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Říjnová zkušenost
Uplynulý měsíc byl pro mne určitým prubířským
kamenem… díky řádné dovolené paní starostky jsem měl tu
možnost stát na chvíli v čele města. Díky řízení osudu
nepadla za tuto dobu na město žádná morová rána ve formě
problému severních Čech, počasí bylo rovněž moudré a
nevytvářelo žádné dramatické situace, a ani na realizaci
investic nedošlo k žádným vážnějším problémům (sic!).
Přesto to byla zajímavá zkušenost a jediným negativem,
které vnímám i já sám, je skutečnost, že jsem se téměř
nedostal ke své vlastní práci, a plnění úkolů, které mi jsou
svěřeny, nebo kterými jsem byl v rámci října pověřen.
Těm, kterým se v průběhu října ode mne nedostalo
odpovědi na učiněná podání, se tímto omlouvám, a slibuji,
že odpověď dodám v průběhu měsíce listopadu. Zároveň
touto cestou děkuji všem za pochopení.
Za měsíc říjen jsme pak zvládli řadu úkolů, některé se
„jen“ posunuly správným směrem, ale také zůstala řada
úkolů nedořešena, přičemž v návratu paní starostky je
možné očekávat odblokování některých bodů, na kterých
zejména rada města nenalezla shodu.
Závěrem touto cestou děkuji i těm všem, kteří mi
v průběhu října pomohli radou, splněním úkolu nebo milým
lidským slovem, neboť jsem si vědom toho, že bez Vás by
to bylo mnohem mnohem těžší!
Jiří Škop, místostarosta

Zase ty daně…
Téměř každý den se potýkám s poznámkami negativně
komentujícími výši daně z nemovitostí v územním obvodu
města Police nad Metují.
Bylo k tomu napsáno již mnohé, leč nemohu si odpustit
poznámku směrem k těm, kteří se právě v důsledku zvýšení
sazby daně rozhodnou, že již dále nebudou pomáhat městu,
a přestávají se starat o tu nebo tu část veřejného
prostranství (většinou se jedná o zimní údržbu chodníků, či
udržování části zelených ploch).
Jakkoliv hledám pochopení pro takový přístup, tak
nemohu nevidět krátkozrakost takového názorového
postoje. Jaké má takový přístup jednotlivce dopady?
Odpověď je nasnadě… Pokud totiž město přichází o
takovéto dobrovolníky, má jen dvě možnosti. Pokud má
město v rozpočtu dostatek zdrojů, může se rozhodnout, zda
zajistí výpadek v údržbě samo nebo nikoliv. Pokud
rozhodne, že ano, pak umenšuje zdroje, ze kterých byla
plánována například rekonstrukce některých budov či
komunikací ve vlastnictví města. Pokud rozhodne, že ne,
zdroje sice uhájí pro jiné (dlouhodobě plánované) investice,
nicméně, dotčený kout města, či jeho místní části, ponechá
volnému vývoji. Shodně (tedy ponecháním osudu) pak
skončí situace, kdy město nemá pro zajištění údržby
dostatek zdrojů, a nemá za co údržbu provést.
Nepříjemná pachuť v ústech přesto zůstává, protože
v množině možných řešení neexistuje řešení, které by bylo
možno označit za dobré.
Jak patrně nechápu já rozhodnutí některých občanů,
pak mnozí občané nechápou rozhodnutí města o zvýšení
koeficientu u daně z nemovitosti. Nicméně prostředky,
které touto cestou (skrze daň z nemovitosti) město získá,
jsou pro realizaci řady investičních akcí životně důležité.
Město nakládá se všemi (!) finančními prostředky pouze
na základě rozpočtu schváleného zastupitelstvem a
v souladu s ním. Rovněž tak výši koeficientu u daně
z nemovitosti schvaluje na svém jednání zastupitelstvo
města. Navštívit – byť jednou ročně – jednání zastupitelstva
města může být tedy pro každého z nás více než přínosné,
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neboť kde jinde mohu vyjevit svůj nesouhlas než právě na
jednání zastupitelstva města. Neúčast při rozhodování
zastupitelstva je tedy volbou, která v konečném důsledku
může jít ke škodě každého jednotlivce.
Své zamyšlení si dovolím zakončit jednou z klasických
definic termínu daň, která bývá užívána v učebnicích
makroekonomie či práva: Daň je zákonem určená povinná
platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje
neúčelovostí a neekvivalentností, a která se ukládá jako
jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze
strany státu či obce.
Jiří Škop, místostarosta

Kultura
Nebývá pravidlem, abych se přílišně zabýval kulturou na
stránkách našeho měsíčníku, nicméně řízením osudu jsem
se dozvěděl o tom, že Martina Váňová, která stojí za
letošním letním provozem terasy Pellyho domů, se jako
spolukurátorka podílela na přípravě výstavy Crash test v
Topičově salonu. Jak se uvádějí webové servery: „Na rozdíl
od běžných výstav nabízí CRASH TEST 2011 netradiční
pohled na současné umění, pohled studentů-kurátorů na
tvorbu studentů-umělců. Studentské kurátorské týmy
vybíraly osobnosti tvůrců a jejich práce podle toho, jak
vypovídají o aktuálních tématech, vizi světa, dnešních
mezilidských vztazích. Název CRASH TEST 2011 vyplývá z
podstaty výstavy a je metaforou zátěžové zkoušky studentů
všech zúčastněných škol. Jak začínající kurátoři, tak i
mladí výtvarníci procházejí jakýmsi testem odolnosti proti
nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky…“
Tuto výstavu je možné shlédnout v Topičově salonu
v Praze na Národní třídě, přičemž Česká televize přinesla o
vernisáži výstavy zajímavou reportáž, kterou je možno
shlédnout
zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318911545kultura-s-dvojkou/211542156000171/video/.
Martině nezbývá, než popřát k tomuto úspěchu, ale i
k úspěchům dalších projektů, které bude pořádat nebo
spolupořádat. A my se můžeme z tohoto úspěchu polického
rodáka těšit také.
Jiří Škop, místostarosta

OPAKOVÁNÁ NABÍDKA OSOBNÍHO
AUTOMOBILU K ODKUPENÍ
Město Police nad Metují nabízí
k odkoupení osobní automobil
Škoda FABIA 1,2, 3V, barva zelená,
výkon 40 kW, r.v. 2003, najeto 100 000 km, STK 7/2013
(bez posilovače řízení) + zimní pneu s disky

předpokládaná cena cca 35 000,- Kč
Cenové
nabídky
podávejte
v zalepené
obálce
s označením FABIA na adresu MěÚ Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují do
18.11.2011. O prodeji – akceptování nabídnuté ceny rozhodné RM na svém zasedání 21. 11. 2011.
Zájemci o koupi si mohou vozidlo prohlédnout po dohodě
s panem Petrem Rutarem - tel. 603 929 838.
Ing. Pavel Pohner - tajemník MěÚ

Oprava povrchu komunikací na
„Záměstí“
Minulý měsíc byla zahájena již dlouhodobě plánovaná
rekonstrukce povrchu místních komunikací v lokalitě
„Záměstí“ - Pod Betlémem. Tato rekonstrukce je
klasifikována jako stavební úprava a souhlas s jejím
provedením byl vydán dne 3. 10. 2011 odborem dopravy a
silničního hospodářství MÚ Náchod, dle předložené
projektové dokumentace. Stavební úprava se provádí na
pozemku města a je rozdělena na tři úseky (A, B, C),
vedoucí ve stávajících trasách tří místních komunikací.
Úsek A je délky cca 113 m, úsek B 120 m a úsek C 38 m,
v šířkách, které dovolují místní poměry. Směrové vedení je
dáno
pozemkovou
hranicí
a
stávajícími
trasami
opravovaných komunikací. Výšková niveleta vozovek
kopíruje jejich stávající výškové poměry a okolní terén
(navazující místní komunikace, vjezdy a vchody do domů).
Stavbu provádí firma SVOBODA - dopravní a inženýrské
stavby a.s. Meziměstí, která zvítězila ve výběrovém řízení
s nejnižší nabídkovou cenou 1.670.763,- Kč. Zhotovitel se
ve smlouvě o dílo zavázal realizovat tuto rekonstrukci
v termínu do 30. 11. 2011. K současnému datu jsou
provedeny zemní práce, výkopy pro konstrukci vozovky,
výkopy pro odvodnění, úprava zemní pláně a pokládka
nestmelených vrstev vozovky (hrubší a jemnější štěrkodrť).
Nyní firma provádí osazení betonových obrubníků,
odvodňovacího systému a příčných odvodňovacích žlabů.
V horní části již pokládá spodní asfaltovou vrstvu vozovky,
na kterou bude proveden spojovací asfaltový postřik a
položen asf. beton pro obrusnou (vrchní) vrstvu v tl. 40
mm. Díky dosavadnímu průběhu počasí lze předpokládat, že
rekonstrukce bude dokončena ve sjednaném termínu.
Děkujeme obyvatelům této lokality za trpělivost při
provádění stavebních prací a doufáme, že nová komunikace
bude sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Podávání žádostí o povolení k
pokácení dřevin rostoucích
mimo les

Je tu opět měsíc listopad a podle koloběhu přírodních
zákonitostí v našich končinách již vládne podzim. S ním je
spojené ukončení většiny vegetačních a biochemických
procesů rostlinné říše a nástup období vegetačního klidu.
Z výše uvedeného důvodu je období vegetačního klidu
nejvhodnější pro kácení dřevin rostoucích mimo les a proto
to také tak stanovuje i zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992
Sb. U nás je období vegetačního klidu stanoveno od 1.
listopadu do 31. března kalendářního roku. V souvislosti
s kácením dřevin proto připomínáme, že podle výše
uvedených právních předpisů je k pokácení dřevin
s obvodem kmene 80 cm a více ve výšce 130 cm nad
zemí a souvislé keřové plochy o velikosti 40 m2 a více,
potřebné povolení. Na území našeho města vydává toto
povolení Městský úřad Police n. M., jako věcně a místně
příslušný správní úřad ochrany přírody, rozhodnutím podle
správního řádu, a to na základě žádosti. Formulář žádosti o
povolení je k dispozici na městském úřadě nebo je možné si
ho stáhnout na internetových stránkách města. Podle
zákona je pokácení možné povolit pouze ze závažných
důvodů, po vyhodnocení stavu, místní situace a estetického
významu dané dřeviny. Pro zmírnění ekologické újmy za
pokácený strom či větší plochu keřů, se předepisuje
náhradní výsadby nových dřevin.
Nenechávejte podávání žádostí o povolení ke kácení
dřevin na poslední chvíli, protože je možné, že se nestihne
do 31. března vyřídit a budete muset s kácením počkat až
na příští dobu vegetačního klidu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Vánoční strom pro polické náměstí
Pomalu se blíží konec roku a město bude opět vybírat
vhodný vánoční strom pro vánoční výzdobu náměstí.
S určitým předstihem se proto obracíme na občany, kteří
mají v letošním roce v plánu pokácet smrk (nejlépe smrk
pichlavý, tzv. stříbrný), případně jedli, s prosbou, zda by
tento strom mohli městu nabídnout. Předpokládá to, aby
místo růstu stromu bylo přístupné pro jeřáb. Pokácení a
převoz vybraného stromu zajistí město, prostřednictvím
technických služeb. Za případné nabídky předem
děkujeme.
město Police nad Metují

ODPADOVÉ INFORMACE
Nový odpadový leták

Foto z průběhu výstavby
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Po poměrně dlouhé přípravě byl
dokončen nový leták s odpadovou
tématikou, který by měl napomoci
třídění komunálního odpadu v Polici
nad
Metují.
Vyhotoven
je
v netradičním velkém formátu jako
skládačka,
s velkým
písmem
v textech a na kvalitním papíře. Je
určen pro polické občany a vlastníky
rekreačních objektů, kteří by v něm
měli
najít
všechny
potřebné
informace, odkazy a kontakty. V
dohledné době by se měl tento leták
objevit
ve
všech
domovních
poštovních schránkách na území
města. Ke komu se leták tímto
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způsobem nedostane, může ho dostat na městském úřadě
nebo v městském informačním centru. Realizaci letáku
zajistilo Centrum evropského projektování (CEP)
při
Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, na základě
objednávky města, vlastní grafické zpracování pak provedla
agentura M.C.O.M. z Hradce Králové, podle textu který
jsme dodali. Po nespočtu připomínek a konzultací se
podařilo doladit myslím velmi pěknou konečnou podobu.
Leták byl plně financován z prostředků společností Eko-kom
a.s. a Královéhradeckého kraje, v rámci projektu Čistá
obec, čisté město, čistý kraj. Pro vás občany je tento leták
novou výzva k zahájení nebo ke zlepšení třídění odpadu
v domácnostech, pro město to samozřejmě znamená snažit
se nastavením a provozem odpadového systému vytvářet
dobré podmínky pro třídění odpadu a minimalizovat
překážky, které třídění bráni.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Nabídka pro podnikatele
Na
městských
webových
stránkách www.meu-police.cz je
možné
prostřednictvím
vyhledavače
umístěného
v
záložce www.meu-police.cz/praktické informace/katalog
firem, poklepáním na nápis „Firmy a služby v naší obci“
přejít na stránku ŽIVÉ OBCE a zveřejnit zde údaje o své
firmě, které se tak stanou lehce dostupné pro celou
veřejnost.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení rady města ze zasedání
č.19 a 20 /2011 ze dne 10. 10. a 24.10. 2011.
RM schvaluje snížení nájmu za pronájem sálu v Pellyho
domech pro konání Lyžařského plesu o 25%.
RM schvaluje podání grantové žádosti „Literární inspirace“
(společný projekt s městskou knihovnou ve Swidnici) do FMP
Euroregion Glacensis v termínu do 26. 10. 2011. Podmínkou
je zajistit spolufinancování z prostředků příspěvkové
organizace.
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1184/13 o
výměře 20 m2 v k. ú. Police nad Metují panu Ing. P. S. od 1.
11. 2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Účelem pronájmu je umístění reklamní tabule a vystavení
zboží, nájemné je stanoveno ve výši 50,- Kč/m2 ročně.
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 87 o výměře 1
m2 v k. ú. Police nad Metují firmě Grandia Invest s.r.o. od
1. 11. 2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou. Účelem pronájmu je umístění automatu na
hřbitovní svíce, nájemné je stanoveno ve výši 50,- Kč
měsíčně.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 730/25 o
výměře 122 m2 a části pozemku PK č. 730/1 o ploše cca 70
m2 v k. ú. Hlavňov.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 731/9 o
ploše cca 100 m2 v k. ú. Velká Ledhuje.
RM bere na vědomí doporučení stavební komise na
přehodnocení vyhlášky č. 05/2011 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství a konstatuje, že změnu
vyhlášky nepovažuje v tuto chvíli za nutnou.
RM schvaluje záměr pronájmu areálu odpadového sběrného
dvora včetně oplocení, na části pozemku p. č. 220/2 o
výměře cca 300 m2 a části pozemku stav. p. č. 808 o
výměře cca 160 m2, oba v k. ú. Velká Ledhuje, za účelem
provozování odpadových služeb a údržby areálu.
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu č. 10/2011 a
dává souhlas k provedení terénní úpravy na pozemcích p. č.
1163/3 a 1163/4 v katastrálním území Police nad Metují, za
účelem deponování zeminy a dorovnání terénu
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu: „Územní plán města
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Police nad Metují".
1. Kritéria: nabídková cena, váha 50% +reference, váha 50%
2. Obeslané firmy:
Regio proj. at. s.r.o., Hořická 50, Hradec Králové
SURPMO a.s., Třída ČSA 219, Hradec Králové
URBAPLAN spol. s r.o., Komenského 266, Hradec Králové
Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1674, Hradec Králové
AURUM s.r.o., Jiráskova 21, Pardubice
Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., Cukrovarnická 46, 162 00
Praha 6
3. Výběrová komise:
Bc. Jiří Škop - místostarosta města
Ing. Matěj Brát - zastupitel, člen komise ÚP
Ing. Scholz Pavel - investiční technik města
Rita Pohlová - člen stavební komise, člen komise ÚP
MgA. Viktor Vlach - člen komise ÚP
Náhradníci: Mgr. Ida Seidlmanová - starostka města,
Ing. Pavel Pohner - tajemník MěÚ, Ing. Kateřina Brátová vedoucí odboru výstavby, Ing. Vasil Bučok - člen stavební
komise, ředitel společnosti Technické služby Police n. M,
s.r.o., Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP
RM jmenuje na dobu určitou do funkce vedoucí CKV Pellyho
domy Bc. Lenku Slavíkovou. Jmenování je účinné od
nástupu Radky Vlachové na mateřskou dovolenou do doby
návratu Jany Rutarové nebo Radky Vlachové z rodičovské
dovolené.
RM souhlasí s navrženým způsobem odpisování a
dooprávkování a s jeho zapracováním do připravované
směrnice o odpisování. Stanovení doby používání
konkrétního majetku ponechává RM na posouzení odboru
IMŽP.
RM neschvaluje uzavření havarijního pojištění na
automobil městské policie Škoda Octavia SPZ 1 H6 7563 ani
pojištění právní ochrany D. A. S., a ukládá vypovědět
smlouvu s firmou D. A. S. pojišťovna právní ochrany, a. s.,
pro všechna vozidla města Police nad Metují.
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou panu Zdislavu Haklovi od 1.11.2011.
RM bere na vědomí hospodaření ZUŠ Police nad Metují
za 3. čtvrtletí 2011. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření MŠ Police nad Metují
za 3. čtvrtletí 2011. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření ZŠaMŠ Police nad
Metují za 3. čtvrtletí 2011. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM schvaluje snížení částky osobního ohodnocení
řediteli ZŠaMŠ Mgr. Karlu Nývltovi z důvodu omezeného
objemu mzdových prostředků.
RM žádá ředitele ZŠaMŠ Mgr. K. Nývlta o podání zprávy
jakým způsobem bude postupovat při eliminaci schodku
hospodaření s prostředky poskytované krajským úřadem.
RM bere na vědomí hospodaření Knihovny města Police
nad Metují za 3. čtvrtletí 2011. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření města za 3. čtvrtletí
2011. Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nedostatky nebyly zjištěny.
RM doporučuje ZM ke schválení návrh smlouvy o

