se budou učit jednoduché
choreografii, součástí je i vystupování na různých akcích
v okolí. Kroužek je určen především předškolním dětem od
2-6 let, předpokladem je částečná samostatnost dítěte a
chuť učit se. Počet dětí v kroužku je omezen! Není nutná
účast rodičů.
Cena je 175,-Kč/dítě a 5 lekcí, platba je předem,
kroužek probíhá jednou týdně a trvá 60 min. Na děti se těší
nová zkušená lektorka Martina Macounová.
Přihlášky
na
777 903 029
nebo
mailu
katahlavkova@seznam.cz.
Každé pondělí v 17.hodin - Keramika pro nejmenší
spojená s dalším tvořením pod vedením Simony Pohlové.
Jedná se o tvořivý kroužek, kde děti poznávají keramickou
hlínu a tvoří z ní výrobky. Další náplní programu je tvoření
z jiných a netradičních materiálů. Bližší info a přihlášky na
mailu katahlavkova@seznam.cz nebo v MC,také na tel.:
777 903 029.
Cena je 175,-Kč/dítě a 5 lekcí, platba je předem,
kroužek probíhá jednou za týden a trvá 60 min.
Každý čtvrtek v 18. hodin - Cvičení na míčích nejen pro
těhotné – klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky,
které pomáhá od bolestí a také se připravit na porod
s lektorkou Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na
777 903 029 nebo mailu katahlavkova@seznam.cz. Cena je
175,-Kč za 5 lekcí, platba je předem, cvičení bude probíhá
jednou za týden. Lekce trvá 60 min. Počet míčů je omezen!
Dle domluvy s klienty a zástupci MC je možné domluvit i
jiné termín cvičení.
Každý čtvrtek v 15 hodin - Dramatický kroužek
Kroužek je určen předškolákům až do věku 3. třídy ZŠ –
cca 6 – 9 let. Děti nemusí umět číst, předpokladem je dobrá
výslovnost, chuť se učit něco nového, zajímavého,
samostatnost a komunikativnost dítěte. Lektorský tým
zkušená divadelnice Ivana Richterová a nadšenec Martina
Golová si připravily tuto náplň kroužku: komunikace,
mluvené slovo, pohybová aktivita, rozvíjení fantazie,
pohádky a příprava na studování her či pohádek,
s následnými představeními. Vstupné je 35,- , vybíráme
dopředu na 5 lekcí. Dramatický kroužek organizuje
mateřské centrum MaMiNa.

Nabídka výuky cizích jazyků
Nabízíme výuku anglického jazyka nejen pro rodiče na
RD. Otevíráme kurz pro mírně pokročilé. Lekce budou
probíhat v Aule ZŠ – audiovizuálně vybavené učebně - 1x
týdně (délka jedné lekce je 60 minut), ve skupině 4-6 osob,
110 Kč za lekci. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.
Přesný den a hodina výuky budou určeny až po domluvě
s přihlášenými. Přihlášky na telefonu: 777 903 029, pí.
Hlávková nebo na mailu katahlavkova@seznam.cz nebo
přímo v MC, uzávěrka přihlášek je do konce září. Přesný
den a hodina výuky budou určeny až po domluvě
s přihlášenými.
Nabídce MC je také výuka německého jazyka pro mírně
pokročilé – vhodné pro „věčné začátečníky“ a také pro
osoby, které si opět chtějí oprášit své znalosti. Lekce

probíhají 1x týdně (60 minut), v ceně 85,- za lekci, malá
skupina osob. Přihlášky na telefonu: 777 903 029, pí.
Hlávková nebo na mailu katahlavkova@seznam.cz nebo
přímo v MC, uzávěrka přihlášek je do konce září. Přesný
den a hodina výuky budou určeny až po domluvě
s přihlášenými.

Doplňkový program v mateřském centru
Dílnička MC o Polické pouti
I v tomto roce jsme si pro malé návštěvníky Polické
pouti připravili malou tvořivou dílničku. Najdete nás
v sobotu 13. srpna v Pellyho parku od 10 – 15 hodin.
U našeho stanoviště bude možno přihlásit děti i dospělé
do našich kroužků či kurzů nebo získat bližší informace o
programu MC.

Den otevřených dveří v MaMiNě – 1.září dopoledne
I v tomto roce jsme si pro vás připravili den otevřených
dveří k příležitosti šestiletých narozenin mateřského
centra. Pro dospěláky, školáky i neškoláky budou připraveny
malé dílničky, možnost si prohlédnout si MC a jeho bohatou
fotodokumentaci. Také se můžete přihlásit na kroužky a
kurzy a získat další info o naší činnosti. Každý návštěvník
dostane drobný dárek.

Oznámení, nabídky, sdělení
Poděkování
Velmi děkujeme paní Ladě Černohorské za úžasné
tříleté vedení kroužku Tanečky pro nejmenší. Přejeme jí
hodně pracovních i osobních úspěchů. Věříme, že nová
lektorka kroužku paní Macounová zužitkuje své bohaté
zkušenosti s prací s dětmi a vystoupení malých tanečnic a
tanečníků bude dále těšit nejen maminky ale i širokou
veřejnost.
Canisterapie pro rok 2011 zachráněna
Oznamujeme, že se nám podařilo získat finanční
prostředky na zafinancování lekcí canisterapie pro druhé
pololetí roku 2011 a to z grantu Královehradeckého kraje
na podporu služeb, které navazují, kooperují nebo rozšiřují
sociální služby definované v zákoně č. 108/2006 Sb. pro rok
2011. Velmi děkujeme za podporu.
Pro rok 2012 zatím nemáme slíbeny žádné finanční
prostředky proto stále hledáme sponzora, který by lekce
financoval. Pokud byste měli zájem, zkontaktujte nás na
tel.: 777 903 029, děkujeme.
Velikonoční výstava
Přinášíme výsledky soutěže škol a školek na Velikonoční
výstavě 2011, kterou jsme slíbili v minulém PM. 1.místo
získala MŠ a ZŠ Suchý důl, 2. místo obsadila ZŠ a MŠ
Bezděkov nad Metují a třetí místo MŠ z České Metuje.
Porota určila ještě zvláštní cenu, kterou získala ZŠ a MŠ
z Bukovice.Vybrané školy získali dárkový poukaz na nákup
výtvarného materiálu, dárkové poukazy byly zakoupeny
s dobrovolného vstupného. Všechny zúčastněné školy
dostaly CD s fotodokumentací ze všech 3 ročníků výstavy.
Výstavu celkem navštívilo 616 návštěvníků z řad dětí,
učitelek i široké veřejnosti. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na organizaci výstavy, Městu Police nad Metují,
Senior Klubu Ostaš a také lektorům za ukázky výroby.
Putování s dvanácti měsíčky
Den dětí na téma putování s dvanácti měsíčky jsme
realizovali v nádhernou slunečnou sobotu 4. června – pro
některé měsíce byla tedy slunečná až moc ☺ Děti měly
možnost projít si cestu se stanovišti a úkoly, akce probíhala
po cestě na Zděřinu, kde dostalo v cíli každé dítě dáreček
za splněné úkoly a také buřtíka, který si mohlo opéct přímo
na místě. Celkem jsme na trase leden – prosinec přivítali 81
dětí, kterým sekundovalo 100 dospělých. Velmi děkujeme
za pomoc při organizaci panu Puschmannovi z Chatového
areálu Zděřina a také všem „měsíčkům“, kteří neohroženě
a obětavě obstarávali svá stanoviště. Věřím, že se náš Den
dětí líbil malým i velkým účastníkům a doufám, že příští rok
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snad už budu někde ve stínu ☺ Níže vám přinášíme
fotografii vařeného anděla Simči Pohlové, která zastupovala
cíl - prosinec.
Za MC sepsala pařená lednová hučka
a pod ní zapálená hlava Káťi Hlávkové.

Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz a nově s námi
můžete komunikovat či vyjádřit svoji podporu na Facebooku
na www.facebook.com/MCMaMiNa

Žijí mezi námi…
PETR „PITRS“ SULZBACHER – CYKLISTA
První otázka se nabízí
víceméně
sama:
v kolika letech jste se
naučil jezdit na kole?
To
nevím,
ale
nejspíš v šesti, sedmi.
Asi jako každý.
Kdy přišla ta chvíle,
kdy jste si řekl, že by
to šlo dělat závodně?
Tak to bylo asi
v šestnácti. V té době
začal boom horských
kol. Ze začátku to
nebylo moc o závodění,
spíš tak, že jsme
zkoušeli něco vyjet. A
když jsme byli nahoře,
tak samozřejmě taky
sjet dolů. A někdy
kolem roku 1992 jsme zkusili první závody a začalo nás to
bavit. A hlavně se dařilo. A platí, že když se daří, tak to i
baví.
Měl jste nějaký vzor?
Asi přímo vzor ne. Tady v malých horách jsme byli
takoví samorosti. Ale jako vzor sloužili ti, co vyhrávali
závody, na kterých jsme byli.
Který závod je Váš nejoblíbenější? Nějaká srdeční
záležitost?
Určitě tady „Sudety“. Jsem tady doma a rád tady
jezdím. A vzhledem k tomu, že se jede doma, je při tom
větší napětí, víc adrenalinu. A hlavně: takových závodů
jako jsou „Sudety“ moc není.
Který ze svých úspěchů považujete za největší?
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Nejvíc si považuji vítězství na „Sudetech“ v roce 2001.
Bylo to první oficiální mistrovství republiky v maratonu. Ale
nešlo ani o to vítězství, to byla taková ta třešinka. Bylo
strašné počasí, zima, asi jenom 7 stupňů. Dojela zhruba
třetina závodníků. Už jenom z těchto důvodů to byl silný
zážitek.
A potom, rok na to, jsem byl vicemistr republiky. To
byli asi dva nejsilnější závody a potom už to bylo takový
sbírání vavřínů. (smích)
Baví Vás „sbírání vavřínů“?
To je asi nejčastější otázka. A musím odpovědět, že
pořád baví. Teď už jezdím kategorii masters pro starší
třiceti let. Ale není to jen o tom vyhrát svůj závod, ale
protože se startují všechny kategorie společně, tak se
pořád můžu porovnávat s ostatními. Jsem rád, že při práci a
rodině jsem schopný mladým klukům trochu zavařit.
Maličko mladé profesionální závodníky potrápit.
Závodí i Váš bratr. Porazil Vás někdy?
Ano. Je pár závodů, kde byl přede mnou. Třeba zrovna
minulý týden.
Je možné se cyklistikou v Čechách uživit?
Na horských kolem u nás asi ne. Když jsem závodil já,
tak se nás živilo závoděním asi 10 nebo 12, ale nebylo to na
žádné vyskakování. Spíš nám zaplatili výdaje a dali něco
navíc, abychom nemuseli denně „do Kolbenky“. Ale vydělat
si na barák, to rozhodně není možné.
Podnikáte. Kolik k tomu bylo třeba odvahy?
Já to vlastně dělal už v době, kdy jsem závodil. Dělal
jsem v jedné prodejně, za jejíž tým jsem závodil. Vypadalo
to zhruba tak, že dopoledne jsem makal a odpoledne
trénoval. Takže jsem k tomu všemu měl pořád blízko – celý
den jsem se „motal“ kolem kola. A pořád jsem měl přehled
o novinkách. A když jsem skončil s profi závody, tak jsem
do toho šel sám. Na uživení to je a hlavně jsem svým
pánem.
Slyšeli jsme, že pro náhradní díly jezdíte na kole. Je
to pravda?
Je. V obchodě se střídáme s bratrem. A já neumím jen
tak sedět doma. Takže když mám volno, tak vemu kolo a
při tý příležitosti si zajedu do velkoobchodu. Občas se mi
záda prohýbají, ale pokud to jde, tak pro zboží jezdím na
kole.
Dokázal byste opravit i kolo „Ukrajinu“?
Určitě. Není to nic těžkého. Tam je jenom „torpédo“ a
železné ráfky. I když někdy k tomu je potřeba ještě
sváření. (smích)
Projevilo se nějak zdražování benzínu? Jezdí lidé, třeba
do práce, víc na kole?
Myslel jsem si, že by se to nějak projevit mohlo, ale
není to tak. Ty co jezdí do práce autem, budou chvíli
brečet, ale autem jezdit nepřestanou. A ty co jezdí na
kole, budou jezdit dál. Takže tohle nepoznám. Ale je
poznat, když sleze poslední sníh. Najednou mám v obchodě
hromadu starších kol, které chtějí lidé připravit na sezónu.
Tvrdí se, že vrcholová cyklistika se nedá dělat bez
dopingu. Souhlasíte s tím? Když se mluví o největších
jménech posledních let, téměř u všech se spekuluje o
dopingu. Slavný Lance Armstrong, Jan Ulrich, Alberto
Contador…
Zdůraznil bych, že se jedná o silniční cyklistiku. Tam je
to spíš o síle. Etapový závody, kdy jedou 18 dní v kuse,
nejsou pro normální lidi. Samozřejmě existují energetické
gely, tyčinky, ale být na tom 18 dní není možné.
Jaká je Vaše strava před závodem?
Samozřejmě, že se snažím vyhýbat tučným jídlům.
Zkoušel jsem i dělenou stravu, ale nebylo to ono. Jinak jím
skoro všechno. A nejradši kuře s rýží nebo třeba špagety.
Faktem je, že po lehčím jídle se jede líp.
Nemáte někdy na kole strach? Některé sjezdy vypadají
děsivě.
Při závodech ne. Ale potom to třeba vidím v televizi a
říkám si, že to bylo docela „vo držku“. A potom taky vidím,

co tam někdo dokáže vyvést. Samozřejmě na sebe teď už
dávám víc pozor, než za mlada. Ale jít do závodu se
strachem, je špatný. Horší je jet po silnici mezi autama,
než šedesátkou mezi stromy. Tam jsem svým pánem, ale na
silnici o tom rozhodují jiný.
Sledujete cyklistiku v televizi?
Pokud mám čas, tak ano a rád. Je to taková motivace.
V zimě se občas musím přemlouvat, abych vyjel.
Dá se natrénovat technika?
Existuje jediný způsob: jezdit, jezdit a jezdit. A
samozřejmě, že buď člověk má talent nebo nemá. Třeba
můj bratr, ten sedne na kolo a udělá s ním cokoliv. A ty co
nemají talent, musí jezdit mezi stromy a obouchávat se tak
dlouho, dokud to nepůjde.
A někdo se to nenaučí
vůbec.
A kam patříte Vy?
Já to mám tak na půl.
Je znát, když člověk jezdí
pravidelně
nebo na to
sedne jednou za čas. Ale asi
to máme s bratrem daný.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Dostaveníčko na trutnovském
festivalu
I letos, tak jako každý rok k nám zavítají členové Hare
Kršna. Jsou to oddaní z brněnského chrámu, kteří nabízejí
védskou literaturu a chutné výrobky ze svých dílen.
Obzvlášť dobré jsou sušenky, vyrobené bez vajec, které
jdou vždy na odbyt.
Svým novým autem navštěvují města a vkusným
způsobem svou literaturu o Kršnovi.
Jistě jste už slyšeli, že ve dnech 18. srpna do 22. srpna
2011 se koná v Trutnově festival, kde se s těmito oddanými
můžete také setkat.
Tam budete moci ochutnat a zakoupit si jejich
potraviny, které nazývají p r a s á d a m. Oddaní věří, že
uklidňují a očišťují mysl. Pokud nechcete čekat, až oddaní
dorazí do Police n. M., přijeďte do Trutnova na festival.
Myslím, že nebudete zklamáni!
Markéta Jandová

kotliny, na Broumov a na hory pomezního hrabství
kladského.
Opodál kaple byl vystavěn nákladný hostinec s mnoha
pokoji a vysokým sálem ku pohodlí návštěvníků. Začátkem
roku 1855 byla stavba u Hvězdy téměř dokončena, kaple
zařízena a v ní postaven krásný oltář.
Dne 10. května 1855 donesen sem zvon, který byl
zavěšen ve věžičce na hostinci.
Dne 10. července 1855 po školních vizitacích mělo tu
žactvo všech škol polické farní osady velkou slavnost.
Vedeno bylo totiž ku Hvězdě, kde při hudbě, rozličných
hrách a zpěvu se živě bavilo. O občerstvení bylo též
pamatováno. Dětmi i dospělými se vše jen hemžilo.
25. července 1855 byla donesena do kaple socha Panny
Marie a postavena na oltář v kapli.
Korunou všeho pak bylo zasvěcení kaple na den P. Marie
Sněžné dne 5. srpna 1855. Byla to neděle, které předcházel
krásný, tichý podvečer. Kolem Hvězdy byl shon, hřmot a
bouchání, jež způsobili kramáři a prodavači všeho druhu při
stavbě svých stánků a bud.
Ráno o slavnosti samé byla kaple ověnčena. Opodál
vpravo na kamenném podstavci byla upravena kazatelna a
naproti kapli postaven stan sloužící za sakristii. Svěcení
kaple provedl sám opat v biskupském ornátě v průvodu
mnoha kněží a hodnostářů. Po skončení obřadu kázal
německy P. František Timoteus, ředitel gymnázia
v Broumově a po kázání sloužil první mši v nově vysvěcené
kapli sám opat Rotter. Po tom byly konány ještě mše až do
10 hodin dopoledne.
Poté opět bylo české kázání, které měl P. Marian,
kanovník z Prahy a po něm slavné služby boží. Při
bohoslužbách byly zpívány pobožné písně s průvodem
hudby. Povětrnost však byla krásné té slavnosti nepříznivá.
Sotvaže bylo po prvních službách božích začalo pršet a lilo
se vydatně až do kázání českého. Tu déšť polevil, ale po
kázání dalo se opět do deště.
Na odpolední pobožnost, která byla též česká a
německá, bylo počasí příznivější.
Od těchto dob koná se na Hvězdě každoročně v srpnu
pouť , avšak s tím rozdílem, že německá pouť je vždy dne
5. srpna (ať to připadne na kterýkoliv den v týdnu) a česká
slaví se tu neděli po 5. srpnu. Připadne-li však 5. srpna na
neděli, spadají obě pouti na týž den.
Vybral, stylisticky a gramaticky upravil Fr. Janeček

Proč Panna Maria Sněžná?
Z historie kaple Panny Marie
Sněžné na Hvězdě
Z Pamětní knihy obce Hlavňova (do roku 1890)
Na skalnatém návrší nedaleko Hlavňova byla v roce 1733
při stezníku vedoucího od Police k Broumovu vystavěna od
tehdejšího opata broumovského kláštera Ottomara Zinky ke
cti Panny Marie Sněžné kaple. Opodál kaple byly později
vystavěny dva malé příbytky a říkalo se tu všeobecně „u
Hvězdy“.
V roce 1786 byla však kaple patentem císaře Josefa
II.zrušena a obyvatelé odtud odešli. Místo pomalu pustlo a
zarůstalo mechem a lišejníkem. Majitelem zřícenin kaple
byl jakýsi Thera z Police.
Roku 1853postoupil majitel zbytky kaple Hvězdy
břevnovskému a broumovskému opatovi Panu Janu
Nepomuckému Rotterovi, který ještě téhož roku dal toto
místo opravit. Následujícího roku se pak počalo se stavbou
nové kaple..Most vedoucí ke kapli byl opatřen kamenným
zábradlím. Podobné zábradlí bylo upraveno i za kaplí,
odkud jest překrásná vyhlídka do rozkošné broumovské