revolvingovém úvěru na úvěr do výše limitu 9 500 000,- Kč
na období od 4. 11.2011 do 4. 11. 2012.
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 - změny rozpočtu
č. 33 - 45, zvýšení rozpočtových příjmů o částku 110 177,Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o částku 33 000,- Kč a
snížení financování o - 77 177,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č.
7 - změny rozpočtu č. 46 - 51, zvýšení rozpočtových příjmů
o částku 2 312 990,- Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o
částku 1 530 290,- Kč a snížení financování o -782 700,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 89 290,- Farnosti
římskokatolické církve Police nad Metují na opravu varhan a
příspěvku ve výši Kč 28 000,- TJ Spartak Police nad Metují
na práci s mládeží.
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne
10.12.2007 s nájemcem Ing. D. Z. na pronájem pozemků v
areálu zahradnictví takto:
1) z nájemní smlouvy se vypouští části pozemků p.č.
85/2 o ploše 330 m2, p.č. 85/4 o ploše 614 m2 a
p.č. 85/5 o ploše 336 m2 v k.ú. Police nad Metují,
2) nájemní smlouva se rozšiřuje o pronájem pozemků
p.č. 1244 o ploše 91 m2 v k.ú. Police nad Metují a
p.č. 1120/5 o výměře 1184 m2 v k.ú. Velká
Ledhuje.
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemků p.č. 88/1 a
st.č. 432/4 o celkové ploše cca 70 m2 v k.ú. Police nad
Metují.
RM doporučuje ZM využít předkupního práva k pozemku
p.č. 731/48 v k.ú. Velká Ledhuje a odkoupit jej od
vlastníků J. R. a Ing. P. R. za kupní cenu ve výši 311.800,Kč v souladu s čl. III., bodem c), kupní smlouvy ze dne
12.5.2010. Kupní cena bude uhrazena do 60 dnů od podpisu
kupní smlouvy.
RM schvaluje Ceník pronájmu společenských prostor
hasičské zbrojnice v Radimovské ulici účinný od 1. 11. 2011.
RM schvaluje přijetí finančního daru poskytnutého
Královéhradeckým krajem na nákup vitrín pro vložení
modelů vystavovaných v Muzeu papírových stavebnic,
přičemž souhlasí bez výhrad se zněním darovací smlouvy a
pověřuje starostku města k podpisu darovací smlouvy.
RM schvaluje v termínu do 26. 10. 2011 podání grantové
žádosti do FMP Euroregionu Glacensis na podporu
společného česko-polského projektu na zřízení nového
Muzea papírových modelů v Polici nad Metují. RM
upozorňuje na fakt, že podání žádosti není souhlasem se
zřízením Muzea papírových modelů, o kterém bude
rozhodnuto samostatně na zasedání ZM. V případě, že
nebude zřízení muzea zastupitelstvem odsouhlaseno, bude
případně poskytnutá dotace vrácena.
RM doporučuje ZM ke schválení účast města Police nad
Metují prostřednictvím DSO Policka na projektu "Podpora
aktivní cykloturistiky v příhraničí Policko, Broumovsko,
Radkówsko".
Celkový
mimořádný
příspěvek
města
poskytnutý DSO Policka bude činit cca 212 000,- Kč.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze

zasedání č.5/2011 ze dne 2.11.2011
ZM schvaluje smlouvu o revolvingovém úvěru č.
99002054544 na úvěr do výše limitu 9 500 000,- Kč na
období od 4. 11.2011 do 4. 11. 2012.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 89 290,- Kč s Římskokatolickou farností děkanství Police nad Metují na opravu varhan a příspěvku
ve výši 28 000,- Kč s TJ Spartak Police nad Metují.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 - změny rozpočtu č.
46 - 51, zvýšení rozpočtových příjmů o částku 2 312 990,Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o částku 1 530 290,- Kč a
snížení financování o -782 700,- Kč.

ZM
schvaluje
účast
města
Police
nad
Metují
prostřednictvím DSO Policka na projektu "Podpora aktivní
cykloturistiky
v příhraničí
Policko,
Broumovsko,
Radkówsko".
Celkový
mimořádný
příspěvek
města
poskytnutý DSO Policka bude činit cca 212 000,- Kč.
ZM schvaluje využít předkupního práva k pozemku p.č.
731/48 v k.ú. Velká Ledhuje a odkoupit jej od vlastníků J.
R. a Ing. P. R. za kupní cenu ve výši 311.800,- Kč v souladu
s čl. III., bodem c), kupní smlouvy ze dne 12.5.2010. Kupní
cena bude uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

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

k

3.11.2011

není

žádný pes :
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

Automat na svíčky na
hřbitově
opět v provozu
Oznamujeme tímto, že na
polickém hřbitově byl instalován nový automat na
hřbitovní svíce. Věříme, že bude sloužit občanům
města k plné spokojenosti.
Iveta Osobová - finančně správní odbor

INFORMACE PRO OBČANY

Od nového roku vstoupí v platnost nový zákon o občanských
průkazech a z toho vyplývá pro občany několik novinek:
1) Hlavní změnou je, že od 1.1.2011 bude možné o OP
žádat pouze na městských úřadech s rozšířenou
působností dle trvalého pobytu občana – tzn. pro nás
pouze v Náchodě.
2) Další změna
–
na novou občanku není třeba
fotografie, na úřadě vás „sejmou“ speciálním
skenerem.
Z důvodu přechodu na výrobu nových OP lze požádat o
novou občanku stávajícím způsobem (tj. s fotografií,
výsledek je zelená kartička) do 30.11.2011 v Polici na
matrice a do 19.12.2011 v Náchodě. Poté bude do konce
roku odstávka (i na oddělení cestovních dokladů).
Od 1.1.2012 už musíte do Náchoda. Občanských průkazů
bude víc typů, budou nové správní poplatky.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají platné po celou
dobu v nich uvedenou!!
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• Kříž na rozcestí k Bezděkovu nad Horou,
• Jansův kříž „Na Rovince“ v Suchém Dole,
• Kamenný kříž „Nad školou“ ve Žďáře nad Metují.
Součástí projektu je i vydání jednoduchého informačního
materiálu, který bude na tyto památky upozorňovat.
Celková dotace Královéhradeckého kraje je ve výši
147.000,- Kč. První část dotace 112.000,- Kč byla
schválena zastupiteli Královéhradeckého kraje v červnu
2011 a v říjnu 2011 schválili navýšení dotace o 35.000,- Kč.
Celkové náklady projektu se
pohybují ve výši cca 300.000,- Kč.
V měsíci listopadu dojde
k finančnímu i věcnému
vypořádání projektu.
Eva Pápaiová, manažerka DSO Policka

O stavbě zelené kapličky
v Ticháčkově lese-pokračování

Dagmar Hambálková, matrikářka

Rozpis lékařů stomatologické
služby listopad - prosinec 2011
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
12. – 13. 11.
17. 11
19. 11.

MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí

491 582 381

MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

491 543 844

MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov

603 479 132

26. – 27. 11.

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

02. – 04. 12.

MUDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov
MUDr. Lukáš Neoral

602 333 466
491 541 654

ZS Police nad Metují

602 333 452

10. – 11. 12.

491 524 334

Zprávy z DSO Policka
Dobrovolnému svazku obcí Policka byla
v červnu 2011 poskytnuta dotace k Krajského
programu obnovy venkova, dotační titul 3 –
Integrované projekty venkovských mikroregionu na projekt
„Drobné památky Policka“.
V současné době probíhají závěrečné restaurátorské práce
vybraných sakrálních stavbách. Z tohoto projektu se
podařilo opravit:
• Barokní sloup se sochou IMMACULATY v Bukovici,
• Machovský kříž,
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Podařilo se. Počasí
Nám přálo a tak jsme
v pondělí 5.9. převezli
oplechovaný jehlan ke
kapličce a na středu
naplánovali jeho zvednutí
na věž. V úterý bylo
dokončeno
zlacení
makovice a kříže a tak již
nic
nebránilo
osadit
nejvyšší bod kapličky na
své místo. Úkolu se
mistrovsky zhostil jeřábník
Zdeněk Řehák z Police nad
Metují. Brzo ráno jsme na
jehlan osadili makovici a
kříž a provedli montáž
hromosvodu věže. Pak už
mohl jít kompletní jehlan na své místo. Po ukotvení k věži
jsme si oddechli. Dopadlo to. Nejvyšší bod kapličky je
osazen.
V té době už probíhaly pokrývačské práce na střeše
kapličky – oplechování okapu, závětrná lišta a montáž
šablon.
Další práce na věži kapličky pak postupně pokračovaly.
Bylo dokončeno oplechování průhledů věže pod zvonem.
Stěny a podhled průhledů obložen palubkami a dle
dochovaných fotografií provedeny vnější ozdoby kolem
průhledů. ( provedla firma KORAN z Pěkova ). Stěny pod
zvonem byly obloženy hoblovanými prkny a přelištovány.
Pro dokončení střešní krytiny musela být část
chybějících šablon dovyrobena ( 29 ks ).
Pro ochranu žlabů byly osazeny na střešní krytině
sněhové háky.
Po demontáži lešení věže jsme zahájili montáž roštu a
obložení vnějšího obložení kapličky. To je k dnešnímu dni
provedeno po celém obvodu kapličky. Olištování je
provedeno pouze v místech kde nejsou připraveny otvory
pro okna. Obklad je opatřen konečným nátěrem.
Ve firmě Koran Pěkov dokončují výrobu oken.
V současné době pracují na povrchové úpravě oken (
stříkání barvy ). Poté budou okna odvezena k zasklení.
Ještě v měsíci listopadu proběhne jejich montáž.
Vítězslav Vítek, starosta obce

Se seniory se sejdeme při společném čtení v úterý 22.
11. a 6. 12. 2011 od 15 hodin v dětském oddělení. Přijďte si
poslechnout četbu v podání vynikajícího Františka Pivoňky.

Černá hodinka

 KNIHOVNA
Knihovník roku

Příběhy od kladského pomezí
ed. Dr. Eva Koudelková, Ph.D.

Z tiskové zprávy:
Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel
krásného slova
Ve středu 26. října 2011 proběhlo ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové Setkání knihovnic a knihovníků a
všech přátel krásného slova. Celá akce se uskutečnila pod
záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra
France a s podporou města Hradec Králové. Sponzorem byla
Veolie, a. s.
Milou tradicí se již stalo udílení titulů
Knihovnice/Knihovník roku Královéhradeckého kraje.
Za letošní rok si toto ocenění převzali: PhDr. Eva Čečková
působící v Hradci Králové, Hana Drašnarová z Místní
knihovny Sedloňov, Radmila Kozáková z Obecní knihovny
Hořiněves, Ivana Kubečková z Obecní knihovny Radvanice,
manželský pár Šárka a Otakar Pokorných z Knihovny
Police nad Metují, přesněji z její pobočky Pěkov, a
Oldřich Suchoradský z Městské knihovny Kopidlno – pobočka
Mlýnec. Všichni knihovníci obdrželi z rukou PhDr. Pavla
Mertlíka, vedoucího oddělení kultury a památkové péče
Krajského úřadu, Mgr. Evy Svobodové, ředitelky Studijní a
vědecké knihovny v Hradci Králové, a v neposlední řadě z
rukou Bc. Kateřiny Hubertové, předsedkyně regionálního
výboru SKIP, obraz, který jim věnoval Krajský úřad Hradec
Králové, květinu věnovanou regionálním výborem Svazu
knihovníků a informačních pracovníků – region Východní
Čechy a diplom a tašku s propagačními materiály Studijní a
vědecké knihovny v Hradci Králové.

Kniha volně navazuje na soubor Od Homole
k Hejšovině a zaměřuje se pouze na historky, které
si lidé na kladském pomezí vedle pohádek vyprávěli
nejvíce: byly to příběhy ze života, zvané také
memoráty. Dotýkaly se všemožných stránek lidského
života, veřejného i soukromého, a nešetřily nic
a nikoho. Převážně humorné nahlédnutí do života
obyvatel měst, vesnic i samot v oblasti zvané kladské
pomezí chce ukázat, čím se tito lidé bavili, ať už při
besedách zvaných toulačky, nebo při společných
pracovních příležitostech. Knihu ilustrovanou Janou
Wienerovou vydává nakladatelství BOR v edici Domov.
Knihu si budete moci zakoupit.
Během večera úryvky z knihy přečte
pan František Pivoňka.
Hudební doprovod v podání ZUŠ.
Pellyho domy – knihovna v úterý 13. prosince 2011
tentokrát už v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Nabídka knih, tentokrát pro dětské čtenáře:
6 - 8 let:
Huláková, Lenka: Pohádlenky.
Skořepová, Ljuba: Hadrová Ančka.
Česká říkadla pro nejmenší.
9 -12 let:
Šrut, Pavel: Dva lelci ve skříni (o Karlíkovi nemluvě).
Středa, Ludvík: Dědeček z višně.
Bobková, Martina: Tajná nebeplavba.
Procházková, Iva: Vyprávění o Leonardovi.
13 - 15 let:
Langrishová, Katherine: Trollí vrch.
Giffová, Patricia: Drsňačka Hollis.
Mc Clintocková, Norah: Přes okraj propasti.
Komiksy:
Dubucová, D: Pupíky – Nad ošklivkami zataženo.
Hergé: Tintinova dobrodružství – Chrám slunce.
Dáša Ducháčová

KINO  KOLÁROVO DIVADLO
Aktivity pěkovké knihovny jsou dostatečně výmluvné –
proběhla Drakiáda, chystá se výstava svatebních fotografií.
Čtenáři do knihovny chodí a půjčují si knížky i časopisy,
také počítače nezahálejí. Těší mě jejich úspěch, za kterým
stojí (vedle jejich práce) i náchodská knihovna. Gratuluji.
Věra Plachtová

Knihovna města Police nad Metují
výběrové řízení na obsazení pozice:

knihovnice/knihovník.

Vzhledem k tomu, že výběrové řízení nebylo ještě
uzavřeno a všichni uchazeči vyrozuměni o výsledku,
jako vyhlašovatel řízení a v souladu s vyhlášeným
výběrovým řízením, využívám svého práva a ruším toto
výběrové řízení s tím, že nebyl vybrán žádný uchazeč.
Věra Plachtová
ředitelka Knihovny města Police nad Metují
Masarykovo nám. 75, 549 54 Police nad Metují

úterý 22. 11. 2011 v 17 hodin

MEDVÍDEK PÚ
Společnost Walt Disney Animation
Studios se ve filmu Medvídek Pú vrací do
Stokorcového lesa. Tento nový snímek,
který oživuje nadčasové kouzlo, vtip a
žertovnou
atmosféru
původních
krátkých filmů, divákům znovu nabízí
možnost bavit se ve společnosti
„přihlouplého Medvěda“ a jeho přátel
Tygra,
Králíčka,
Prasátka,
Sovy,
Klokanice, Klokánka... a pochopitelně
také Ijáčka, který ztratil ocásek.
Pú později nachází vzkaz od Kryštůfka Robina, který zní:
„Odešel sem. Moc práce. Hnet tu budem.“ Pak ale Sova celý
vzkaz pochopí zcela jinak a tvrdí, že jejich přítele uneslo
stvoření, zvané „Hnetubud“. Velice záhy se všichni vydávají na
napínavé dobrodružství ve snaze zachránit Kryštůfka Robina
před imaginárním nebezpečím. Jak se ukazuje, medvěd, který
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původně toužil jen po trošce medu, má před sebou náročný
den.
Režie: Stephen J. Anderson, Don Hall
Hrají: Ota Jirák – Tygr, Jaroslava Brousková – Kanga, Jiří
Knot – Medvídek Pú, Jaroslav Vlach – Ijáček, Tomáš Juřička –
Prasátko, Petr Schön – Rú, Bohuslav Kalva – Sova, Vladimír
Brabec  Vypravěč, Jindřich Žampa – Kryštůfek Robin, Jiří
Korn – Králík
Přístupnost: přístupný
Animovaná komedie USA 2011 (70 min)
Vstupné: 40 Kč

úterý 6. 12. 2011 v 19 hodin

Konvalinková, Jaromír Dulava, Ota Jirák, Markéta Hrubešová,
Jaroslav Kepka
Přístupnost: přístupný
Pohádka ČR 2011, 90 min
Vstupné: 40 Kč

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

VÝSTAVY

BASTARDI 2

Druhý díl začíná krátce
po
smrti
největšího
bastarda Michala Dostála.
Michalův otec a dědeček
jsou přesvědčeni, že učitel
Majer stál za vraždami
všech tří žáků a mstil smrt
své sestry. Začnou tak
Majera psychicky deptat a
hledají důkazy. Důkazy hledá také nový policejní vyšetřovatel
Karas, jenž přebírá agendu po zesnulém policejním
vyšetřovateli Palečkovi. Karasovi se okamžitě v případech
úmrtí "Bastardů" něco nezdá a začíná se zaměřovat též na
Majera, který je v tuto chvíli již ředitelem školy.
Režie: Jan Lengyel
Hrají: Tomáš Magnusek, Jan Šťastný, Jiří Krampol, Ladislav
Županič, Jan Antonín Duchoslav, Igor Bareš, Jan Cimický, Radim
Uzel, Ivo Jahelka, Ilona Svobodová, Jan Přeučil, Jaroslava
Obermaierová, Eva Čížkovská, Valentina Thielová, Václav Vydra
nejml., Jana Boušková, Petr Jančařík, Ivan Jiřík, David Novotný,
Andrej Hryc, Jakub Štěpán, Zuza…
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Drama ČR 2011 (95 min)
Vstupné: 50 Kč

úterý 13. 12. 2011 v 17 hodin

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Tři sta let po škole! Tak zněl
ortel vynesený před mnoha a
mnoha
lety
nad
Saxánou,
studentkou čarodějnické školy
v Říši pohádek, která utekla do
světa lidí za svou první láskou
Honzou Bláhou. Saxána nyní žije
normálním
životem
v krásné
rodinné vile se svým manželem
Janem,
dcerkou
Saxánkou,
bláznivou tetou Irmou a strýcem
Evženem. Na co ale úplně
zapomněla, je půda skrývající
tajemství o jejím předešlém
čarodějnickém životě. Právě toto maminčino tajemství
náhodou objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou
okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné
trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů. Na
malou holčičku čekají neuvěřitelná dobrodružství neznámého
světa, který se právě ocitl na pokraji zkázy. Odvážná Saxánka za
pomoci svých nových pohádkových kamarádů rozplétá
zamotaný svět pohádek, který se zlými silami snaží ovládnout
komiksový gangster Crashman. Žákyni 2.B čeká nelehký úkol,
jak se vypořádat se všemi nástrahami podzemní říše, přelstít
komiksového gangstera a dostat se zpátky domů k mamince.
Hrají: Petra Černocká, Helena Nováčková, Jan Hrušínský, Jiřina
Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Naďa
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Výstava Kouzelný svět hraček
Regionální muzeum v Náchodě připravuje na prosinec do
staré roubené školy Dřevěnky v Polici nad Metují výstavu
nazvanou Kouzelný svět hraček. Na výstavě bude
představena pestrá kolekce hraček ze sbírek Regionálního
muzea v Náchodě a muzeí východočeského regionu, jakož i
ze soukromých sbírek. Výstava bude slavnostně zahájena ve
čtvrtek 15. prosince 2011 v 16,00 hodin a potrvá až do
neděle 8. ledna 2012.
Mgr. Jan Tůma

PELLYHO DOMY
Pátek 11. 11. 2011 od 18 hod, učebna č. 306 Pellyho domy

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA IVETY
NEDOMOVÉ

Milé dámy, všechny jste srdečně zvány na velice atraktivní
módní přehlídku návrhářky Ivety Nedomové, která pracuje
výhradně s přírodními materiály.
Její modely si oblíbily herečky jako např.:
Květa Fialová, Naďa Konvalinková a Eliška Balzerová
Je to móda určená pro všechny typy žen.
Počet míst v sále je omezen.
Vstupné: 100 Kč (Prodej lístků v Infocentru v Pellyho domech
nebo na tel: 604 573 379).
Po přehlídce je možné modely zakoupit.

sobota 12. 11. 2011, sál Pellyho domů

CVIČENÍ PRO RADOST S
OLGOU ŠÍPKOVOU A
RADKOU KUBEČKOVOU
Začátek v 9.30 hod! Dvouhodinový
program  aerobik, formování těla (gumy,
overbaly), relaxace, strečink a TOMBOLA!
Vstupné: 240 Kč

Polická univerzita volného času 2011
PODZIMNÍ SEMESTR

9. 11. Prof. Aleš Fetters – Náš region v nejstarší české
literatuře od Kosmovy kroniky k Balbínovi
23. 11. Petr Kolečko  Režisér a scénárista s kořeny v Polici
nad Metují
30. 11. Karel Pfeiffer – Ohlédnutí přes celuloidový pásek
Začátek přednášek je vždy od 14.30 hod.

Prosíme zájemce, aby si k zápisu vzali zálohu ve výši
Kč 500,. Doplatek (700, Kč) bude splatný na
začátku února 2012.
Kurzovné Kč 1 200, zahrnuje 14 lekcí včetně závěrečného
věnečku.
Zvýhodněné kurzovné pro páry!
Pokud se přihlásí v tomto termínu (od 21. do 25. 11. 2011
kompletní pár, zaplatí každý z páru pouze Kč 1 100,!
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 18,00 hod
na sále Pellyho domů.
Předběžný termín zahájení tanečních: sobota 8. září 2012
Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi z Červeného
Kostelce.
Kurzovné vracíme pouze z vážných důvodů, protože bude
přihlášen stejný počet chlapců i děvčat a narušení rovnováhy
způsobuje problémy ostatním účastníkům kurzu. Při odhlášení
z kurzu si proto účtujeme stornovací poplatek 15 %, záloha je
nevratná.
Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: 491 421 346, 602 645 332

sobota 26. 11. 2011 od 20 hod, sál Pellyho domů

neděle 27. 11. 2011, Masarykovo náměstí

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

Nenechte si ujít bohatý kulturní program pro Vaše děti!
Sál Pellyho domů od 14 hodiny
Mikulášská diskotéka se soutěžemi
Masarykovo náměstí u kašny od 16 hodiny

Staročeský adventní čas

Zdobení vánočních stromečků a navlékání ozdobených
jablíček na šňůru
Vyrobte doma vánoční ozdoby z jablíček, mandarinek, mrkví,
brambor, vlašských a burských ořechů, z perníčků nebo ze šustí a
slámy a přineste je prosím na náměstí a ozdobte jimi stromečky.
Po celou adventní dobu budou zdobit naše polické náměstí!
Ježíškova schránka
Napište Ježíškovi přáníčko k Vánocům, přidejte k němu váš
vánoční obrázek a hoďte ho do schránky. A až nám Ježíšek
obrázky vrátí, budou hromadně vystaveny po Novém roce
v Pellyho domech.

LYŽAŘSKÝ PLES

Předprodej vstupenek od 14. 11. 2011 od 9 hod v Infocentru
v Pellyho domech.

KOLÁROVO DIVADLO
úterý 15. 11. 2011 v 19 hod, Kolárovo divadlo

Ctibor Košťál  Na skok v Americe 2

Masarykovo náměstí před Pellyho
domy od 17 hodiny

Setkání s Mikulášem,
anděly a čerty
Říkánky, Mikulášská nadílka a
skákání přes metličku
a poté bude následovat

Rozsvícení
stromu

vánočního

Zároveň si dovolujeme požádat, aby občané tuto neděli
v podvečerních hodinách využili pro parkování svých vozidel
dolní část náměstí. Děkujeme za pochopení.

ZÁPIS  TANEČNÍ KURZY
pro mládež  podzim 2012

Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy v Polici nad Metují
Vás zve k zápisu do tanečních kurzů
Zápis se bude konat ve dnech 21.  25. 11. 2011 v
kanceláři CKV v Pellyho domech
(pondělí a středa 9,00 ‐ 11,30 a 12,00 ‐ 17,00 hod, ostatní
pracovní dny do 15,00 hod)

Konečně se dozvíte, jaký má význam ono „Na skok“. Věřte, že to
má pramálo společného s časovou veličinou. Vše Vám odhalí 2.
část besedy „Na skok v Americe 2“. Cestu jsme na jaře ukončili
v Arizoně v N.P. Grand Canyon. Z Arizona se vrátíme do Utahu,
projedeme Nevadu, Californii, Oregon a svoji cestu ukončíme
opět ve výchozím Washingtonu. Na trase nás čekají Národní
parky Bryce Canyon, Zion, Joshua Tree, Death Valey, Sequoia,
Yosemite, Redwood, Crater Lake a N.P. Olympic. Také si trochu
fotograficky zařádíme v Las Vegas a San Franciscu. Vydrželi‐li
jste na jaře první část, vydržíte i druhou.
Vstupné: 60 Kč

Středa 7. 12. 2011 v 18 hod, Kolárovo divadlo

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ Police
nad Metují  mladší žáci
Vstupné: 50 / 40 / 30 Kč
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64. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
NÁHRADNÍ TERMÍN!
 poslední volné vstupenky v prodeji na Informačním centru
v Pellyho domech

NOVINKY z www.policko.cz
TIP: Nabízíme Vám pravidelný informační servis o
připravovaných akcích (kino, divadlo, přednášky, výstavy
apod.).
Newsletter
rozesíláme
cca
1x
týdně.
Pokud máte zájem být zařazeni mezi jeho odběratele,
registrujte se na www.policko.cz pod odkazem NOVINKY E
MAILEM.

Čtvrtek 1. 12. 2011 v 19 hod, Kolárovo divadlo

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

KONCERT V KOSTELE
úterý 6. 12. 2011 od 18 hod, Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Adventní charitativní koncert 
ZUZANA STIRSKÁ A GOSPEL TIME

Čas vánoce není je shánění dárků, pečení cukroví či uklízení, ale
měli bychom si najít čas na umělecký zážitek a to v podobě
koncertu a nasátí vánoční atmosféry. Koncerty připravil David
Novotný za podpory města Police nad Metují.
6. prosince se uskuteční Adventní koncert, kde vystoupí
Zuzana Stirská a Gospel Time. Zuzana Stirská vystupuje
převážně v zahraničí, zpívala i s takovými hvězdami jako je
soubor Jamese Lasta nebo dokonce s Mikem Oldfieldem.
Gospel Time je prostě parta lidí, které hudba baví. Zpívají s
plným nasazením hudbu, kterou mají rádi. Žádná suchá
akademická dokonalost, ale zábava a show ‐ o tom je jejich
muzika!

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

Záštitu přijala starostka Police nad Metují Ida Seidlmanová,
Biskupství královéhradecké. Výtěžek putuje do Domova
důchodců a kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad
Metují.

RŮZNÉ
Občanské sdružení PoKuS o.s. ve spolupráci s
městem Police nad Metují pořádá

LAMPIÓNOVÝ

Předprodej vstupenek: Infocentrum v Pellyho domech,
Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují, tel. 491421501.
Cena vstupenky 150, Kč.
Doporučuji teplé oblečení a předprodej bude i na místě!

PRŮVOD

ANEB TO BY BYLO, ABY NEPŘIJEL
MARTIN NA BÍLÉM KONI
a kde? Na polickém náměstí u kašny v
hodin
Vezměte doma lampióny a vydejte se s
námi do potemnělých ulic, uliček i do zahrad a
chodeb kláštera ...
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Sobota 12. 11. 2011, mezi 8 a 14 hod na Masarykově
náměstí

MARTINSKÉ TRHY
sobota 3., 10., a 17. 12.2011, mezi 8 a 14 hod na
Masarykově náměstí

VÁNOČNÍ TRHY
9

Generální partneři akce jsou: Stef Recycling a.s. Broumov, Saar
Gummi Czech Červený Kostelec, Veba textilní závody a.s.
Broumov, Batist Medical a.s. Červený Kostelec, Pojišťovna
Generali, www.tcmpoint.cz, Proma Reha Česká Skalice,
Autoprodej Rohan Česká Skalice, Tóth Hronov, Prost Velichovky a
Elza Předměřice s.r.o. Předměřice nad Labem.
David Novotný

KONCERT V RÁMCI FESTIVALU
PĚVECKÝCH SBORŮ IGNAZE
REIMANNA V POLICI NAD METUJÍ
V neděli 23. října proběhl v kostele Nanebevzetí Panny
Marie koncert v rámci festivalu I. Reimanna v Polici nad Metují.
Dorazil pouze jediný sbor MAKROTUMIA z Duszniki Zdrój.
Druhý soubor z Běloruska CLASSIC bohužel nepřijel, jelikož
měli problémy na hranicích.

Festival, věnovaný tomuto skladateli, probíhá ve
Vambeřicích již několik let. V současné době již není zaměřen
pouze na duchovní hudbu, ale je možné slyšet širokou škálu
hudebních žánrů.
Celý tento festival je součástí projektu „Podpora rozvoje
cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských
stěn“, který je financován z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika. Partnery celého
projektu je Gmina Radków, město Broumov a město Police nad
Metují.

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

Radka Vlachová
PETROVICKÉ ŠIKULKY ZVOU DĚTI A RODIČE NA

MALOU MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU

V NEDĚLI 27.11.2011 NA OBECNÍM ÚŘADĚ
VE VELKÝCH PETROVICÍCH
PROGRAM:
13:45 VÝROBA OZDOB NA VÁNOČNÍ STROM (zasedací
místnost)
14:30 LOUTKOVÉ DIVADLO PRO DĚTI. HRAJE LD MAMINY
JAROMĚŘ (tělocvična)
NÁSLEDOVAT BUDE PŘESUN NA NÁVES K VÁNOČNÍMU
STROMU, NA KTERÝ ZAVĚSÍME VYROBENÉ OZDOBY A STROM
ROZSVÍTÍME. VYSTOUPÍ DĚTI Z MŠ VELKÉ PETROVICE.
PŘIJDE ČERT A MIKULÁŠ – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA.
Malé občerstvení zajištěno.Těšíme se na Vaši účast.
Akce se koná za podpory obecního úřadu.

INFOCENTRUM
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA IC
V ŘÍJNU
POLICE NAD METUJÍ

PŘIPRAVUJEME NA
PROSINEC
Pátek 16. 12. 2011 v 19 hod, Kolárovo divadlo

„VÁNOČNÍ KONCERT 2011“
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
ÚČINKUJÍ: Orchestr Václava Hybše, Yvonne Přenosilová,
Irena Kousalová, Veronika Savincová, Roman Tomeš, Otto
Weiss
Vstupné: 190 / 180 / 170 Kč
Předprodej a rezervace vstupenek od 14. 11. 2011 od 9 hod.
Středa 28. 12. 2011 v 19 hod, Kolárovo divadlo
Divadelní "silvestrovský" představení

PTAČÍ KLEC

Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Režie: Jaroslav Souček
Ptačí klec je původně divadelní hra, která se hraje na
českých pódiích pod názvem Klec bláznů.
A z této divadelní předlohy vycházel i úspěšný americký
film z roku 1996 Ptačí klec s Robinem Williamsem a Genem
Hackmanem v hlavních rolích. A z tohoto filmu jsme si vzali
předlohu i my.
Jedná se o klasickou bláznivou komedii, jejíž zápletka je
prostá a přímočará, jak už to v dobrých komediích bývá.
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Předprodej vstupenek od 21. 11. 2011.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Otevírací doba:
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e‐mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501
UPOZORNĚNÍ: Od měsíce října, je otevírací doba IC opět
zkrácena! V úterý, čtvrtek a pátek je otevřenou pouze do 15.00
hodin a v sobotu bude zavřeno. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
INFOCENTRUM BUDE MIMOŘÁDNĚ OTEVŘENO
V SOBOTU 12. 11. 2011 V DOBĚ OD 8.30 DO 11.30
HODIN
Při příležitosti konání tradičních Martinských trhů bude IC
otevřeno v dopoledních hodinách. Pro sebe nebo pro své blízké
zde můžete zakoupit nový kalendář na rok 2012 „Putování
časem na Policku rukou Josefa Voříška“, sadu zápalek „Krásy
pískovce na Policku“ nebo si vybrat knihu z naší nabídky
regionální literatury.
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ZÁJEZD NA SHOW APASSIONATA – MAGICKÁ
SETKÁNÍ SE PRO MALÝ ZÁJEM NEKONÁ.

Závěrečná čísla za celou cykloturistickou sezonu,
tedy od 15. 5. do 25. 9. 2011.

Podmínkou uskutečnění tohoto zájezdu do pražské O2
Areny bylo naplnění celého autobusu. Bohužel se nestalo
a zájezd nebude uskutečněn.
Děkujeme za pochopení.

Linka Hradec Králové, Jaroměř, Česká Skalice,
Náchod, Hronov, Police, Teplice, Adršpach,
Krkonoše
Počet km

tržba

Počet
osob

Počet
kol

Průměrná
tržba

TOURSALON Targi Regionów i
Produktów Turystycznych

2010 – 22 680

213 642 Kč

6 100

1 314

9,42

2011 – 22 680

235 734 Kč

6 066

1454

10,39

Ve dnech 19. – 22. října 2011 se v nádherném polském
městě Poznani konal již 22. ročník veletrhu cestovního ruchu.
Společně s naším partnerským městem Radkowem, jsme se na
tento veletrh vypravili ve složení Martina Golová a Beata
Radoňová za českou stranu, Marek Niewiadomy a Marek
Bednarczyk za naše polské sousedy.
TOUR‐SALON je největší, všeobecně zaměřený veletrh
cestovního ruchu v Polsku. Za čtyři dny navštívilo veletrh
téměř 30 000 návštěvníků. Své zástupce do Poznaně vyslalo 43
zemí. Arménie, Rakousko, Bělorusko, Brazílie, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Čína, Chorvatsko, Česká republika,
Kypr, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Řecko,
Gruzie, Španělsko, Indie, Irsko, Izrael, Jordán, Japonsko, Keňa,
Litva, Maroko, Mexiko, Německo, Norsko, Palestina, Polsko,
Portugalsko, JAR, Rusko, Rumunsko, Slovenská republika, Srí
Lanka, Tunis, Turecko, Ukrajina, USA, Maďarsko, Velká
Británie, Itálie.
Veletrh nebyl bohatý pouze na velké množství
prezentovaných regionů a zemí, ale i na doprovodný program a
přátelskou atmosféru.
Ačkoli konkurence exotických zemí byla veliká, zájem o náš
region nebyl o nic menší a věříme, že tato „výprava“ přiláká
k nám na Policko v příští turistické sezóně návštěvníky z Polska
a ostatních zemí.

Linka Náchod, Hronov, Červený Kostelec, Rtyně,
Úpice, Malé Svatoňovice, Odolov
Počet km

tržba

Počet
osob

Počet
kol

Průměrná
tržba

2010 – 2814

10 824 Kč

548

123

3,85

2011 – 2814

8 409 Kč

394

74

2,99

Počet
osob

Počet
kol

Průměrná
tržba

Linka Náchod, Kudowa, Karlów
Počet km

tržba

2010 – 3024

30 099 Kč

1 356

295

9,95

2011 – 3024

34 373 Kč

1651

278

11,37

Linka Police nad Metují, Broumov, Janovičky
Počet km

tržba

Počet
osob

Počet
kol

Průměrná
tržba

2010 – 000

000 Kč

000

000

000

2011 – 1 628

5 292 Kč

233

48

3, 39

Počet
osob

Počet
kol

Průměrná
tržba

Celkem za rok 2011
Počet km

tržba

2010 – 28 518

254 561Kč

8 004

1 732

8,93

2011 – 30 146

283 808 Kč

8 344

1854

9,41

Děkujeme všem partnerům, kteří se podíleli na realizaci
projektu.
Královéhradecký kraj – dotace na provoz cyklobusů
Města: Jaroměř, Česká Skalice, Náchod, Hronov, Police nad
Metují, Teplice nad Metují, Adršpach, Broumov, Červený
Kostelec a Městys Velké Poříčí
Svazky měst a obcí: Jestřebí hory, Východní Krkonoše
Turistická informační centra Kladského pomezí a Východních
Krkonoš
CDS Náchod, s. r. o. – autobusová doprava
Daniel Denygr

POZVÁNKA

Martina Golová

Provoz cyklobusu Kladským pomezím 2011

Tisková zpráva ze dne 12. 10. 2011
V neděli 25. září vyjely naposledy
v roce 2011 cyklobusy v
Kladském pomezí. Po váhavém
rozjezdu v květnu a červnu
můžeme zhodnotit sezonu jako velmi úspěšnou.
Cyklobusy využilo 8344 a necelých 2000 jízdních kol.
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Sdružení přátel obce Malá Čermná
PUMPA
pořádá
výstavu
historických
fotografií, pohlednic, map a dokumentů
jedné z obcí tzv. Českého koutku v Kladsku,
a to obce STROUŽNÉ, nyní Pstrążna, dříve
Straußeney.
Akce se koná v sobotu a v neděli dne
19. a 20. listopadu 2011 od 10.00 do 16.00 hod. ve
společenském sále Obecního domu ve Velkém Poříčí.
Vystaven bude také originál Letopisů památných
událostí evangelické křesťanské obce ve Stroužném pastora
Ernsta Bergmana z let 1830 - 1849.
Součástí akce bude výstava historických pohlednic
sběratele pana Miroslava Čapka z Nového Města nad Metují.
Vystaveny budou staré pohlednice obcí, jež tvořily Český
koutek. Dále budou vystaveny pohlednice ze Stolových hor
(Hejšovina, Heuscheuer, Szczeliniec Wielki), skalního
labyrintu na Boru (Spiegelberg, Błędne Skały) a pohlednice
z Karlova (Karlsberg, Karłów).