Panna Maria Sněžná je jméno, pod nímž je vzývána
Panna Maria v katolické liturgii. Podle legendy, doložené
pravděpodobně až ve 13. století, se v době papeže Liberia v
noci ze 4. na 5. srpna roku 352 odehrál „sněžný zázrak“, na
jehož základě byla postavena římská bazilika
„V době papeže Liberia se římský patricij Jan a jeho
vznešená manželka, kterým se nedostalo dědiců, rozhodli
věnovat své statky Panně Marii. Ustavičně ji žádali a
prosili, aby jim nějakým způsobem sdělila, jaké zbožné dílo
mají svými penězi podpořit. Jejich usilovná přání i
modlitby blahoslavená Panna Maria blahosklonně vyslyšela
a ukázala to zázračně. O nonách srpnových [=5. srpna],
když v Římě bývají ta největší horka, pokryl sníh v noci část
pahorku Eskvilinu. Téže noci Matka Boží ve snu vyzvala jak
Jana, tak jeho ženu, aby na tom místě, které uvidí pokryto
sněhem, postavili kostel a zasvětili jej Panně Marii. Tak se
chtěla stát jejich dědičkou. To sdělil Jan i papeži Liberiovi,
který měl téže noci stejný sen. Ten pak na prosby kněží i
lidu přišel k pahorku pokrytému sněhem a nakreslil na něj
místo kostela, který byl postaven za peníze Jana a jeho
manželky a později opraven papežem Sixtem III.“ (překlad
čtení II. nokturnu Římského breviáře).
O století později Prohlásil koncil v Efezu (431) Pannu
Marii za Matku Boží a papež Sixtus III. započal s přestavbou
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původního kostela - se stavbou baziliky zasvěcené Panně
Marii nyní známé pod jménem Santa Maria Maggiore.
Od 13. století se v bazilice začal slavit svátek „Festum
nivis“, který se ve 14. století rozšířil v celém Římě. Papež
Pius V. jej zavedl jako celocírkevní pod názvem „S. Mariae
ad nives“ a do římského breviáře se dostalo výše citované
legendární vyprávění. Svátek je dnes slaven jako „Posvěcení
římské baziliky Panny Marie“ 5. srpna.
Kostelů zasvěcených Panně Marii Sněžné je více, k nim
patří i naše hvězdecká kaple.
František Janeček

Z historie peněz

Co jsou to vlastně peníze? S penězi se přec denně
setkáváme. Platíme s nimi nákupy v obchodech, pořizujeme
si za ně různé zbytečnosti, ale i věci praktické a užitečné.
Všichni tedy známe peníze. Bez peněz se žít nedá, tedy
alespoň ne v naší době a v naší zemi.
Byly ale vždy takové, s jakými dnes přicházíme denně do
styku? Není to zase tak dlouho, kdy mince a bankovky vůbec
neexistovaly. Platidla samozřejmě zaznamenala jako
všechno kolem nás, určitý vývoj. Kam až ale zasahuje jejich
historie?
Původně nebyly peníze vůbec potřeba. Co si kdo našel,
sebral, ulovil nebo vypěstoval, to bylo zkrátka jeho. Jenže
ouha, jakmile se začalo dařit, chovaná zvířata se zdárně
množila a pole rodila víc a víc, přišel problém. Někteří totiž
trpěli nadbytkem, zatímco ostatním se nedostávalo. Tuhle
nerovnováhu vyvážil směnný obchod.
Jak ale dohodnout optimální cenu, když měníte obilí za
dobytek? Jak najít vhodný ekvivalent při směně kožešin za
ovoce? Kupodivu se rychle uchytilo oceňování zboží v počtu
kusů dobytka. Tohle měřítko mělo řadu nevýhod. S objevem
kovů ale přichází úplně nová doba. Kov měl proti ostatním
ekvivalentům nesporné výhody. Snadno se dělil, vážil a
přepravoval, drahé kovy, kterým dal obchod záhy přednost,
navíc nepodléhaly atmosferickým vlivům (korozi), byly stálé
a přitom i dostatečně vzácné proto, aby nebylo pro
vyjádření určité hodnoty třeba velkého jejich množství.
Víte, že? Výrazný vliv na aktuální cenu toho kterého
kovu měla současná míra jeho dostupnosti. Tak Egypťané si
zpočátku daleko více cenili stříbra než zlata, protože právě
stříbra byl v Egyptě nedostatek. Obchodníci začali kovové
slitky značit podle jejich hmotnosti. Teprve mnohem
později přidávali i nejrůznější obrazce a symboly. V
okamžiku, kdy kovový slitek označil svým výsostným
znakem stát, respektive panovník a zaručil se tak nejen za
správnou váhu, ale i za ryzost kovu, můžeme již mluvit o
prvních mincích.
Víte že? V Čechách se platilo na počátku 10. století
jakýmisi plátěnými šátečky. Deset takových šátečků
vyrovnalo se cenou denáru, které již byly nějaké to
desetiletí v oběhu v sousedním Bavorsku a které znala
západní Evropa od dob Karla Velikého (768 - 814). Od slova
plátno se také zřejmě odvozuje výraz „platit“. První české
stříbrné mince – denáry – nechal razit podle bavorského
vzoru Boleslav I (935 - 972) někdy kolem roku 970. České
peněžnictví ale téměř k dobové dokonalosti dovedl Václav
II. koncem 13. století. Pražské groše nám tehdy záviděla
celá Evropa.
Víte, že? Z počátku byla hodnota drahého kovu
obsaženého v mincích rovna jejich nominální hodnotě.
V Itálii v15. století vyrazili první liru a ražení mincí se
rychle rozšířilo i do okolních zemí, včetně českého státu.
Tolar byl vůdčím platidlem na většině evropského území.
Dokonce i název amerického dolaru je odvozen od
původního – tolar.
A historie papírových bankovek? Zase tak dlouhá není.
Objevily se až v polovině 18. století. Tenkrát se jejich účel
více podobal smyslu dnešních směnek než papírových
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peněz, jak je dnes známe my. Rychle se ale uchytily jako
uznávané platidlo a postupně se rozšířily do celého světa.
Víte, že? V Číně se prvními papírovými bankovkami
platilo už v 9. století. Čínské mince byly tenkrát totiž hodně
těžké, a tak si je lidé ukládali v obchodech. Na oplátku jim
prodejci vydávali potvrzení o převzetí hotovosti. Těmi se
pak platilo.
Peníze v budoucnu? Možná neuplyne ani pár desítek let
a bez peněz se zase obejdeme. Již dnes jsou běžné tzv.
bezhotovostní platby, platby kreditní kartou a nově se
zavádí možnosti nákupu prostřednictvím počítače - nákup
přes Internet... Díky bezhotovostním platbám se peníze
mohou brzy stát minulostí.
Vybral František Janeček