Česká strana Kladského pomezí bude zastoupena
pohlednicemi obcí Machovská Lhota, Machov, Řeřišný, Bělý,
Nízká a Vysoká Srbská, Bezděkov nad Metují, Zlíčko,
Žďárky, Malá Čermná.
V sobotu dne 19. listopadu 2011 od 13.00 hodin bude
mít akce charakter setkání rodáků, bývalých i současných
obyvatel a přátel obce Stroužné – Pstrążna.
Více informací na www.pumpa-malacermna.unas.cz
SRDEČNĚ ZVEME

Dívčí pěvecký sbor JITRO v Náchodě
15. listopadu 2011 vystoupí po několikaleté přestávce
v náchodském divadle dívčí pěvecký sbor JITRO z Hradce
Králové. Od svého založení v roce 1973 sbor úspěšně
koncertoval po celé Evropě, 11 krát absolvoval úspěšné
turné po Spojených státech amerických, 5 krát v Japonsku a
zvítězil v mnoha národních i mezinárodních soutěžích. Od
roku 1977 je jeho uměleckým vedoucím a sbormistrem Jiří
Skopal, korepetitorem sboru je klavírista Michal Chrobák.
Na programu koncertu jsou vokální díla liturgická, úpravy
lidových písní, operní sbor z Prodané nevěsty a současnou
vokální tvorbu reprezentuje poselství hudby Zdeňka Lukáše.
Začátek koncertu je v 19.00 hodin vstupenky v Informačním
a cestovním centru v Náchodě na Kamenici, nebo před
koncertem u pokladny divadla.
Komorní hudba Náchod
Irena Kochová

Pasování na školáka

V úterý 25. října čekalo na děti z 1. třídy ve škole
překvapení.
Hned ráno se dozvěděly, že budou během dne skládat různé
zkoušky a plnit různé úkoly jako velcí školáci, a když se jim to
podaří, budou "pasováni" na školáky.
Mezi úkoly patřilo např.: opsat příklady z matematiky,
složit slova z písmen a pak i ze slabik, z modelovací hmoty
vytvořit houby, ovoce a zeleninu. Posledním úkolem bylo z
mandlového těsta si vytvořit nějaké zvířátko. To si pak děti
odnesly domů jako malou sladkou odměnu. Za všechny splněné
úkoly dostávaly pochvalu, jedničky s hvězdičkami a na konci
byly pasováni a získaly řád školáka.

Krakonošova mlha

V pondělí 31.října nás navštívilo "divadlo Úsměv" s
pohádkou "Krakonošova mlha."
Byla o roztržitém Krakonošovi, který si doma zapomněl
kouzelnou baterku, zajíčcích Pravouškovi a Levouškovi, kteří ji
chtěli Krakonošovi donést a zvědavé víle Kraksaně, která svou
zvědavostí vypustila hustou mlhu a pak v ní spolu se zajíčky
zabloudila. Mlhu muselo Krakonošovi pomoci rozptýlit sluníčko
a pak již vše dobře dopadlo. Kraksana i děti si jistě dlouho
budou pamatovat, že být zvědavý se nevyplácí.

Marie Vaisarová
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Všichni vítězové

Základní umělecká
škola informuje
Třikrát zlato ve Vidnavě!

Narozeninový koncert Bigbandu
V neděli 30. října jsme v sále Pellyho domů uspořádali
koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ, věnovaný
desátému výročí vzniku orchestru. Vracíme se k této
události několika fotografiemi:

Ve čtvrtek 13. října se konala v severomoravském
městečku Vidnava celostátní interpretační soutěž komorní
hry. Naši ZUŠ reprezentovaly tři žesťové soubory, které ve
velmi přísném hodnocení poroty obstály na jedničku a
všechny získaly 1. cenu!!!
V kategorii 0 (do 10 let) soutěžilo žesťové duo Mini Brass:
Štěpán Kollert ................. trubka
Doubravka Čápová ............ lesní roh
V kategorii 1a (do 12 let) soutěžilo žesťové trio Baby Brass:
Tomáš Kubeček ................ trubka
Markéta Jirmannová .......... lesní roh
Daniel Kubeček ................ baskřídlovka
V kategorii 2a (do 15let) soutěžilo žesťové kvinteto Junior
Brass Band:
Jaroslav Kollert................. trubka
Tomáš Pavel .................... trubka
Monika Němcová ............ lesní roh
Jan Pavel ......................... baskřídlovka
Lukáš Kubeček ............... tuba
Všem soutěžícím i vyučujícím Lence Němcové a
Josefu Fialovi blahopřejeme!

Mini Brass

Big band v akci

Baby Brass

Raut pro hráče, který
připravil Martin Exner...

… a hladoví muzikanti,
kteří se těší na raut

Concerto Bohemia 2011

Junior Brass Band
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V sobotu 12. listopadu vyvrcholí již 20. ročník prestižní
rozhlasové soutěže CONCERTO BOHEMIA 2011 Koncertem
vítězů na pražském Žofíně. Na tomto koncertu vystoupí
také oba naše orchestry: komorní smyčcový orchestr Archi
Piccoli a Bigband – Velký dechový orchestr. V sobotu ráno
odjíždějí dva autobusy s orchestry a příznivci do Prahy –
nakonec se sešlo 125 objednávek na vstupenky pro ty, kdo
se chtějí osobně účastnit tohoto koncertu v paláci na

Žofíně! Zdá se tedy, že poličáci budou tvořit většinu publika
☺ ! Ti ostatní budou moci sledovat koncert v přímém
přenosu Českého rozhlasu, nebo později ze záznamu České
televize. Termín vysílání ještě není znám, ale určitě vás
budeme informovat!

Adventní koncert v divadle
Ve středu 7. prosince uskutečníme od 18 hodin
v Kolárově divadle jednu z prvních předvánočních akcí –
Adventní koncert, na kterém se již tradičně představí
mladší žáci naší školy.
(ZUŠ)

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910
kontakt:

℡ 491 485 048
491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz

Nabízí možnost získání středního vzdělání ve dvou stupních:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Obor vzdělání:
• Elektrotechnika - počítačové řídicí systémy
• Strojírenství výrobní a informační systémy
délka vzdělávacího programu: 4 roky denní forma vzdělávání
• Provozní elektrotechnika
• Provozní technika
pro absolventy 3letých oborů s výučním listem
délka vzdělávacího programu: 3 roky – nástavbové studium ( dálková
forma při zaměstnání)

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Obor vzdělání:

• automechanik
• elektromechanik
• nástrojař
délka vzdělávacího programu:

3 roky denní forma vzdělávání

KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLANÍ MOHOU ŽÁCI
ZÍSKAT CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ:
ECDL s mezinárodní platností, celosvětově platný certifikát AUTODESK
CERTIFIKATE OF COMPLETION, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve všedních dnech : 3. 11. a 24. 11. 2011

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Rozmarné léto skončilo a pro posluchače Polické
univerzity volného času se opět otevřely brány na cestě
k poznání. A tak se posluchači ve středu 5. října sešli
v Pellyho domech na první lekci podzimního semestru 11.
ročníku PUVČ. Jako již tradičně na úvod je čekal hudební
pozdrav od žáků polické ZUŠ, tentokráte od té nejmladší
generace. Představily se dva soubory: Mini Brass v sestavě
Doubravka Čápová (lesní roh) a Štěpán Kollert (trubka) a
trio Baby Brass v sestavě Tomáš Kubeček (trubka), Markétka
Jirmanová (lesní roh) a Daniel Kubeček (baskřídlovka). Jako
součást přípravy na blížící se soutěže – o jejich výsledcích
bude „zuška“ jistě v Měsíčníku informovat – předvedly ze
svého repertoáru skladby J. I. Hynka, J. Clarka a M.
Charpentiera. A jejich vystoupení zcela jistě všem
přítomným vstup do nového školního roku zpříjemnilo.
Poté posluchačům představila paní Vlasta Klapalová
hosta první podzimní přednášky, spisovatelku Irenu
Douskovou. Ta vstoupila do podvědomí veřejnosti svou
novelou Hrdý Budžes, zejména pak její dramatizací, líčící
dětskýma očima život v Československu po sovětské
okupaci, za doby husákovské normalizace. Ostatně občané
Police měli možnost shlédnout toto představení loni v únoru
v Kolárově divadle i s Barborou Hrzánovou v titulní roli.
Paní Dousková pohovořila o své práci, samozřejmě
především o Hrdém Budžesovi a spolupráci při jeho
dramatizaci při premiéře v roce 2002 v Divadle A. Dvořáka
v Příbrami. Řeč byla také o dalších jejích knihách, např.
Oněgin byl Rusák, kterou navazuje na Hrdého Budžese, O
bílých slonech, sbírce povídek Čím se liší tato noc a dalších.
Po dvoutýdenní přestávce absolvovali posluchači PUVČ
další výlet za poznáváním našeho kraje. Ve čtvrtek 20. října
se sešli tradičně před polickou radnicí, nastoupili do
autobusu a po zastávkách v Bezděkově a Hronově zamířili
do Hořiněvsi, nevelké vsi vzdálené asi 10 km od Jaroměře.
Zde jsme navštívili rodný dům Václava Hanky, básníka,
překladatele, bohemisty a slavisty, ale především známého
jako objevitele Rukopisu královédvorského, o jehož pravosti
se dodnes vedou spory. Ať však je pravost Rukopisu jakkoli
zpochybnitelná, nepochybné je, že nález Rukopisu měl ve
své době obrovský význam pro podporu obrozeneckého
hnutí, posílení národního sebevědomí a tedy i pro další
vývoj na naší cestě k samostatnosti. Hankův rodný dům je
velmi zachovalá, rozlehlá roubená stavba, opatřená na
čelní straně pamětní deskou s Hankovým portrétem a
nápisem, který zdobí i jeho pomník na Vyšehradském
hřbitově: „Národy nehasnou, dokud jazyk žije“. Dnes je
tento dům v majetku obce a je v něm umístěno muzeum,
kde je stálá expozice věnovaná tomuto významnému
rodákovi.

Další zastávkou na výletě byl Miletín, rodiště spisovatele
a básníka Karla Jaromíra Erbena, jehož dvousté výročí
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narození si připomínáme letos 7. listopadu. K. J. Erben je
znám především jako autor sbírky básní Kytice, ale také
jako autor sbírek pohádek a pověstí. I zde jsme si prohlédli
jeho rodný domek, nesrovnatelně skromnější než Hankův,
kde se rovněž nachází expozice s památkami na básníka a
absolvovali část naučné stezky věnované právě tomuto
básníkovi. Naše další kroky směřovaly k místnímu zámku,
kde se nachází Muzeum amatérského divadla, jehož
exponáty zachycují vývoj lidového divadelnictví od počátků,
přes divadlo národního obrození až po amatérské divadlo
dneška. Po dobrém obědě a ochutnání výborných
miletínských
cukrářských
výrobků
jsme
zamířili
k Chotěborkám, rodišti významného skladatele, klavíristy a
pedagoga Františka Xavera Duška. Tento umělec byl
přítelem W. A. Mozarta a smíchovská vila Bertramka
manželů Duškových hostila několikrát tohoto hudebního
génia při jeho návštěvách Prahy, tedy i při příležitosti
světové premiéry opery Don Giovanni 29. října 1787 ve
Stavovském divadle. V Chotěborkách, které jsou vlastně
osadou nedaleké obce Vilantice, jsme si prohlédli
celodřevěnou gotickou zvonici z 16. století, navštívili krásný
gotický, později barokně přestavěný kostelík a přilehlý
hřbitov s barokním portálem. Role průvodce a zasvěceného
komentátora se zde ujala místní paní starostka, osoba jistě
nad jiné povolaná. Než jsme se vydali na cestu k domovu,
využili jsme ještě jedinečné možnosti pokochat se
vyhlídkou na nádhernou krajinu Podzvičinska. S výletem byli
účastníci jistě spokojeni (až na to počasí) a na závěr tedy
nezbývá než poděkovat paní Vlastě Klapalové za zdařilý
výběr trasy a za podrobný výklad během cesty a řidiči, panu
Františkovi Sádovskému za pohodlnou a bezpečnou jízdu a
za profesionální zvládnutí všech nástrah, které se
v současném objížďkovém systému v této oblasti skrývají.
V závěru měsíce, 26. října jsme přivítali paní Jaroslavu
Janečkovou, která uvedla již pátou část svého seriálu
Hudba v proměnách času. Na programu byla hudba období
romantismu a novoromantismu. V první části pohovořila o
ruské hudbě 19. století. Historické změny (zrušení
nevolnictví, počátky kapitalismu a vznik buržoazie aj.),
které mají pochopitelný vliv i na hudbu a umění vůbec,
přicházejí v Rusku později než ve střední a západní Evropě.
Po porážce Napoleona nastává však rychlý rozvoj národního
sebevědomí a to se odráží i v hudbě. V Rusku se vytvářejí
dvě skupiny hudebních skladatelů – první, která vychází ze
spojení s ruskou lidovou hudbou (Glinka a t.zv. „Mocná
hrstka“: Balakirev, Borodin, Kjui, Musorgskij a RimskijKorsakov) a druhá, t.zv. „zapadnici“, kteří se inspirují
hudbou západní (Anton Rubinstein, zakladatel Petrohradské
konzervatoře, jeho bratr Nikolaj, zakladatel Moskevské
konzervatoře, Čajkovskij). Ve druhé části jsme se pak
seznámili s hudbou italskou (Verdi, Rossini, Bellini),
především se životem a dílem Giuseppe Verdiho. Během
přednášky jsme vyslechli ukázky z díla P. I. Čajkovského a
G. Verdiho. Byla to - stejně jako ty předcházející zajímavě podaná lekce a již teď se můžeme těšit na další
díly vyprávění z hudebního cyklu v podání paní Janečkové.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Žáci SPŠ Hronov navštívili Evropský
veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně
Dne
2.11.
2011
navštívili žáci maturitních
ročníků
naší
školy
Evropský
veletrh
vzdělávání
Gaudeamus
v Brně. Je to celostátní
akce, na které lze získat
vyčerpávající informace o
pomaturitním
studiu,
dalším vzdělávání a všech
formách celoživotního vzdělávání.
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Možnosti studia a studijních pobytů v zahraničí nabízely
české i zahraniční univerzity, vysoké školy, vyšší odborné
školy, jazykové školy, agentury zajišťující přípravu na
přijímací zkoušky, poradenské a jiné vzdělávací instituce.
Na veletrhu bylo zastoupeno více jak 3 000 studijních
oborů, přes 250 fakult a více než 180 škol.
Součástí veletrhu byly i doprovodné programy –
studentské
workshopy,
poradenský
servis,
ukázky
zajímavých poznatků a
technologických
novinek,
přírodních
jevů a jejich uplatnění
při
studiu
v rámci
programu Věda pro
život
a
dále
specializovaný
doprovodný
program
Pojďme
si
hrát
s technikou, ve které
byly návštěvníkům k dispozici vystavené exponáty např.
studentská formule, detektor lži, zjišťování DNA, zjišťování
závadnosti potravin, herecké etudy, elektroničtí roboti pro
záchranáře a největším tahákem byly ukázky studentů
Univerzity obrany v Brně.
Žáci získali vyčerpávající informace o přijímacích
řízeních na příslušnou VŠ, VOŠ nebo JŠ, o národních
srovnávacích zkouškách a možnostech dalšího uplatnění po
maturitě.
Ing. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně SPŠ Hronov

STATISTIKA
K 31.10.2011 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4280 obyvatel.

JUBILEA

=========

Říjen 2011 byl měsícem oslav pro tyto jubilanty:
75 let
pan Ladislav Hájek
paní Marie Židová
paní Ladislava Eichlerová
80 let
pan Hynek Prouza
paní Věra Balcarová
pan Miroslav Ducháč
pan Václav Kollert
85 let
paní Justina Petrová
90 let
paní Josefa Sedláčková
95 let
paní Josefa Vítková
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 říjnu byla uzavřena 4 manželství. Počasí stále přálo,
proto mohly být dva sňatky uskutečněny podle plánu
venku.
1.10. Michal Vítek a Lenka Kozárová – obřadní síň
14.10. Jan Novotný a Hana Šefcová – před kaplí na
Hvězdě
21.10. Bohuslav Rieger a Lucie Havlíčková – nový altán
na vyhlídce nad Policí

27.10. sňatek v chatě na Hvězdě – pár si nepřeje
jmenovat

Blahopřejeme panu profesoru Janečkovi k 75.narozeninám.
Přejeme hodně zdraví a hodně elánu do dalších let.
přátelé ze SČDZP
Pana profesora Františka Janečka znají především
čtenáři jeho článků v Polickém měsíčníku. Na sv. Martina
slaví pětasedmdesátiny. Za vedení města i jménem svým se
přidávám ke gratulantům s přáním zdraví a neutuchající
energie. S poděkováním za příspěvky do měsíčníku, za
inspiraci ke zlepšování kulturně-společenského života ve
městě, na celém Policku.
Ida Seidlmanová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří připravili na radnici milé setkání
s občany při příležitosti mých narozenin.
Učitel Fr. Šeda s rodinou
Za projevenou účast a květinové dary při úmrtí Jana Rexsi.
Děkují pozůstalí.

VZPOMÍNKA

14.10. Jan a Hana

ZLATÁ SVATBA = = = = = = =
V úterý 13.10.2011 oslavili společných 50 let manželského
života pan Oldřich a paní Anna Prouzovi ze Zábrodí. Krásný
obřad se konal před kapličkou na Ostaši za úžasného
podzimního počasí. Gratulujeme a přejeme vše dobré.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Všechno na světě můžeme zastavit, co však nezastavíme
je čas…
V neděli 23. října jsme vzpomněli nedožitých
sedmdesátin pana Miloše Puschmanna.
Každý z nás, kteří jsme měli štěstí s ním jít kus
pracovního i soukromého života, po svém.
Vzpomínek je mnoho. I na jeho ochotu pomoci,
galantnost, úřednickou přesnost, smysl pro humor, …. Miloš
prostě chybí!
Ida Seidlmanová

BLAHOPŘÁNÍ
Jméno František Janeček je čtenářům Polického
měsíčníku dobře známé, mnozí ho znají jistě i osobně.
Vždyť bytostně patří k tomuto krásnému kraji.
Narodil se a vyrůstal v Hlavňově, tam chodil do školy, do
gymnázia pak v poválečném Broumově. Vlastně tehdy na
„jedenáctiletku“, kde v roce 1954 maturoval. Už tehdy to
byl výborný matematik. Tento náročný obor odešel studovat
do Prahy na tehdejší Vysokou školu pedagogickou, která
připravovala vskutku kvalitně středoškolské pedagogy. Do
Broumova se vrátil v roce 1960 jako matematik a
deskriptivář, v roce 1965 byl jmenován ředitelem školy.
Přestože nebyl žádný „politikus“, znelíbil se některým
broumovským „normalizátorům“ a ti ho chtěli dostat ze
školství. Naštěstí byli i lidé rozumní, a tak bylo Františkovi i
jeho paní nabídnuto místo na „druhém konci“ tehdejšího
kraje – na gymnáziu v Holicích. Tam dosloužili do penze a
žijí tam dodnes. Několik let byl ředitelem Pedagogického
centra vzdělávání učitelů v Hradci Králové, organizoval i
zajímavé poznávací zájezdy. Pan profesor ovšem nezahálí
ani teď, má částečný úvazek na pardubické univerzitě, kde
se uplatňuje ve svém oboru, v matematice. Část roku tráví
ovšem „doma“ – v Hlavňově (i když manželka, Mgr.
Jaroslava Janečková, byla „doma“ v Broumově). A tady, a
to by v matematikovi málokdo hledal, se pustil do
regionální historie a příbuzných oborů, jak známe z jeho
pravidelných textů v Polickém měsíčníku nebo ze
spoluautorství na záslužné, kvalitní publikaci o Hvězdě.
Logické myšlení se totiž uplatňuje kdykoliv, všestranné
zájmy měl vždy. A občas ho můžeme potkat i na toulkách
naším krásným okolím, teď už ovšem s nezbytnou holí.
Přejeme mu ještě mnoho šťastných let a čtenářům
našeho měsíčníku ještě mnoho jeho kvalitních, čtivých
textů.
Mgr. Aleš Fetters – Náchod

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Setkání bylo zahájeno žáky ZUŠ pod odborným vedením
ředitele p. L. Bořka a pí uč. L. Němcové. Deset skvělých
hudebníků po skupinkách na své „Plechové nástroje“
nezklamalo. Byla to malá generálka před celostátní soutěží.
Udělali nám velikou radost a my jen držíme palce!!!
Blahopřání se dostalo i p. Fr. Fišerovi k životnímu jubileu!
Paní místopředsedkyně Ivana Richterová provázela slovem
coby moderátorka a byla dobrá. Říká se: „Řekni co čteš a já
ti řeknu co jsi zač“ Mnoho se v poslední době o knihách a
přístupu k nim hovoří, ale jak vznikají, to je pro mnohé
TABU. A proto potěšila návštěva z našeho regionu těch
zasvěcených.
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Ti, co se na zrodu jedné takové pohádkové podílí, nám
ji přiblížili:“Příhody myšáka Šmejdila!“ z dílny Jaromíra
Slávka Joo, p. Petra Čuhaniče, p. Záliše a p. Dalibora
Hartmana. Jejich profese? Houslař, spisovatel, ilustrátor i
vydavatel, grafik. Prostě šikulové. Knížka je čtivá nejen pro
ty nejmenší, ale upoutala i dospěláky. Zájem o ni předčil
očekávání a je-li v ní podpis aktérů, je to obzvlášť vzácné.
Navíc to je pěkný dáreček k Vánocům. Beseda se týkala i
výroby houslí, viol a dotaz i na poškozené, kouzelné MODRÉ
HOUSLE Mistra p. Šporcla. Čučte, my už to víme dřív než na
NOVĚ a opravit prý jdou...
Praha se blíží, autobus obsazen a NA FIDLOVAČKU,
myslím divadlo a muzikál, se už teď těšíme. Sejdeme se
16. 11., kdy bude zase další překvapení, upřesníme a
doladíme informace ohledně výletu. Užívejte si ještě
letního času, bude změna, ale zato v HAJANECH si o hodinu
déle užijte šlofíka a někdo Franze Lehára...
S-K-O rajce.idnes.cz
Hana Krejčová

Dobrý den,
jsme opět mezi Vámi, čtenáři Polického měsíčníku, my
všichni obyvatelé i zaměstnanci domova důchodců.
Nechce se tomu ani věřit, že už je tady skoro
předvánoční čas, dny se krátí, ale my v domově si
dokážeme vždy najít příležitost, jak si podzimní dny
zpestřit a naplnit rozličnými činnostmi. Hezkých
podzimních dnů jsme se snažili využít do poslední chvíle.
Posuďte sami.
Měsíc září jsme zahájili velice netradičně – byli jsme se
podívat na přehlídce dravých ptáků. Tato podívaná byla
naprosto úžasná. Nejen že jsme mohli vidět spoustu
známých i neznámých dravců, ale i jejich výcvik, způsob
letu a lovu i jejich chytré kousky, které předváděli se svými
chovateli.
Další akcí jako již každoročně pro nás bylo Suchodolské
posvícení, kterého jsme se někteří z nás zúčastnili.
Děkujeme všem suchodolským za pozvání a milé přijetí.
Naše poděkování patří i důstojnému pánovi páteru Marianu
Lewickému za mši svatou, která se v naší kapli konala 22. 9.
S radostí jsme také přijali pozvání na Den otevřených
dveří do Domova důchodců Tmavý Důl, kam vždy rádi
jezdíme. Při té příležitosti byl kolegy z Tmavého Dolu
uspořádán výlet do okolí nejvyššího vrcholu Jestřebích hor
Žaltmanu. Někteří z nás pak vystoupali přímo na vrchol i na
rozhlednu, odkud byl nádherný výhled. Byl to pro nás
nezapomenutelný zážitek, podzimní příroda Jestřebích hor
je překrásná.
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Protože počasí přálo i houbám, tak jsme i my vyrazili do
lesů na Žděřině. A opravdu rostly, přinesli jsme pěkné dva
košíky podhříbků a babek a pochutnali jsme si na
chlupačkách s houbami.
Od září k nám začal pravidelně docházet p. Pavel
Čapek, učitel ze Základní umělecké školy v Polici. Společně
se scházíme při zpívání a hraní. Pan Čapek hraje na klavír a
my ho také doprovázíme na různé jednoduché hudební
nástroje, ale především zpíváme všechny možné národní
písničky. Velmi panu Čapkovi děkujeme za ochotu a jeho
milý přístup.
Zároveň děkujeme dětem z polické mateřské školy za
jejich překvapení, které nám připravily svým nenadálým
příchodem a gratulací našim obyvatelům ke Dni stáří. Moc
děkujeme.
Celý měsíc říjen probíhala celostátní akce pro seniory
nazvaná Rotopedtours a Pěškotours. Letos se této akce
účastní již více než 50 domovů z celé České republiky. I náš
domov se tradičně do této akce zapojuje. Úkolem je
ušlapat na rotopedu nebo ujít pěšky pokud možno co
nejvíce kilometrů. Letos si senioři všech domovů dali
opravdu těžký úkol – během měsíce října našlapat nebo ujít
dohromady tolik kilometrů, kolik měří rovník, což je
úctyhodných 40 075 km. Zda se to seniorům podařilo se
dozvíme během měsíce listopadu.
Před nedávnem byly dokončeny stavební úpravy zahrady
a okolí domova. Nové chodníčky přímo vybízejí
k procházkám, čehož jsme také již využili. O to víc se
budeme těšit na jaro, kdy se naše zahrada plně zazelená a
rozkvete.
Na závěr přijměte pozvání na naši nadcházející Vánoční
výstavu, která proběhne 24. 11. 2011 od 9 do 17 hodin ve
společenském sále domova. Naše místnost pro pracovní
terapii je proto v těchto dnech nejvíc vytížená. Obyvatelé
pod vedením šikovného personálu pro Vás připravují krásné
výrobky. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců DD: Věra Kašíková, ředitelka

Domov důchodců Police nad Metují
Vás srdečně zve na

předvánoční výstavu,
která se koná ve čtvrtek

24. listopadu 2011,
navštívit nás můžete v průběhu celého dne

od 9.00 - do 17.00 hod.
Budete si moci prohlédnout tvorbu našich
obyvatel a těch, kteří o ně pečují.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

připomínky a návrhy na zlepšení. Ty je možné psát na mail:
pekovaci@centrum.cz.

Pěkovské ženy se sešly na svém tradičním ročním
slavnostním posezení v pátek 23.9.2011, tentokrát
v restauraci U Generála Laudona. Společně probraly akce za
uplynulý rok a zamyslely se nad rokem příštím. Letošní
jubilantky přezvaly přání a gratulace k životním výročím.
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů pořádala dne
1. října výšlap do skal na Slavném. Z Pěkova se odjíždělo
ráno linkovým autobusem na Slavný a pokračovalo volným
krokem do skal. Účastníci se pokochali výhledem z Junácké
vyhlídky a poté sešli do Martínkovic na Chatu pod Korunou,
kde právě probíhala „Hubertova jízda“. Počasí nádherné,
pan Soumar podával zasvěcený výklad. Šťastlivci cestou
nasbírali i houby. O odvoz většiny turistů se nakonec
postaral Michal Rössel.
Zdravotní cvičení je od 4.10.2011 každé úterý od 19.15
hod. v bývalé pěkovské škole.
Pouštění draků má opravdu starodávnou tradici –
proháněli se po obloze už ve starověké Číně. Jejich
původním účelem bylo zajistit lidem spojení s bohy. Dnes si
pouštíme draky už jen pro zábavu. A že se u toho dá užít i
spousta legrace, dokázala I. pěkovská drakiáda. Lidí se
sešlo přes padesát. Bylo zajímavé sledovat ambiciózní
tatínky, jak drakům domlouvají, někteří je i přemlouvali,
aby vzlétli – a to v sobotu 15. října nebyl skoro žádný vítr.
Ale nakonec se zadařilo všem. Původně jsme chtěli
vyhodnotit nejhezčího doma vyrobeného draka. Ale to fakt
nešlo, protože každý sám o sobě byl originál. A krásný
originál. Takže oceněni byli nakonec všichni: rodina
Kaufmanovic za obrovského a nebezpečného „zeleňáka“,
Čápovic za „puntikáče“, Gloserovic „polický ksichtík“,
Honzíkův „pididráček“, Milanův „žluťák“ a Otíkův „okáč“.
Byly rozdány i diplomy a ceny za nejlépe létající
třepetálky. Odměnu by si zasloužily i další výkony: např.
krkolomný výstup s kočárkem (Knittelovi), nejdříve
vypuštěný drak na oblohu (Vrbovi), tančící drak (Therovi),
vysoko létající beruška (Gloserovi), nejdelší plachtění
(Vackovi), za vytrvalost (Vlčkovi), za nejmenšího létající
draka (Vítek a Víťa) a paní Míle za nejdelší běh (skoro až na
Hvězdu). Děkujeme pí Markétě a pí Mileně Čápovým za
úžasné dračí mufiny a perníčky. Zpestřením byl nízký přelet
motorového rogala s mávajícím pilotem – zařídil Zdeněk
Kaufman. Dále měly děti za úkol postavit ze zátek od
limonád draka. Pracovaly celé rodiny. Kdo z účastníků
drakiády vydržel až do konce, mohl ochutnat pečené
brambory přímo z ohně. Nechyběl čaj pro děti a svařák pro
dospělé.

I když mi to trvalo poněkud delší dobu, konečně byly
spuštěny
webové
stránky
Pěkova:
www.pekovaci.estranky.cz. Za pomoc děkuji p. Zdeňku
Hamerskému, který mě rukou pevnou vedl. Stránky se
budou průběžně doplňovat. Budu ráda za případné

27.11.2011 v 17 hod. proběhne tradiční rozsvícení
stromečku u místní kaple a následné promítnutí DVD
z červnových oslav 755 let založení Pěkova. DVD je možné
na místě zakoupit.
Šárka Pokorná

Nový směr Merkuru, nejen hračka,
ale i učební pomůcka, prostředek
pro nová poznání i vědeckou práci
Stavebnice Merkur byla bez přestání
ideálním prostředkem pro hru a výuku dětí a
mládeže, nejen k osvojení
motorických
návyků a praktické zručnosti a dovednosti
dětí , ale i k rozvoji technického poznání,
estetickému cítění, základům konstruování
a praktickému odzkušování teoretických poznatků z výuky
technických předmětů. Je totiž nepříznivým jevem
společnosti, že mládež ztrácí zájem o technické obory,
jejichž studium je pro mnohé náročné. A právě tady se
zrodila myšlenka pomoci mládeži získat zájem o technické
obory s využitím univerzální stavebnice Merkur a navázat
tak na historické empirie, kdy Merkur stál u zrodu mnoha
úspěšných řešení i vynálezů významných osobností.
Vzpomeňme čočky Otta Wichterleho, německého fyzika
českého původu, Petera Grünsberga nositele Nobelovy
ceny, jež získal v dětství vztah k technice právě na
stavebnici Merkur, úspěchů studentů gymnázia Litomyšl,
kteří se v roce 2009 stali v USA mistry světa v robotice,
nebo studenta Aleše Stejskala z gymnázia Letohrad, který
v roce 2011 získal v USA zlatou medaili mladého vědce za
výsledky ve vývoji nanovláken na přístroji zhotoveného z
Merkuru. Proto se firma Merkur toys s.r.o v současné době
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plně věnuje vývoji a výrobě stavebnicovému systému nové
generace učebních pomůcek, který podpoří u mládeže
nejen zájem a vztah o techniku, ale především zájem o
studium technických oborů a také jim dá prostor pro
seberealizaci a uplatňování svých technických poznatků.
Umožní jim zábavnou formou za pomoci těchto systému
realizovat své nápady a možná
i
budoucí vědecké
myšlenky. Firma ve spolupráci se školami, univerzitami a
významnými firmami vyvíjí nové učební pomůcky pro
výuku fyziky, elektrotechniky, elektroniky, chemie a dalších
předmětů. Tyto pomůcky se stávají na mnoha školách
významným a osvědčeným prostředkem ke zkvalitnění
výuky praktickým osvojováním a jsou součástí výuky
mechatroniky, robotiky, automatizace, kdy studenti mají
možnost si sestrojit, navrhnout a realizovat své nápady při
konstrukci různých technických modelů a robotů
s minimálními náklady při zachování
plné funkčnosti
modelů skutečných zařízení, se kterými se v budoucnu
setkají v praxi. Na vývoji těchto učebních pomůcek se
podílejí firmy Microsoft, Siemens, ČEZ, GMelektronik,
Hennlich, sdružení Hobby robot. A rovněž spolupracujeme
se školami ČVUT Praha, Fakulta stojní, Fakulta
biomedicínského inženýrství, Univerzita Hradec Králové, se
SPŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové, SPŠ Hronov,
Dobruška a dalšími.
E-shop sklad – Cvičný model na vyskladňovaní zboží
podle ean kódu do expedičních míst. Uplatnění
doporučeného hardware Netduino a software Mikro
Framework od Microsoftu.
Poprvé byl
vystaven 23. září 2011 na největší
konferenci pro webové vývojáře, webdesignéry a
internetové podnikatele ve střední Evropě WebExpo Prague
2011. Poté byl převezen na výstavu v Plzni Techmania.
Vedle
výroby
učebních
pomůcek
firma pro zájemce o
techniku vyvinula a
uvedla
do
prodeje
několik
typů
náročnějších stavebnic
pro
sestavování
robotických modelů a
nabízí i k jejich stavbě
také
speciální
díly
vyvinuté
za
tímto
účelem, aby skuteční
zájemci měli možnost
rozšiřovat své modely
dle své fantazie a znalostí o nová řešení. Proto jsou
podporovány i různé robotické soutěže a soutěže technické
tvořivosti a technická zájmová činnost. V tomto duchu
bychom chtěli do budoucna rozšířit muzeum Merkur o novou
část zaměřenou na robotiku a techniku. Neméně důležitou
roly na seznámení mládeže s technikou mají výstavy a
veletrhy stavebnice Merkuru pořádané jak v ČR tak
v zahraničí. Veliký úspěch sklidila letos výstava v Lipsku. Se
svou více než 800 let starou historií patří Leipziger Messe k
nejstarším veletrhům světa. Dále pak WebExpo v Praze,
Noc Vědců, techmánia v Plzní, kde jsem představovali již
zmiňovaný model e-shopu. Stejný úspěch zaznamenaly
výstavy v Praze, ITEA Modelář 2011, Ostravský veletrh
hraček a mnoho dalších pořádaných výstav a veletrhů
v tomto roce. Pokud se chcete dozvědět více o nové
generaci stavebnicových pomůcek do škol, 26. října
odvysílala Televize Nova ve snídani s novou dva vstupy
s příspěvkem ke stavebnici Merkur. I tam se dovíte spoustu
zajímavých informací.
Mgr. Pavlína Pížová – ředitelka muzea, propagace
činnosti, manažer projektů,
asistentka majitele Ing. Jaromíra Kříže
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Podnikatelský klub přispívá
k rozvoji Broumovska

V posledních měsících jsou média
plná
událostí
spojených
s nespokojeností občanů v periferních
regionech s komplikovanou sociální
zanedbanou
strukturou,
infrastrukturou a upadající regionální
ekonomikou. Nejvíce pozornosti přitahují konflikty a střety
ve Šluknovském výběžku a města jako Rumburk či Varnsdorf
se stala symboly pro problematiku, která zatěžuje – byť
méně vyostřeně – řadu dalších míst, často v dosídleném
území historických Sudet. V těchto souvislostech jsou
Broumov a Broumovsko vnímány jako „postižená oblast“ jak
zvnějšku, tak i občany, kteří v regionu žijí.
Broumov má nepochybně řadu zátěží a nevýhod, které
jsou spojeny s jeho odlehlostí, historickým vývojem,
sociální strukturou obyvatelstva i mikroekonomikou. Je však
užitečné připomenout i skutečnosti, které Broumovsko od
skutečně problematických regionů odlišují.
Jedním z důležitých ukazatelů pro kvalitu života je míra
nezaměstnanosti. Jestliže na konci srpna 2011 činil její
celostátní průměr 8,2%, pak nejhorší regiony severních
Čech a severní Moravy vykazovaly hodnoty až dvojnásobné,
tj. mezi 14 až 16%. Broumov měl ke stejnému datu
nezaměstnanost 9,6%. Tedy výrazně vyšší než např. Česká
Skalice (6,1%), Náchod (6,7%) či Meziměstí (7%), ale stejnou
jako Jaroměř (9,5%). To vzhledem k charakteristikám
pracovního trhu Broumovska není nijak dramaticky špatné
číslo, jakkoli bychom si přáli hodnotu podstatně nižší.
Nejedná se pouze o dodatečné počty pracovních míst, ale
stejnou měrou i o kvalitu pracovního trhu na straně nabídky
pracovní síly. Je skutečností, že v broumovských provozech
pracují i polští občané, kteří sem za prací dojíždějí,
protože do směnových provozů nelze nalézt dostatek
místních. Obdobně je to s kvalifikační strukturou
řemeslných profesí i se specialisty. Do Broumova proto
dojíždějí např. textilní odborníci z Police, Náchoda i dalších
míst. Na druhé straně řada lidí ze stavebnictví vyjíždí za
prací mimo Broumovsko.
Zkvalitňování podmínek pro podnikání na Broumovsku
včetně úsilí o vytváření dodatečných pracovních míst patří
mezi základní aktivity Podnikatelského klubu Broumovska,
který sdružuje čtrnáct firem vesměs ze zpracovatelského
průmyslu a obchodu. Členové PKB zaměstnávají téměř 1500
pracovníků, což představuje 20% osob v produktivním věku
na Broumovsku a cca 25% disponibilních pracovních míst.
Jedná se o rozhodující faktor privátní podnikatelské
sféry, neboť nezahrnuje státní sektor, osoby samostatně
výdělečně činné ani oblast služeb. Jenom tyto firmy členové PKB - vyplácejí v Broumově ročně cca 320mil. Kč
čistých mezd, které značným podílem následně vstupují do
regionální ekonomiky v útratách obyvatel za zboží a služby.
Zajímavý je pohled i na výši mezd na Broumovsku.
Průměrná mzda není v regionálních analýzách k dispozici.
Z individuálních dat firem sdružených v Podnikatelském
klubu Broumovska však vyplývá, že jejich průměrná mzda
uvedených cca 1500 pracovníků je za období leden až srpen
2011 zhruba 22 500 Kč. Pro srovnání lze uvést, že průměrná
mzda v celé ČR (i s rekordní Prahou) je za stejné období
23 700 Kč a Královéhradeckého kraje 22 000 Kč. Průměrná
mzda v celém zpracovatelském průmyslu ČR převýšila
průměrnou mzdu členů PKB jen o zhruba 1 000 Kč. I toto
srovnání ukazuje, že mnohokrát omílaná klišé o Broumovu
jako konečné vartě, kde není práce a kde se nedá vydělat,
patří k negativním mýtům, které mají se skutečností
společného jen málo.
Problémů a starostí mají Broumováci, stejně jako
obyvatelé jiných malých odlehlých měst a obcí, řadu.
Podnikatelský klub Broumovska se snaží, mimo vlastní

podnikání jeho členů, aktivně přispívat k tomu, aby byl
Broumov hezkým místem pro život. Podporuje řadu
vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit, jejichž
četností a kvalitou Broumov převyšuje naprostou většinu
srovnatelných měst. Podnikatelský klub podporuje aktivity,
které město Broumov mění k lepšímu. A takových změn
může vnímavý občan vidět hodně. Na každém z nás pak je
čelit těm změnám, které pozitivní nejsou, a nedovolit, aby
se staly ve svém souhrnu faktorem, jenž bude kvalitu života
na Broumovsku problematizovat.
Ing. Josef Novák, mluvčí Podnikatelského klubu
Broumovska
Generální ředitel VEBA a.s., Broumov

jednoduché astronomické otázky. Za dobré odpovědi
dostaly odměnu, kterou jim připravili místní organizátoři.
Součástí akce byla ukázka našich fotografií z expedice
za úplným zatměním Slunce do Maďarska (srpen 1999). Děti
si také mohly vyzkoušet „speciální“ brýle, které jsme tehdy
v našem klubu vyráběli. A protože se nám Sluníčko
schovávalo za zbečnickými kopci (nebo v mracích),
pozorovaly se rozsvícene žárovky…
Pak
následovalo
předvedení
Astronomického
dalekohledu a krátké seznámení s hvězdnou mapou. Na
závěr jsme slíbili opakování akce v příštím roce za lepšího
počasí.
Hlavním organizátorem „pozorování“ byl pan Michal
Lembej, kterému tímto děkujeme za milé pozvání a
projevený zájem.