Čas pouti
Máme tu měsíc srpen, druhý z prázdninových měsíců a
z toho vyplývá, že se prázdniny přehouply do své druhé
poloviny.
Počasí doposud nebylo příliš příznivé, tak
doufejme, že v srpnu se to snad trochu zlepší. Naše farnost
bude prožívat významnou církevní slavnost, spjatou s naším
kostelem, a to Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, ji slavit
kterou společně s celým městem tradičně oslaví poutí.
Letos vychází tato slavnost (15.8.) na pondělí, proto je
přeložena na neděli 14. 8. O tomto víkendu také proběhne
hlavní pouťový program a město Police nad Metují opět
připravilo bohatý kulturní program. Pro naši farnost bude
středem poutních oslav slavnostní nedělní mše svatá
s hudebním doprovodem chrámového sboru, a to od 8 hod.
Všichni jste srdečně zváni.

Poutní program naší farnosti:
sobota 13. 8.
8.00 - 17.30 možnost celodenní adorace
17.00 mše svatá z Vigilie Slavnosti NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
po mši sv. mariánská pobožnost
poté „táborák nejen pro věřící“ - posezení
s občerstvením na nádvoří kláštera
neděle 14. 8.
8.00 Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - poutní
mše svatá zpívaná (chrámový sbor + varhany)
10.45 mše svatá za rodiny

Liturgický kalendář:
1. srpna 6. srpna 7. srpna 8. srpna 9. srpna 10. srpna 14. srpna 15. srpna 21. srpna 24. srpna 28. srpna 29. srpna 4. září 8. září 11. září -

18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně
19. neděle v mezidobí, cyklus A
Památka sv. Dominika, kněze, zakladatele
řádu dominikánů
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a
mučednice, patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
(přeložená z pondělí 15. srpna) - dop. svátek
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
21. neděle v mezidobí, cyklus A
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
22. neděle v mezidobí, cyklus A
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
23. neděle v mezidobí, cyklus A
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí, cyklus A

Pořad bohoslužeb v měsíci srpnu jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.

- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.00 hod.
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út a Pá 16.00 - 17.00 hod., St 9.15 - 10.00 hod.

Nabídka účasti na zájezdu do
Německa
Ve dnech 22. - 26. srpna 2011 pořádá farnost Broumov
zájezd do Bavorska, do města Rohr. Rohr je malé městečko
severně nad Mnichovem, kam odešli po 2. světové válce
benediktínští mniši z broumovského kláštera. Osídlili,
dobudovali a rozvinuli tamní klášter na dobře fungující a
poměrně rozsáhlé benediktínské opatství, kde ke všeobecné
spokojenosti stále žijí a působí v duchu hesla Sv. Benedikta
- „Ora et labora“ (modli se a pracuj), pokračovatelé
původní broumovské komunity.
Případní zájemci o účast na tomto zájezdu se mohou
přihlásit na polickém děkanství, kde mohou také získat
bližší informace.
Přejeme všem pokojný zbytek léta, krásné dny volna,
všem dětem a mládeži krásný zbytek prázdnin a celému
městu požehnaný čas poutní.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci červenci
-

-

-

-

-

-

-

Městská policie prováděla celou řadu kontrol
zaměřených na veřejný pořádek, dopravu a čistotu
města. V této činnosti spolupracovala s technickými
službami, odbory Měú a Policií ČR.
MP zajistila nerezový stojan na kola od Pellyho domů,
který byl již považován za dávno zmizelý.
Opětovně zasahovala proti podomním prodejcům, kteří
svoji drzost zvyšují.
Přijala 51 oznámení od občanů
Prováděla kontroly před kostelem církve husitské a
předložila vedení města návrhy ke zlepšení celkové
situace v této části města.
Několikrát opětovně asistovala nejen záchranné službě,
při ošetřování alkoholem zdevastovaných jedinců.
Kontrola veřejně prospěšných prací byla po dohodě
s vedením města TS a sociálním odborem prováděna
takřka každodenně.. a bohužel, ne vždy zadaná práce
byla vykonána svědomitě…
V útulku je jedna fenka, kříženec německého ovčáka
černé barvy s bílými znaky a malé psí miminko, kluk
černé barvy..kříženec.. Hledáte-li někdo nového
kamaráda, člena rodiny..přijďte se podívat a pomozte
jim.
Pán, který tábořil ve svém vozidle a se svým pejskem
podél cesty na Klůček, odejel za poznáním jiných koutů
naší vlasti, nevylučujíce, že k nám opět zavítá.
V okolí došlo k několika vloupáním do rekreačních
objektů. Škody nebyly nijak rozsáhlé, ale i přesto je
třeba v této oblasti působit preventivně.
Máme před sebou tradiční Kvíčerovskou pouť.. pokud jí
bude přát počasí, prosíme tak jako každý rok všechny
obyvatele města o shovívavost. Zejména bude ztížena
průjezdnost a parkování. S provozem atrakcí a
pořádáním tradičních zábav naroste i hlučnost. Tyto
věci však naprosto neodmyslitelně k pouti patří.Věříme
že vše proběhne v mezích vzájemné souhry a
pochopení. Takže tedy..hezké pouťové veselí a krásný
srpen..
Petr Zima – vrchní strážník MP