LEONIDY

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Český filmový plakát
Námět známky: Známka, na
které je vyobrazen plakát z filmu
Něžná.
Autorka plakátu k filmu Něžná
(1970, Francie) režiséra Roberta
Bressona, malířka a grafička Olga
Poláčková-Vyleťalová se narodila
8. srpna 1944 v Hradci Králové. V
letech
1969-1989
vytvořila
sedmdesát
šest
filmových
plakátů. Její návrh plakátu k
filmu Něžná se stal ikonou
československého filmového plakátu šedesátých a počátku
sedmdesátých let. V září roku 2008 byla plakátová tvorba
Olgy Poláčkové-Vyleťalové představena na samostatné
výstavě v pražském kině Světozor.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Námět známky: Známka, na
které je vyobrazen plakát z filmu
Markéta Lazarová.
Autorem plakátu k filmu Markéta
Lazarová (1966, Československo)
režiséra Františka Vláčila je
grafický designér a typograf
Zdeněk Ziegler. Od roku 1962
navrhuje obálky a grafické
úpravy knih. Z téhož roku
pochází jeho první filmový plakát
Křik. Do současné doby vytvořil
kolem tří set filmových, výstavních a divadelních plakátů.
Je autorem mnoha poštovních známek a členem Komise pro
výtvarné řešení poštovních známek České pošty, s.p.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Stanislav Plachta

Astronomický klub
Police nad Metují
„POZOROVÁNÍ“ VE ZBEČNÍKU.
V pátek 7. října jsme s naším dalekohledem (Dobson
250/1200) navštívili základní školu ve Zbečníku. Počasí
nám nepřálo, obloha byla zahalena mraky mezi kterými
večer občas krátce zasvítil Měsíc. A tak se celá akce
odehrála ve školní jídelně. Posluchači byly malé děti, které
se na akci dostavily s doprovodem svých rodičů. Děti
kreslily obrázky s kosmickými náměty a odpovídaly na

Také v letošním roce můžeme pozorovat meteory, které
zdánlivě vylétají z radiantu v souhvězdí Lva. Meteory mají
maximum v noci ze 17. na 18. listopadu. Počet meteorů
v maximu je malý. Dosahuje četnosti 20 – 25 za hodinu.
Poblíž zmiňovaného radiantu se letos nachází Měsíc, který
bude pozorování slabých meteorů omezovat.
Meteorický roj Leonidy má souvislost s kometou
55P/Tempel-Tuttle.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

22. listopadu v 17 hodin 7 minut SEČ vstupuje do
znamení Střelce,
v listopadu se den zkrátí o 1 hodinu a 19 minut,
2. v první čtvrti, 10. v úplňku, 18. v poslední
čtvrti, 25. v novu,
není pozorovatelný,
na konci měsíce večer nízko nad jihozápadním
obzorem,
ve druhé polovině nocí v souhvězdí Lva,
po celou noc v souhvězdí Berana,
na konci měsíce večer nízko nad východním
obzorem v souhvězdí Panny,
po celou noc v souhvězdí Ryb,
v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

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

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce
2011/2012
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.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 25,- za dítě a dopoledne, pro členy MC 20,- za
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dítě.Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Doplňkový program v mateřském centru
Sobota 12. listopadu dopoledne – Martinské trhy – stánek
MC
Pro návštěvníky martinských trhů v Polici jsme opět
připravili tradiční stánek MC v průchodu vedle Večerky. Ke
koupi budou drobné výrobky maminek a oblíbené martinské
rohlíčky. Přijďte, těšíme se na vás.
Čtvrtek 23.listopadu od 9:30 – Jablíčková slavnost
Prožitkový program provoněný jablíčky uvádějí víly
Renča a Péťa. Těšit se můžete na písničky, říkadla,
pohádku a vyrábění s jablky. Upečené jablečné dobroty od
maminek vítáme s otevřenou náručí.
Čtvrtek 1. prosince od 9:30 – Čertovský rej
Zveme všechny čertíky a čertice na náš rej – masky
vítány. Po pekelném programu bude následovat návštěva
Mikuláše. Součástí vstupného 40,- je malý balíček pro děti.
Čtvrtek 1. prosince v 16 hodin – Andílci ze šustí
Vyrábění dospěláckých šikovných rukou se tentokráte
zaměří na andělíčky z kukuřičného šustí, učit nás bude
Katka Hlávková. Vstupné 30,-, materiál bude zajištěn.
Pokračovat ve vánoční tématice budeme ve čtvrtek 15.
prosince v 16 hodin, kdy budeme tvořit ornamenty
z čajových sáčků, tzv. tea bag folding. Tímto způsobem je
možné zdobit různé jmenovky na dárky, přání, karty aj.
Vstupné 30,-, materiál zajištěn.Těší se na vás lektorka
Martina Nosková.

samotné po družinách podle mapy. Naštěstí vše dobře
dopadlo a všechny jsme se setkaly u Raisovy chaty. V pátek
jsme se vydaly do Kuksu. Zde jsme obdivovaly sochy
Matyáše Bernarda Brauna a také jsme si prohlédly
novodobou křížovou cestu nazvanou Příběh utrpení a nadějí
člověka. Navečer nás ještě čekala interaktivní výstava –
Kuriozity ze světa zvířat – ryby, obojživelníci, plazi. Zkusily
jsme si „lovit“ hmyz jako chameleón, pohybovat se
v želvím krunýři, „postarat se“ o žabí vajíčka apod. Večer
jsme se skautkami chtěly vyrazit do čajovny, ale bohužel
byla zavřená. Tak jsme si vytvořily vlastní v klubovně.
V sobotu dopoledne jsme měly dohodnutou prohlídku
kostela sv. Jana Křtitele, v jehož věžní kobce byl „nalezen“
tzv. Rukopis královédvorský. Výpravu jsme zakončily
poznávací hrou po městě. Ač bylo po celou dobu opravdu
podzimní počasí, stihly jsme navštívit mnoho zajímavostí
v okolí Dvora Králové nad Labem, zahrát si spoustu her a
domů si přivézt kromě výrobků i spoustu zážitků.
Hana Mazancová

Oznámení, nabídky, sdělení
Dramatický kroužek
Pro dramatický kroužek hledáme jednoho šikovného
kluka nebo holčičku ve věku 6-9let, předškolák až 3. třída.
Pokud máte ve svém okolí malého herce či herečku, ozvěte
se nám. Lektorky Martina a Ivanka nacvičují s dětmi moc
pěknou pohádku a jeden herec jim stále chybí.
Najděte nový domov svým hračkám
Pokud máte vyřazené – nerozbité a funkční hračky,
které byste mohli darovat do mateřského centra, ozvěte se
nám. Protože většina hraček, které v centru máme, jsou
tzv. z druhé ručičky, tak je třeba je docela často
obnovovat. Zrovna máme nouzi o kočárky a tahací hračky,
ale prosíme, plyšáky ani stavebnice nám nenoste. Moc
děkujeme
za
každý
příspěvek.
Bližší
info
na
katahlavkova@seznam.cz nebo 777 903 029 nebo v centru
každé dopoledne.
Poděkování
Velmi děkujeme obětavým maminkám, které se podílely
na přípravě a realizaci stánku na martiských trzích. Bez
nich by nebyl z rohlíčků ani drobek. Také děkujeme ZŠ
Police n.Metují za zapůjčení lavic a Městu Police nad Metují
za zapůjčení prostoru. Velmi děkujeme za každoroční
podporu Potravinám Petr Purkert a panu Purkertovi.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz a nově s námi
můžete komunikovat či vyjádřit svoji podporu na Facebooku
na www.facebook.com/MCMaMiNa

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Skautské podzimní prázdniny
Ve Dvoře Králové
Skautky a světlušky tentokrát vyrazily do Dvora Králové
nad Labem. Navštívily jsme ZOO, kde zrovna probíhal týden
duchů, a tak byla ZOO plná vyřezávaných dýní. Večer jsme
vyráběly ze samotvrdnoucí hmoty svícny a zvířátka. Další
den jsme se vypravily na Zvičinu. Část trasy šly holky
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U Kostelíčka
Tak se jmenuje místo na
staré silnici mezi Novou
Pakou a Jičínem, kde jsme
se skauty a vlčaty strávili
čtyři
dny
podzimních
prázdnin. Prvním výletem
byla už cesta od autobusu
na
chatu,
protože
nejvhodnější
přiblížení
bylo do vesnice Loučeň,
tedy asi šest kilometrů od
chaty. Ani tato náročná
cesta s batohy na zádech
nás
neodradila
od
odpoledního
průzkumu
nedalekého hradiště. Tam
jsme
si
dokonce
vyzkoušeli, jak náročné bylo takové opevnění dobývat.
Večer pak jsme si rozebrali něco latěk a papírů, také
provázky a lepidlo, nůžky a nože a podle návodu se dali do
výroby thajské sovy. To je takový dráček, co údajně létá i
za velmi mírného větru. Jednou za padesát let se stává, že
na podzim je chvilku bezvětří. Nám se za ty čtyři dny
nehnul ani lísteček, takže thajské sovy létat odmítaly.
Druhý den jsme se vydali na průzkum zdejších nalezišť
kamenů, kterými je Novopacko proslulé. Bohužel jediným
naším úlovkem byly značně zablácené boty. Krásné kameny
jsme viděli až v Novopacké galerii. Tam jich je opravdu
hodně a jsou nádherné. Další den jsme proto zvolili jinou
trasu a podle mapy jsme vyrazili na zříceniny hradu Bradlec
a Kumburk. Místa známá nejen z historie, ale i jako místa,
která rád navštěvoval Mácha. A nebylo se čemu divit.
Bradlec je sice celý zarostlý v lese, zato je to les zlatý a
bronzový. Alespoň teď na podzim, kdy krásně zbarvené

stromy dávají lesu tak krásné barvy. Na zpáteční cestě jsme
dokonce navštívili tábořiště u Štěpanic, kde jsme kdysi
měli, tehdy ještě s turisťákem, svůj letní tábor. Tam nás na
cestě zastavila sympatická paní, která se chlubila svými
devíti vnuky a jejich úspěchy (Čím se asi tak budou v našem
případě chlubit naši prarodiče?). Ve svých sedmaosmdesáti
na to věru měla právo. Také nám dala několik dobrých rad:
„Nikdy nelžete a nepodvádějte! Mějte na paměti, že jeden
falešný tolar sto poctivých zkazí.“ Věru dobré naučení. I
pomůcku pro zapamatování názvů oper Bedřicha Smetany
nás naučila.
Obě uvedené akce podzimních prázdnin byly podpořené
penězi z grantů Královéhradeckého kraje. A nejen ty.
Z grantu jsme získali peníze i na únorový turnaj deskových
her, na Velikonoční pobyt v Beskydech nebo na čtyřdenní
cykloputování po Orlických horách.
Josef Hejnyš
Realizováno za finanční
Královéhradeckého kraje

podpory

POZOR!! Změna termínu!

KLUB DESKOVÝCH HER - 12.12.
Tento měsíc bude změna, jelikož první pondělí v měsíci
chodí Mikuláš, tak deskovky přesuneme na pondělí 12.12.
Klubovna bude opět otevřena od 16:00 do 20:00. Zahrát si
může přijít opravdu každý!
Za skautské středisko Hana Mazancová

Soutěž hasičů v Hlavňově

V sobotu 1.října 2011 za krásného počasí proběhla u
rybníka v Hlavňově tradiční soutěž hasičských družstev
mužů a žen. V pořadí již 14. ročníku se zúčastnilo 11
družstev mužů a 3 družstva žen.
Pořadatel soutěže, Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov,
připravil soutěžícím prostředí s občerstvením a soutěžní
podmínky, které nejsou obvyklé u soutěží konajících se
v okolí.
Soutěžící družstva musí předvést požární útok imitující
činnost, která je prováděná u požáru. Nastoupí do
požárního vozidla, přijedou ke zdroji vody, rozbalí svoji
techniku, překonají překážku a musí vodním proudem
zasáhnout terč v co nejkratším čase.

SDH Hlavňov po skončení soutěže
Za SDH Hlavňov - Berger Jaroslav

Podzimní jízda Klubu historických
vozidel Metuje
V sobotu dne 24. 9. 2011 se konala podzimní jízda KHV
Metuje. Presentací na náměstí v Polici nad Metují prošlo 89
strojů. Tyto stroje byly zařazeny do 4 soutěžních kategorií, a to
dle roku výroby (do roku 1955 a od roku 1955) a dle typu vozu
(automobil či motocykl). Na trať dlouhou 62 km se jako řidiči
vydali především muži, ale odstartovalo také 13 žen – řidiček.
Na rozdíl od minulých podzimních jízd se nyní jela tzv.
šipkovaná, kterou ocenili hlavně jezdci na motocyklech, u
kterých je problematické stále sledovat itineráře cesty.
Nejvíce účastníků podzimní jízdy bylo z pořadatelského
klubu
KHV
Metuje,
dalšími
účastníky
byli
i členové okolních klubů – VCC HK a Veteran klub PARDUBICE,
ale i majitelé alespoň nějakého historického vozu z okolí.
Někteří účastníci přijeli z Plzně a jedna posádka dokonce
z Polska.
Součástí podzimní jízdy bylo několik poznávacích a
sportovních zastávek. Jako návštěva zrekonstruovaného mlýna
Dřevíček v Horním Dřevíči, návštěva rodného domku a muzea
Aloise Jiráska v Hronově a hra bowlingu v Polici nad Metují.
Další součástí jízdy byly fotografie zajímavých objektů v okolí,
které řidiči obdrželi na startu. Jejich úkolem pak bylo určit,
z jakých míst během jízdy objekty z fotografií viděli.
V cíli, na hřišti před sokolovnou v Rokytníku, bylo zajištěno
občerstvení a krátký odpolední program. O ukrácení času, kdy
se čekalo na dojezd všech účastníků jízdy a následné
vyhodnocení, se postaral pan Marcel Stratílek se svými modely,
za která získal ocenění jak v rámci ČR, tak i v zahraničí a
Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov s míchanými
nápoji.
Všichni řidiči zapsaných strojů, pokud nebyli vyhodnoceni
jinak, obdrželi malou pozornost.
Všem, kteří se zasloužili o bezproblémový průběh akce a
hlavně sponzorům, městu Hronov, městu Police nad Metují,
Sokolu Rokytník, Bowling baru Pluto, Deltě Velké Poříčí s.r.o.,
Partners For Life Planning, a.s., Barvám lakům Kubín a KHV
Metuje .
VELKÉ DÍKY!

Pořadí soutěžících kategorie muži
1. Bezděkov A
6. Lhotky
2. Hlavňov
7. Velká Ledhuje
3. Velké Petrovice
8. Otovice
4. Bělý – Radešov
9. Suchý Důl
5. Česká Metuje1
10 - 11. Žďár nad Metují
10.- 11. Bezděkov B
Kategorie ženy
1. Bezděkov
2. Otovice
3. Česká Metuje
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František Hlušek a Ladislav Štirand, organizátoři akce

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ

Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti
vzteklině od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního
schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění
zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle výrobců je
možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři
roky.

Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této
nemoci nechat psy každoročně přeočkovat. Ne vždy může

být pes plně zdráv a tím plně imunitně odpovídat tvorbou
protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás
zaběhlé již několik desetiletí je ČR již několik let prostá
vztekliny. Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky
migraci divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější.
Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně
z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně,
jinak toto očkování ztrácí účinek.
Během hromadného očkování si můžete zakoupit
odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat
individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům, jak se
rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné očkování
přijdete.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let.
Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli být
opatřeni náhubkem.

Termín hromadné vakcinace bude ve středu 17.11. 2011
Hlavňov:

velké parkoviště
u bývalé prodejny
hod.Hony:
u požární nádrže
Pěkov:
u prodejny
Bukovice:
u požární zbrojnice
Police:
u autoopravny na Sibiři
u kotelny na sídlišti
náměstí u radnice
parkoviště u střediska
Radešov:
u truhlárny
Česká Metuje: u hospody
Žďár nad Met.: u hospody
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
před hospodou
Slavný:
u hřiště

08.20 - 08.25 hod.
08.25 - 08.30
08.35 - 08.40 hod.
08.45 - 08.50 hod.
08.55 - 09.10 hod.
09.10 - 09.15 hod.
09.15 - 09.20 hod.
09,20 - 09.25 hod.
09.25 - 09.30 hod.
09.30 - 09.40 hod.
09.45 - 10.00 hod.
10.05 - 10.10 hod.
10.15 - 10.20 hod.
10.20 - 10.30 hod.
10.35 - 10.40 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v
průběhu října i listopadu v ambulanci v Suchém Dole 100,Kč.

Ordinační hodiny: Po- Čt: 17.00 - 18.00 hod.
Pá: 15.00 -16.00 hod.

Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav, tel: 602628885
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Návštěva v Polici nad Metují
Začátkem září k nám do města opět zavítali oddaní
z brněnského chrámu Hare Kršna. Zeptala jsem se muže,
který zde prodával knihy.
Otáz: Mohu se zeptat na vaše jméno? Má vaše jméno nějaký
hlubší náboženský význam?
Odp.: Mé jméno je indického původu – SANSIRTAN dás. Kirtan
znamená zpívání svatého
jména a Sanskirtan
znamená zpívání společné. A ta přípona dás znamená
služební
zpívání svatého jména.
Otáz.: Jak dlouho už jsi činný v hnutí Hare Kršna?
Odp.: Již dvanáct let a jsem tímto způsobem života a víry
naplněn.
Otáz.: Co všechno nabízíte lidem při návštěvě různých měst?
Odp.: Knihy duchovního charakteru a vegetariánské jídlo,
které se nazývá prasádam.
Otáz.: Je vaše hnutí Hara Kršna vhodné pro všechny anebo se
může stát oddaným pouze
někdo?
Odp.: Je vhodné pro každého, hlavním ukazatelem je však
upřímnost!
Otáz.: Co by jsi vzkázal lidem v Polici n. M. a jak se ti zde
prodávalo?
Odp.: Na to, jak je Police n. M. malé město, se prodávalo
skvěle i lidé byli milí a vstřícní.
Vzkazuji všem –
buďte šťastni a rádi zpívejte, Hare Kršna!

Lidé se prý prodejce ptali na dobré sušenky, které šly
vždy výborně na odbyt.
Pokud máte tedy zájem o tyto sušenky, můžete si vše
objednat jak sladké, tak slané na této adrese:
J. PONCAR, Lužce 48´, 267 18 Karlštejn
Návštěvu komentovala: Markéta Jandová

Do redakce nám dorazil dopis
týkající se smuteční síně v Polici nad
Metují:
Když jsem se dozvěděl od kolegy, že zemřel pan Zdeněk
Novotný, bývalý spolupracovník, považoval jsem za slušnost
se s ním rozloučit. Spojovalo nás přátelství v bývalém
zaměstnání dlouhá léta. Jel jsem tedy do Police a
předpokládal jsem, že rozloučení bude zde. Po příjezdu do
Police jsem zjistil, že rozloučení bude v Broumově na
místním hřbitově. Jel jsem tedy urychleně do Broumova,
kde jsem zjistil, co pozůstalé vedlo k tomuto kroku.
Pozůstalí chtěli rozloučení v obřadní síni v Polici, ale od
Pohřební služby z Broumova. To vedoucí polické Pohřební
služby odmítl s tím, že ji má pronajatou jen on. Ptám se
tedy vedení města Police n. M. jako majitele síně, zda má
pan vedoucí polické Pohřební služby nějaké monopolní
postavení k obřadní síni. Domnívám se, že za svoje peníze
si mohu vybrat firmu podle svého uvážení.
Rovněž by nebylo od věci, kdyby ve městě měla
zastoupení i jiná pohřební služba jako je např. v Náchodě,
Hronově a jinde. Občané by si mohli vybrat podle vlastního
uvážení a ne nějakým monopolním jednáním jedné firmy.
S pozdravem
J. Jirásek, Náchod – Bražec

Vyjádření nájemce k této problematice:
Živnost pohřební služby provozuji dvacet let. Když jsem
začínal, podmínkou tehdejšího majitele smuteční síně bylo
odkoupení vnitřního zařízení včetně katafalku, harmonia,
lavic a převodu přípojek elektřiny a vody na moji firmu.
Za léta podnikání se majitelé smuteční síně několikrát
vyměnili a v současné době platím nájem za pronajaté
prostory majiteli kláštera – břevnovskému opatství. Při
uzavření smlouvy mi do ní dali podmínku, že nesmím
prostory pronajmout jiné firmě. Tudíž je věcí pozůstalých,
zajistí-li si obřad u mne a další služby u jiné firmy.
Samozřejmě zajištění a průběh obřadu je pod mým
dohledem a nelze nechat cizí osobu svévolně s mým
majetkem.
(V případě, na který tímto reaguji, to vidím tak, že když
mi cizí firma, s níž nemám absolutně nic společného, tři
dny předem oznámí, že u mne bude mít rozloučení, je to
stejná situace jako bych řekl sousedovi, že si v jeho
pronajatém bytě uspořádám rodinnou hostinu.)
Děkuji za pochopení
Libor Fridrich
Pohřební a hřbitovní služby Police nad Metují

Lesnická exkurze do podzimně
zbarvených lesů Javořích hor
8. října 2011 proběhla zajímavá exkurze do Javořích hor
pod patronací Správy CHKO Broumovsko ve spolupráci
s Centrem rozvoje Česká Skalice. Tématický výlet se konal
v rámci projektu „Stezky za poznáním-šetrný produkt
podporující rozvoj venkovské turistiky“.
Javoří hory jsou malým pohořím, vytvářejícím
přirozenou hradbu na státní hranici při severovýchodním
okraji Broumovského výběžku. 18 km dlouhý hřeben je
tvořen malebnými kužely a kopci sopečného původu.
Nejvyšším a nejznámějším vrcholem je Ruprechtický Špičák
s nadmořskou výškou 880 m. Převažují zde hospodářské
smrkové lesy s modřínem a borovicí, místy se zachovaly i
bučiny smíchané s jedlí a javorem klenu.
Exkurze začala prohlídkou 170 let starého pralesovitého
porostu v lokalitě Vodní důl v I. zóně CHKO nad
Heřmánkovicemi. Zde jsme měli možnost vidět 48 metrů
vysoký smrk ztepilý, vzácný jilm horský, javor klen, buk
lesní, jedli bělokorou, třtinu chloupkatou, metličku
křivolakou atd….

Po přesunu pod Javorovou horu bylo pro nás připraveno
pohoštění u ohýnku. Dozvěděli jsme se, jak lidské
hospodaření, kyselé deště, orkán Kyrill, kůrovci, jeleni a
mufloni ovlivnili stav těchto pohraničních lesů. Poznali jsme
nelehkou práci lesníků a ochránců přírody. Viděli jsme jak
se smrkové monokultury mění na odolnější smíšený les a
dozvěděli se zajímavosti o zvěři v místních lesích. Došli
jsme až na holý vrch Široký, kde umřel starý les, ale nový
se sem již vrací, viděli jsme les zasažený požárem
i to,
jak v boji proti přemnoženým hrabošům pomáhají sovy.
Odměnou nám byly překrásné výhledy do Broumovské
kotliny a Polska. Javoří hory skrývají krásná, tajemná a
opuštěná místa, která stojí za to navštívit. Domů jsme si
přivezli suvenýry v podobě hub a vyvřelých hornin.
Velký dík patří
ing. Petru Kunovi, ing. Luboši
Němečkovi, ing. Rambouskovi a ostatním členům CHKO
Broumovsko, kteří se nám po celou dobu věnovali,
odpovídali na dotazy. Ocenili jsme jejich široké odborné
vědomosti , informace a jejich nelehkou práci v našich
lesích.
Iveta Osobová

Svatá Kateřina – sličná
alexandrijská křesťanka
Podle legendy Kateřina žila na rozhraní 3. a 4. století
v Egyptě. Ten byl součástí Římské říše. Již jako mladá byla
velmi vzdělaná i krásná. Vyznačovala se také mravními
ctnostmi, výřečností i pracovitostí. Protestovala proti
pohanským zvykům, vyznávala na rozdíl od císaře
křesťanství a zaslíbila se Bohu. Podle legendy předstoupila
při modloslužbách před císaře a vyzvala ho, aby se zřekl
pohanství. Ten za to Kateřinu uvrhl do vězení a byla
souzena. Své postoje obhajovala před mnoha učenci,
všechny se jí podařilo získat pro křesťanskou víru.
Byli za to potrestáni a Kateřina byla krutě mučena. Kat
zhotovil zvláštní nástroj v podobě kola s hroty, kterým ji
chtěl zlomit. Znenadání však do nástroje uhodil blesk a celý
ho zničil. Rozzuřený císař nechal Kateřinu setnout mečem.
Posléze začalo být křesťanství rovnoprávné s jinými
náboženstvími a Kateřina byla prohlášena za svatou
mučednici. Dále legenda říká, že ostatky mučednice
přemístili andělé do kláštera na hoře Sinaj, kde je poutníci
navštěvují dodnes.
Svatá Kateřina se stala patronkou učenců a studentů.
Není divu, že je ochránkyní mnoha významných univerzit
(např. Sorbonny v Paříži, Karlovy univerzity v Praze). Je
také ochránkyní některých řemesel (knihtiskařů, přadlen,
kolářů).
Na počest sv. Kateřiny nechal Karel IV. zbudovat na
Karlštejně nádhernou kapli. V Praze na Novém Městě pak
založil klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny.
Kult sv. Kateřiny se postupně rozšířil po celých Čechách.
Ze čtrnáctého století pochází česká veršovaná Legenda
o sv. Kateřině, která obsahuje 3500 veršů.
V českém kalendáři je sv. Kateřiny 25. listopadu.
Na den sv. Kateřiny platil podle lidové víry zákaz práce
se vším, co mělo kola (mlýn, povoz, kolovrat aj.). O jejím
výročí se konaly rozpustilé taneční zábavy, v mnohém
podobné masopustním. Po sv. Kateřině začínala adventní
postní doba, v níž byl tanec, zpěv a zábava zakázány. Proto
si lidé chtěli ještě naposledy užít. Během většiny
kateřinských tanečních zábav platilo „ženské právo“. Ženy
si vybíraly tanečníky, staraly se o občerstvení, platily
hudbu. Jen o půlnoci byla mužům dopřána volenka. Často
se tancovalo až do bílého rána.
František Janeček
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Příběh z Policka

V létě roku 1941 přijel na obvyklou návštěvu do svého
rodiště ke své sestře Konvalinkové, bytem v Bukovici na
Benátkách, pražský kapelník Josef Krtička se svým synem
Antonínem. Pro zajímavost, tento kapelník poprvé v Polici v
kavárně Pošta představil saxofon. Krtička se dozvěděl, že
na Ostaši v kapličce jsou zajímavé, ale nefunkční varhany.
To v něm vzbudilo muzikantský zájem a tak se vypravil i se
synem varhany prohlédnout. Varhany byly opravdu v
dezolátním stavu a on neodolal a dvě píšťaly si odnesl
domů. Zapomněl přitom na lidovou pověru, že kdo něco z
varhan odcizí, stihne ho boží posel.
Za několik dnů, 15. 7. 1941, se vypravili se svým
švagrem Aloisem Konvalinkou (košíkářem) na kolech do
Bělého na houby. Při návratu začalo pršet a tak se schovali
v bývalém vojenském strážním srubu nad Bělým, resp.
v jeho záchodech, kde si ráno ukryli kola. Nezůstalo u
deště, přišla náhlá bouřka a do srubu uhodilo. Podle ústního
podání pamětníků dostal Josef Krtička přímý zásah bleskem
a Konvalinkovi roztrhla tlaková vlna plíce.
Po společném pohřbu, který se konal 19.7. za velké
účasti polické veřejnosti, syn Josefa Krtičky Antonín, vrátil
obě píšťaly do kaple.
Podle
vyprávění
sourozenců
Jos.
Krtičky,
M. Konvalinkové-Osobové, Gusty Krtičky (rovněž z
Bukovice) a Rudolfa Krtičky zaznamenala Iva PalatováKrtičková, upřesnil polický historik Miroslav Pichl, do PM
zaslal
František Janeček

Velké poděkování

Římskokatolická farnost, děkanství Police nad Metují,
by chtěla také touto cestou poděkovat městu Police n. M.
za finanční dar ve výši 89.290,- Kč, na opravu varhan ve
farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tato finanční
částka je výtěžkem charitativního koncertu Polického
symfonického orchestru s hostem paní Martou Kubišovou,
konaného dne 24. září 2011, který se svými partnery
zorganizovalo město Police n. M.
Opravu varhan plánuje farnost již delší dobu a už
dvakrát žádala Královéhradecký kraj, v rámci programu
Obnova historických varhan, o dotaci. Protože tyto žádosti
nebyly úspěšné, hledá farnost jinou cestu, jak získat
finanční prostředky na realizaci této potřebné opravy.
Současný zhoršený stav varhan odpovídá jejich stáří a
častému používání. Projevuje se hlavně nespolehlivým
chodem ovládací traktury, stavem píšťal, celkovým
rozladěním a nevyrovnaností intonace jednotlivých
rejstříků, některé funkce hracího stolu nepracují přesně a
některé tóny neznějí. Vážným problémem je napadení
nástroje na řadě míst červotočem. Pro zachování
provozuschopnosti je proto nutné v co nejbližší době
provést odstranění mechanických závad, vyčištění celého
nástroje, ošetření proti červotoči, opravu a regulaci chodu
ovládací traktury, opravu a regulace chodu hracího stolu,
kontrolu a opravu těsnosti vzduchového hospodářství a
sladění celého nástroje.
Varhany v polickém kostele jsou používány nejen pro
účely bohoslužeb, ale také pro koncerty a okrajově i pro
výchovně - vzdělávací činnost ZUŠ. Jsou ukázkou citlivého
spojení historické hodnoty s tehdy novou technikou. V roce
1939 totiž vestavěl břevnovský varhanář Josef Růžička nový
nástroj do původní, umělecky cenné, barokně-klasicistní
varhanní skříně z roku 1809 a tím zachoval jejich historický
vzhled. Jedná se o dvoumanuálové pneumatické kuželkové
varhany s pedálem a 25 rejstříky. Za zmínku stojí, že
varhanář Josef Růžička, žijící v letech 1874 - 1968, vyrobil

25

za svého života celkem 337 nových varhan a dalších 243
opravil. Od něho také pocházejí varhany na pražské
Staroměstské radnici.
Díky tomuto finanční daru, společně s darem od spol.
SHL a.s. a dalších dárců, máme naději, že bude možné
v dohledné době přistoupit k realizaci opravy.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Závěr liturgického roku
Je tu měsíc listopad, předposlední měsíc roku a
momentálně si můžeme užívat krásného vlahého podzimu.
Většina hospodářských činností je již za námi a pomalu se
připravujeme na zimu. Uvidíme, s jakou letos přijede sv.
Martin, jehož svátek si připomínáme už koncem tohoto
týdne. V církvi nyní prožíváme poslední tři týdny
liturgického roku a 27. listopadu vstoupíme 1. adventní
nedělí do doby adventní, a také do nového liturgického
roku. Na počátku tohoto měsíce jsme prožili Slavnost Všech
svatých, kdy jsme obrátili náš duchovní zrak k našim
patronům a vzorům ve víře - svatým, skrze které působil a
vírou, nadějí a láskou prozařoval na svět Všemohoucí Bůh;
poté jsme v křesťanské naději vzpomněli na naše zesnulé,
kterým jsme prokázali službu modlitby a přímluvy. V
průběhu tohoto měsíce nás pak čeká už jenom několik
méně významných památek a svátků a v jeho druhé
polovině Slavnost Ježíše Krista Krále, která bude poslední
nedělní slavností v tomto liturgickém roce.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
6. listopadu 9. listopadu 11. listopadu 13. listopadu 14. listopadu 17. listopadu 20. listopadu 23. listopadu 27. listopadu 30. listopadu 4. prosince 6. prosince 8. prosince 11. prosince -

32. neděle v mezidobí
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Martina, biskupa
33. neděle v mezidobí, Památka sv.
Anežky České
Den Bible
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Státní svátek - Den boje za svobodu a
demokracii
Mezinárodní den studentstva
neděle, Slavnost Ježíše Krista Krále
Slavnost sv. Klementa I., papeže a
mučedníka, hlavního patrona
královéhradecké diecéze
1. neděle adventní
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
2. neděle adventní
Svátek sv. Mikuláše, biskupa
Slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
3. neděle adventní

Pořad bohoslužeb v tomto období bude 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 jsou v úterý, ve středu a v pátek.

Václav Kohl na 51. místě. Bohužel lepšího výsledku tito dva
jezdci dosáhnout nemohli, neboť Pavel Plachta se
v průběhu motoristické sezóny zranil a Václavu Kohlovi
předešlé zranění nedovolilo zúčastnit se více závodů tohoto
seriálu. Výborného výsledku také dosáhl polický jezdec Petr
Teiner, který se v kategorii 3 „do 125 Hobby“ umístil na
10. místě z celkového počtu 73 jezdců.

Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci říjnu
prováděla pravidelné kontroly veřejného pořádku.
Zjistila několik přestupků, které řešila v blokovém
řízení a oznámením k projednání příslušným orgánům.
Pokuty byly uděleny také za volné pobíhání psů, z nichž
někteří napadali i kolemjdoucí, díky bohu bez
následků.
Díky znemožnění průjezdu v ulici 17. listopadu MP
prováděla pravidelné kontroly zde zaparkovaných
vozidel.
Zúčastnila se společného jednání starostů, velitelů MP,
hejtmana kraje, senátorů a poslanců PS náchodského a
broumovského regionu vedené na téma „Nepřizpůsobiví
občané, sociální politika, prevence a represe“.
Útulek zeje prázdnotou a nový správce je prozatím bez
práce..
MP prováděla kontrolu sběrného dvora.
Vypátrala zloděje dvou horských kol, které byly
odcizeny u hasičské zbrojnice a kola vrátila zpět
majitelům.
Zjistila původce nedovoleného odložení stavebního
odpadu.
Prováděla pravidelné pochůzky na hřbitově a v době
dušičkového času kontroly znásobila.
Prováděla kontroly městských zařízení a budov.
Zajišťovala místo dopravní nehody, střetu se zvěří,
sraženou srnu předala do rukou myslivců.
U MP byla provedena kontrola zbraní a střeliva
z Krajského ředitelství Policie ČR
Pravidelně vykonávala činnost v Pěkově, Hlavňově a
Radešově.
Petr Zima – vrchní strážník MP

Úspěchy jezdců AMK Police ve
Východočeském poháru

Petr Matěna jezdící za Automotoklub Police nad Metují
dosáhl vynikajícího výsledku a v sérii hobby závodů
nazvaného Východočeský pohár se umístil v celkovém
pořadí na 1. místě v kategorii 4 „Open Hobby“ z celkového
počtu 71 přihlášených závodníků. Dosáhl celkového
bodového hodnocení ve výši 206 bodů. Závodník na druhém
místě získal 201 bodů a závodník na třetím místě „jenom“
119 bodů. Petr Matěna vydřel toto vítězství pravidelným
zúčastňováním se jednotlivých závodů seriálu, kdy se
většinou umisťoval na předních příčkách. Dalšími jezdci
z Automotoklubu Police nad Metují, kteří se zúčastnili
minimálně jednoho závodu v této kategorii a v tomto
seriálu jsou Pavel Plachta, který skončil na 34. místě a

Pro připomenutí uvádíme, že Východočeský pohár je
závod pro hobby motokrosové závodníky zaměřený hlavně
na výchovu motokrosové mládeže a podporu motokrosového
sportu v České republice. Tento pohár se jezdí od roku
2002 v regionu východních Čech, severní Moravy a středních
Čech dohromady na 6 motokrosových dráhách. Z pravidla
pořádáme na každé dráze 2 závody za jednu sezónu. Pohár
zahrnuje 8 kategorií, tzn. veškeré věkové kategorie a
objemové třídy. Celý seriál je postupový, kde vždy nejlepší
závodníci (mimo dětských kategorií) postupují v dalším
ročníku do kategorie výběr. Celý pohár je zakončen
slavnostním vyhlášením celého ročníku.
Pomalu, ale jistě motoristická sezóna končí. Celkové
zhodnocení sezóny za rok 2011 a činnost Automotoklubu
Police nad Metují uvedeme v posledním letošním čísle
Polického měsíčníku. Prozatím můžeme uvést, že jezdci
jezdící za Automotoklub Police nad Metují ostudu svému
městu a automotoklubu neudělali. Těm, kteří jsou zranění,
přejeme brzké uzdravení a více štěstí v příští sezóně.
Na fotografiích jsou Petr Matěna s číslem 225 a Petr
Teiner s číslem 87.

za AMK Police – Petr Dostál

Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

mob.+420 608 280 563
email: vera.novakova.avareal.cz
www.novakova.avareal.cz
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VÝROBA KLÍČŮ,
OPRAVA OBUVI ŠTANCL
Upozorňuje
na změnu pracovní doby
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00
ZAVŘENO

www.opravaobuvi.unas.cz

Mobil
+420604570865

SK - výtahy Náchod oddíl
dálkového a zimního plavání
ve spolupráci
s městem Police nad Metují
pořádají
v sobotu 12. listopadu ve 13.30 hodin
na rybníku v Hlavňově propagační plavání
otužilců za účasti polských borců
Plavky sebou!