Trocha historie AMK Police - pokračování

Po zkušenostech z předcházejících let bylo snahou
aktivních motoristů zcela se osamostatnit a nepodléhat
vlivu SVAZARMU. Bylo možné navázat na tradici nezávislého
Autoklubu. O tom se hodně diskutovalo i v Polici nad
Metují. Dne 26.1.1968 předal dosavadní předseda Miroslav
Ságner funkci nově zvolenému předsedovi Miloši
Puschmannovi. Výbor zpracoval plán činnosti na rok 1968 a
snažil se informovat širokou motoristickou veřejnost o
programu Automotoklubu. V jednotlivých motoristických
organizacích se rozhodovalo, zda zůstat ve SVAZARMU nebo
prosazovat samostatný AMK. Jednání se protahovala. Dne
31.5.1968 se v Polici nad Metují uskutečnil aktiv motoristů,
kde bylo konstatováno, že nejen drtivá většina přítomných,
ale dle velkého počtu odevzdaných anketních lístků jsou
motoristé pro samostatný AMK. Krajské konference
v Holicích dne 14.6.1968 se za náš klub zúčastnili Miloš
Puschmann, Josef Foglar a Jaroslav Beran. Předseda AMK M.
Puschmann se jako delegát za okres Náchod spolu se
Zdeňkem Hubeným z Náchoda zúčastnil celostátní
konference motoristů v Praze dne 22.6.1968 a v diskusi
přednesl za AMK Police nad Metují příspěvek. Delegace
zvoleného přípravného výboru jednala i s Ing. Šikem a zdálo
se, že zaregistrovaní nezávislého Automotoklubu ČSSR nic
nebrání.
Situace se však vyvíjela nepříznivě, přesto aktivita
motoristické organizace rostla a rozšiřovala se členská
základna. Opakovaně bylo urgováno jednání se ZO
Svazarmu Police nad Metují o rozdělení finančních
prostředků, aby AMK mohl samostatně hospodařit. V lednu
1969 byl v Praze ustaven samostatný Auto-moto-touringklub. A dne 15.3.1969 byl na výroční členské schůzi ustaven
samostatný AMTK Police nad Metují a zvolen výbor klubu.
Předsedou se stal Miloš Puschmann, místopředsedou Josef
Foglar a jednatelem Míla Kollertová. Politická situace však
byla stále horší. Registrace samostatného AMTK nebyla
provedena a AMTK nadále zůstal složkou Svazarmu.
Předseda M. Puschmann se dne 28.2.1970 zúčastnil sjezdu
AMK ČSR v Praze, kde bylo sděleno, že kluby mají právní
subjektivitu a jsou postaveny na úroveň ZO Svazarmu. Ještě
10.9.1970 se snažil předseda OV Svazarmu v Náchodě S.
Houfek přesvědčit polické motoristy k založení jednotné
organizace Svazarmu v Polici nad Metují, ale výbor AMK
tento návrh zamítl.
Na výroční členské schůzi dne 16.1.1971 bylo
konstatováno, že organizace má 102 členů. Do plánu
činnosti bylo zařazeno hodně akcí, ale žádný motoristický
sportovní podnik zatím v plánu nebyl.
Hodně by se dalo napsat o svépomocné dílně AMK. Po
dlouhá léta ji vedl jako hospodář Jaroslav Beran senior a
nutno říci, že velice dobře. Dílna sloužila nejen členům
AMK, ale i široké veřejnosti. Postupně se vybavovala
nářadím i strojním zařízením – soustruhem, frézou,
bruskou, autogenním i elektrickým svářením, montážní
stolicí
na
pneumatiky,
svářečkou
na
autoduše,
vyvažovačkou kol, kompresorem s rozvodem vzduchu,
stříkací pistolí atd. Byla provedena nová elektroinstalace a
přípojka vody, podle potřeby se prováděla údržba budovy –
oprava a nátěr střechy, vnější nátěr budovy i žlabů, výměna
oken, provedlo se nové oplocení, oprava vrat a zabudovala
se sklápěcí montážní rampa. V té době si šikovní motoristé
prováděli většinu údržby i oprav na svém vozidle sami;
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odborné práce jim ochotně provedl hospodář Jarda Beran.
V dílně byl opravdu čilý ruch. Prováděly se různé opravy i
pro domácnost, stavěly obytné přívěsy a mladí závodníci si
zde připravovali ostré stroje ve třídě 50 ccm.

Jsme hrdi, že se mezi 220 polskými a slovenskými
účastníky neztratilo šest českých závodníků. Z nich tři naši
borci v barvách Spartaku Police – Míra Hornych / 7. místo
4:24h, Jan Pohl / 9. místo 4:38h a Jan Beran / 52. místo
5:48h). Gratulujeme. Pro představu uvedeme, že na 8.
místě (mezi Mírou a Honzou) doběhl Maciej Więcek, vedoucí
polského žebříčku běhů na 100km. Vítězem běhu se stal
Marcin Świerc v neuvěřitelném čase 3:43h, první ženou (10.
celkově!) byla Anna Celińska v čase 4:42h. Více najdete na
stránce www.maratonygorskie.pl/mgs .
Smekáme i před těmi, kteří na trati strávili
v rozžhaveném letním dni i více než 8 hodin! Uf!
Manželky a fanynky

TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s.
ODDÍL KOPANÉ, POŘÁDÁ NÁBOR
Dejte své děti sportovat!!!
Z další činnosti je třeba připomenout pravidelné
doškolování řidičů a především zajišťování kurzů řidičů
malých motocyklů, které po dlouhá léta kvalitně vedl
Vladimír Dubišar, zajišťovaly se i technické prohlídky
vozidel (žlutý anděl) a pořádaly různé soutěže a jízdy
zručnosti pro děti. Pro kurzy malých motocyklů byly
zakoupeny motocykly Pionýr, později se zakoupily i
soutěžní motocykly Jawa, ČZ a Simson. Skupinu mladých
motoristů v Suchém Dole vedl Karel Štěpán a kroužek
mladých motoristů v Polici nad Metují Jarda Beran junior.
Pořádaly se i různé besedy, zájezdy na sportovní
motoristické podniky, především do Holic a členové AMK
Police nad Metují pomáhali při pořádání různých
motoristických závodů v Hronově – Žabokrkách, kde se
kromě motokrosu jezdil i autokros a závody sidecarů. A
přesto jsme podle hodnocení OV Svazarmu v Náchodě patřili
spíše k těm horším. V socialistické soutěži jsme svoji
činnost zkrátka prodat neuměli.
Snad stojí za zmínku, že kandidátku na členy výboru
AMK bylo nutné předložit ke schválení Městskému výboru
KSČ v Polici nad Metují a OV Svazarmu v Náchodě. A tak se
stalo, že v roce 1972 nebyl do funkce předsedy AMK
schválen Miloš Puschmann. Ve výboru AMK zůstal jako
jednatel a funkci předsedy převzal od 26.11.1972 Zdeněk
Tér.
Činnost naší organizace pokračovala. Členská základna
dosáhla počtu 180 řádných členů. V další činnosti bylo
důležité, že od roku 1974 pořádala naše organizace různé
motoristické podniky na vysoké úrovni, které významnou
měrou přispěly i k propagaci města Police nad Metují.
Postupem doby se změnila politická situace, začaly se
vyrábět a dovážet kvalitní moderní automobily i sportovní
motocykly. Činnost ve svépomocné dílně AMK, zvláště po
roce 1989 postupně slábla.
Za AMK Police – Petr Dostál

Poličtí „univerzální multisportovci“
opět zabodovali – tentokrát v
běžeckém maratonu!
Téměř bez povšimnutí místních uspořádali 9.7. naši
polští sousedé ze Schroniska Pasterka 2. ročník Maratonu
Gór Stołowych. Náročná a technická trasa (poctivých
maratonských 42km) s převýšením 2500m vedla turistickými
cestami a pěšinami Broumovských stěn (Machovský kříž,
Signál, Zaječí rokle, Slavný, Kovářova rokle) a Stolových hor
(Pasterka, Ostrá Hora, Bor) a končila drsným výběhem na
vrchol Velké Hejšoviny. Fandit rozhodně bylo kde.
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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 piště 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 piště také. Tréninky budou pokračovat každé
úterý a čtvrtek.

Kamil Švorčík

Desátá sezóna ve vyšších třídách
Spartak Police – oddíl kopané se neustále pohyboval
v okresním přeboru a I. B třídě. Pod vedením trenérů
Ticháčka a Čermáka se kolektivu fotbalistů kolem Pepy
Martince a Kamila Švorčíka podařilo v sezóně 2001/2002
postoupit do I. A třídy. Málokdo čekal, že se Police v této
soutěži udrží více let. Sezónu 2002/3 ukončili se 37 body na
7. místě, 2003/4 získali 41 bodů a 4. místo, 2004/5 opět na
4. místě se 43 body, v roce 2005/6 se bojuje o postup
krajského přeboru v posledním zápase v Kunčicích, ale v 85.
minutě neproměňujeme penaltu, zápas končí 1 : 1 a
Broumov hraje v Černilově (s pozdějším začátkem), kde
sehraje remizu a tím postupují obě družstva a my končíme
až třetí.
V sezóně 2006/7 končíme až na 9. místě se ziskem 37
bodů. V sezóně 2007/8 se nám podařilo výborné umístění na
2. místě a s 55 body jsme vybojovali historický postup do
krajského přeboru, kde hrajeme mezi daleko většími městy
s většími zkušenostmi – Jičínem, Rychnovem n. K.,
Broumovem a dalšími. Jako nováček se v sezóně 2008/9
zachraňujeme v posledním zápase s Č. Kostelcem (2 : 0).
Sezóna 2009/10 nezačala dobrým podzimem – 13. místo
s 14 body, jaro však bylo vynikající a končíme se 42 body na
6. místě. Loňská sezóna – 2010/11 se nám vydařila, bez
problémů jsme se pohybovali mezi prvními, bojovali jsme i

o 3. místo, na konci sezóny se však již tak nedařilo a
skončili jsme se 44 body.
Udržení v těchto třídách (6 x 1. A třída a 3 x KP) je
neskutečné, zasloužili se o to nejen trenéři – Ticháček,
Čermák, Jebavý, Vít, Lorenc, kolektiv hráčů – dnes všichni
z Police, ale i to, že všichni hrají bez finančních nároků a
jejich bojovnost za černobílé barvy Police byla vždy
příkladná. Poděkování zaslouží celému vedení oddílu a
trenérům od přípravek, žáků, dorost až po dospělé. Díky
všem!
Také diváci si zvykli chodit na fotbalový stadion a
v návštěvnosti jsme třetí za Dobruškou a Broumovem, když
na rivalská utkání s Broumovem přišlo i víc než 1000 diváků.
Za 9 sezón si střelilo branku 41 hráčů a tabulku vede
„Pepino Martinec“:
1. Martinec 84 gólů
2. Hauk
69 gólů
3. Čermák
47 gólů
4. Švorčík
45 gólů
5. Hanzl
24 gólů
6. Tauc
20 gólů
V poslední sezóně si nejvíc zahráli:
1. Kudláček 2506 minut
2. Kollert
2418 minut
3. Švorčík
2283 minut
4. Klapkovský 2255 minut
5. Šnábl
2167 minut
6. Hauk
2115 minut
Na polickou pouť se začíná nový fotbalový ročník
2011/12. Věříme, že i tato sezóna přinese Polici další
udržení v této nejvyšší krajské soutěži. Bude-li bojovnost
hráčů taková, jaká byla v předcházejících 9 letech, jistě to
dokáží.
Zveme proto diváky na pouťové zahajovací utkání s L.
Bělohrad: „Hurá na Bělohrad“!!!
Josef Hauk

Historický úspěch staršího dorostu

Starší dorostenci v kopané pod hlavičkou Hronov – Police
nad Metují vyhráli s velkou převahou krajskou soutěž a
postarali se o historický úspěch mládeže, když postoupili do
krajského přeboru. Mužstvo odehrálo 22 utkání se ziskem 61
bodů. Dorostenci 20 utkání vyhráli, jedenkrát hráli
nerozhodně
a
v jednom
zápase
odešli
poraženi
s impozantním skóre 112 vstřelených branek a jen 31
obdržených. Druhý v tabulce skončil Vamberk s odstupem
17 bodů. Nejlepším hráčem mužstva a výborné party byl
kapitán Julius Stelzig a kanonýr celé soutěže Petr Kubeček.
Velmi dobré výkony podávali ještě mladší dorostenci Josef
Danihel a Martin Ansorge, spolehlivý byl brankář Martin
Málek. Jelikož se fotbal nehraje v pěti lidech, zaslouží
pochvalu i zbytek kolektivu Zita, Rojšl, Hlaváček, Jandáček,
Křeček, Lebr, Ansorge Tomáš, Heinzel, Landa, Ptáček,
Kaněra, Štěpánek, Hofman Daniel, Pfeifer, Bergman,
Runkas, Fleischman, Karlec, Průša.
Trenéři mužstva Pavlů Josef, Švorčík Karel, vedoucí
Klimeš Karel a asistent Ansorge Roman děkují všem hráčům
za velmi úspěšnou sezónu a postup do krajského přeboru a
přejí celému kolektivu hodně zdraví a sportovních úspěchů

v nové sezóně i v soukromém životě. Poděkování též patří
všem sponzorům dorostenců: Drogerie Vávra, zelenina
Ouško, Hauk Petr, Martinec Josef, Kovář Jakub, Novák Jiří
(Vízek), Stafido Zdeněk Dostál.
Závěrem děkujeme správci Jiřímu Hamplovi za vzornou
starost o výbavu mužstva a starostce města Police nad
Metují za propagaci dorostu v městském rozhlase.
Pavlů Josef