Rozšíření služeb
ušní-nosní-krční ambulance

Ambulance ušní-nosní-krční na
ZS v Polici nad Metují (v stup oční
II. patro) rozšířila svoje služby o
vyšetření sluchu novorozenců,
dětí, které byly narozeny jinde
než v porodnici v Náchodě (kde
vyšetření
provádíme
během
hospitalizace)
mohou
být
vyšetřeny v naší ambulanci po
telef. dohodě (porodnice Trutnov
aj.) na tel. č.: 491 814 705,
vyšetření je nebolestivé a rychlé, vyšetření mohou
podstoupit i Ty děti, u kterých je podezření na
poruchu sluchu, vše možno konzultovat v naší
ambulanci.
Vyšetření je hrazené pojišťovnou v celém
rozsahu.
za ORL ambulanci MUDr. Prouzová Helena

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 do měsíce
K dispozici je i podkrovní byt 1+1
Cena k jednání.

Kontakt: 737 261 680-681
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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na
klíč - bytovky, penziony; opravy a
montáže na rodinné domy

SLOUČÍME, ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních
možností a Vašich přání
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 510, 491 462 129
Mobil: 602 940 731 nonstop
¨

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

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

22. listopad 2011

24. listopad 2011

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

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

http://autoskola-fiedler.wz.cz
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Rychlé občerstvení
Pellyho domy
pořádá tradiční

ZVĚŘINOVÉ
HODY,
které se konají

v sobotu 19.listopadu
10.00‐15.00
Rezervace možné na tel. 777 828343.Prodej též přes ulici.
Dobrou chuť přeje Martin Exner s kolektivem zaměstnenců.

Jursův statek Slavný
Nabízíme čerstvé kravské
nepasterované plnotučné
Biomléko. Naše Biomléko je pod
stálým veterinárním dozorem,
pravidelně rozborované v
akreditované laboratoři,
certifikované Bio. Je to první
registrovaný prodej Biomléka v
náchodském okrese.
Mléko rozvážíme na trase Suchý Důl, Hlavňov, Bukovice, Police nad
Metují. Mléko prodáváme ve skleněných vratných lahvích (záloha
10,-Kč). Cena za 1l Biomléka 15,-Kč, rozvoz až do domu ZDARMA!!
Objednávky a bližší informace na adrese:
jursa.daniel@seznam.cz, příp. tel: 731 815 298
29
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Nabídka nemovitostí k pronájmu
Nabízíme pronájem nemovitostí v areálu čerpací stanice KŠK
stavebniny, Ostašská ulice v Polici nad Metují, a to
v budově na stav. parcele č. 434 (Velká Ledhuje)
a budově č. par. 883 (Velká Ledhuje).
Jedná se o prostory
- autodílna - sklady - kanceláře - prodejní plocha s kanceláří Prostory je možno pronajmout i jednotlivě.
Ceny dohodou.
Kontakt:
491 541351, 725 081027
nebo přímo v kanceláři KŠK stavebniny s.r.o.,
nádraží ČD, Police nad Metují
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28. říjen – Den vzniku samostatného
československého státu

&

29. říjen – Vzpomínka na zesnulé
Štěpána Horáka

▲ Hudební vystoupení žáků ZUŠ pod vedením

ředitele Lubomíra Bořka

▲ Členové Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň

položili květiny na místním hřbitově
u pomníku legionáře

▲ Pan Konrád Lichter zarecitoval verše
▲ Ostrostřelecká garda polická vypálila salvu

▲ Poté se průvod přesunul před radnici, kde byl

položen věnec u pilíře s prstí z hrobu padlých
legionářů u Zborova

▲ Na pietním aktu přednesla řeč

starostka Ida Seidlmanová
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 8 . pr o s inc e 20 1 1
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Na uvolněném prostranství vyrostla nová prodejna Železářství Fulka.

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

„Mám-li se vyjádřit k osobnosti Miroslava
Pichla, nemohu tak učinit bez pohledu na místo,
na němž se v dávném čase setkávaly rodiny členů
kdysi slavné trampské osady Šarkán.
Tím místem je travnaté údolí při zurčícím
potůčku Třeslice v katastru obce Běly, které
uprostřed roklinatých lesů s divokou krásou
pískovcových skal, se stalo naším
zamilovaným a stálým tábořištěm.
Zde bylo Eldorádo mých dcer,
Pichlových chlapců a dětí dalších
členů osady. Tady pod vedením
svého otce Bedřicha Pichla,
aktivního cvičence a cvičitele
polického Sokola, dlouholetého
jednatele X. okrsku Podkrkonošské
sokolské
župy
Jiráskovy
a
všestranného
sportovce,
se
utvářela Mirkova osobnost.
A když pak roku 2004 vydal
tiskem své obří dílo Police nad
Metuji v datech s přehledem
událostí let 993 - 2003, bylo nad
slunce jasné, že Mirek je nejen
zdatným spisovatelem, ale i
vynikajícím historikem rodného
kraje. Svědčí o tom řada jeho
historicky
velice
cenných
písemných projevů.
A tak si Mirka s velikou radostí
a s upřímným obdivem ctím a
vážím a pokládám si za čest být
jeho přítelem.
Čas však ve svém nezadržitelně uspěchaném
a spravedlivém tempu nezapomněl ani na Mirka,
a tak se kvapem blíží chvíle, kdy mu i já s radostí
i pohnutím s přátelským stiskem ruky popřeji k
jeho krásnému životnímu jubileu stále pevné
zdraví, jasnou mysl a vznik a zdar jeho dalšímu
ušlechtilému dílu.
Tolik cituplně a s veškerou upřímnosti polický
patriot a už pomalu stoletý kmet“
Karel Vacek

Už na samém počátku fungování kapely KO5
jsme byli s Mirkem Pichlem, tehdy technikem
Kolárova divadla, v těsném kontaktu při našich
koncertech, dokonce jednou jsme společně
vystupovali v divadelním představení souboru
Kolár.
Míra nechyběl ani na našich četných
vystoupeních v divadelním klubu a jako skvělý
fotograf nás doprovázel nejen na hudebních
produkcích u nás i v cizině, ale i na toulkách
přírodou a akcích na naší Pětce. Neváhal nikdy

přiložit ruku k dílu a dodnes se podílí na četných
opravách chaty nebo přípravě dříví na zimu.
Nejen proto se stal členem osady Pětka. Mirek
toho moc nenamluví, a když už to musí být, tak je
to perla, ať pro zasmání, poučení či vzdělání.
Zkrátka výbornej parťák.
Pohárek dobrého moku až do dna na tvé
zdraví Mirku
za osadu Fána Pohl

Celoroční seriály o Polici s
tématy
Sochy
a
sousoší,
Významné osobnosti či Historie
domů. Pod drtivou většinou
těchto článků bylo jako jméno
autora uvedeno jméno Miroslav
Pichl. Postupně jsem objevil jeho
další publikace o polické historii,
především obsáhlou publikaci
Police nad Metují v datech, ale
také, pro mne obsahově velmi
blízkou studii Hostince Police nad
Metují a teď naposledy krásnou
knížečku o Hvězdě, vytvořenou
ve spolupráci s Františkem
Janečkem a fotografy Liborem a
Oldřichem Jenkou a Janem
Zálišem. Jsem velmi rád, že jsem
mohl autora těchto děl osobně
poznat, poznat člověka, který
toho o Polici a její minulosti ví až neuvěřitelně
mnoho. A nejenže ví, ale dokáže to také velmi
přístupným způsobem sdělit ostatním. Chtěl bych
mu také těmito řádky i upřímně poděkovat za
hezké čtení i za to, že svými pracemi významně
přispěl k mému sblížení s novým prostředím. A
teď, když se dozvídám, že v letošním roce hodlá
oslavit kulaté jubileum, zůstávám s údivem stát
nad skutečností, jak dokázal tak mladý člověk za
sebou zanechat tolik práce. Milý Mirku, dovol mi,
abych Ti k této příležitosti popřál to, co se
obvykle
přeje,
především
hodně
zdraví,
spokojenosti, životního optimismu a také klidu, k
další tvůrčí práci. A až budeš zvedat sklenice k
přípitku, ať Ti jejich zvonění stále připomíná, že
máš ještě nám ostatním pořád co vyprávět. Tak
tedy, číše vzhůru a na zdraví!
Václav Eichler

Pana Pichla jsem poznal jako autora
nesčetných článků v Polickém měsíčníku. Se
zájmem jsem si přečetl také všechny jeho
publikace o Polici nad Metují (Historické počátky

města Police nad Metují, Hostince Police nad
Metují, Police nad Metují v datech, Sochařské
památky a osobnosti Police nad Metují). Poznal
jsem ho jako významného polického badatele.
Požádal jsem ho proto o spolupráci na přípravě
publikace o Hvězdě, o jejímž vydání městem jsem
delší čas uvažoval. Rád mě
vyslyšel a rychle jsme se
dali společně do práce.
Podařilo se nám sehnat
mnoho lidí, kteří přispěli
radami, připomínkami nebo
zápůjčkami. Společně jsme
se sešli několikrát na
chalupě v Hlavňově a naše
publikace se tak pomalu
drala na svět. Pan Pichl
vybral do knížky pestré
reprodukce
fotografií,
pohlednic, dokumentů a
obrazů, jež se ke Hvězdě
vážou a zároveň ji doplnil
přehledem
pramenů
a
použité literatury. Společné
dílko, které se v září 2010
podařilo
městu
Police
vydat, si podle prvních ohlasů získalo již mnoho
čtenářů.
Panu Pichlovi k jeho významnému životnímu
jubileu přeji životní optimismus, nadšení a
především hodně zdraví, které by bylo zárukou
jeho neutuchajícího pracovního elánu při jeho
zkoumání o významných osobách, památkách a
událostech města.
František Janeček

Od roku 1968 žiji v Austrálii.
Až po
opakovaných návštěvách rodného kraje jsem si
uvědomil, kdo vlastně Mira Pichl je a jakou
osobnosti se v Polici za ta léta stal. Osobně jsem
mu vděčný za jeho články a znalost historie
Policka. Velmi oblíbené mám
jeho dílko
"Hostince v Polici" Tyto údaje o Mírovi píšu
pohledem emigranta, žijícího 43 let v zahraničí.
Jsem taky moc rád za jeho články a fakta z
historie města, kde jsem vyrůstal a někdy ani
nevěděl, ze existovaly.
Já a moje rodina přejeme Mírovi hodně zdraví
do dalších jeho let a také úspěch v jeho další
činnosti v oblasti historie tohoto překrásného
městečka Police nad Metuji.
Jirka Tasler s rodinou.

Nedávno se mi dostalo do ruky zajímavé čtení
pana Miroslava Pichla. Historická fakta zajímavostí
z minulosti. Dokážu si velmi dobře představit co
taková práce obnáší, neboť jsem minulý rok
dávala dohromady rodokmen naší rodiny a
zjistila, že tyto informace nejsou zas tak
jednoduše k nalezení. Jsou
za tím hodiny a hodiny
pročítání starých záznamů a
církevních matrik, a přesto
že dnes díky internetové
technologii
je
mnoho
informaci mnohem lépe
dostupných, je jeho práce
nezaplatitelná.
Žiju
v
Kanadě od roku 1982 a v
době, kdy jsem odešla z
Police nad Metuji mě
historie vcelku nezajímala.
Až když už člověk sám něco
pamatuje, tak začne mít
zájem o to, co bylo. Už taky
pro další pokolení, což jsem
si uvědomila, když jsem
dávala
dohromady
ten
rodokmen. Můj vnuk se
narodil letos a má prokazatelné předky do roku
1777. Pan Pichl zanechává drahocennou památku
pro další generace. Děkujeme a přejeme hodně
zdraví a síly do dalších let.
Dagmar Mrazek Vancouver - Kanada

Vážený a milý pane Pichle,
jsem ráda, že Vám mohu k Vašemu velkému
jubileu poblahopřát na stránkách Polického
měsíčníku. Nejen sama za sebe, ale za celý kolektiv
pracovníků náchodského okresního archivu, pro nějž
představujete dnes už hodně vzácný typ
skromného, houževnatého a zapáleného badatele.
Takové máme velmi rádi a jsou pro nás a pro naši
práci velmi důležití. Oceňujeme nejen to, s jakou
pečlivostí vyhledáváte a pročítáte historické
prameny a sbíráte všechny dostupné informace, ale
hlavně to, jak výsledky své práce dokážete za
účinné pomoci vedení města zúročit. Město Police
nad Metují má štěstí, že ve Vás nalezlo důstojného
pokračovatele ve známé tradici místních písmáků a
vlastivědných pracovníků. Přejeme Vám další
zajímavé nálezy i schopnost je správně zhodnotit a
interpretovat pro poučení a potěšení své i Vašich
spoluobčanů. Věříme, že dárek, který pro Vás máme
v archivu přichystaný, Vám dodá další inspiraci.

Mgr. Lydia Baštecká, ředitelka Státního
okresního archivu Náchod

Milý pane "písmáku". Někteří z nás opouštíme
rodná místa ať už kvůli práci, soukromým
záležitostem nebo jen tak, že chceme. Bereme
sebou často jen nejnutnější věci a ...... s
postupem času a vzniklé vzdálenosti od rodného
města se většinou aspoň v krátkých vnitřních
vzpomínkách vracíme do svého rodného kraje,
své ulice, svého rodného domu... Zda v dobrém,
či zlém, to už je na
každém z "utečenců".
Také jsem jednoho
mrazivého únorového
dne
sebrala
u
domovních
dveří
sbalený
kufr
a
vyrazila do světa.
Nejprve člověk nemá
na vzpomínky čas.
Vyplují na povrch
zpravidla až později.
Na světě je spousta
krásných míst, ale
Policko je Policko.
Sbalit kufry, není
problém. Dříve se asi
na rodná místa více
vzpomínalo nad drobností, kterou si každý
"utečenec" přihodil do baťůžku. Dnes vše, co
bylo, je a bude o svém opuštěném městě
jednoduše "vygůglujeme". Na netu brouzdám i já.
Pročítám Polický měsíčník sice nepravidelně, ale
ráda. Jako bych tam byla, potkala se s lidmi, co
znám...., přesto mi něco schází. Trochu historie o
mém městě. Dějepis mi unikal ve školních lavicích
škvírou pode dveřmi kamsi. Prostě mě nebavil a
historie nějakého malého, byť rodného městečka
už vůbec. V jistém věkovém rozmezí nás spousta
věcí nezajímá ....., chci říci, že časy se mění. Pan
Miroslav Pichl mě zaujal svými příspěvky ve
vlastivědném okénku Polického měsíčníku. Co vše
bylo kolem stavby Kolárova divadla, jaká je
historie názvů polických ulic, fakta o čestných
občanech města Police nad Metují, to jsou jen
poslední Vaše příspěvky, které jsem velice ráda
četla. Škoda, že tento rok jednoduše odpočíváte.
I tak Vám, z druhého konce světa - ostrova
Bora Bora ve Francouzské Polynésii - děkuji za
vše krásné, co jste o Polici a jeho lidech, historii
napsal.
Dana Židek, Bora Bora
Francouzská Polynesie

I když osud člověka zanese třeba na druhou
stranu zeměkoule, jen těžko zapomíná na kraj,
kde vyrůstal a na lidi, kteří jeho život třeba i
nepřímo ovlivnili. Léta žiju tisíce kilometrů od
rodného Policka, ale vztah k tomuto kraji jsem
nikdy neztratil. S dějepisem mě na Základní škole
v Machově patřičně seznámil dnes již zesnulý pan
učitel Josef Středa. Nemalý podíl na povědomí o
historii rodného kraje
má
však
i
jeho
kamarád
a
spolusenátor z hostince
Krčma pan Miroslav
Pichl.
Soustavnou
badatelskou
a
spisovatelskou činností
se
mu
podařilo
zaznamenat
mnohé
důležité události, o
čem svědčí nesčetné
články
a
knižní
publikace.
Z
jeho
tvorby se dozvídám
příběhy,
o
kterých
jsem dosud neměl
ponětí, faktická data i
souvislosti v čase. Moc si přeji a jistě nejsem sám,
aby pan Miroslav Pichl ve své práci ještě léta
pokračoval a tím také umožnil dalším generacím v
blízkém okolí, nebo i polickým rodákům v
dalekém zahraničí, otevřít dveře do historie i
nedávné minulosti našeho krásného kraje.
K jeho životnímu jubileu mu přeji hodně
zdraví a vše nejlepší.
Pavel Urban Boston, - USA

Miroslav Pichl je pro mě synonymem
pracovitosti, obdivuhodných znalostí, přirozenosti
a zodpovědnosti.
Jsem potěšena jeho důvěrou, kterou jsem od
něho před třinácti lety získala. Výsledkem jsou
jeho knihy, publikace, brožury, kalendáře,
propagační materiály, články
v Polickém
měsíčníku…
Za vedení města Police nad Metují děkuji za
jeho nedocenitelný přínos městu, celému Policku,
v oblasti regionální historie, badatelské činnosti,
archivace.
Za nás všechny za čtivé seznamování s dobou
minulou. Za sebe za všechno.
Mirku, především za Tvoji ochotu a moudrost
kořeněnou nadhledem a humorem.
Ida Seidlmanová