Jiří Magál opět vítězem v Běhu
na Hvězdu

Již 25. ročník Běhu na Hvězdu odstartoval v sobotu
16.7.2011 na polickém náměstí. Jako vždy obstaraly úvod
od 13 hodin dětské závody, od těch nejmenších až po
nejstarší. Začínaly děti do šesti let, které absolvovaly trať
zhruba 80 metrů a v cíli všechny obdržely z rukou
poslankyně Zdeňky Horníkové krásné plyšové medvídky od
jejího nadačního fondu, který byl jedním ze dvou hlavních
sponzorů. Starší děti dostaly hračky a dárky, v tombole byla
nejlákavější cenou stavebnice Merkur od firmy Cross.
Předávání se zúčastnila i polická starostka Ida Seidlmanová,
která zastupovala druhého sponzora, město Police nad
Metují. Oba hlavní dárci podpořili závod nemalou finanční
částkou a věcnými cenami, případně bezplatným
poskytnutím prostor pro prezentaci a zázemí závodníků.
Závod na 8,9 km pak odstartoval ve 14.30 a stejně jako
loni se vpředu pohyboval pozdější vítěz, bronzový ze ZOH
2010 ve Vancouveru, Jiří Magál, následovaný letošní
mistrem ČR v maratonu P. Pechkem. Tito dva náskok na své
soupeře postupně zvyšovali a ve skalách na těžkém terénu
setřásl Magál i Pechka a vytvořil výkonem 34:47 nový
mužský traťový rekord. Nutno ocenit i juniora Záveského,
který svým časem 38:29 byl nakonec celkově čtvrtý a 51
letého veterána Stránského, který se také dostal pod
hranici 40 minut (jeho dcera vyhrála zkrácený závod
juniorek).
Mezi
ženami
dominovala
již
tradičně
česká
reprezentantka Táňa Metelková a její čas 40:36 by mezi
muži stačil na celkovou 12. pozici! Ocenění zaslouží stříbrná
medailistka z olympiády v Sarajevu 1984 Blanka Paulů,
která nechtěla běžet zkrácenou trať, a proto se přihlásila
mezi mladší běžkyně a i mezi nimi vyhrála!
Tento závod byl zařazen opět do Českého poháru
v bězích do vrchu a do Velké ceny východních Čech, což
určitě pomohlo k většímu zájmu sportovců o cestu do Police
nad Metují. Na hlavní závod (8,9 km a zkrácená trať 5 km
pro juniorky, muže nad 70 let a ženy nad 55 let) jich
vyrazilo celkem 128 a na dětských tratích soupeřilo 57 dětí.
Přálo nám i počasí, takže doufáme, že se za rok na startu
Jaroslav Mazač
sejdeme znovu.

Obecní úřad Česká Metuje

nabízí do pronájmu

prostory pohostinství v kulturním domě
v České Metuji. K dispozici byt 2+1.
Informace na tel. čísle
724 179 759 nebo na OÚ Česká Metuje.

Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

mob.+420 608 280 563
email: vera.novakova.avareal.cz
www.novakova.avareal.cz
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Dlouhodobě pronajmu
byt 2+1 v rodinném domě

v klidné části města Police nad Metují.
Vzdálenost do centra pěšky cca 5 minut,
v blízkosti les.

Tel.: 731 716 004

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
25

Výroba zahradních doplňků
návrhy a výroba
zahradních doplňků
a staveb
konzultace i přímo u
vás doma
i přes ruční výrobu
příznivé ceny
jednotlivé originální propracování
co nejširší využití přírodních materiálů
netypické řešení i pro atypické zahrady
a parky
výtvory i dle přání
zákazníka (rozměry, tvar,
provedení)

Tel. Kontakt: 739 461 167 - p. R. Hejnyš
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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:

23. srpna 2011

25. srpna 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

Nová kadeřnice Sabina Bechyňová nabízí své služby
bez objednání! + 15% sleva
V měsíci září akce – nové gelové nehty za cenu
doplnění! (550,- Kč ... 350,- Kč)

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
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 510, 491 462 129
Mobil: 602 940 731 nonstop
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http://autoskola-fiedler.wz.cz

Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
hledá pracovníka/pracovnici
na pozici samostatný/á referent/ka

krajinář - stavař

Charakteristika vykonávané činnosti:
posuzování staveb a územních plánů podle zákona o ochraně
přírody a krajiny
Požadujeme:
• SŠ, VŠ vzdělání - krajinné inženýrství, architektura, stavební
• Uživatelská znalost práce na PC
• Přehled o státní správě, ochraně přírody
• Řidičský průkaz skupiny B
• Znalost cizího jazyka výhodou
• Dobré komunikační schopnosti
Nabízíme:
• zajímavou práci v oblasti ochrany přírody,
• finanční ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
• možnost dalšího vzdělávání,
• výhody zaměstnanců státní správy,
• částečnou práci v terénu.
Místo výkonu práce:
Správa CHKO Broumovsko, Police nad Metují
Předpokládaný termín nástupu:
říjen 2011 nebo dle dohody, smlouva na dobu určitou za MD
Přihlášky, strukturovaný životopis a motivační dopis
zasílejte
do 31. 8. 2011 na adresu:
Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad
Metují, nebo na e-mail: hana.heinzelova@nature.cz

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!
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Vernisáž výstavy
Veroniky Klusáčkové

„PORTRÉTY“
21. července 2011

Štěpána Horáka

▲ … známí a dokonce některé z modelek

▲ Úvodní slovo a představení autorky
fotografií z úst Bc. Martiny Váňové

▲ Zasvěcené debaty nad jednotlivými snímky

▲ Vernisáž oživily hudbou dámy Jana Vitverová
(violončelo) a Lída Hanušová (klávesy)

▲ Mezi návštěvníky výstavy nechyběli nejbližší členové
rodiny, …

▲ A toto je ona! Kadeřnice, vizážistka

a fotografka portrétů v jedné osobě:
slečna Veronika Klusáčková
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 8 . z á ř í 2 0 1 1
D is t r ibu c e : 1 4 . z á ř í 2 0 1 1
Vy c h á z í v n á k la du : 1 0 0 0 k s
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

Finální podoba domu, mezi místními obyvateli důvěrně nazývaného „Popelák“

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

